
Overzicht (online)voorlichtingsactiviteiten universiteiten 
 

Informatie vooraf 
In verband met Corona vinden de meeste activiteiten online plaats. Er zijn universiteiten 

die de mogelijkheid van een fysieke open dag voorlopig nog openhouden. Meeloopdagen 

en belevingsdagen zijn vaker fysiek ingepland. 

Een open dag is bedoeld om je te oriënteren op de verschillende opleidingen aan een 

bepaalde universiteit of hogeschool. Universiteiten gebruiken ook virtuele tours om een 

algemeen beeld van een universiteit te geven. 

Een meeloopdag is vooral bedoeld om sfeer te proeven. Je volgt een dag aan de hand van 

het rooster van een student.  

Een experience day/belevingsdag is bedoeld om een goed beeld te krijgen van een bepaalde 

opleiding aan de hand van proefcolleges, werkcolleges en andere activiteiten die in een 

studie voorkomen. Kortom het gaat om de dagelijkse invulling van een studie. 

In een webinar krijg je een live presentatie van een student over een  bepaalde studie; er 

zijn video`s en vaak is er ook een live chatmogelijkheid. 

Proefstuderen houdt in dat je op een intensieve manier kennismaakt met een studie. Je 

volgt (online) colleges, je maakt opdrachten en er is begeleiding door een student. Op die 

manier kun je erachter komen of een studie geschikt is voor jou. 

Een webklas is een cursus voor leerlingen uit 5 en 6 vwo om de inhoud, sfeer en 

werkvormen van een bepaalde opleiding te ervaren. 

Een informatieavond voor ouders is bedoeld om de ouders een beeld te geven van een 

studie aan een bepaalde universiteit. 

Voor alle activiteiten is het verplicht om je vooraf aan te melden. Dat doe je via de site van 

de betreffende universiteit. 

Als een activiteit onder schooltijd plaatsvindt neem je van te voren contact met een 

decaan. Aan de hand van je inschrijvingsbevestiging kun je toestemming krijgen om lessen 

te missen. Je mag geen activiteiten plannen in toetsweken of op momenten dat er voor 

jou presentaties e.d. ingeroosterd zijn.  

 

 

 

 

 



Universiteit van Maastricht (UM) 
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/event_type/information-activity-104 

- Bachelor open dag op 31 oktober 2020  en 6 februari 2021  

- Meeloopdagen (najaar 2020) – verschillende dagen per opleiding 

- Informatieavond voor ouders (najaar 2020) 

Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) 
https://www.tue.nl/en/education/ 

- Bachelor open dag op 10 oktober 2020 en 27 februari 2021 

- Webinars over de opleidingen die de TU/e aanbiedt. Je kunt de opgenomen webinars 

van het voorjaar terugkijken; nieuwe webinars worden in november opgenomen 

- Bachelor student voor een dag (najaar 2020) – meeloopdag 

- Bachelor belevingsdag (najaar 2020) 

Tilburg University (TiU) 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/voorlichtingskalender 

- Bachelor open dag op 31 oktober 2020 

- Start-je-keuze webinars op donderdagen in de periode 1 oktober tot en met 19 

november 2020. 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting 

- Bachelor open dag op 17 oktober 2020 

- Online meeloopdagen (najaar 2020) 

 

Technische Universiteit Delft (TUD) 
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/ 

- Bachelor open dagen op 16 en 19 oktober 2020 

- Meeloopdagen (najaar 2020) 

- Online proefstuderen (hele schooljaar) 

- Chat 1-op-1 met een student (hele schooljaar) -  je kunt met een student live chatten 

over een opleiding, wonen in Delft , studeren in het algemeen etc. 

 

Universiteit van Leiden 
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs 

- Bachelor open dagen op 30 en 31 oktober 2020 

- Virtual City Tours over Leiden en Den Haag 

- Virtual Faculteiten Tours 

- Chat 1-op-1 met een student (hele schooljaar) -  je kunt met een student live chatten 

over een opleiding, wonen in Leiden , studeren in het algemeen etc. 



Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/vu-bachelordag 

- Bachelor open dagen op 30 en 31 oktober 2020 

 

Universiteit van Amsterdam (UvA) 
https://www.uva.nl/onderwijs/open-dagen/open-dagen 

 

- Bachelor open dagen op 7 november 2020 

- Online UvA student voor een dag  

- Online proefstuderen  

- Chatten via Instagram 

 

Universiteit van Utrecht (UU) 
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-

studenten/kennismaken/bachelor-open-dagen 

- Bachelor open dagen op 20 en 21 november 2020 

- Meeloopdagen (vanaf oktober 2020) 

- Online proefstuderen (hele schooljaar) 

- Chat met een student (hele schooljaar) -  je kunt met een student live chatten over 

een opleiding, wonen in Utrecht , studeren in het algemeen etc. 

 

Wageningen Universiteit (WUR)   
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten.htm 

- Online groepsmeeloopdagen  

- Online proefstuderen  

- Online 1-op-1 met een student (hele schooljaar) -  je kunt met een student live 

chatten over een opleiding, wonen in Wageningen, studeren in het algemeen etc. 

- Virtueel sfeerproeven 

- Online elke dag open dag – informatie over de universiteit, campus en opleidingen 

 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU)  
https://www.ru.nl/opleidingen/ 

- Bachelor open dagen op 6 en 7 november 2020 en 8 januari 2021 

- Dagje meelopen met een student (najaar 2020) 

- Online proefstuderen (hele schooljaar) 

- Stel je vraag aan een student (hele schooljaar) -  je kunt met een student live chatten 

over een opleiding, wonen in Nijmegen, studeren in het algemeen etc. 

- Ouderavond op 25 november 2020 

 



Universiteit van Twente (UT)  
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/studiekeuze/ 

- Bachelor open dagen op 13 en 14 november 2020 

- Meeloopdagen (hele schooljaar) 

 

Rijks Universiteit van Groningen (RUG)  
https://www.rug.nl/education/bachelor/ 

- Bachelor open dagen op 2 tot en met 6 november 2020 en 25 tot en met 29 januari 

2021 en op 17 april 2021 

- Een dag student (najaar 2020 en voorjaar 2021) 

- Webklassen (najaar 2020 en voorjaar 2021) 

- Voorlichtingsdag ouders op 10 april 2021 


