MATCHING BIJ DE HAN – VRAGEN VOOR ALLE AANMELDERS
In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan om te komen tot de keuze voor je
studie. Ook kun je hier beschrijven waarom je denkt dat deze studie bij jou past. We
hopen dat dit je helpt om een goed beeld te krijgen van jouw eigen oriëntatie en wat je
van de studie verwacht. Het invullen van deze eerste vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten.
1. Wanneer ben jij voor het eerst gaan kijken wat voor studie je wilt gaan doen?
□ Voor mijn profielkeuze
□ Havo 3/ vwo 4
□ Havo 5/ vwo 6
□ Mbo 1e jaar
□ Mbo 3e jaar
□ VMBO 3 / 4
□ Vanaf stoppen vorige Hbo/Wo studie
□ Tijdens tussenjaar
□ Anders, namelijk………………………………………………………………….
2. Wat heb je bij de HAN gedaan om je te oriënteren?(meer antwoorden mogelijk)
□ Website (Han.nl) bezocht
□ Social media bekeken
□ Brochures bekeken
□ Open dag(en) bezocht
□ Deelgenomen aan Profielkeuzedag
□ Deelgenomen aan Van-Leerling-Naar-Student
□ Deelgenomen aan Meeloopdag(en)
□ Deelgenomen aan Zoek ‘t uit
□ Deelgenomen aan Hulp bij profielwerkstuk
□ Deelgenomen aan Workshop(s) over studiekeuze
□ Contact opgenomen om vragen te stellen (via telefoon/email/WhatsApp)
□ Gesprekken gevoerd met HAN-student(en), docent(en) en/of studiecoach
□ Ik heb me niet georiënteerd bij de HAN
3. Wat heb je verder gedaan? (meer antwoorden mogelijk)
□ Website bekeken van andere hogescholen / universiteiten
□ Social Media bekeken van andere hogescholen/universiteiten
□ Brochures bekeken van andere hogescholen / universiteiten
□ Open Dagen van andere hogescholen / universiteiten bezocht
□ Deelgenomen aan Meeloopdagen / Proefstudeerdagen van andere hogescholen /
universiteiten

□
□
□
□
□
□
□

Onderzoeken/overzichten bekeken zoals keuzegids HBO of Studiekeuze123
Gesprek met mentor/studieloopbaanbegeleider/decaan
Gesprek met ouder(s)
Gesprek met vriend(en)
Gesprek met student(en)
Gesprek met mensen uit de praktijk
Iets anders, namelijk:

4. Hoe weet je iets over het beroep (de beroepen) waarvoor je straks wordt opgeleid?
(meer antwoorden mogelijk)
□ Eigen ervaring, bijvoorbeeld via stage tijdens de vooropleiding of bijbaan
□ Via internet/media
□ Bezoek aan een bedrijf of instelling
□ Informatie van iemand die dit beroep heeft of er veel van afweet
□ Informatie van de opleiding over beroepen
□ Weet ik eigenlijk nog niets over
□ Anders, namelijk:
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JE AANMELDING VOOR DEZE STUDIE
5. Waarom heb je gekozen om je voor deze opleiding aan te melden? (meer antwoorden
mogelijk)
□ Ik vind het beroep /de opleiding inhoudelijk interessant
□ Mijn vrienden gaan ook naar deze opleiding
□ Ik hoor goede verhalen over deze opleiding van mijn vrienden/vriendinnen
□ Ik hoor goede verhalen over deze opleiding van mijn mentor/
studieloopbaanbegeleider decaan/vakdocent
□ Ik hoor goede verhalen over deze opleiding van studenten
□ Mijn ouders zijn positief over deze opleiding
□ De resultaten uit de onderzoeken van keuzegids HBO en/of Studiekeuze 123 en/of
andere bronnen waren goed
□ Anders, namelijk:

6. Waardoor viel je keuze op de HAN? (meer antwoorden mogelijk)
□ De HAN is dichtbij
□ Mijn vrienden gaan ook naar de HAN
□ De HAN heeft een goede sfeer, ik voel me thuis bij de HAN
□ De opleiding wordt alleen aangeboden op de HAN
□ Familie/vrienden vertellen positieve verhalen over de HAN
□ Mijn mentor/ studieloopbaanbegeleider decaan/vakdocent is positief over de HAN
□ De resultaten uit de onderzoeken van keuzegids HBO en/of Studiekeuze 123 en/of
andere bronnen waren goed
□ De HAN heeft een goede naam in het werkveld
□ De HAN heeft een breed studieaanbod
□ Ik denk dat deze opleiding beter bij mij past dan dezelfde opleiding bij een andere
hogeschool of instelling
□ Ik ben (of ik was) al student bij de HAN.
□ Ik ben (of ik was) al student in Nijmegen/Arnhem bij een andere instelling voor
mbo/hbo/wo
□ Ik heb deelgenomen aan het doorstroomprogramma MBO / Fasttrack / LAD traject
□ Ik doe (of ik deed) Topsport Papendal
□ Anders, namelijk:
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7. Wat is je (hoogste) vooropleiding?
□ Havo – C&M profiel
□ Havo – E&M profiel
□ Havo – N&G profiel
□ Havo – N&T profiel
□ Havo – Gecombineerd profiel
□ Havo – Oude stijl
□ Vwo – C&M profiel
□ Vwo – E&M profiel
□ Vwo – N&G profiel
□ Vwo – N&T profiel
□ Vwo – Gecombineerd profiel
□ Vwo – Oude stijl
□ Mbo
□ Hbo/Universiteit
□ 21+ toelatingsprocedure
□ Buitenlandse vooropleiding
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………

