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Studenten op de Technische
Universiteit Eindhoven. FOTO: ANP

Naar een open dag? Bereid je
Een beetje rondwandelen, sfeer proeven en hier en daar een folder meepikken. Zonder strijdplan zal je bezoek
aan een open dag van een hogeschool
of universiteit waarschijnlijk zo gaan
verlopen. Wat vooral telt is een goede
voorbereiding, vertelt Wendy Kers van
Kers & Kers Loopbaancoaching. Zo
maak je van je open dag een daverend
succes. DOOR JOHN VAN SCHAGEN

Vooraf!
* Het is belangrijk dat je jezelf
een beetje kent. Dat je weet wat je
sterke punten zijn, waar je goed in
bent op school en waarover familie,
vrienden en collega’s je complimenten
geven. Zo ben je beter in staat de
studie te kiezen, die bij jouw mogelijkheden past.
* Ken je randvoorwaarden. Bedenk vooraf of je op kamers wil, hoe
lang je wil reizen en welke eisen je stelt
aan de school of studentenstad. Denk
daarbij niet alleen aan nu maar ook
aan de kabinetsplannen als het gaat
om het leenstelsel en de ov-studentenkaart.
* Doe alvast wat huiswerk op
internet. Bekijk websites van scholen

en hun opleidingen, en vergelijk onder
meer het aanbod van minors, buitenlandstages en specialisatiemogelijkheden. Schrijf vragen op die tijdens dit
online speurwerk naar boven komen
borrelen (zie kader).

Tijdens!
* Ga niet weg voordat je antwoord
hebt op al je vragen. Loop dus geen
folderrondje, want de informatie daarin is vaak ook online te krijgen. Dan
had je net zo goed thuis kunnen blijven. Het is echt zaak dat je gesprekken
aanknoopt met studenten en docenten.
Liever een domme vraag dan helemaal
geen antwoord.
* Heb je een specifieke opleiding
op het oog? Informeer dan goed of

die past bij jouw studiewensen. Misschien krijg je straks ruim dertig uur
theorie voor je kiezen, terwijl je zelf
veel praktischer bent ingesteld. Verder
is het goed om tijdens deze open dag
na te gaan of je opleiding en cijferlijst
voldoende zijn om te worden toegelaten.
* Vergeet de stad zelf niet. Zeker
voor wie op kamers gaat, moet zich
wel een beetje thuis voelen op de plek
waar hij of zij de komende jaren zal
vertoeven. Het kan dus geen kwaad om
meteen na de open dag de stad eens in
te gaan.
* Vergeet ook de sociale aspecten
van de opleiding zelf niet. Is er een
studentenvereniging, een sportclub of
bestuur waar je lid van kunt worden?
Belangrijk om na te gaan als je in en

Moderne

OPEN DAG
HMC Amsterdam, Arlandaweg 173-175 | HMC Rotterdam, Erasmuspad 10

ZATERDAG 22 MAART
VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden. Daarom wordt de meester/gezelformule verder uitgebreid in
het beroepsonderwijs. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen gehanteerd om vakkennis
over te dragen van meester naar
leerling. Op dit moment zijn het
vooral ambachtelijke branches die er
mee werken. Binnenkort starten ook
studenten van nieuwe mbo-opleidingen met dit traject, zoals media- en
gameontwikkelaars. Doel is om meer
aandacht voor talentontwikkeling in
het beroepsonderwijs en meer waardering van ambachtelijke vaardigheden te genereren, stelt het ministerie
van Onderwijs. Het idee is één van de
uitkomsten van de MBO Tour die
minister Jet Bussemaker van Onderwijs de afgelopen maanden heeft
gemaakt. Het maakt deel uit van een
breder excellentieprogramma voor
talentvolle mbo-studenten. Bussemaker stelt hiervoor een bedrag van 25
miljoen euro beschikbaar.
Bij de patissiers, goud- en zilver-
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Belangrijk: neem een
vragenlijst mee
En vergeet natuurlijk niet een lijstje
met vragen mee te nemen. Deze
mogen daarop absoluut niet ontbreken.
* Welke vakken krijg ik zoal?
* Wat zijn mijn beroepskansen
met deze opleiding?
* In welke beroepen komen de
meeste studenten terecht?
* Zijn het hoorcolleges, werkgroepen of voornamelijk werkcolleges?

* Werk ik straks veel in groepjes
samen?
* Op hoeveel contact- en studieuren moet ik rekenen?
* Wat is het percentage studenten dat in het eerste jaar uitvalt?
* Is er een bindend studieadvies
en wat houdt dat in?
* Waarin verschilt deze opleiding
ten opzichte van dezelfde opleiding
op andere plekken?

Ga na of je een proefcollege kunt volgen op de opleiding. FOTO: ANP

Direct een betaalde baan als docent in een tekortvak (0,8 fte)
Een verdiepingstraject op maat
Een actieve community van jonge ambitieuze academici

e goed voor!
rondom de school een sociaal leven wil
opbouwen.
* Een open dag is een fraai stukje marketing. Hoe het er in het dagelijkse leven echt aan toegaat, ervaar je
pas tijdens de studie. Haal dat moment
naar voren door te gaan proefstuderen,
een dag mee te lopen of een gastcollege te volgen. Zo krijg je een beeld van
omgangsnormen, organisatie en moeilijkheid van de opleiding. Tijdens de
open dag kunnen ze je hierover vast en
zeker meer vertellen.

Na!
* Ga niet over één nacht ijs. Maak
na de open dag voor jezelf een korte
evaluatie. Wat viel je op, wat viel mee
en – ook niet onbelangrijk – wat viel

Een aantrekkelijk netwerk van (onderwijs)partners
Een universitaire opleiding tot eerstegraads docent

Solliciteer voor 31 maart 2014
onderwijstraineeship.nl

tegen? Zo kun je later scholen en
opleidingen tegen elkaar afstrepen.
* Steeds meer opleidingen in het
hoger en wetenschappelijk onderwijs doen tegenwoordig aan matching. Denk daarbij aan een gesprek,
brief of teamdag waarin je moet laten
zien waarom je geschikt bent voor deze
opleiding. Het is een methode die
foute studiekeuzes moet tegengaan.
Tijd dus om na te denken over jouw
motivatie.
* Check zo snel mogelijk de
aanmeldprocedure. Moet je rekening
houden met een loting, een portfolio
of geldt alleen de matching? In veel
gevallen kun je je vanuit Studielink
meteen voor de opleiding aanmelden.

ambachtelijkheid

Aanmelden voor
1 mei 2014 via
www.studielink.nl

Goudsmid is één van de ambachten die het beste geleerd wordt met de meester
en gezel methode. FOTO: ANP

-

smeden, schoorsteenvegers en de
ijsbereidingsbranche maken meester-gezelrelaties gericht op het overdragen van het vak onlosmakelijk
deel uit van de manier van werken.
Dat geldt ook voor de horecabranche, waar toptalenten kunnen uitgroeien tot meesterkok, meestergas-

theer of wijnmeester. In het meester/
gezelmodel leert die gezel de basis
van het vak op school, maar wordt
hij of zij uiteindelijk in de praktijk
een meester. Het is aan de branche
om vervolgens de meestertitel toe te
kennen als bewijs van excellent
vakmanschap.
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