De Haagse Matchingsdagen
Voorbereidende opdracht
Voeding en Diëtetiek
VOLTIJD

26 t/m 30 augustus 2019*
Check voor welke datum je bent uitgenodigd!

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,
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.

Voorbereidende opdracht
Na de zomer start je met de opleiding Voeding en Diëtetiek, daarom nodigen we je uit voor De Haagse
Matchtingsdagen. Deze vinden voor de opleiding Voeding en Diëtetiek plaats in de week van 26 t/m 30
augustus 2019. Begin juli ontvang je de uitnodiging.
Een onderdeel van De Haage Matchingsdagen is het intakegesprek. Om dit gesprek voor te bereiden vragen
we je om onderstaande opdracht uit te werken. De gemaakte opdracht kun je inleveren via Osiris, zie hieronder
voor de instructies. Ook vragen we je een hardcopy mee te nemen naar De Haagse Matchingsdag.
We zijn benieuwd naar jouw verhaal!
Geef een beschrijving van jezelf waarin je de tenminste de volgende vragen beantwoordt:
 Wie ben jij
Wie ben jij, hoe ziet jouw persoonlijke omgeving eruit, hoe is je schoolloopbaan tot nu toe? Voeg een
afbeelding/foto toe die iets zegt over jou als persoon.
 Opleiding
Wat heb je gedaan om je voor te bereiden om op de opleiding Voeding en Diëtetiek te gaan studeren
(denk aan bezoek open dag, meelopen, profielwerkstuk, mbo-vooropleiding)? Wat spreekt je het meeste
aan om de opleiding Voeding en Diëtetiek te gaan studeren?
 Ontwikkeling
Wat zijn je talenten? Wat wil je nog verder ontwikkelen?
 Succesvol studeren
Wat heb je nodig om succesvol te studeren? (denk aan dyslexie, dyscalculie, faalangst, thuissituatie,
reisafstand)? Wat verwacht je van ons als docenten? Werk je liever individueel of samen? Ben je in de
gelegenheid om elke dag naar de lessen te komen?
Verwerk bovenstaande vragen in een lopend verhaal van 500 woorden (met een marge van 10%). Maak een
voorblad met je volledige naam (voor- en achternaam) en studentnummer. De inleverdeadline is 1 juli 2019.

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 Anne-Marie Scholten, email: vdvoltijd@hhs.nl.
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