
 

Onderstaande vragen kunnen je helpen om meer te weten te komen over een opleiding. 

Vragen die je aan een docent of voorlichter kunt stellen: 

 Wat houdt de opleiding precies in? 

 Welke vakken krijg ik? 

 Hoeveel uren per week ga ik naar school? 

 Hoeveel praktijk (stage) krijg je en hoeveel theorie? 

 Werk je veel samen en in groepjes? 

 Hoe is het contact met de docenten? 

 Hoeveel uur per week moet je gemiddeld thuis leren? 

 Is er een breed eerste jaar met meerdere richtingen en kies je daarna definitief of 
start je direct met de opleiding waar ik mijn diploma in haal? 

 Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? Heeft u tips om die wel te halen? 

 Is er begeleiding buiten de les en hoe is dat georganiseerd? 

 Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of moet je juist veel opdrachten 
maken? 

 Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding bij andere 
opleidingsinstellingen? 

 Hoe worden de stages geregeld? 

 Zijn de lessen in het hele gebouw of heb je les bij je eigen afdeling? 

 Is er een wachtlijst voor de opleiding? 

 Hoeveel studenten halen hun diploma? 

 Wat is de kans op werk? 

 Kun je met de opleiding ook doorleren? 

 In welke beroepen komen de meeste studenten terecht? 

 Over welke eigenschappen moet je bezitten om het beroep uit te voeren? 
 

Vragen die je aan een student kunt stellen:  

 Welke vakken vind je leuk en wat vind je minder leuk?  

 Hoe bevalt de opleiding jou? Vind je het makkelijk of moeilijk en waarom?  

 Hoeveel uur heb je les?  

 Hoe groot zijn de groepen waarin je les krijgt?  

 Moet je ook stagelopen? Moet je je stageplaats zelf zoeken?  

 Hoe is de sfeer binnen de opleiding?  

 Hoe is de begeleiding van de docenten?  

 Heb je tijd voor een bijbaantje?  

 Hoe zijn zaken georganiseerd zoals informatie over roosters, enz.?  

 

 


