OPEN DAGEN CHECKLIST
Kom je naar een Open Dag van Zadkine? Kom voorbereid langs
en maak gebruik van onze Open Dagen vragenchecklist.

WIL JE MEER WETEN VAN EEN BEPAALDE OPLEIDING?
VRAAG DAN BIJVOORBEELD:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Welk type student doet het goed bij deze opleiding?
Leer je veel uit boeken, of leer je met casussen en praktijkvoorbeelden?
Hoeveel toetsperiodes zijn er en hoeveel toetsen maak je dan?
Hoe groot zijn de klassen?
Hoeveel dagen en uren per week moet ik naar school?
Moet je veel zelfstandig doen of juist in groepen?
Waar lopen eerstejaars studenten tegenaan in de opleiding?
Hoe vaak moet ik stage lopen?
- Wanneer moet ik aan mijn eerste stage beginnen?
- Kan ik ook in het buitenland stagelopen?
Wat kan je worden als je deze opleiding afrondt en vinden studenten snel een baan?
Hoe groot is de kans op werk met deze opleiding?
Wanneer moet ik mij uiterlijk aanmelden voor deze opleiding?
Zijn er nog specifieke toelatingseisen voor deze opleiding?
Als ik mij heb aangemeld, hoe gaat het intakeproces dan verder?
Hoe ziet de introductieperiode eruit?

WIL JE MEER WETEN OVER DE ERVARINGEN VAN STUDENTEN
VAN ZADKINE? VRAAG ZE DAN BIJVOORBEELD:
•
•
•
•
•

Wat was jouw reden om voor deze opleiding te kiezen en vind je het achteraf een goede keuze?
Wat vind je het leukste en het minst leuke aan studeren in het mbo, aan je opleiding en aan Zadkine?
Hoe vind je de locatie van jouw opleiding? Hoe zijn de docenten, de conciërges en de faciliteiten?
Hoeveel tijd steek je naast je lesuren in je huiswerk/zelfstudie?
Heb je naast studeren ook nog tijd voor een bijbaantje?

HEB JE MEER HULP NODIG BIJ JE STUDIEKEUZE?
Neem dan contact op met ons Studiekeuzecentrum via www.zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuze.
Deze medewerkers helpen jou graag met al je vragen!

