
Een goede voorbereiding is het halve werk! Ben je van plan je uitgebreid te oriënteren op de Open 
Dag? Dan is het een goed idee van tevoren vast te bedenken wat je vragen zijn. In dit overzicht 
vind je naar welke antwoorden andere studiekiezers op zoek zijn.

Voorbeeldvragen

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat je kiest voor een studie die bij jou past. Daarom 
helpen we je graag met je studiekeuze. Deze voorbeeldvragen helpen je, bijvoorbeeld tijdens de 
Open Dag, om een beter beeld te krijgen van de studies die je interessant lijken.

Vraag het de studenten

Hoe ben jij tot jouw studiekeuze gekomen? Heb je nog tips?
Kan je iets vertellen over de sfeer binnen deze studie?
Waarom raad je mij aan deze studie te volgen?
Wat vind je leuk aan deze studie?
Wat vind je minder leuk aan deze studie?
Hoe ziet jouw leven als student eruit?
Hoe bevalt de stad jou?
Heb je nog tips?

Vragen over colleges

Hoeveel college-uren of contact-uren heb je per week?
Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges
Werk je veel samen?
Hoe groot zijn de groepen?
Hoe is het contact met de docenten?
Hoeveel uren per week moet je gemiddeld studeren?
Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar?

Vraag over de studie

Wat voor vakken krijg ik in mijn eerste jaar? 
Wat voor studieboeken of artikelen horen bij deze vakken?
Welke afstudeerrichtingen heeft deze studie?
Kan ik tijdens mijn studie ook naar het buitenland?

Vragen over studievoortgang

Hoeveel studenten vallen uit? Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om andere redenen?
Met welke vakken hebben veel studenten moeite? Heb je tips om die wel te halen?
Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?
Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of moet je juist opdrachten maken?

Vragen over de arbeidsmarkt

In welke beroepen komen de studenten terecht?
Hoe helpt de Universiteit Leiden me bij het vinden van een baan?
Welke vaardigheden doe ik op tijdens mijn studie en kan ik toepassen in een toekomstige baan.

Vragen over studeren in Leiden of Den Haag

Wat is het verschil tussen deze studie en dezelfde soort studie in een andere stad? 
Is er een studievereniging aan de opleiding verbonden?
Wat maakt het zo bijzonder om in Leiden of Den Haag te studeren?
Is het makkelijk een kamer te vinden?
Zijn er ook studentenverenigingen in de stad?
Is er een introductieperiode en hoe gaat dat?

Vragen over studiekeuze

Kan ik me met mijn pro�el voor deze studie aanmelden?
Kan ik Proefstuderen bij deze studie? 
Kan ik ook Online Proefstuderen bij deze studie? 
Kan ik een dagje meelopen bij deze studie? 

Het Studiekeuzeplein helpt je bij het kiezen van een studie

Bekijk deze tips: https://leiden.studiekeuzeplein.nl/site/89
Doe de gratis studiekeuzetests: https://leiden.studiekeuzeplein.nl/site/80

Bij ons leer je de wereld kennen

Met welke vraag 
kom jij naar de 
Open Dag?
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