
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Logopedie 

 
Adres 
Rochussenstraat 198 
3015 EK Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens deze dag maak je kennis met de Hogeschool Rotterdam en de opleiding 
Logopedie. Het programma is zo opgezet dat je aan het einde van de dag een indruk 
hebt hoe studeren bij de Hogeschool Rotterdam is, heb je meer inzicht krijgt in wat het 
vak logopedist inhoudt en heb je verschillende werkvormen m.b.t. diverse vakgebieden 
mogen ervaren. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08:30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.30 Welkomstwoord en COLORRS 
09.30 – 09.45 Even voorstellen 
09.45 – 10.15 Hoorcollege 
10.15 – 10.30 Stemmen luisteren (werkcollege) 
10.30 – 10.45 Rondleiding 
10.45 – 11.00 Nederlands met gebaren (werkcollege) 
11.00 – 11.15 Hoorcollege 
11.15 – 12.00 Praktijk Gericht Werken (werkcollege) 
12.00 – 12.15 Slikken (werkcollege) 
12:15 - 12.30 Afsluiting programma 



 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Logopedie 

 
Adres 
Rochussenstraat 198 
3015 EK Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens deze dag maak je kennis met de Hogeschool Rotterdam en de opleiding 
Logopedie. Het programma is zo opgezet dat je aan het einde van de dag een indruk 
hebt hoe studeren bij de Hogeschool Rotterdam is, heb je meer inzicht krijgt in wat het 
vak logopedist inhoudt en heb je verschillende werkvormen m.b.t. diverse vakgebieden 
mogen ervaren. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13:00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 14.00 Welkomstwoord en COLORRS 
14.00 – 14.15 Even voorstellen 
14.15 – 14.45 Hoorcollege 
14.45 – 15.00 Stemmen luisteren (werkcollege) 
15.00 – 15.15 Rondleiding 
15.15 – 15.30 Nederlands met gebaren (werkcollege) 
15.30 – 15.45 Hoorcollege 
15.45 – 16.30 Praktijk Gericht Werken (werkcollege) 
16.30 – 16.45 Slikken (werkcollege) 
16:45 – 17.00 Afsluiting programma 
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