
 
 

 

 

 

CHECKLIST UvA ‘Student voor een dag’ 
 
Vragen aan de student van de opleiding 
Als je gaat Meelopen met een student of een speciaal ‘Student voor een dag’ 
studiekiezersprogramma aan de UvA gaat volgen is het slim om je goed voor te bereiden, zo 
haal je meer uit de dag. Onderstaande lijst met vragen kan je daarbij helpen. 

 
De inhoud en de opzet van de opleiding 
 Welke vakken krijg je in het eerste jaar en wat is de inhoud daarvan? 
 Hoeveel uur college krijg je per week? 
 Hoeveel uur per week besteed je aan zelfstudie? 
 Hoe vaak wordt er gewerkt in project- of werkgroepen? 
 Waar zijn de colleges en werkgroepen? Zit je steeds op dezelfde locatie? 
 Zijn er vakken die in het Engels worden gegeven? 
 Met hoeveel studenten zit je in colleges en werkgroepen? 
 Hoe is de man/vrouw verhouding bij deze opleiding? 
 Welke mogelijkheden voor specialisaties zijn er? 
 Kun je een deel van de opleiding in het buitenland  doen? 
 Zijn er stage-mogelijkheden? 
 Welke studieboeken worden gebruikt? 
 Hoe hoog zijn de kosten voor studieboeken en andere materialen? 

 
Begeleiding  en tentamens 
 Hoe zit het met de studiebegeleiding? 
 Heb je een eigen mentor? Hoe vaak spreek ik hem/ haar? 
 Zij n de doc enten goed benader baar ? 
 Hoe worden tentamens  afgenomen  (multiple  choice/ open vragen/ mondeling?) 
 Hoe vaak mag je een tentamen herkansen? 
 Hoeveel studiepunten moet je minimaal halen in het eerste jaar om door te mogen naar 

het tweede jaar? 
 Hoe zijn zaken georganiseerd zoals informatie over roosters, tentamens,  afwezigheid 

docent? 
 

Ervaringen met deze opleiding 
 Waarom h e b  j i j  deze opleiding aan de UvA gekozen? 
 Heb je vooraf ook deelgenomen aan UvA Matching? Hoe vond je dat? 
 Wat vind je van de opleiding? 
 Wat vind jij de leukste/interessantste vakken, en waarom? 
 Welke vakken vind je minder leuk, en waarom? 
 Wat vind je moeilijk en wat vind je makkelijk aan de opleiding. Waar liep je tegenaan? 
 Hoe is de sfeer bij de opleiding? 
 Hoe zijn de faciliteiten (bijv. studieplekken, bibliotheek)? 

 

Na afronding van deze bachelor opleiding 
 Heb jij al een idee welke master je na je bachelor gaat doen? 
 Heb jij al een idee wat voor soort werk je na je studie wilt gaan doen? 

 
Naast de studie 
 Heb je nog tijd voor een bijbaantje? Voor hoeveel uur? 
 Ben je lid van een vereniging en zo ja, hoe bevalt dat? 
 Hoe bevalt de stad jou? Wat is leuk en minder leuk? 
 Woon je in Amsterdam? Was het moeilijk om een kamer te vinden? 
 Doe je in je vrije tijd ook iets aan sport of cultuur bij de UvA? 


