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Je ontvangt begin juni een uitnodiging met de
datum waarvoor je ingedeeld bent.

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
Ter voorbereiding op deze dag, vragen we je de onderstaande opdracht uit te werken. Als je de opdracht
gemaakt hebt kun je de uitwerking via Osiris uploaden, zie hieronder. Daarnaast vragen we je een uitgeprinte
versie mee te nemen naar De Haagse Matchingsdag. We zijn benieuwd naar jouw unieke verhaal, zodat we je
gelijk vanaf de start van de opleiding goed leren kennen.
Geef een beschrijving van jezelf waarin je tenminste de volgende vragen beantwoordt:


Wie ben jij?
Wie ben jij, hoe ziet jouw persoonlijke omgeving eruit, hoe is je schoolloopbaan tot nu toe verlopen?



Welk beeld heb jij van de leraar als wereldburger?
Een wereldburger is iemand die zich realiseert dat wat hij of zij doet effect
heeft op de rest van de wereld. En daardoor nadenkt over de keuzes die hij
of zij maakt.
Hoe ziet jouw beeld eruit en hoe gedraagt deze leraar zich?



Een inclusieve leeromgeving
Wat heb je nodig om je bij ons welkom te voelen en succesvol te kunnen studeren? Wat kan een
docent hierin voor jou betekenen?

Tijdens de matchingsdagen krijg je alvast de extra mogelijkheid om de taal- en rekentoets te doen. Deze toets
moet je in het eerste jaar van de PABO verplicht halen (de zogenaamde basiskennistoetsen). Tegelijk met de
uitnodiging die je begin juni van ons krijgt ontvang je ook informatie hoe je je hierop kunt voorbereiden.

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 Heleen van Deuzen, e-mail
h.vandeuzen@hhs.nl
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