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Waarom De Haagse Matchingsdagen?
Tijdens De Haagse Matchingsdagen heeft de opleiding van jouw keuze een programma gemaakt waarmee je
kennis maakt met de inhoud van je opleiding, de docenten en ook je medestudenten.
Het doel van het programma is om je een realistisch beeld te geven van deze opleiding, bijvoorbeeld welke
vakken krijg je, hoeveel tijd kost het studeren, welke andere activiteiten zijn er tijdens de opleiding.
Ter voorbereiding op De Haagse Matchingsdagen vragen wij je een opdracht te maken. Deze opdracht maakt
onderdeel uit van het programma en laat je nogmaals stilstaan bij de keuze die je gemaakt hebt. Aan het eind
van de dag volgt een evaluatie waarbij je al je ervaringen op een rij kunt zetten en je tot je definitieve keuze
kunt komen of de opleiding echt bij je past.
Nadere informatie over de Matchingsdag volgt (o.a. het aanvangstijdstip en het detailprogramma). Zorg er in
ieder geval alvast voor dat je vrijdag 28 juni blokt in je agenda!

Voorbereidende opdracht
De voorbereidingsopdracht betreft een online vragenlijst die helpt om te bepalen of IVK duaal de juiste
studiekeuze is voor jou. We vragen wie je bent, met welke motivatie je kiest voor IVK duaal en wat je
verwachtingen zijn van de studie. We vragen je ook of je aanwezig bent tijdens De Haagse Matchingsdag van
IVK duaal. Dit laatste is voor ons belangrijk om te weten.
BELANGRIJK!
NA AFRONDING VAN DE VOORBEREIDINGSOPDRACHT ZIE JE OP JE SCHERM EEN
BEVESTIGINGSCODE. MAAK HIER EEN SCHERMAFBEELDING VAN. DIT BESTAND UPLOAD JE
DAARNA IN OSIRIS ALS OPDRACHTUITWERKING.
Op het moment dat we op basis van je antwoorden vermoeden dat je mogelijk niet de goede
studiekeuze maakt, dan willen we hier graag individueel met je over spreken tijdens De Haagse Matchingsdag.
Bijvoorbeeld als je verwachtingen heel erg afwijken van hoe het in werkelijkheid gaat tijdens IVK duaal. We
benaderen je in dit geval al voorafgaand aan de Matchingsdag, zodat je weet wat je te wachten
staat. De antwoorden op de vragenlijst worden ook gebruikt bij de start van het collegejaar, tijdens het
individuele kennismakingsgesprek met je studieloopbaanbegeleider.
De online vragenlijst kun je invullen door op de volgende link te klikken: https://tinyurl.com/studiekeuzeIVK
De online vragenlijst dient uiterlijk op 1 juni 2019 te zijn ingevuld. De antwoorden die je geeft worden strikt
vertrouwelijk behandeld.

Hoe lever ik de opdracht in?
Log dan (weer) in op Osiris Aanmelding. Na het inloggen zie je voor welke opleiding(en) je bent
aangemeld. Selecteer de opleiding waarvoor je de opdracht hebt gemaakt, beantwoord de vragen op het
scherm en upload je opdracht in een pdf-bestand. Je ziet een bevestiging op het scherm en je ontvangt
de bevestiging ook per e-mail. Ontvang je de e-mail niet, neem dan contact op met de contactpersoon
van de opleiding.

Vragen?
Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met Ingrid Hommenga, Annet
Verwest en Jan-Jaap Gelevert via e-mail externebetrekkingenivk@hhs.nl
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