
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stein, 5 februari 2018 
 
 
Betreft: ‘Meet & Greet’ met HBO-studenten 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van havo 4,  
 
 
Op donderdag 22 februari komen studenten van Zuyd Hogeschool naar Groenewald toe voor 
een ‘Meet & Greet’. Deze studenten komen vertellen over hun ervaringen op de hogeschool. 
Ze vertellen onder andere over wat je kunt verwachten op een HBO-opleiding en de 
verschillen tussen de middelbare school en het HBO.  Ook komt het ‘overleven’ van het 
eerste, belangrijke jaar ter sprake. 
 
Tijdens de ‘Meet & Greet’ gaan onze leerlingen in een speeddate-sessie in gesprek met 
studenten van verschillende opleidingen van Zuyd Hogeschool. De studenten praten in 
verschillende rondes met groepjes van 5 tot 10 leerlingen, waarbij iedere student kort iets 
vertelt over zichzelf en over zijn/haar overstap naar het HBO. Daarnaast komen nog vijf 
verschillende thema’s aan de orde. Tot slot is er nog een 6e ronde, tijdens deze rond kan de 
leerling zelf een keuze maken met betrekking tot een thema of over een opleiding hij/zij iets 
meer wil weten.  
 
Hieronder staan de thema’s voorzien van eventuele vragen: 
 
1. Vakken:  
Welke vakken en vakinhoud komen terug bij je studie aan ‘Zuyd’? Wat zijn moeilijke of 
makkelijke vakken? Welke valkuilen liggen er op de loer? Wat zijn de leukste vakken? Welke 
competenties zijn bij de opleiding van belang? Moet ik veel presentaties geven? Hoe is het 
niveau? Hoeveel moet ik per dag besteden aan schoolwerk en aan huiswerk?  
 
2. Onderwijs: 
Wat zijn hoorcolleges? Wat is competentiegericht onderwijs? Hoe ziet een schooldag of 
schoolweek er uit? Wat is het grootste verschil tussen voortgezet onderwijs of hoger 
onderwijs? Wat is evalueren en  reflecteren? Hoe zijn de tentamens/toetsen? Wat is een 
assesment? 



 

3. Sociale aspecten: 
Hoe vind ik mijn weg in het schoolgebouw? Hoe leer ik mensen kennen? Voel ik me thuis? 
Hoe is de sfeer? Wat zijn de facultaire en de stedelijke introductie? Wat doet een 
studieloopbaanbegeleider en wat doet de studentendecaan? 
 
4. Praktische zaken: 
Wat zijn credits en hoe krijg ik ze binnen? Moet ik veel zelfstandig werken? Hoe is het 
contact en betrokkenheid  van de docenten en de studieloopbaanbegeleider? Hoe zit de 
organisatie van de opleiding in elkaar? Hoe is de cultuur van de opleiding?  
 
5. Het maken van je studiekeuze:  
Hoe kan ik me voorbereiden op de studie? Welke informatiebronnen zijn beschikbaar en heb 
ik die gebruikt? (Denk aan open dagen, meeloopdagen, profielwerkstukken, brochures en 
websites). Welk beroep kan ik worden met deze opleiding? Wat is een intakeprocedure en 
hoe gaat dit in zijn werk? Zijn er bijvoorbeeld  selectiegesprekken of sollicitatiegesprekken, 
met welk profiel (met evt. aanvullende eisen) mag je de opleiding beginnen, is er 
mogelijkheid tot bijspijkeren? Wat is een portfolio en hoe bouw ik dit op? Wat is de 
belangrijkste reden om voor een bepaalde opleiding te kiezen? Kunnen mijn decaan, mentor 
of mijn ouders helpen bij de studiekeuze? 
 
Praktisch 
Wat: ‘Meet & Greet’ met studenten van Zuyd Hogeschool  
Voor wie: leerlingen HAVO 4 
Wanneer: donderdag 22 februari 2018 
Waar: Groenewald, Stein 
Tijdstippen:  13.00 – 14.15: h4b en h4d  
  14.45 – 16.00: h4a en h4c 
 
De ‘Meet & Greet’ met studenten van Zuyd Hogeschool is onderdeel van het traject 
loopbaanbegeleiding en is voor alle leerlingen verplicht om aan deel te nemen. Groenewald 
vindt het erg belangrijk dat leerlingen tijdig bezig zijn met hun studiekeuze.  
 
Na de ‘Meet & Greet’ gaan onze leerlingen niet met een perfect uitgestippelde 
carrièreplanning naar huis. Dat is ook niet de bedoeling. Ze zijn zich tenslotte nog volop aan 
het oriënteren. De ‘Meet & Greet’ kan wél een goede indruk geven van wat studeren aan 
een hogeschool inhoudt.  
 
Hoe ga je nu verder te werk? Bezoek de open dagen van opleidingen, neem deel aan een 
meeloopdag of maak het profielwerkstuk bij bijvoorbeeld Hogeschool Zuyd of Fontys.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Michelle Stappers 
Schooldecaan havo en vwo 
 


