Stein, 6 mei 2019

Betreft: Bezoek Maastricht University vwo 4

Beste ouders / verzorgers en leerlingen van vwo 4,

Op donderdag 16 mei zullen alle leerlingen van vwo 4 een bezoek brengen aan Maastricht
University en deelnemen aan een activiteit ‘Oriëntatiedag’ genaamd.
Deze activiteit is erop gericht om leerlingen met name een indruk te geven van de werkwijze
van Maastricht University. De leerlingen gaan op deze dag ervaren hoe het is om te
studeren aan een universiteit en zullen ze deelnemen aan een PGO-simulatie (PGO staat
voor Probleem Gestuurd Onderwijs). Ook gaan ze kijken hoe de universiteit er uitziet en wat
er allemaal te beleven is (op de achterzijde staat het programma).
Het bezoek aan Maastricht University is een verplicht onderdeel van het traject
loopbaanbegeleiding. Groenewald vindt het namelijk erg belangrijk dat leerlingen al tijdig
bezig zijn met hun studiekeuze. Door middel van een bezoek aan de universiteit willen wij dit
dan ook graag stimuleren. Jaarlijks valt er namelijk een groot percentage studenten uit
vanwege een verkeerde studiekeuze en graag willen we helpen dit percentage uitvallers
terug te brengen.
Na deze dag gaan onze leerlingen niet met een perfect uitgestippelde carrièreplanning naar
huis. Dat is ook niet de bedoeling. Ze zijn zich tenslotte nog volop aan het oriënteren. Dit
bezoek zal wél een goede eerste indruk geven van wat studeren aan een universiteit
(Maastricht University) inhoudt.
De verplaatsing richting Maastricht (en vice versa) zal middels de trein gebeuren. We
verzamelen om 11:45 op station Beek - Elsloo. Let op: leerlingen zijn zelf verantwoordelijk
voor de aanschaf van een geldig vervoersbewijs! Dit kan vooraf gekocht worden via
www.ns.nl/www.arriva.nl, of via het opladen van de ov-chipkaart (www.ov-chipkaart.nl). Wij
rekenen erop dat iedere leerling op tijd (en indien nodig ingecheckt) op het perron is!
Met vriendelijke groet,
Michelle Stappers, schooldecaan havo en vwo

Nog even de praktische zaken op een rij:
Wat: Oriëntatiedag - Maastricht University
Voor wie: leerlingen VWO 4
Wanneer: Donderdag 16 mei 2019
Benodigdheden: Een geldig vervoersbewijs en degelijke kleding en schoenen
Begeleiders: Dhr. J. Görtzen, Mevr. M. Voss en Mevr. M. Stappers
Programma:
Tijd
11.45 - 12.02
12.07 - 12.19
12.19 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 – 16.00
16.00

Actie
Verzamelen station Beek-Elsloo
Trein: Beek – Maastricht (vervoerder: Arriva)
Aankomst / lopen naar de locatie
Ontvangst universiteit
Oriëntatiedag Maastricht University
Afsluiting / lopen naar station / einde programma

Programma van de Oriëntatiedag:
•
Een college over hoe het is om te studeren aan de universiteit.
•
Uitgebreide informatie over de MU bacheloropleidingen die passen binnen het door
scholier gekozen thema (Politics & Law; Health, Business & Economics; Social
Sciences; Science & Technology).
•
MU Science Quest: een interactieve rondleiding langs een aantal faculteiten en UM
faciliteiten van MU (bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek).
•
PGO simulatie: scholieren leren meer over het Probleemgestuurd Onderwijs en
ervaren zelf, stap voor stap, hoe het er in een onderwijsgroep aan toe gaat.
Een college:
Op basis van eigen persoonlijke ervaring vertelt een student over de verschillende aspecten
van studeren aan Maastricht University. Hoe kies je een studie? Hoe zit dat met studeren?
Wat is het verschil tussen studeren aan een universiteit en het voortgezet onderwijs? Wat is
Probleem Gestuurd Onderwijs, een faculteit, of een dispuut? Hoe ziet je agenda eruit, en je
portemonnee? Hoe vind je een kamer? Wat kun je nog meer doen in Maastricht, naast je
studie? Aan de hand van filmpjes en eigen ervaringen geeft de student antwoorden op al
deze vragen. Verder zal worden ingezoomd op de opleidingen van het gekozen thema.
PGO simulatie:
De leerlingen gaan deelnemen aan een PGO simulatie, gebaseerd op het gekozen thema.
Maastricht University staat bekend om haar Probleem Gestuurd Onderwijs. Met Probleem
Gestuurd Onderwijs leer je op een andere manier dan gebruikelijk aan universiteiten. Je
werkt in kleine onderwijsgroepen, neemt deel aan practica en hebt minder college. Samen
met zo’n twaalf tot vijftien medestudenten duik je onder begeleiding van een tutor in een
vraagstuk uit de praktijk. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én
leer je vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw.

