Welke vragen kun je stellen tijdens de Meet & Ask rondes?
Voordat je de meedoet aan de Meet & Ask rondes is het goed om van tevoren te bedenken wat je
wilt weten. Zo ben je goed voorbereid en haal je er meer uit. Hieronder een aantal vragen die je kunt
stellen.
Wat kun je vooraf zelf al uitzoeken?
Veel informatie vind je al op de opleidingspagina’s van de UvA-website: www.uva.nl/bachelor.
• Welk profiel en aanvullende vakken moet ik hebben om toegelaten te worden tot de opleiding?
Kijk bij de toelatingseisen.
• Zijn er nog andere of aanvullende eisen om toegelaten te worden?
• Is het een selectieve opleiding? Kijk op www.uva.nl/selectieve-bachelors
• Hoe zijn de drie jaren opgebouwd en welke vakken krijg ik? Kijk in de studiegids: studiegids.uva.nl
• Welke masteropleiding kun je na deze bacheloropleiding volgen?
• Wat is de uiterste inschrijfdatum?
• Wat zijn de kosten?
De inhoud en de opzet van de opleiding
• Hoe ziet het onderwijs eruit? Krijg je hoorcolleges, werkgroepen en werkcolleges?
• Hoeveel studenten zitten er in het eerste jaar? Hoe groot zijn de groepen?
• Werk je veel samen met andere studenten?
• Zijn er mogelijkheden voor specialisaties?
• Kun je een deel van de opleiding in het buitenland doen en/of aan een andere universiteit? Kan ik
stagelopen?
• Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?
• Vallen er veel studenten uit? Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om andere redenen?
Ervaringen van een student met deze opleiding
• Wat vind je leuk aan de opleiding? Wat vind je er moeilijk aan?
• Hoeveel uur per week heb je les en hoeveel besteed je aan zelfstudie?
• Hoe is de sfeer bij de opleiding?
• Hoe is de begeleiding van de docenten?
• Heb je nog tijd voor een bijbaantje, sporten of een leuke cursus?
• Is er een studievereniging van deze opleiding?
• Kun je makkelijk een kamer vinden in Amsterdam? Hoe heb je dat aangepakt?
Na afronding van deze bacheloropleiding
• Kiezen veel studenten voor een master en zo ja welke?
• In wat voor functie of bij welke type bedrijven of organisaties komen studenten van deze
opleidingen terecht?
• Vinden afgestudeerden makkelijk een baan?
Vraag je na de online voorlichting het volgende af:
• Hoe voelt deze opleiding voor jou?
• Wat spreekt je aan en wat minder?
• Sluit het aan bij jou interesses en kwaliteiten?

Wat kun je na de online voorlichting doen?
Online proefstuderen
Wil je echt ervaren hoe het is om te studeren aan de UvA? Tijdens UvA Online proefstuderen bieden
diverse opleidingen proefcolleges aan. Kijk op www.uva.nl/proefstuderen