8. Vind je dat je vooropleiding goed aansluit op je studiekeuze?
□
□
□

Ja
Nee
Ik twijfel

Toelichting op je antwoord op de vorige vraag:

10. In deze vraag vragen we je na te denken over de eventuele invloed van bijzondere
omstandigheden in je dagelijks leven. Met bijzondere omstandigheden bedoelen we
onder meer:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AD(H)D
ASS
Dyslexie/dyscalculie
Angst/paniekstoornis
Depressieve stoornis
Eetstoornis
Overige psychische problematiek
Chronische vermoeidheid syndroom
Rolstoelgebonden a.g.v. fysieke beperking
Beperkte belastbaarheid a.g.v. ziekte/handicap
Auditieve beperking
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o
o
o
o
o
o

Visuele beperking
Niet Aangeboren Hersenletsel
Topsport
Mantelzorg
Afkomstig uit ander land/cultuur (denk bijvoorbeeld ook aan Caribisch gebied)
Vluchtelingenstatus

Heeft één of meerdere van deze omstandigheden, of nog een andere bijzondere
omstandigheid volgens jou invloed bij het volgen van de opleiding?
□ Ja
□ nee
Heb je hierboven ‘ja’ ingevuld?
Vergeet dan niet stap 2: Meld je functiebeperking of andere bijzondere omstandigheden via dit
formulier. De studentendecaan of een studentbegeleider van de opleiding neemt dan contact
met je op. Met hen kun je bespreken wat er speelt en wat er aan ondersteuning en/of
voorzieningen mogelijk is om het studeren toegankelijk(er) te maken. Voor een goede start is
het belangrijk om dat op tijd te doen. Heb je nu geen voorzieningen nodig, maar spelen er wel
bijzondere omstandigheden? Ons advies is om dat toch te laten weten, misschien heb je later
in je studie wel ondersteuning nodig.
11. Heb je al eerder bij de HAN of een andere hogeschool gestudeerd?
□ nee
□ Ja, opleiding en instelling:
□
□
□
□
Heb je deze opleiding afgerond?
o Ja
o Alleen de propedeuse*
o Nee, ik ben gestopt*
*Als je gestopt bent en/of alleen de propedeuse hebt afgerond, wat was dan de reden?

12. Heb jij je voor komend studiejaar nog voor andere opleidingen aangemeld?
o Ja
Instelling
Opleiding

o

Nee
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In de volgende drie vragen leg je uit waarom de opleiding en/of het beroep van je keuze
bij jou past.
13. Waarom past deze studie/dit beroep bij jou?

14. Welke ervaringen die jij belangrijk vindt in relatie tot je studiekeuze breng je mee?
Bijvoorbeeld vanuit je vooropleiding, stage, sport, hobby en dergelijke (alles kan, alles
mag).

15. Wat lijkt jou leuk aan deze opleiding/dit beroep?

16. Hoe hoog is je vertrouwen in deze studiekeuze? Uitgedrukt in een cijfer van 1 (heel
weinig vertrouwen) t/m 10 (heel veel vertrouwen).
………..
Indien het cijfer een 7 of hoger is; waar is dit vertrouwen vooral op gebaseerd? Indien het
cijfer lager dan een 7 is: wat heb je nodig om het cijfer hoger te krijgen?

17. Zie je ergens tegenop?
□ Ja
□ Nee
□ Ik twijfel
18. Toelichting op je antwoord op de vorige vraag.

19. Wat wil je nog doen of wat heb je nog nodig om definitief te kunnen kiezen?
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20. Hieronder kun je jezelf een cijfer geven voor studievaardigheden die belangrijk zijn
bij een hbo-studie.
Studievaardigheid

Bijvoorbeeld

Plannen en zelfstandig
werken

(verantwoordelijkheid nemen voor eigen
activiteiten en studie)

Informatie en teksten
zoeken, lezen en leren

(selecteren van relevante informatie,
hoofd- en bijzaken onderscheiden, grote
hoeveelheden tekst kunnen leren)

Verslagen maken

(grote verslagen, goede opbouw, correct
Nederlands, zorgvuldige
bronvermelding)

ICT inzetten

(passende media kiezen, actief inzetten,
effectief gebruik van bijvoorbeeld office
programma’s en sociale media / apps)

Presenteren

(voor een groep staan, presentatie
passend bij de doelgroep, goede
opbouw, gebruik media, flexibel ingaan
op vragen)

Onderzoeken

(willen weten waarom iets werkt/lukt,
systematisch kunnen werken, verbinden
van theorie aan praktijk, logische
conclusies trekken, kritisch zijn op
methode en uitkomsten)

Problemen oplossen

(problemen kunnen splitsen in
deelproblemen, verschillende
oplossingen bedenken en hieruit kiezen,
andere mensen activeren bij de
oplossing, analyseren: is er misschien

Cijfer (1 t/m
10)
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een probleem verstopt achter dit
probleem?)
Reflecteren

(bepalen wat goed ging en beter kan,
kritisch zijn over jezelf en leerpunten
formuleren, feedback geven en
ontvangen)

Samenwerken en
communiceren

(effectief met anderen tot een resultaat
komen, verantwoordelijkheid nemen,
evenwicht vinden in eigen rol en de rol
van anderen, luisteren naar de ander en
respect tonen voor ieders mening en
inbreng)

Creatief denken en
handelen

(out of the box denken, nieuwe
samenhangen kunnen zien, alternatieve
oplossingen verzinnen, iets net even iets
anders aanpakken)

21. Geef een toelichting op het hoogste cijfer dat je jezelf hebt gegeven.

22. Geef een toelichting op het laagste cijfer dat je jezelf hebt gegeven.
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