
Bericht van de decanen 

Betreft: verlofaanvraag studievoorlichtingsactiviteit 

 

Beste leerlingen van klas 4, 5, en 6,  

Naast de voorlichtingsavonden, studiekeuzegesprekken, het doornemen van sites en 
brochures is het verstandig om daadwerkelijk enkele opleidingen van je voorkeur te 
bezoeken. Dit kan via het bezoeken van open dagen, maar nog beter leer je de opleiding 
kennen via proefstudeerdagen en meeloopdagen.  

In de bovenbouw bestaat er dus de mogelijkheid om deel te nemen aan open dagen, 
meeloopdagen en proefstudeerdagen op een HBO en/of WO-opleiding.  

Hoe gaat dit in zijn werk? Zoek via https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen onder het kopje 

open dagen een open dag die je interessant lijkt. Als je nog nooit naar een open dag bent 

geweest adviseren wij je om daar eerst naar toe te gaan en pas daarna naar een meeloopdag 

of proefstudeerdag te gaan. Leg zelf contact met de beroepsopleiding of universiteit en 

bespreekt dan met je mentor welke studiekeuzeactiviteit je gaat bezoeken. Vervolgens haal 

je een aanvraagformulier voor verlof bij de decanen (Renske en Machiel, derde verdieping) 

en vul je dit in.  Als de decaan je verzoek goed heeft gekeurd zorgt hij / zij ervoor dat je 

absentie in Magister wordt genoteerd. Ook houdt de decaan bij dat je niet te veel dagen 

bezoekt.  

Belangrijk: je mag geen studievoorlichtingsactiviteit plannen op dagen dat je een belangrijke 
toets of practicum op school hebt. Bespreek dit daarom altijd eerst met je mentor.  

Met vriendelijke groet,  

Rosanne en Machiel  
Decanen Hyperion Lyceum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen


BOVENBOUW VWO   AANVRAAGFORMULIER Oriëntatie op Studie en Beroep  
(oriëntatiedag / open dag / meeloopdag/ proefcollege)  
 
Dit formulier ligt ook geprint bij het decanaat. 
 
Naam ouder:  
 
 
Naam leerling:  
     
 
uit klas:  
 
 
verzoekt om toestemming voor lesverzuim in het kader van oriëntatie op studie en beroep, gedurende  
O de ochtend  
O de middag  
O de gehele dag   
 
i.v.m. (naam LOB-activiteit)  
 
 
aan: (naam instelling)  
 
 
 
Datum activiteit:  
 
 
 
handtekening ouder / verzorger:  
 
 
akkoord / niet akkoord:  
O decaan VWO   
O mentor 
 
 
Handtekening decaan:  
 
 
Handtekening mentor:  
 

1. Lever dit formulier na ondertekening door je ouders, decaan en mentor in bij je decaan (decanaat 

derde verdieping), minimaal twee weken voor de studiekeuzeactiviteit, dit i.v.m. 

absentieregistratie.  

 

2. Neem de vragenlijst op de volgende pagina mee naar de studiekeuzeactiviteit. Maak de opdracht 

binnen twee weken nadat je de open dag/meeloopdag bezocht hebt. Je mentor bekijkt de opdracht 

en zal dit eventueel met je bespreken.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



Stappenplan stageverslag en Vragenlijst open dag 
   

1. Maak de opdracht over de open dag / meeloopdag / proefstuderen. Ga in op 
onderstaande vragen van de vragenlijst (neem de vragenlijst mee naar de 
studiekeuzeactiviteit).  

2. Geef vervolgens je persoonlijke mening over deze open dag / meeloopdag / 
proefstudeerdag. Wat heb je eraan gehad?  

3. Wat betekent de informatie die je gekregen hebt voor jou: past het bij het beeld dat 
je had bij deze studie? Heb je een idee of deze studie bij jou past qua belangstelling 
en capaciteiten?  

4. Wat zijn je vervolgstappen in het verder oriënteren op studie en beroep?  

5. Zorg ervoor de je je verslag hebt ingeleverd in ieder geval binnen twee weken nadat 
je de studievoorlichtingsactiviteit hebt gezocht .  Je mentor gaat hierover met je in 
gesprek.  

