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INFORMATIEFORMULIER BESLUITFASE

q HBO q HBO ass. degree
q WO q HBO bachelor
q MBOplus
q MBO

Ik denk dat ik me voor de volgende
opleiding ga opgeven:		
			
			
     Naam opleiding:
Plaats:
Naam:
		
		
		

q UNIVERSITEIT
q HOGESCHOOL
q ROC/AOC

Website:
Datum:

		

TOELATING

Ben je direct toelaatbaar?

q JA

q NEE

Zo niet, wat moet je doen om wel
toegelaten te worden? Is dat haalbaar?
Indien er sprake is van een loting/
numerus fixus, hoe groot is de kans
dat je toegelaten wordt?
Indien er sprake is van een toelatingsonderzoek, hoe groot acht je de kans
dat je er doorheen komt?
Welk alternatief heb je achter de hand
mocht je niet toegelaten worden?
Van de volgende onderwerpen zou je een
balans kunnen maken met plus- en
minpunten.

Zet per onderwerp de pluspunten in de linkerkolom, de minpunten in de rechterkolom.

					

de vakken

de specialisaties

de stagemogelijkheden

PLUSPUNTEN

MINPUNTEN
Interesse voor de inhoud
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PLUSPUNTEN

MINPUNTEN
Studieprogramma

de onderwijsvormen,
de manier waarop je les krijgt
de verhouding zelfstudie en contacttijd

de hoeveelheid tijd die je aan de studie
geacht wordt te besteden
de manier waarop getoetst en
geëxamineerd wordt
alle andere zaken die jij belangrijk vindt
met betrekking tot het studieprogramma
			
					

Studiecapaciteiten

je capaciteiten voor de belangrijkste
vakken van de opleiding
je studievaardigheden

je studievoorwaarden

je leerstijl

je zelfsturende aanpak

					

je vaardigheden

je eigenschappen

Persoonlijke kwaliteiten
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PLUSPUNTEN

MINPUNTEN

Persoonlijke kwaliteiten (vervolg)

je lichamelijke kenmerken

					

Beroepsperspectief

het soort werk

de organisaties waar je terecht kunt

de werkgelegenheid

je te ontwikkelen kwaliteiten
als beroepsbeoefenaar

				

Faciliteiten

studiebegeleiding
psychologische begeleiding
bibliotheek
mediatheek
sportfaciliteiten
					

beoordeling in de Keuzegids
de mogelijkheid om een
kamer te vinden
de bereikbaarheid met
het openbaar vervoer
alle kosten
de sfeer in de opleiding
de sfeer in de stad
de studentenverenigingen

Overig
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			BEVINDINGEN

Je zult de diverse onderdelen moeten gaan waarderen naar belangrijkheid.
Sfeer in de stad is belangrijk, maar je kwaliteiten of het beroepsperspectief is nog belangrijker.
De sfeer is immers maar tijdelijk. Met een mindere sfeer valt wellicht te leven.
Je eigen kwaliteiten en het beroepsperspectief zijn belangrijker op de langere termijn.
Als het daarin niet goed zit, kun je er behoorlijk last van krijgen.   
Zoals gezegd in de inleiding, kun je een balans gaan maken van de bevindingen.
Die balans moet je zorgvuldig bekijken en proberen er een conclusie uit te trekken.
Er moeten in ieder geval veel meer plus- dan minpunten zijn en ook nog op de belangrijke onderdelen.
Vraag ook je ouders om raad of je decaan.
			CONCLUSIE

Is dit de studie waarvoor je je
definitief gaat aanmelden?
		

q Ja, ik weet het zeker

		

q

Ja, maar ik wil het volgende
nog te weten komen

Het is altijd goed een alternatief achter de hand te hebben.
Kijk dus of er nog een andere opleiding is die mogelijk ook in aanmerking komt.
Twijfel je tussen twee of meer opleidingen, dan kun je meerdere balansen maken.
Per opleiding maak je dan een balans op de hoofdzaken, te weten:
de toelating		
•   het
studieprogramma
•   persoonlijke
•   faciliteiten kwaliteiten
•

voor de inhoud
• interesse
studiecapaciteiten
•   beroepsperspectief
• overig
•

De opleiding die de meeste pluspunten heeft gekregen voor de belangrijke onderdelen,
is de opleiding die het eerst in aanmerking komt.

Veel succes met je keuze en plezier in je studie.

     q Nee, ik zie er toch vanaf, want

