De ultieme Open Huis checklist
Naam van de opleiding:
Niveau van de opleiding:
Leerwegen:
a) BOL
Wanneer loop je stage?
Krijg je praktijk op school?
Moet je zelf voor een stageplaats zorgen?
b) BBL
Moet je zelf voor werk zorgen?
Hoe vind je werk?
Hoeveel uur moet je werken?
Wat is je schooldag?
Leslocatie: Wat is het adres? Moet je naar
verschillende leslocaties?
Startdatum van de opleiding? Kun je ook eerder
beginnen?
Toelatingseisen: welk diploma heb je beslist
nodig?
Moet je een toelatingsexamen doen?
a) Wat houdt dat in?
b) Wanneer?
c) Wat gebeurt er als je afgewezen wordt?
Krijg je een studiegids en staat daar duidelijk in
welke verplichtingen jij hebt en welke de school?
Wanneer moet je de onderwijsovereenkomst
tekenen en wanneer de praktijkovereenkomst?
Zijn er introductiedagen?
Helpt de school bij het zoeken naar kamers?
Kun je hulp krijgen bij het leren als je daar moeite
mee hebt?
Wat gebeurt er als je ontdekt dat je de verkeerde
opleiding hebt gekozen? Kun je dan hulp krijgen
bij het zoeken naar een andere opleiding? Hoe
gaat dat dan?
Wat kun je gaan doen als je de opleiding af hebt?
Waar kun je verder studeren, op welke banen kun
je solliciteren?
Hoe ziet de school er uit? Let op de inrichting van
praktijklokalen, het open leercentrum en de
computerlokalen - is het modern, schoon, voel je
je er wel thuis?
Wat voor bijzondere dingen worden er gedaan
voor de deelnemers?
Wat kun je gaan doen als je de opleiding af hebt?
Waar kun je verder studeren, op welke banen kun
je solliciteren?
Hoe ziet de school er uit? Let op de inrichting van
praktijklokalen, het open leercentrum en de
computerlokalen - is het modern, schoon, voel je
je er wel thuis? Belangrijk!
Wat voor bijzondere dingen worden er gedaan
voor de studenten?

Is er een studentenraad?

Praat met de studenten die nu op die school
zitten:
- Wat vinden ze goed en wat niet?
- Zijn ze actief in de studentenraad?
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Ja! Per school en een centrale Studentenraad

