De Haagse Matchingsdagen
Voorbereidende opdracht
HBO-Rechten
Duaal

6 of 13 of 20 juni 2019*
Check voor welke datum je je hebt ingeschreven

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 en met je medestudenten. En is er volop gelegenheid om in
gesprek te gaan met de docenten en alumni, dit zijn afgestudeerde studenten, die vertellen over wat zij hebben
gedaan na hun opleiding.
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. Door te
praten met alumni krijg je een beeld van de beroepen die je kunt uitoefenen na het behalen van je diploma.
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
De voorbereidingsopdracht betreft een online vragenlijst die helpt om te bepalen of de opleiding HBO-Rechten
bij je past. We vragen wie je bent, met welke motivatie je de studie kiest, wat je verwachtingen zijn van de
studie en of je aanwezig bent tijdens De Haagse Matchingsdag 2019. Daarnaast maak je een korte
opdracht, die ook in de online vragenlijst zit.
Als uit de antwoorden die je hebt gegeven blijkt dat je mogelijk niet de goede studiekeuze hebt gemaakt,
bijvoorbeeld als jouw beweegreden voor de opleiding geen raakvlakken heeft met de inhoud van de opleiding
of het beroep van een HBO-jurist, dan willen we je graag uitnodigen voor een gesprek op De Haagse
Matchingsdag 2019. We benaderen je in dit geval voorafgaand aan De Haagse Matchingsdag 2019, zodat je
weet wat je te wachten staat.
De onlinevragenlijst kan je invullen door op de volgende link te klikken:
https://tinyurl.com/studiekeuzehborechten
De online vragenlijst dient uiterlijk op 1 juni 2019 te zijn ingevuld. Alle ingevulde vragenlijsten worden
vertrouwelijk behandeld.

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 Metin Akyol via m.akyol@hhs.nl
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