
 

 
 
Zwolle, 4 maart 2020  
  
  
Aan:     Leerlingen A4 en hun ouder(s)/vezorger(s) 
  
Betreft:  Eerste kennismaking met universiteit 
 
 
Beste leerling en ouder/verzorger, 
 
Op vrijdag 13 maart organiseert de Radboud Universiteit in Nijmegen, onder andere voor de 
A4-leerlingen van het Meander College, de Radboud Try-out. Voor veel leerlingen is dit een 
eerste kennismaking met de universiteit. Op deze dag krijgen de leerlingen tips om een goede 
studiekeuze te maken en komen ze te weten wat studeren inhoudt. Daarnaast volgt iedere 
leerling een themacollege dat aansluit bij zijn/haar profiel en is er een rondleiding over de 
campus. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
08.15 – 10.15  Les en pauze volgens rooster  
10.45  Vertrek vanaf school naar Nijmegen 
 
 

 Natuurprogramma 

12.15-12.30 Inloop in zaal 1 Collegezalencomplex (CC1) 

12.30-13.15 ‘Gaan studeren' presentatie met studentenforum 
Studenten vertellen over studeren en alle verschillen die zij ervaren 
hebben met het vwo. Ook leggen ze uit hoe hun eigen studiekeuzeproces 
is verlopen en geven ze tips 

13.15-13.30 Pauze 

13.30-14.00 Themacollege (CC1) Universitair docenten geven een college over een 
aansprekend onderwerp, zodat je een goede indruk krijgt van het 
studentenleven in de collegebanken 

14.00-14.20 Pauze 

14.20-15.15 Kijkje op de campus 

15.15-15.30 Lopen naar de bussen aan de Platolaan en vertrek naar Zwolle 

17.00 Aankomst in Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte) 
 

  



 
 

 

 

 Maatschappijprogramma 

12.15-12.30 Inloop in zaal 1 Grotiusgebouw (GR1), 

12.30-13.10 ‘Gaan studeren' presentatie met studentenforum 
Studenten vertellen over studeren en alle verschillen die zij ervaren hebben 
met het vwo. Ook leggen ze uit hoe hun eigen studiekeuzeproces is 
verlopen en geven ze tips 

13.10-13.20 Pauze 

13.20-14.10 Kijkje op de campus 

14.10-14.30 Pauze 

14.30-15.00 Themacollege (GR1) Universitair docenten geven een college over een 
aansprekend onderwerp, zodat je een goede indruk krijgt van het 
studentenleven in de collegebanken 

15.00-15.30 Lopen naar de bussen aan de Platolaan en vertrek naar Zwolle 

17.00  Aankomst in Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte) 

 
 
Tijdens de mentorles zal de Try-Out geëvalueerd worden en wordt ook nagedacht over 
volgende stappen voor de oriëntatie op een studie. 
 
We hopen op een interessante en leerzame dag in Nijmegen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. M.J. Leeuwerik    mentor A42 
dhr. A. Aktepe      mentor A41 
mw. F.C. Brons      decaan atheneum 
dhr. R.G.J. Doornekamp  teamleider atheneum 
 
 
 
 
 
 
 


