
Laat vwo-leerlingen kennismaken 
met de universiteit, academische 
vaardigheden en actueel 
wetenschappelijk onderzoek bij 
het Radboud Pre-University 
College of Society. Bekijk ons 
aanbod en daag je leerlingen uit!

Radboud 
Pre-University 
College of 
Society



Beter voorbereid 
op de universiteit!
Aanbod
Met allerhande activiteiten maakt het PUC of 
Society de overstap van vwo naar wo kleiner en 
geeft het talentvolle leerlingen de kans te 
excelleren. De activiteiten bieden verdieping en 
verbreding en dagen leerlingen uit het beste 
uit zichzelf te halen. Deelname aan 
onderstaande activiteiten is gratis voor 
leerlingen.

Masterclasses
Tijdens een masterclass komen leerlingen in 
contact met een onderzoeker van de de 
Radboud Universiteit. Zo verdiepen ze zich in 
een heel specifiek onderwerp dat verder gaat 
dan de lesstof op school. Naast theorie, met 
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, is er 
ook een interactief element. Bijvoorbeeld een 
korte analyse van een videoclip of tekst of het 
samenwerken aan een plan van aanpak om 
een probleem op te lossen.
 
Tijdsinvestering: Eenmalig ± 2,5 uur. 
Masterclasses vinden soms online plaats, maar 
voornamelijk op de campus in Nijmegen.

Thematours
Een thematour gaat een stapje verder dan een 
eenmalige masterclass. In twee middagen 
dompelen leerlingen zich onder in een 
maatschappelijk vraagstuk dat door 
wetenschappers van verschillende opleidingen, 
zoals rechten, economie, management, 
geschiedenis of psychologie, wordt belicht. 
Leerlingen ontdekken zo hoe een vraagstuk 
vanuit verschillende disciplines bekeken en 
onderzocht wordt.

Tijdsinvestering: Twee middagen van ± 2,5 uur. 
Thematours vinden altijd fysiek plaats op de 
campus, of een externe locatie, in Nijmegen.

Profielwerkstukhulp
Het profielwerkstuk is voor veel leerlingen een 
groot struikelblok. Onze Bachelor- en 
Masterstudenten hebben veel inhoudelijke 
kennis én ervaring met wetenschappelijk 
onderzoek. Ze helpen leerlingen graag door 
mee te denken met bijvoorbeeld het 
afbakenen van hun onderwerp, hoofd- en 
deelvragen, bronnen of de gehele aanpak van 
het onderzoek. Leerlingen kunnen het 
vragenformulier invullen of een online 
afspraak inplannen!

Tijdsinvestering: Met 2 minuten is het 
vragenformulier ingevuld. Een online afspraak 
met een student duurt max. 30 minuten.

Werkcolleges Academische 
Vaardigheden
Tijdens drie werkcolleges werken leerlingen 
aan hun onderzoeksvaardigheden. Zo leren ze 
om een goede hoofdvraag te formuleren en 
een onderzoeksplan te maken. Ook gaan 
ze aan de slag met bronnen en met schrijven 
en structureren.

Tijdsinvestering: Een los werkcollege duurt 2,5 
uur. Leerlingen worden aangemoedigd om aan 
alle drie deel te nemen.



Talentenprogramma
Voor gemotiveerde leerlingen zijn er 
talentenprogramma's waarbij ze aanschuiven 
bij eerstejaars vakken. Verschillende studies, 
zoals Taalwetenschap, Politicologie en 
Pedagogische Wetenschappen, bieden deze 
mogelijkheid aan. Net als studenten volgen ze 
hoor- en/of werkcolleges, maken ze 
opdrachten en kunnen ze deelnemen aan het 
tentamen. Naast uitdaging en verdieping kan 
een leerling zo al kennismaken met een 
opleiding en het studeren aan een universiteit.
 
Tijdsinvestering: Een cursus duurt één of twee 
periodes en omvat meestal 5 of 6 ECTS, waarbij 
1 ECTS gelijk staat aan 28 uur studie. Naast 
aanwezigheid bij colleges en tentamens wordt 
verwacht dat de leerlingen de colleges 
voorbereiden, artikelen lezen en/of opdrachten 
inleveren.

Nescioprijs
Hebben jouw leerlingen een origineel en 
kwalitatief uitmuntend profielwerkstuk 
geschreven op het gebied van taal, cultuur, 

kunst, communicatie en/of geschiedenis? Alle 
inzendingen die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen worden beoordeeld door onze 
academische jury. Tijdens de feestelijke 
prijsuitreiking presenteren de genomineerden 
hun onderzoek en worden de drie winnaars 
bekend gemaakt.
 
Tijdsinvestering: Aanwezigheid bij de 
prijsuitreiking als de leerlingen zijn 
genomineerd.

Essaywedstrijd
Voor deze wedstrijd schrijven leerlingen (5 
vwo) een prikkelende opiniërende tekst 
gebaseerd op actuele achtergrondinformatie 
die bij de opdracht verstrekt wordt. We 
proberen leerlingen via een inspirerende 
opdracht uit te dagen tot het schrijven van een 
goed doordachte tekst waar ze ook hun 
creativiteit in kwijt kunnen.

Tijdsinvestering: De leerlingen schrijven het 
essay in drie aaneengesloten klokuren.



www.ru.nl/pucofsociety
pucofsociety@ru.nl
Telefoon en WhatsApp: 06 31132898
LinkedIn, Facebook en Instagram: @radboudpuc

PWS-starter

Een stevige start van het 
profielwerkstuk
De pws-starter bestaat uit verschillende 
onderdelen die los of gecombineerd 
afgenomen kunnen worden. We komen naar 
middelbare scholen op maximaal een uur 
reistijd vanaf Nijmegen, maar we kunnen de 
activiteiten ook online organiseren.

PWS-lezing
In twee lezingen (EM/CM en NT/NG) vertellen 
onderzoekers over het doen van 
wetenschappelijk onderzoek aan de 
universiteit. Het vormt een kennismaking met 
het doen van onderzoek en er worden 
handvatten en tips gegeven om zelf aan het 
profielwerkstuk te starten.

Kosten indicatie: € 200 per lezing à 60 minuten, 
exclusief eventuele reiskosten.

PWS-speeddates
Wanneer de leerlingen al een onderwerp 
hebben gekozen en bezig zijn met het 
bedenken en formuleren van goede hoofd- en 
deelvragen zetten wij graag de kennis en 
enthousiasme van studenten in! De studenten, 
met verschillende studies en expertises, 
sparren in korte tijd met de groepjes om ze 

verder op weg te helpen. Ze denken kritisch 
mee, geven tips en zorgen dat de leerlingen 
met concreet advies verder kunnen. 

Kosten indicatie: Starttarief van € 370 voor 
speeddates van 2 uur, met 4 studenten. 
Exclusief eventuele reiskosten.

Werkcollege Bronnen
Leerlingen zijn digitaal heel handig maar 
hebben vaak moeite met bronnen. Waar let je 
op om een bron te beoordelen op 
betrouwbaarheid, hoe gebruik je Google 
Scholar en hoe verwerk je informatie uit de 
bron? In dit werkcollege geven twee studenten 
antwoord op deze vragen en oefenen de 
leerlingen direct met de nieuwe kennis.

Kosten indicatie: € 250 per werkcollege à 90 
minuten, exclusief eventuele reiskosten.

Offerte op maat
Bovengenoemde kosten zijn indicatief en 
hangen af van de groepsgrootte en 
reistijd/-afstand naar jouw school. Benieuwd 
naar de mogelijkheden en kosten voor jouw 
school? Neem vrijblijvend contact met ons op!


