




 De klassen zijn groter, rond de 30 
leerlingen. 

 De lessen kunnen om 8.30 beginnen en 
18.40 afgelopen zijn. 

 Je kan zomaar een aantal tussenuren 
hebben, soms wel 4 of 5. 

 Je rooster verandert vaak. 
  1 jaar, 2 semesters, 5 blokken van 6 

lesweken, bufferweek, tentamenweek. 



 Samenwerking is verplicht en belangrijk, 
sommige vakken worden alleen d.m.v 
samenwerking gegeven. 

 Je kan niet kiezen met wie je 
samenwerkt, je moet er maar mee 
leven. 



 Je krijgt niets op ! 
 Je moet je huiswerk zelf opzoeken in de 

handleiding, dit betekent ook zelf 
plannen ! 

 Het is veel. Soms een paar uur les op een 
dag, of een dag vrij. De tussenuren en 
de vrije dagen heb je echt nodig.. 



 5 uit 7 regeling of 100% aanwezigheid. 
 Voldaan aan aanwezigheidsplicht en OST 

voldoende ? Bonuspunten op het 
tentamen. 

 Niet voldaan ? Geen tentamen, geen 
herkansing, geen propedeuse, vak 
opnieuw. Er zijn richtlijnen voor speciale 
omstandigheden. 

  Te laat in de les, niet actief of vervelend 
tijdens de les, huiswerk niet af, boeken niet 
mee ? Afwezig ! 



 Tijdens de lessen wordt verwacht dat je 
de stof gelezen en gemaakt hebt. De 
vragen worden nagekeken, klassikaal. 
De leerstof wordt vaak nog wel kort 
behandeld, er is dan tijd voor vragen. 

 Soms duurt je les 1,5 uur, soms 2,5 uur en 
soms 1 uur en 50 minuten. Het verschilt 
per les. 

 Er is tijdens de les pauze. 



 Er zit niemand achter je aan, je moet 
alles zelf regelen, zelf maken. Als je iets 
niet snapt, maakt niemand zich daar 
zorgen over. Je moet echt zelf hulp 
vragen. Als iets niet lukt, of anders gaat, 
met een goede reden,en je bent eerlijk, 
hebben de docenten vaak wel begrip. 
Eerlijkheid en zelfstandigheid zijn heel 
belangrijk ! Je eigen opleiding staat op 
het spel !!! 



 Nu nog busje, zometeen OV. 
 Regel op tijd je vervoer. Ga voor je 

opleiding begint een keer naar je school 
toe. 

 Wat als je moet staan, het is druk, je trein 
heeft vertraging of je mist de 
aansluiting? Denk hier goed over na !! 





 Assessment, gesprek. 
 1e week gesprek, aanvragen, 

examencommissie.. 
 TTV, laptop, ??? 
 Decaan, casemanager studeren met 

een functiebeperking. 
 Voorbeeld: Studentenpas !! 





 POV: heel handig, goede simulatie ! 
 Competenties 
 Reflectie 
 LOB 
 Maak NU plannen voor de toekomst, 

wacht niet af !! 





 Als er nog vragen zijn waar je nu niet op 
komt, of je wilt nog wat meer informatie, 
of een keer met mij praten, kan dat !! 

 Mail: kikilief@msn.com 


