
Bij ons leer je de wereld kennen

Pre-Start Programma (PSP)  
 
De brug tussen de middelbare  
en het hoger onderwijs

 popcorner@fsw.leidenuniv.nl

Studeren op de Universiteit 
> Werken aan je persoonlijke en 

 wetenschappelijke ontwikkeling

> Een start aan je profielwerkstuk!

> Digitale gastlessen en workshops in  

 kleine groepjes

10 bijeenkomsten,  
gemiddeld 1x per 4 weken   



Misschien heb je al wel eens rondgeneusd op een 

universiteit, maar twijfel je of dat wel voor jou is 

weg gelegd - vooral als je de eerste in je familie bent 

die naar het hoger onderwijs kunt gaan. Herken je 

jezelf hierin? Maak je geen zorgen. Wij willen jou, als 

VWO-5 leerling, graag bij ondersteunen. Hoe? Via 

het zogenaamde Pre- start programma (PSP) van de 

Leidse Universiteit.

Wat is het PSP?
Het PSP is gericht op leerlingen die zich willen 

voorbereiden op hun overstap naar het hoger 

onderwijs, en nog niet precies weten wat hen te 

wachten staat. Vragen als: wat wil ik? Wat kan ik? 

Wat is nu eigenlijk studeren? Wat is wetenschappelijk 

onderwijs? Hoe werkt een universiteit? Wat moet ik 

verwachten van colleges….hoe doe ik onderzoek….

en nog vele vragen komen in het PSP aan de orde. 

Het programma is niet uit de lucht komen vallen maar 

samengesteld door ervaren studenten die ooit voor 

deze vragen informatie zochten en deze niet vonden.

Hoe werkt het PSP?
Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor jouw 

toekomst en bepaal jijzelf welke route jij gaat lopen. 

Meedoen aan het PSP betekent dat jij samen met 

andere leerlingen en onder begeleiding van ervaren 

studenten antwoorden krijgt op de hierboven 

gestelde vragen. Als je het hele PSP traject hebt 

doorlopen kun je een betere studiekeuze maken 

die bij jou past, weet je meer van jouzelf, jouw 

competenties en kwaliteiten, en weet je wat jou te 

wachten staat als jij de overstap echt gaat maken 

naar de universiteit of hogeschool! Daarnaast kan 

het je helpen bij je profielwerkstuk:  uren die je aan 

dit programma besteedt mag je hier voor mee laten 

tellen.

Tenslotte….
Natuurlijk ben je ook van harte welkom als je al wel 

wat meer van de universiteit afweet, of wanneer 

je nog niet eens zeker weet of je wel naar een 

universiteit gaat, dat maakt niet uit. Wij willen jou 

graag voorbereiden op je toekomstige studiejaren!

Meld je aan! Je krijgt er zeker weten geen spijt van!

 popcorner@fsw.leidenuniv.nl
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Beste leerling en aankomende student(e),

Ben jij ook wel eens aan het twijfelen over wat je gaat doen na de 
middelbare school? Je kunt zoveel richtingen kiezen, en natuurlijk wil 
je ook doen wat je leuk vindt!


