Voorbereidende opdracht meelopen
1.Zoek op de website van ROC Nijmegen de juiste informatie over de opleiding.

a.Wat is de naam van de opleiding?
b.Wanneer is de eerstvolgende Open dag of Info-avond?
c.Op welk niveau kun je deze opleiding doen en hoe lang duurt de opleiding?
d.In welk jaar/jaren loop je stage en hoe lang duurt deze stage?
e.Wat zijn de beroepen bij deze opleiding?
f.Welke werkzaamheden voer je uit in dit beroep?
g.Welke eigenschappen heb ik nodig voor dit beroep?

1.Bedenk drie vragen die je kunt stellen aan studenten van de MBO-school die je gaat
bezoeken? Denk aan lesrooster, pauze, vakantie, stagelopen, beroepen etc.
Vraag 1.

Vraag 2.

Vraag 3

Observatieopdracht meelopen
Als je niet zelf actief mee kunt doen aan de les, kun je onderstaande
alternatieve opdracht doen.
1.Hoe begint de docent de les?

2.Welke opdrachten laat de docent maken?

3.Worden de opdrachten nabesproken en hoe gaat dat?

4.Worden er door de studenten vragen gesteld tijdens de les? Waarover gaan de
vragen vooral?

5.Hoe helpt de docent de studenten om zelfstandig te leren?

6.Hoe gaat de docent om met ordeverstoringen?

7.Geeft de docent huiswerk op? Hoe doet hij dat?

8.Hoe sluit de docent de les af?

Interviewopdracht meelopen
Reflectiekaart meelopen
Reflectiegesprek met mijn mentor
Naam:
Klas:
Welke Meeloopdag (opleiding/school):
Datum:
Interview de student(e) waarmee je vandaag contact hebt. Stel de vragen die
je van tevoren hebt voorbereid. Schrijf de antwoorden op.
Vraag 1.

Vraag 2.

Vraag 3.

Beschrijf kort hoe het interview ging:

Verslagformulier meelopen
Naam:
Klas:
Ik ben naar de meeloopdag geweest van de opleiding:
Datum:
Tijd (vanaf – tot):
Beschrijf hieronder kort je programma:

Wat vind je goed aan deze opleiding?
1

2

3
Wat vind je niet zo goed aan deze opleiding?
1

2

3
Zou je kiezen voor deze opleiding? Leg kort uit waarom.

Reflectiekaart meelopen
Reflectiegesprek met mijn mentor
Naam:
Klas:
Welke Meeloopdag (opleiding/school):
Datum:
Wat heeft de meeloopdag je opgeleverd voor je opleidingskeuze?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
Weet je nu beter wat je later wilt gaan doen? Of wat je juist niet wilt gaan doen?
Waarom?
…………………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………...
Wat heb je ontdekt over je eigen interesses en belangstelling?
Hoe heb je dat ontdekt?
…………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
Wat zijn je vervolgstappen ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..

