VERLOFAANVRAAG STUDIE- EN BEROEPSORIËNTATIE
NAAM:

__________________________________________

KLAS:

__________________________________________

ACTIVITEIT:

______________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
INSTELLING / ORGANISATIE: __________________________
__________________________________________________
VERLOFDATUM:

__________________________________

GEMISTE UREN:

__________________________________

HANDTEKENING DECAAN:

__________________________

Lever dit formulier uiterlijk drie dagen voor de datum van het verlof persoonlijk in bij je
decaan: Paul Brink (mavo) of Pepijn van der Vliet (havo & vwo). Lever het ondertekende
formulier daarna in bij de receptie.

VOORBEREIDING OP DE OPEN DAG
WELKE VRAGEN KUN JE STELLEN:
o Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges?
o Hoeveel college-uren (in grote groepen) of contacturen (in lesgroep of kleinere
werkgroep) heb je per week? Werk je veel samen?
o Hoe groot zijn de groepen?
o Hoe is het contact met docenten?
o Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren?
o Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar?
o Hoeveel studenten vallen uit? Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om andere
redenen?
o Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? Heb je tips om die wel te halen?
o Is er een bindend studieadvies en zo ja, wat houdt dat in?
o Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of moet je juist veel opdrachten doen
en verslagen inleveren?
o Welke vakken krijg je het eerste jaar en wat houden ze precies in? Kun je
studieboeken van het eerste jaar inzien? Spreekt de inhoud je aan?
o Loop je stage voor deze opleiding? In welk jaar begint dit?
Wat doe/leer je tijdens een stage?
o Waarin verschilt deze opleiding van dezelfde opleiding in andere plaatsen?
o In welke beroepen komen de meeste studenten terecht?
o Is er een introductieperiode of -kamp en hoe gaat dat?
o Als het een studie is met selectie en/of numerus fixus: hoe ziet de selectieprocedure
eruit? Hoeveel eerstejaars worden er toegelaten?
o Lijkt de studie je iets? Vraag of er mogelijkheid is om mee te lopen of proef te
studeren?

