
Onze locaties, hoe het werkt en waar je moet zijn?

Proefstuderen start ‘s morgens voor iedere bezoeker in het Gorlaeus Laboratoria. 
Na het algemene programma en informatiemarkt ga je naar de locatie van de 
opleiding waar je in de ochtend het programma volgt. 

Bezoekers die in de middag een ander programma volgen dan in de ochtend 
kunnen tijdens de lunch van locatie wisselen. Vanuit het Gorlaeus pendelen via 
Snellius/Huygens en Sylvius twee bussen naar Leiden CS en weer terug. Wissel je 
na de ochtend van een programma in het Gorlaeus naar Biologie? Dan vertrek je 
lopend vanuit het Gorlaeus. Je wordt door de opleiding Biologie opgehaald.  

Aan het einde van de dag vertrek je vanaf de locatie van de opleiding waar je het 
middagprogramma hebt gevolgd weer naar Leiden CS. 

Locaties
Leiden CS de opstapplaats bij het Centraal Station is bij het Poortgebouw, de 
opstapplaats is ter herkennen aan een beachflag.

Gorlaeus in de ochtend iedereen en in de middag bezoekers van het 
middagprogramma Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Life Science & 
Technology, Molecular Science & Technology.

Snellius/Huygens bezoekers van het middagprogramma Informatica, Informatica 
& Biologie, Informatica & Economie en Wiskunde (Snellius) en bezoekers van 
middagprogramma Natuurkunde en Sterrenkunde (Huygens)

Sylvius bezoekers van het middagprogramma Biologie.

Proefstuderen
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Indicatieve bustijden
Vertrektijden ochtend

Vertrek Leiden CS Aankomst Gorlaeus Vertrek Leiden CS Aankomst Gorlaeus

08:35 uur 08:40 uur 09:25 uur 09:30 uur

08:40 uur 08:45 uur 09:35 uur 09:40 uur

08:50 uur 08:55 uur 09:40 uur 09:45 uur

08:55 uur 09:00 uur 09:50 uur 09:55 uur

09:05uur 09:10 uur 09:55 uur 10:00 uur

09:10 uur 09:15 uur 10:05 uur 10:10 uur

09:20 uur 09:25 uur 10:10 uur 10:15 uur

Vertrektijden rond de lunch

Gorlaeus Snellius/Huygens Sylvius Leiden CS (ri. Gorlaeus)

12:35 uur 12:40 uur 12:45 uur 12:50 uur

12:40 uur 12:45 uur 12:50 uur 12:55 uur

13:00 uur 13:05 uur 13:10 uur 13:15 uur

13:05 uur 13:10 uur 13:15 uur 13:20 uur

13:25 uur 13:30 uur 13:35 uur 13:40 uur

→ → →

Bustijden einde van de middag

Gorlaeus Snellius/Huygens Sylvius Leiden CS

15:35 uur 15:40 uur 15:45 uur 15:50 uur

15:40 uur 15:45 uur 15:50 uur 15:55 uur

16:00 uur 16:05 uur 16:10 uur 16:15 uur

16:05 uur 16:10 uur 16:15 uur 16:20 uur

→ → →

Bij ons leer je de wereld kennen

Busrooster


