
 

 

Een campuswandeling met oud-leerlingen 
 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

‘Wie van jullie wil een of twee uurtjes een groepje zesdeklassers ontvangen en op de campus van je 
universiteit een rondleiding geven?’  Dit was de vraag die Jacqueline van Houten, decaan  en docent 
op het Comenius lyceum in Hilversum, per mail stelde aan haar oud-leerlingen (en nu eerstejaars 
studenten). Een groot aantal oud-leerlingen reageerde positief en enthousiast. 

 
Door Corona was het voor leerlingen uit klas 6 niet gemakkelijk geweest om de sfeer op de 
universiteit echt te proeven. Online gaat dat nu eenmaal een stuk moeilijker dan op locatie. Toen de 
coronaregels wat werden versoepeld, bedacht Jacqueline een slim, simpel en leuk concept om 
zesdeklassers tóch te laten ervaren wat studeren nou eigenlijk is en wat je kunt verwachten van het 
studentenleven.   
 
Jacqueline begon met het versturen van een mailtje naar alle oud-leerlingen die het vorige schooljaar 
examen hadden gedaan met de vraag of ze een rondleiding aan zesdeklassers wilden geven op de 
campus van hun universiteit. Oud-leerlingen van het Comenius lyceum studeren aan alle grote 
universiteiten in Nederland en het was daarom mogelijk om zesdeklassers keuze te geven in welke 
universiteit ze graag zouden bezoeken. Om het makkelijk te maken – ook voor zichzelf – hing 
Jacqueline op het prikbord voor haar kamer een lijst op waarop leerlingen zich konden inschrijven. Ze 
reageerden massaal en al snel waren alle groepjes (maximaal tien leerlingen per groepje) gevuld.  
 
De campuswandelingen waren een groot suces! Zowel leerlingen als oud-leerlingen zijn erg positief 
over deze ervaring. Zo kregen de leerlingen die waren afgereisd naar Maastricht niet alleen een 
rondleiding op de campus, maar aten ze ook vlaai op de studentenkamer van de oud-leerling die ze 
eerder die dag had rondgeleid op de campus.  
Leerlingen gaven achteraf aan dat ze door de campuswandeling een veel beter beeld hadden 
gekregen van de sfeer op de universiteit. Soms had dat ook tot resultaat dat ze nog eens gingen 
nadenken over hun keuze voor een bepaalde universiteit of opleiding.  
 

  

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☐ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☒Alumni 
☐Arbeidsmarktinformatie 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☐LOB-programma                                     
☐Ouderbetrokkenheid 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze              
☐Regelgeving en kaders 
☐Visie, beleid en kwaliteit 
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Tips 
 
 

- Zorg voor een adressenbestand van oud-leerlingen, bijvoorbeeld door ze vlak voordat ze van 
school gaan een formuliertje te laten invullen met daarop hun studiekeuze, universiteit en privé 
mailadres, zodat je nog kunt bereiken 

- Vraag groepjes leerlingen samen te reizen naar de betreffende universiteit 
- Laat leerlingen een foto maken van de campuswandeling die ze opsturen naar de decaan 
- Prik een vaste dag in je jaarrooster voor deze activiteit, bijvoorbeeld op een studiedag zodat er 

geen lesuitval is 
- Je kunt leerlingen die na hun examen gaan studeren alvast vragen of ze het komende schooljaar 

een campuswandeling willen geven aan zesdeklassers 
- De campuswandeling kan natuurlijk ook worden gegeven op een hbo-school 

  

  

Contactpersoon Jacqueline van Houten, docent en decaan j.vanhouten@comeniusnet.nl  

mailto:j.vanhouten@comeniusnet.nl

