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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
Je vindt de opdracht op de volgende bladzijdes van dit document. Als je de vragen hebt beantwoord upload je
dit document in Osiris, zie ook hieronder. En neem een uitgeprinte versie mee naar deze dag.
We zien je graag op donderdag 27 juni 2019, van 09.30 – 15.30 uur!

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 met de Centrale Studenten
Inschrijving, e-mail csi@hhs.nl

Vragen?
Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met mevr. Sushy Mangat, e-mail
s.mangat@hhs.nl
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Opdracht De Haagse Matchingsdagen Commerciële Economie
Persoonlijke gegevens
Achternaam student
Voornaam student
Studentnummer
Informatie vooropleiding
Vooropleiding (Havo, Vwo, Mbo,
anders)

Profiel vooropleiding
Voor welke vakken behaalde je de
beste resultaten?
Wat vond je de leukste vakken van
jouw vooropleiding?

Studiekeuze
Hoe zeker ben je van jouw
studiekeuze?

Is Commerciële Economie jouw
eerste keuze?
Wat zijn de alternatieven voor die
eerste keuze? (bijvoorbeeld andere
studie, andere stad, HBO/WO)

Hoe heb je je georiënteerd op de
opleiding Commerciële Economie?
(Je kunt meerdere alternatieven
aangeven)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Website bekeken
Open Dag bezocht
Deelgenomen aan een meeloopdag
Brochure bekeken
Gesprekken met ouders, vrienden, familie of
kennissen
Oriëntatie via studiekeuze 1, 2, 3
Advies beroepskeuze
Anders, namelijk: ______________________________
Ik heb me nog helemaal niet georiënteerd

Motivatie
Wat weet je tot nu toe over de opleiding Commerciële Economie? Wat zijn jouw verwachtingen
(inhoudelijk, hoe een typische dag eruit ziet, manier van les krijgen, etc)?
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Wat is jouw motivatie om voor Commerciële Economie te kiezen? Wat spreekt je het meeste aan?

Waar zie je jezelf over 5 jaar? Hoe past deze studie bij deze ambities?

Overige opmerkingen:
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