
• Hoe groot zijn de groepen waarin je les krijgt?
• Hoe is jouw contact met je medestudenten?
• Hoe is jouw contact met de docenten?
• Hoe was jouw start van de opleiding?
• Wat vind je van de begeleiding van de 

opleiding?
• Waar heb je stage gelopen?
• Hoe beviel jou deze stage?
• Wat moest je doen tijdens jouw stage?
• Hoe is het om zelf een stage te vinden?
• Kun je ook in het buitenland stage lopen?
• Wat vind je leuk en minder leuk aan deze stad?
• Heb je tips voor het vinden van een kamer?
• Hoe ziet jouw leven als student eruit?
• Ben je lid van een vereniging? Zo ja, hoe bevalt 

dit? Raad je mij dit aan?
• Hoe was jouw introductieperiode?
• Wat is er in deze stad allemaal te doen voor 

studenten?
• Wat zijn jouw toekomstplannen? 
• Wat wil je na je opleiding gaan doen?

De lijst met voorbeeldvragen voor een (online) 
open dag of meeloopdag kun je ook gebruiken 
als je vragen wilt stellen aan de student die jou 
begeleidt of die bij de activiteit aanwezig is, 
maar je kunt de vragen ook persoonlijk maken, 
bijvoorbeeld:

• Waarom heb jij voor deze opleiding gekozen?
• Hoe bevalt jou de opleiding?
• Waar moest jij aan wennen bij de overstap naar 

het hbo?
• Over welke vakken ben jij enthousiast en 

waarom?
• Over welke vakken ben jij minder enthousiast 

en waarom?
• Hoeveel uur heb je gemiddeld per week les?
• Hoeveel uren hoorcolleges, werkcolleges, 

practica en werkgroepen heb je gemiddeld per 
week?

• Hoe vaak werk je samen in een groep?
• Hoeveel uur studeer jij gemiddeld per week?
• Hoe ziet een gemiddelde week van jou eruit?
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