Voorlichtingsactiviteiten
Bacheloropleidingen
Op welke manier kun je je als scholier het best oriënteren op bacheloropleidingen
aan de Radboud Universiteit en wanneer vinden deze activiteiten plaats? Op deze
handout vind je onder meer informatie over de Open dagen, Proefstuderen en
Dagjes meelopen.
1. Kies wat bij jou past
Denk goed na over je interesses en waar je goed in bent. Waar word
je enthousiast van? Waar zou je graag meer over willen weten? Waar
wil je beter in worden? Welke vakken op school vind je leuk? Op
www.ru.nl/bachelor vind je bij ‘hulp bij studiekeuze’ links naar allerlei
opdrachten en testen. Deze helpen je een beter beeld van jezelf te
krijgen. Je kan ook deelnemen aan onze online oriëntatieweek. Hier
ontdek je per interessegebied welke opleidingsmogelijkheden er zijn.
Ook zijn er algemene studiekeuzepresentaties die je begeleiden bij
het proces. Meer informatie vind je op
www.ru.nl/onlineorientatieweek.

2. Open Dag
Je krijgt op deze dag algemene informatie over de Radboud
Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft (wonen,
studentenleven, cultuur, sport, ontspanning en
studentenverenigingen). Tevens presenteren alle opleidingen/
studierichtingen zich in aparte voorlichtingsrondes. Meer informatie
vind je op www.ru.nl/opendag.

speciale meeloopdagen. Bij andere opleidingen word je, nadat je je
hebt opgegeven, gebeld door een student en bepalen jullie samen
welke datum het meest geschikt is. Meer informatie vind je op
www.ru.nl/meelopen.

Profielwerkstuk
Neem ook eens een kijkje op onze profielwerkstuksite Zoek je een
boeiend onderwerp voor je profiel- werkstuk? En verwijzingen naar
de juiste boeken en websites? De Radboud Universiteit biedt allerlei
uiteenlopende onderwerpen voor profielwerkstuk- ken aan. Ook als
je een probleem hebt met je onderzoek of je ontwerpopdracht en je
wilt hulp, kijk dan voor meer informatie op
www.ru.nl/profielwerkstuk.

Voorlichtingsactiviteiten
Kijk voor alle data van onze Open dagen, Online Oriëntatieweek,
Proefstuderen, e.d. op www.ru.nl/studievoorlichting. En wil je op de
hoogte blijven, abonneer je dan op onze nieuwsbrief via:
www.ru.nl/bachelor/nieuwsbrief.

3. Proefstuderen

Pre-University College

Heb je al een idee wat je wilt studeren en wil je erachter komen wat
een bepaalde studie inhoudt? Dan kun je je verder laten informeren
tijdens een dag proefstuderen. Je bent een dag student bij een
opleiding/studierichting naar keuze. Je maakt kennis met studenten
en docenten, diverse onderwijsvormen en vakken. Een dag
proefstuderen wordt meestal gehouden op een gewone schooldag.
Welke opleidingen mee doen en meer informatie over aanmelding
vind je op www.ru.nl/proefstuderen.

Ook kun je in de bovenbouw van het vwo onderwijs volgen aan de
Radboud Universiteit. Denk aan een masterclass, thematour of
werkcollege. Meer informatie hierover vind je op: www.ru.nl/puc.

4. Dagje meelopen

Ouders

Je bent al bijna klaar met je keuze, maar voor de zekerheid wil je toch
nog een keer colleges volgen bij de door jou gekozen opleiding. Loop
dan een keer mee met een student. Proef de sfeer en maak mee hoe
een onderwijsdag er nu echt uitziet. Enkele opleidingen hebben

Ouders van studiekiezers zijn een van de belangrijkste begeleiders in
het studiekeuzeproces. Wat kunnen zij zoal doen om hun kind te
begeleiden in het studiekeuzeproces? Kijk voor meer informatie op
www.ru.nl/ouders.

Engelstalige opleiding
De Radboud Universiteit biedt ook veel Engelstalige
bacheloropleidingen aan. Kijk voor meer informatie hierover op:
www.ru.nl/bacheloropleidingen.

Meer informatie
Telefoon: 024-3612345
Whatsapp: 06-25319096
E-mail: studievoorlichting@ru.nl
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