Proefstuderen

bij Hogeschool Rotterdam

“Het kiezen van een opleiding
kost tijd en inzet.”
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Proefstuderen

Als je (bijna) zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan je toekomstige studie tijdens Proefstuderen.
Bekijk de informatie, maak een keuze en meld je
snel aan via hr.nl/proefstuderen
Wat is het?
Proefstuderen is iets anders dan een meeloopof voorlichtingsdag. Het is een studieprogramma
van één dag dat je volgt bij de opleiding van je
keuze. Hierbij nemen studenten en/of docenten
van je gekozen opleiding je een hele dag mee.
Zo krijg je een goed beeld van je nieuwe studie.
Het programma start om 9.00 uur en duurt tot
ongeveer 15.30 uur. Tijdens Proefstuderen bieden
wij je een lunch en een drankje aan. Voor andere
consumpties kun je in onze gebouwen alleen met
Chipknip betalen.
Wat ga je doen?
Als proefstudent ga je colleges (lessen) volgen, in
groepjes werken of meedoen aan een practicum.
Zo krijg je een indruk van de studie, het programma
en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Soms
krijg je een studieopdracht als voorbereiding.
De totale studielast bedraagt 8 uur. Deze uren (exclu-

sief de voorbereidingsopdracht) tellen waarschijnlijk
mee voor je Oriëntatie op Studie en Beroep. Bijna
elke opleiding biedt een proefstudeerdag aan; kijk op
de site van Hogeschool Rotterdam bij welke opleidingen je kunt proefstuderen. Om alvast een indruk te
krijgen kun je op hr.nl/proefstuderen de programma’s
van de proefstudeerdag bekijken.
Voor wie?
Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen van
4/5 havo, 5/6 vwo en 3/4 mbo-niveau 4, die al
een eind op weg zijn met de opleidingskeuze.
Wanneer?
Donderdag 31 oktober 2013
Donderdag 12 december 2013*
Dinsdag 11 februari 2014*
Donderdag 3 april 2014*
* Let op! De Proefstudeerdagen van de opleidingen
Commerciële Economie, CE: SportMarketing
& Management en Small Business en Retail
Management vinden plaats op woensdag
11 december 2013, 12 februari 2014 en 2 april 2014.
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“Welke opleiding
past bij mij?”
4
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Willem de Kooning Academie

De Willem de Kooning Academie, onderdeel van Hogeschool Rotterdam, biedt een
aantal kunstopleidingen en de opleiding Leisure Management aan.
Gezien de bijzondere aard van het onderwijs op de Willem de Kooning Academie
en omdat het kunstonderwijs een speciale selectieprocedure toepast, is proefstuderen
niet de aangewezen manier om je op een kunstopleiding te oriënteren en/of voor
te bereiden. Proefstuderen is wel een effectief middel om kennis te maken met de
opleidingen Leisure Management en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.
Voor de andere opleidingen, Vormgeving en Autonome Beeldende Kunst, biedt
de Academie in plaats daarvan voorbereidende cursussen aan.
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Opleidingen Vormgeving en Autonome Beeldende Kunst

Voor de opleidingen Vormgeving en Autonome Beeldende Kunst worden de
volgende voorbereidende cursussen aangeboden:
Kunstlyceum

Oriëntatiecursus

Leerlingen van een aantal specifieke middelbare scholen in de regio Rotterdam kunnen,
binnen hun schoolprogramma, deelnemen aan
het ‘Kunstlyceum’. Het Kunstlyceum biedt een
directe koppeling met het kunstonderwijs op
de Academie, het programma sluit aan op het
propedeusejaar.
Je doet eventueel mee aan de normale toe
latingsprocedure.

De Oriëntatiecursus is een verkorte versie van de
Introductiecursus. Deze cursus omvat vormstudie,
ideeontwikkeling en vakinleidingen. De Oriëntatiecursus duurt zes weken en bestaat uit 13 bijeenkomsten (twee per week). Je doet eventueel mee
aan de normale toelatingsprocedure.
Informatie over de verschillende cursussen, de
precieze cursusdata en -tijden en een inschrijfformulier kun je aanvragen bij DEKOONINGOffice:

Introductiecursus
De Introductiecursus geeft een goed beeld
van het klimaat binnen de Academie en van
de diverse vakgebieden. De cursus omvat
vormstudie, ideeontwikkeling,
kunstbeschouwing en vakinleidingen.
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(010) 794 46 31 of www.wdka.nl

“Welke eisen worden er
straks aan mij gesteld?”
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“Ik twijfel tussen twee studies
en wil de inhoud vergelijken.”
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Proefstuderen: aanmelden

Via hr.nl/proefstuderen kun je je gemakkelijk en snel aanmelden. Let op! In het schema hieronder staat voor elke proefstudeerdag de uiterste datum van aanmelden vermeld. Wij vinden
het belangrijk dat je decaan op de hoogte is van je plan om te gaan proefstuderen. Overleg van
tevoren of je mag deelnemen aan het proefstudeerprogramma. Je decaan ontvangt van ons
bericht over je aanmelding.
Als je onverwacht verhinderd bent, moet je je op tijd afmelden bij je decaan en bij het team
Proefstuderen van de hogeschool (zie de contactgegevens op de achterzijde). Proefstuderen
bij Hogeschool Rotterdam trekt altijd veel middelbare scholieren. Bij sommige opleidingen is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om je een zo groot mogelijke kans op plaatsing te
geven, raden we je aan je zo snel mogelijk aan te melden. Uit ervaring weten we dat bijna alle
deelnemers proefstuderen nuttig vinden bij het maken van een juiste studiekeuze.
Na ontvangst van je aanmelding krijg je een bevestiging.

Proefstudeerdag

Aanmelden vóór

Donderdag 31 oktober 2013

Dinsdag 15 oktober 2013

Woensdag 11 december 2013
Donderdag 12 december 2013
Dinsdag 11 februari 2014
Woensdag 12 februari 2014
Woensdag 2 april 2014
Donderdag 3 april 2014

Donderdag 28 november 2013
Donderdag 30 januari 2014
Dinsdag 25 maart 2014
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Programma’s proefstuderen

In het collegejaar 2013-2014 biedt bijna elke opleiding weer een programma
voor proefstuderen aan. Vanaf oktober 2013 kun je op hr.nl/proefstuderen alvast
de verschillende programma’s en eventuele huiswerkopdrachten bekijken.
Open dagen en open avonden 2013-2014
Open Dagen
zaterdag 9 november 2013
zaterdag 25 januari 2014
zaterdag 15 maart 2014

Open Avonden
woensdag 26 maart 2014 (alleen voorlichting over deeltijdopleidingen en contractonderwijs)
woensdag 9 april 2014
Meer informatie over onze opleidingen
Bel of mail afdeling Studievoorlichting
t (010) 794 44 00
E studievoorlichting@hr.nl
I hr.nl/studievoorlichting
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“Tijdens mijn nieuwe studie
zal ik met name op mijn
tijdsplanning moeten letten.”
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Informatie over proefstuderen
Afdeling Studievoorlichting:
t

(010) 794 44 00

Team Proefstuderen:
Rochussenstraat 198, 3015 EK Rotterdam
t
(010) 794 44 00
e
proefstuderen@hr.nl
i
hr.nl/proefstuderen

