Vragen ter inspiratie
Algemene vragen over de studie
• Hoeveel college-uren of contacturen heb je per week?
• Wat is de verhouding tussen de domeinen van de studie? (Bijvoorbeeld meer scheikundig of
meer biologisch)
• Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges? En wat is de verhouding
hiertussen?
• Werk je veel samen in groepjes?
• Wat vind jij de leukste/vervelendste vakken en waarom?
• Hoeveel leerlingen zitten er in het eerste jaar?
• Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of juist veel opdrachten?
• Hoe is het contact met de docenten?
• Hoe internationaal georiënteerd is deze studie?
• Zijn er keuzemogelijkheden voor vakken richtlijnen in deze studie, of ligt alles vast?
• Waren er verrassingen voor jou toen je begon met deze studie? Zo ja, welke?
• Gaan je meeste studiegenoten in het weekend naar huis?
• Wat is de verhouding tussen jongens/meisjes op jouw studie?
• Waar komen de leerlingen van de studie vandaan?
• Wat voor type mensen zitten er op de studie?
Onzekerheid over de moeilijkheidsgraad van de studie
• Is het mogelijk om de tentamens te halen zonder dagenlang keihard te studeren?
• Hoeveel uur ben jij gemiddeld per dag bezig met jouw studie?
• Wat gebeurt er als je een tentamen/vak niet haalt?
• Hoeveel studenten vallen eruit? Wat is de voornaamste reden dat mensen stoppen?
• Zijn er ondersteuningsprogramma’s voor studenten die het moeilijk hebben?
Vragen over de stad
• Hoe is het uitgaansleven in de stad waar jij woont?
• Zitten er veel mensen bij een studentenvereniging? Zo ja, welke?
• Is het moeilijk om een woning te vinden?
• Hoe kan ik het beste een woning vinden?
• Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit? En tijdens een tentamenweek?
• Zijn er veel sportmogelijkheden, welke dan?
• Is alles goed per fiets te bereiken of moet je vaak met het openbaar vervoer?
• Hoe duur is een gemiddelde studentenwoning in jouw stad?
• Wat kost het studentenleven jou ongeveer per maand?