 

VRAGENLIJST  
 
TOELATINGSEISEN  

 Welke vakken moet je in je profiel gehad hebben?  

 Is het een selectiestudie? Zo ja, waar uit bestaat de selectie?  

 Zijn er andere bijzondere toelatingseisen? Zo ja, welke?  

 Zijn er mogelijkheden voor meeloopdagen en/of proefstuderen?  
 
STUDIE  

 Wat zijn de moeilijke vakken in het eerste jaar?  

 Waar moet je goed in zijn?  

 Op welke manieren krijg je les?  

 Welke vakken moet ik op deze opleiding volgen?  

 Welke vakken mag ik 'vrij kiezen' als onderdeel van mijn studie?  

 Hoeveel tijd kost deze studie ongeveer per week?  

 Hou ik tijd over voor een bijbaantje?  

 Zijn er mogelijkheden om binnen de studie te specialiseren/differentiëren?  

 Zo ja, in welk jaar moet je een studierichting/specialisatie kiezen?  

 Hoeveel % haalt de propedeuse in 1 jaar; in 2 jaar? hoeveel leerlingen verlaten na 1 of 2 
jaar zonder succes de opleiding? 

 Wat is het verschil tussen deze opleiding en een verwante opleiding elders?  

 Kun je na het eerste jaar doorstromen naar andere opleidingen? Zo ja, naar welke?  
 
ORGANISATIE LESSEN - GROEPEN - BEGELEIDING:  

 Uit hoeveel studenten bestaan de groepen?  

 Hoeveel les/college krijg je hier per week?  

 Hoe is de verhouding hoorcolleges/werkcolleges/practica?  

 Hoe ziet een studiedag er uit?  

 Wordt de student intensief begeleid of moet hij veel zelf uitzoeken?  

 Hoe intensief is de studiebegeleiding in het eerste jaar? Waaruit bestaat deze? 



 Zijn er bijzondere programma's voor studenten die meer willen en kunnen? Zo ja, in  
welk(e)ja(a)r(en).  

 Hoeveel uur per week moet besteed worden aan zelfstudie?  

 Wat wordt er aan gemiddelde wekelijkse studietijd (colleges + zelfstudie) opgegeven?  
 
TENTAMENS  

 Hoe worden de tentamens afgenomen?  

 Hoe vaak mag je een tentamen overdoen?  

 Moet je bepaalde tentamens hebben gehaald om aan bepaalde vakken te mogen 
meedoen?  

 
STAGE:  

 Zorgt de instelling zelf voor binnen- en/of buitenlandse contacten met het oog op het 
krijgen van een stageplaats voor eigen studenten? Zo ja, op welke manier?  

 Biedt de studie internationale uitwisselingsprogramma's aan?  
Zo ja, welke?  
 
WERKGELEGENHEID:  

 Wat voor soort beroepen staan open na deze studie?  

 Is er veel vraag naar afgestudeerden van deze studie?  

 Hoeveel procent van de afgestudeerden vindt binnen een jaar een baan?  

 In hoeveel procent van de gevallen sluit die baan aan op de opleiding?  

 Wat zijn de werkgelegenheidsperspectieven over vier, vijf jaar?  
 
ALGEMEEN:  

 Hoe is de bereikbaarheid van de school?  

 Wat wordt er zoal voor studenten georganiseerd op het gebied van ontspanning?  

 Welke faciliteiten (bijv. internet, bibliotheek) kan ik gebruiken?  

 Hoe moeilijk is het om aan een kamer te komen? Hoe hoog is de huur? 
 
ALGEMEEN OPEN DAG:  

 Wat is het belangrijkste wat je te weten bent gekomen over deze studie?  
 Krijg je op deze dag alles te zien?  

 Nemen de docenten tijd voor je als je hen wat vraagt?  

 Zijn de antwoorden duidelijk?  

 Krijg je de gelegenheid om met studenten te praten?  

 Blijft deze studie op je favorietenlijstje staan? Waarom wel/ niet?  

 
 

einde 

 


