
Lesbrief online        
Radboud Try-out
www.ru.nl/onlinetryout

In deze lesbrief staan opdrachten die horen bij de onderdelen van de online 
Radboud Try-out. Bij elk kopje op de website hoort een opdracht. Deze opdrachten 
zijn bedoeld om thuis of op school actief met de inhoud aan de slag te gaan.

Stap 1: Online Radboud Try-out - Hoe maak je een goede 
studiekeuze?
Opdracht:
• Bekijk de presentatie 'Gaan studeren'.
• Welke 3 tips van onze studenten uit het filmpje neem je mee in je 

eigen studiekeuzeproces?
• Welke vragen heb je aan de studenten?

Stap 2: Ken jij jezelf?
Opdracht:
• Maak online interessetestjes, op bv. ru.nl/onlinestudiekeuzeplein.
• Bekijk het eigenschappenblad; welke eigenschappen vind je bij 

jou passen? Laat ook andere mensen het blad over jou invullen.
• Maak ook de soortgelijke opdrachten en testjes binnen jouw 

eigen LOB schoolomgeving.

Beantwoord onderstaande vragen:
• Welke schoolvakken vind ik leuk en welke niet?
• Welke schoolvakken gaan me makkelijk af en welke niet?
• In welk schoolvak zou ik brugklassers bijles willen geven?
• Over welk schoolvak wil jij meer weten?
• Wat vind jij leuk om te doen, ook buiten school?
• Waar wil jij goed in worden, ook buiten school?
• Wat vind jij belangrijk buiten school?
• Wat vind jij belangrijk in je toekomstig werk?
• Wat zie jij jezelf later doen? Iets met...
 
Stap 3
Opdracht:
• Zoek uit de opleidingen in het schema 'Ontdek alle studies' 5 

opleidingen die je interessant lijken.
• Schrijf bij iedere opleiding 3 redenen op waarom je deze 

opleiding interessant lijkt.
• Schrijf per opleiding op wat je denkt dat de opleiding inhoudt.
• Ga daarna op www.ru.nl/bacheloropleidingen naar de opleiding 

en lees de inhoud.

• Wat wist je nog niet van de opleiding?
• Bekijk een paar korte 'Q&A - Bachelor Radboud' filmpjes op 

YouTube van opleidingen die jou leuk lijken 
(www.youtube.com/radbouduniversiteit).

• Zou je deze opleiding op je lijstje ‘interessante opleidingen’ laten 
staan?

Stap 4: Hoe doe je onderzoek?
Opdracht:
• Hieronder staan een aantal onderwerpen/vakgebieden. Geef aan 

welke jij het interessantst vindt. Je mag meerdere onderwerpen 
kiezen.
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• Kies nu één onderwerp uit en schrijf op wat je hierover nog zou 

willen weten/onderzoeken/veranderen.
• Bekijk het filmpje 'Onderzoek doen'.
• Bouw dit antwoord om tot een vraag. Maak je vraag zo specifiek 

mogelijk. Zie het voorbeeld op de achterkant.

Voorbeeld:
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• Vakgebied/Onderwerp: social media.
• Wat ik nog wil weten: Waarom is het zo moeilijk om m'n telefoon 

weg te leggen?
• Vraag: Wat motiveert scholieren om te blijven scrollen?
 
Stap 5: Onderzoek aan de Radboud Universiteit
Opdracht:
• Bekijk de filmpjes zodat je een concreter beeld krijgt van het soort 

onderzoeken waar onze studenten en docenten aan bijdragen.

Stap 6: Studentenleven
Opdracht:
• Bekijk het filmpje 'Hoe ziet een dag van een Radboudstudent 

eruit?'
•  Er zijn een aantal studenten aan het woord geweest. Maar 

natuurlijk is elke dag van elke student weer anders. Welke vraag 
zou je nog willen stellen aan een van onze studenten over het 
studentenleven? Stuur je vraag via Snapchat naar ons, 
@Radboud_Uni.

Stap 7: Op kamers in Nijmegen
Opdracht:
• Bekijk het filmpje 'Op kamers in Nijmegen'.
• Welke studentenkamer en welk studentenhuis uit het filmpje zou 

iets voor jou zijn?
• Wat lijkt je het leukst van op kamers wonen?
• Wat lijkt je het minst leuk van op kamers wonen?

Studiekeuze
Opdracht:
• Bekijk het filmpje ‘Online Radboud Try-out- Hoe maak je een 

goede studiekeuze’
• Wat lijkt jou het lastigste aan de overgang van je middelbare 

school naar een vervolgopleiding?

Stap 9: handige links
Kijk welke handige links hier staan, van welk onderwerp zou je meer 
willen weten, neem daar eens 'n kijkje.

Stap 10: Rondleiding over de campus
• Bekijk de filmpjes van de campus, zodat je een indruk krijgt van 

de Nijmeegse campus waar alle gebouwen bij elkaar in de buurt 
liggen.

Stap 11: Eindopdracht
• Schrijf een verslag over onder andere:
• Wat je hebt geleerd van de Online Try-out.
• Welke stappen je wanneer gaat ondernemen om een studie te 

kiezen.
• Wie je gaat betrekken bij deze stappen Plaats dit verslag in de 

LOB-omgeving van jouw school.

Win een Radboud Hoodie!
• Maak met één van onderstaande acties kans op een Radboud 

Hoodie.
• Studenten eten vaak samen, welk gerecht zou jij maken om jouw 

nieuwe huisgenoten te verrassen?
• Veel studenten gaan een semester naar het buitenland, naar welk 

land zou jij gaan en waarom?
• Je organiseert samen met medestudenten een activiteit om 

elkaar beter te leren kennen. Wat zou jij organiseren?
• Stuur je antwoord via Snapchat @Radboud_Uni.

Meld je eventueel aan voor de Q&A
Zodat je aan studenten van de RU al je vragen kunt stellen.
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Social mediaMeer informatie
www.ru.nl/onlinetryout

Deze flyer gaat over het collegejaar 2023/2024. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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