
Albeda checklist voor ouders/ 
verzorgers
Studiekeuze

•  Hoe help ik mijn kind bij het maken van de juiste studiekeuze?

•  Wat is het Studie info punt?

•  Wat kan het Studie info punt voor mijn kind betekenen in de studiekeuze?

De opleiding

•  Hoe weet ik of deze opleiding bij mijn kind past?

•  Waarom zou hij/zij deze opleiding bij Albeda volgen?

•  Hoe weet ik of mijn kind deze opleiding aan kan?

•  Uit welke leerwegen kan worden gekozen? Wat is het verschil?

•  Op welk niveau kan mijn kind instromen met deze vooropleiding?

•  Op welke locatie kan de opleiding worden gevolgd?

•  Welke vakken worden het eerste jaar gegeven en wat houden die vakken precies in?

•  Welke vakken vinden andere studenten wel/niet makkelijk of leuk? En waarom?

•  Zijn er specialisaties of keuzemogelijkheden binnen de opleiding?

•  Welke regels zijn er binnen Albeda?

Begeleiding

•  Hoe is de begeleiding vanuit school voor studenten geregeld?

•  Wat kan ik doen om mijn kind te begeleiden tijdens de opleiding?

•  Als er specifieke begeleidingswensen zijn, bijvoorbeeld bij een handicap van een student of topsporters, 

 waar kan ik dan terecht?

•  Hoe is het contact met ouders vanuit de school georganiseerd?

Stage

•  Hoeveel stage moet mijn kind lopen tijdens deze opleiding? In welk jaar? Hoelang?

•  Moet hij/zij zelf een stageplek zoeken?

•  Werkt Albeda samen met bedrijven voor stages?

•  Is het mogelijk stage te lopen in het buitenland?

Toekomst

•  Welke mogelijkheden zijn er voor een vervolgopleiding?

•  Wat kan mijn kind worden met deze opleiding?

•  Wat is de kans op werk op dit moment met deze opleiding?

Aanmelding en toelating

•  Welke toelatingseisen zijn er voor deze opleiding?

•  Wanneer moet mijn kind zich uiterlijk aanmelden voor deze opleiding?

•  Wat houdt de intakeprocedure in?

•  Wat zijn de kosten? Heeft mijn kind recht op bijvoorbeeld studiefinanciering?

•  Kan mijn kind zich aanmelden, ook al weet hij/zij nog niet goed wat hij/zij wil?

Met deze checklist helpen we u graag bij het vinden van de juiste studie voor uw zoon 

of dochter. Meer tips voor een goede studiekeuze vind u op: albeda.nl/studiekeuze

Meer info over de arbeidsmarkt en de kans op werk: 

s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk
albeda.nl/
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