De Complete Open dag Veldgids
Met behulp van deze open dag veldgids kan je tijdens een open dag gericht op
zoek naar de juiste informatie en het maximale uit een open dag halen. Print dit
document uit voor iedere open dag die je gaat bezoeken (totaal 4 pagina’s) en
doorloop onderstaande stappen.
Datum open dag:
Hogeschool/universiteit:

Voorbereiding open dag
Het is goed om van te voren te bepalen wat je concreet te weten wilt komen op
een open dag. Er is veel informatie beschikbaar, er zijn allerlei prikkels en je
moet ter plekke keuzes maken over wat voor jou echt waardevol is.
Wat wil je aan het einde van de open dag conreet te weten zijn gekomen? Wat is
je doel? Noteer hieronder jouw twee specifieke doelstellingen:

Op welke studie(s) ga je speciaal letten?

Kan je je van te voren alvast inschrijven voor een presentatie of workshop? Zo ja,
welke wil jij volgen?

Tijdens de open dag
Je kan op twee manier je aandacht inzetten tijdens een open dag en het is
belangrijk dat je aan beiden manieren aandacht besteed.
1. Gefocused: je bent gericht op specifieke informatie over de hogeschool of
universiteit en de inhoud van een studie. Hier hoort bij dat je (kritische) vragen
stelt aan huidige studenten en docenten om zo te achterhalen waar eventuele
struikelblokken voor jou zitten. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen.
Als studenten stoppen met de opleiding, wat zijn dan hun belangrijkste
redenen?

Wat voor beroepen/functies bekleden afgestudeerde studenten?

Zijn er struikelvakken in het eerste jaar? Heb je tips om deze te halen?

Waar loop je stage tijdens deze opleiding? Wat zijn dan je werkzaamheden?

2. Niet Gefocused: je proeft de algemene sfeer en cultuur van een hogeschool
of universiteit, de koffieautomaat, de ontmoetingen met studenten en docenten
en je laat de indrukken van een open dag binnen komen. Deze informatie is
lastiger om in woorden te vatten maar minstens zo belangrijk. De volgende
vragen kunnen je hierbij helpen:
Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding op een
andere hogeschool of universiteit?

Wat is de signatuur, de handtekening van deze hogeschool of universiteit?

Wat hebben de studenten die hier studeren met elkaar gemeen?

Evaluatie Open dag
Wat was je algeme indruk van de hogeschool of universiteit?

Is de reisafstand haalbaar?

Heb je een positieve of negatieve ervaring opgedaan met de studie?

Heb je iets gemeen met de huidige studenten? Kon je jezelf identificeren met de
jongeren die nu de studie volgen?

