
Verslag meeloopdag/ proefstudeerdag 

Eén van de voorwaarden voor het deelnemen aan een meeloopdag/ proefstudeerdag is het schrijven 
van een verslag van deze dag. Het verslag is allereerst voor jezelf: je eigen bevindingen en 
ervaringen. Daarnaast bundel ik alle verslagen met ervaringen van leerlingen van een meeloopdag/ 
proefstudeerdag.  

Nadat je de meeloopdag/ proefstudeerdag hebt gevolgd, mail je het verslag binnen één week naar 
ilona.hover@stichtinglvo.nl  
Let op! Is je verslag niet op tijd binnen, dan volgen er sancties (één lesuur terugkomen). 

Tip: noteer de inleverdatum in je agenda of telefoon! 

Inhoud verslag: 

- Minimaal 1 A4, maximaal 2 A4 
- Lettertype ‘Arial’ of ‘Calibri’, tekengrootte 11 
- Noteer je naam en klas 
- Omschrijf de opleiding en onderwijsinstelling van de meeloopdag/ proefstudeerdag. 

 
- Geef in het kort je mening/waardering over de meeloopdag/ proefstudeerdag. 

a. de algemene organisatie 
b. de opbouw van het dagprogramma 
c. de inhoud, kwaliteit en duidelijkheid van de ontvangen informatie 
 

- Heb jij een duidelijker beeld van de bezochte opleiding gekregen? Zo ja, wat is duidelijker 
geworden? Sluit dit beeld aan bij je verwachtingen? 
 

- Heb je een duidelijker beeld van het beroep/werkveld gekregen? Zo ja, wat is duidelijker 
geworden? Sluit dit beeld aan bij je verwachtingen? 

- Heeft deze meeloopdag jouw besluit versterkt om deze opleiding te gaan volgen?  
Heb je voor jezelf nieuwe argumenten om wel voor deze opleiding (en beroep/functie) te gaan 
kiezen? Noem deze argumenten. 

- Heb je naar aanleiding van deze meeloopdag juist meer twijfels gekregen over het eventueel gaan 
volgen van deze opleiding? Zo ja, noem deze twijfels.        
Heb je ook voor jezelf argumenten die ervoor pleiten deze opleiding niet te kiezen? Zo ja, schrijf 
ze op. 
 

- Wat zijn voor jou de belangrijkste ervaringen (ontdekkingen) die je hebt opgedaan naar aanleiding 
van deze meeloopdag? Dus jouw ervaringen met de oriëntatie op je vervolgstudie en beroep! 

 
 
 
I. Hover, decaan Sint-Janscollege 
ilona.hover@stichtinglvo.nl  
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