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 FAQ voor een docent of voorlichter:
— Welk profiel moet ik hebben? 
— Zijn er nog andere eisen voor de toelating?
— Welke kwaliteiten en interesses hebben studenten die deze opleiding 
 succesvol afronden?
— Hoe zijn de vier jaren van de opleiding opgebouwd?
— Welke vakken krijg je in het eerste jaar en wat is de inhoud daarvan?
— Hoeveel uur college krijg je per week in het eerste jaar?
— Hoeveel uur moet je per week aan zelfstudie besteden?
— Hoe vaak moet je in project- of werkgroepen werken?
— Zijn er vakken die in het Engels worden gegeven?
— Kun je een deel van de opleiding in het buitenland doen?
— Hoe zit het met de studiebegeleiding? Krijg ik een eigen mentor? 
 Hoe vaak spreek ik hem/haar?
— Zijn de tentamens multiple choice of zijn er veel open vragen? 
 Ook mondeling?
— Hoe vaak mag je een tentamen herkansen?
— Hoeveel studiepunten moet je halen  in het eerste jaar om door te mogen 
 naar het tweede jaar?
— Hoeveel procent van de eerstejaars heeft vorig jaar een Bindend  
 Studieadvies gekregen?
— In welk soort functie of bij welk soort bedrijven kun je werken na je  
 afstuderen?

 FAQ voor een student:
— Hoe bevalt de opleiding jou?
— Welke vakken vind jij leuk en wat vind je minder leuk?
— Is de opleiding studeerbaar (is het moeilijk of makkelijk)?
— Hoe hoog zijn de kosten voor studieboeken en andere materialen?
— Hoeveel uur per week heb je les en hoeveel uur besteed jij daarnaast aan 
 zelfstudie?
— Hoe groot zijn de groepen waarin je les krijgt?
— Met welke vakken hebben veel studenten moeite?
— Moet je ook stagelopen? Moet je je stageplaats zelf zoeken?
— Hoe is de sfeer binnen de opleiding?
— Welke activiteiten organiseert de opleiding voor studenten?
— Hoe is de begeleiding door docenten of mentoren?
— Hoe zijn zaken georganiseerd zoals informatie over roosters, tentamens,  
 afwezigheid docent?
— Heb je nog tijd voor een bijbaantje? Voor hoeveel uur?
— Ben je lid van een vereniging en zo ja, hoe bevalt dat?
— Hoe bevalt de stad jou? Wat is leuk en minder leuk?

Bezoek goed voorbereid onze Open Dag en stel je vraag!


