
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Elektrotechniek 

 
Adres 
GJ de Jonghweg 4-6 
3015 GG Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Proefstuderen is een goede manier om kennis te maken met Elektrotechniek. 
We beginnen met theorie, waarna je aan de slag gaat met een praktische opdracht. 
Er is begeleiding door docenten en studenten, aan wie je alles over de studie kunt 
vragen! 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Het is handig een pen, papier en een rekenmachine mee te nemen. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00  Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 10.00  Instructie proefstudeeropdracht door een docent van Elektrotechniek 
10.00 – 12.00  Onder begeleiding van studenten werken aan verschillende praktische  

opdrachten 
12.15 – 12.30  Afsluiting 



 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Elektrotechniek 

 
Adres 
GJ de Jonghweg 4-6 
3015 GG Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Proefstuderen is een goede manier om kennis te maken met Elektrotechniek. 
We beginnen met theorie, waarna je aan de slag gaat met een praktische opdracht. 
Er is begeleiding door docenten en studenten, aan wie je alles over de studie kunt 
vragen! 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Het is handig een pen, papier en een rekenmachine mee te nemen. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 14.30  Instructie proefstudeeropdracht door een docent van Elektrotechniek 
14.30 – 16.45  Onder begeleiding van studenten werken aan verschillende praktische 

opdrachten 
16.45 – 17.00  Afsluiting 
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