Checklist ‘informatie voor studiekeuze’
1. WELKE INFORMATIE? Hieronder een overzicht van vragen die je zou kunnen stellen:
A. Toelatingseisen:
- Wat zijn de toelatingseisen? Welk(e) opleiding, profiel of vakken moet je hebben?
- Is er een loting? (numerus fixus) en/of zijn er extra toelatingseisen?
- Is er een selectieprocedure (testen en opdrachten) en zijn daar kosten aan verbonden?
- Wanneer moet je je uiterlijk voor een opleiding inschrijven?
B. Propedeuse (1e jaar):
- Welke vakken krijg ik tijdens het propedeusejaar? Wat zijn de moeilijke vakken en waarom?
- Waaruit bestaat de studiebegeleiding in het eerste jaar?
C. Studie:
- In welke vorm kan ik deze studie doen? (voltijd, deeltijd of duaal)
- Wat zijn de vakken in de hoofdfase?
- Bevat de studie één of meerdere stages? In welk jaar en hoe lang?
- Wanneer moet ik een afstudeerrichting (minor) kiezen?
- Wat zijn de verschillende afstudeermogelijkheden (minors)?
- Wat kun je ermee doen na je afstuderen (beroepen/richtingen/functies)
- Welke vervolgopleidingen zijn er mogelijk?
- Wat zijn de studiekosten? (lesgeld, boekengeld, conferenties e.d.)
D. Inhoud lesprogramma (curriculum)
- Welke lesvormen worden er gegeven, wat houden ze in en welke komt het meeste voor?
- Hoeveel lesuren zijn er gemiddeld per week? In hoeverre is er aanwezigheidsplicht?
- Hoeveel uur dient er per week gemiddeld aan zelfstudie gedaan te worden?
E. Overige vragen:
- Hoeveel studenten zijn er het afgelopen jaar afgestudeerd?
- Hoe is de arbeidsmarktsituatie op dat gebied?
- Hoelang duurt het gemiddeld voordat deze studenten een baan vinden?
- Kun je ook stage lopen of werken in het buitenland?
- Bestaat de opleiding op meerdere plaatsen? Zo ja: waar en wat zijn de verschillen?
- Hoe is de locatie/school, de omgeving en de bereikbaarheid? Zijn er meerdere locaties?
- Hoe is de reistijd met het openbaar vervoer?
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