Bezoek (online) open dag Hogeschool Rotterdam
Welke antwoorden zijn waar te vinden?
- algemeen deel op website
- via contact met Studievoorlichting
- bij de opleiding zelf op website
- via het stellen van vragen tijdens webinars, chat met docenten/studenten enz?

Toelatingseisen
•
•
•
•
•

In welke vorm (voltijd, duaal of deeltijd) kun je deze opleiding doen? Is er ook
een verkorte route?
Wat zijn de toelatingseisen? Welk(e) vooropleiding, profiel of vakken moet je
hebben?
Wat is de uiterste aanmelddatum in Studielink voor deze opleiding?
Hoe ziet het intakeproces eruit? Is het een opleiding met numerus fixus, extra
aanvullende eisen of een studiekeuzecheck?
Wat wordt er van je verwacht in het intakeproces en op welk moment?
Bijvoorbeeld; testen, opdrachten, gesprekken, proefles e.d. Wat moet ik vooraf
en tijdens de bijeenkomst(en) doen?

Propedeuse (1e jaar)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wat houdt de opleiding precies in?
Welke vakken krijg je tijdens het 1e jaar? Wat zijn moeilijke vakken en waarom?
Wat zijn de leuke kenmerkende dingen in deze opleiding?
Wat zijn belangrijke boeken of ander studiemateriaal? Kan ik dit inzien?
Hoe is de verhouding tussen theorie en praktijk op deze opleiding?
Waarin verschilt deze opleiding van dezelfde opleiding bij een andere
hogeschool?
Hoeveel studenten zitten er in het 1e jaar en hoe groot zijn de groepen?
Werk je veel samen of werk je meer zelfstandig?
Welke houding en vaardigheden heb je nodig om hier met succes te kunnen
studeren?
Waaruit bestaat de studiebegeleiding in het eerste jaar? Welke bijscholing of
ondersteuning is er mogelijk? Bij wie moet ik dan zijn?
Hoeveel % van de eerstejaars haalt in één keer de propedeuse? Wat is de meest
voorkomende reden voor het stoppen met deze opleiding?
Hoeveel studiepunten dien je te halen om geen Bindend Studieadvies (BSA) te
krijgen?

Hoofdfase (vanaf 1e jaar)
•
•
•
•
•

Wat zijn de vakken in de hoofdfase?
Bevat de studie stages? In welk jaar en hoe lang?
Waar lopen de meeste studenten stage? Mag je ook in het buitenland stage
lopen?
Wat zijn de verschillende afstudeermogelijkheden (minors)? Wanneer start de
minor?
Welke masters of andere vervolgopleidingen zijn er mogelijk?

Lesprogramma (curriculum)
•
•
•
•
•

Welke lesvormen worden er gegeven, wat houden ze in en welke vorm komt het
meeste voor? Is er een specifieke aanpak van lesgeven?
Hoe wordt er getoetst? Zijn er tentamens of meer (groeps)opdrachten?
Wat zijn voorbeelden van tentamenvragen of opdrachten?
Hoe ziet mijn lesrooster er per dag, week of periode uit?
Hoeveel lesuren zijn er gemiddeld per week? In hoeverre is er
aanwezigheidsplicht? Hoeveel uur studeer je zelfstandig/thuis?

Beroep en arbeidsmarkt
•
•
•
•

Wat zijn de beroepsmogelijkheden of werkvelden na de opleiding?
Welke houding en vaardigheden heb je nodig om te kunnen werken in deze
sector of dit beroep?
Hoe is de arbeidsmarktsituatie in deze sector op dit moment en wat zijn de
verwachtingen?
Hoe hoog is het percentage afgestudeerden dat binnen een jaar een relevante
baan vindt?

Overige vragen
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de studiekosten? (lesgeld, boekengeld, conferenties e.d.)
Hoe is de sfeer op de opleiding? Welk type student studeert hier?
Hoe is het contact met de docenten?
Welke studiefaciliteiten zijn er? (computers, mediatheek, kantine e.d.)
Hoe is het met de kansen om een kamer te krijgen in de buurt? Wat zijn
belangrijke adressen hiervoor?
Hoe is het studentenleven? Zijn er sportfaciliteiten?

