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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.

Voorbereidende opdracht
Op de volgende bladzijden vind je de voorbereidende opdracht voor De Haagse Matchingsdag.

Hoe lever ik de opdracht in?
Let op: staat je naam en studentnummer duidelijk vermeld op je document?
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 Linda Ameri, e-mail
l.ameri@hhs.nl
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Bouwkunde – voorbereidende opdracht Haagse Matchingsdagen
Bedankt voor je aanmelding bij de opleiding Bouwkunde. Wij willen je vragen om het
onderstaande formulier in te vullen als voorbereiding op de Haagse Matchingsdagen
opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool. Wil je voor de deadline dit
formulier inleveren. Daarnaast vragen we je om dit formulier uitgeprint mee te nemen
naar de Haagse Matchingsdagen.

Gegevens:
Voornaam
Achternaam
Studentennummer

Mijn vooropleiding:
Geef hier aan wat je
vooropleiding is.

o
o
o
o
o
o
o

HAVO E&M
HAVO N&T of N&G
VWO
MBO bouw
MBO, richting …………………….
HBO, richting …………………….
Anders, namelijk …………………

Jouw verwachting:
Beschrijf in 100 woorden jou beeld en verwachting van de opleiding Bouwkunde.
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Motivatiebrief
Schrijf een motivatie over jouw studiekeuze van ongeveer 200 woorden
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Waar ben je goed in
Wiskunde
Natuurkunde
Nederlandse taal
Ruimtelijke inzicht
Plannen

Goed Gemiddeld
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Matig
O
O
O
O
O

Weet niet
O
O
O
O
O

Naast jouw studie
Hoeveel tijd per week
besteed je aan andere
activiteiten?

o
o
o
o

hobby’s:
…….. uur per week
sport:
…….. uur per week
bijbaan:
…….. uur per week
andere verplichtingen: …….. uur per week

o
o
o
o

20 - 25 uur
25 - 35uur
35 - 40uur
Meer dan 40uur

Studielast
Hoeveel tijd per week
verwacht te gaan besteden
aan de studie?

Tot slot
Waarom heb je gekozen voor de Haagse Hogeschool?

Datum:
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