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PRAKTIJKOPDRACHT: WEBSITES OVER STUDIES EN OPLEIDINGEN  

Wilt u studeren of een opleiding volgen? 
Op de volgende sites vindt u informatie over opleidingen en studies. 

• www.opleidingenberoep.nl 

• www.roc.nl 

• www.lerenwerken.nl 

• www.uaf.nl 

• www.mbo.startpagina.nl 

• www.hbo.startpagina.nl 

• www.universiteiten.startpagina.nl 

• studieberoepskeuze.startpagina.nl/ 
 
Opdracht 
Praat met de vrijwilliger over de opleiding of studie die u wilt doen. 
Zoek een website met informatie over de opleiding. 

Ik zoek de volgende studie of 
opleiding 

 

Ik heb gezocht op de volgende 
websites: 
 

 

De officiële naam van de studie of 
opleiding is: 

 

Ik kan de studie of opleiding volgen bij 
de volgende scholen: 
(naam roc, hbo-opleiding of 
universiteit) 
 

 

Als ik wil beginnen, dan moet ik het 
volgende diploma hebben:  
 

 

Als ik wil beginnen, dan moet ik eerst 
het volgende taalniveau hebben: 
 

 

De studie kost … .euro per jaar 
 

 

Ik kan wel/geen studiefinanciering 
krijgen, of ik kan op een andere manier 
zorgen voor geld. 

 

Deze studie past bij mij.   Ja, want …. 
 Nee, want …. 

Gedaan op datum: _________________ 

 Ga verder met de Praktijkopdracht: Vraag informatie aan bij een opleiding of studie 

http://www.opleidingenberoep.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.mbo.startpagina.nl/
http://www.hbo.startpagina.nl/
http://www.universiteiten.startpagina.nl/
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PRAKTIJKOPDRACHT: VRAAG INFORMATIE BIJ EEN OPLEIDING OF STUDIE 

1. Praat met uw vrijwilliger over waar u wilt studeren. Waar kunt u de studie of opleiding 
doen (in welke stad, bij welke universiteit of hogeschool)? Waar wilt u studeren? 

2. Praat samen over hoe u meer informatie kunt krijgen. Misschien kunt u op internet al iets 
uitzoeken. 
Hoe is de voorlichting? Is er een open dag, een meeloopdag, proefstuderen etc.  
Bel of mail om te vragen of u langs mag komen, maak een afspraak met een 
studievoorlichter of decaan, of vraag wanneer er een open dag is. 

3. Praat samen over wat u nog wilt weten. 
Maak een lijst met vragen. Oefen de vragen met de vrijwilliger. 
Oefen ook de interview-vragen uit de Praktijkopdracht: Interview iemand die de opleiding 
doet of gedaan heeft. 

4. Ga naar de open dag of naar de opleiding. Stel uw vragen. Doe ook de Praktijkopdracht: 
Interview 

 
Handige zinnen om informatie te vragen bij een studie of opleiding 
 
- Ik wil graag wat meer weten over de studie/opleiding …. 
- Welke afstudeerrichtingen zijn er? 
- Is er een loting? 
- Wat zijn de kosten voor de opleiding? 
- Hoe hoog is het collegegeld? 
- Hoe kan ik mij aanmelden? 
- Hoe lang duurt de opleiding? 
- Kan ik met iemand praten die deze opleiding nu volgt?  
-  
- Welke vooropleiding heb ik nodig? 
- Ik heb … gedaan in …<naam land>. 
- Welke voorlichting is er voor nieuwe studenten? 
- Ik wil graag een brochure aanvragen over ….  
- Kan ik een keer langskomen? 
- Waar kan ik informatie vinden over  ….?  
- Bij wie moet ik zijn?  
- Ik wil me graag aanmelden voor…<de open dag/proefstuderen> 
- Hoe kan ik me aanmelden?  
 

Mijn eigen vragen: 

Datum open dag:   __________________    
 
Met wie heb ik gesproken?  __________________  __________________ 

Gedaan op datum:   _________________ 
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PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW IEMAND DIE DEZE OPLEIDING DOET (OF GEDAAN HEEFT) 

Oefen de vragen eerst met uw vrijwilliger. 
 
 
Met wie hebt u gepraat? Wat is zijn/haar naam?   __________________________ 
 
 
Vragen voor het interview 
• Hoe heet de studie of opleiding? 

• Hoe lang duurt de studie of opleiding? 

• Welke opleiding hebt u eerst gedaan? 

• Waarom hebt u deze opleiding gekozen? 

• Wat vindt u het leukste in deze studie? 

• Wat vindt u niet zo leuk in deze studie? 

• Wat moet iemand kunnen om deze studie met succes af te maken? 

 

Gedaan op datum: _________________ 
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