VU PRE UNIVERSITY COLLEGE
VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE
VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT
De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit
van het voortgezet onderwijs in de regio Groot-Amsterdam.
Met deelname aan het VU Pre University College werkt u aan de
talentontwikkeling van uw leerlingen en de professionalisering van
docenten. De VU richt zich op gemotiveerde leerlingen
die vertrouwd willen raken met de academische context.
Speciale aandacht gaat uit naar talentvolle leerlingen van de eerste
generatie1. Voor hen en voor hun leerkrachten en ouders is het lastiger
goed in te schatten waar hun talenten en interesses liggen.
De VU wil zich inzetten om dat talent te identificeren en verder tot
ontplooiing te brengen. De VU is een open organisatie, die sterk
verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om
verdieping van kennis, maar ook om verbreding.
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Een eerstegeneratieleerling is een leerling die de eerste van het gezin of familie is die aan de 		
universiteit gaat studeren.

Binnen het netwerk, van tenminste vijftien en maximaal dertig
scholen en de faculteiten van de VU, versterken deelnemers
elkaar bij het ontwikkelen van uitdagend en innovatief onderwijs
rond maatschappelijke thema’s. Samen ontwikkelt en organiseert
men binnen het netwerk allerlei activiteiten voor docenten en
leerlingen, om concreet bij te dragen aan het talentbeleid van
deelnemende scholen. Voor docenten biedt het Pre University College
professionaliseringsmogelijkheden zoals docent ontwikkelteams en voor
leerlingen zijn er workshops in de verschillende wetenschapsvelden,
masterclasses op de universiteit en profielwerkstukbegeleiding.
In dit scholennetwerk is het doel om ideeën en informatie onderling uit
te wisselen. Zo beogen we gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Het
gaat om scholen waar docenten en schoolleiding zich actief inzetten
voor vakvernieuwing, versterking van keuzeprocessen en het zichtbaar
maken van realistische en aantrekkelijke beroepsperspectieven in de
academische wereld.
Met deze scholen die ambities hebben op het gebied van
kennisoverdracht, vakvernieuwing en wetenschap willen wij graag in
gesprek komen.
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REDENEN OM U AAN TE SLUITEN BIJ
HET VU PRE UNIVERSITY COLLEGE

1. Deelname aan een activiteitenplatform om leerlingen voor te bereiden
op hun studie en studiekeuze, talenten te ontdekken en te ontplooien
(vooral ook van eerstegeneratieleerlingen). Tijdens de activiteiten
krijgen uw leerlingen door rolmodellen gelegenheid ervaring op
te doen met wetenschap, academische vaardigheden, betreffende
studies en bijbehorende beroepsperspectieven.
2. Professionalisering van docenten vanuit de ontwikkelteams in het
scholennetwerk, maar ook in de netwerkvergaderingen, waar met
collega’s wordt uitgewisseld over nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs zoals vakvernieuwing en best-practices.
3. Docenten kunnen ervaring opdoen met e-learning en e-klassen en
ook meedenken en bijdragen in de ontwikkeling hiervan.
4. Het VU Pre University College en het scholennetwerk hierbinnen wil
een projectmotor voor innovatie zijn die in staat is grote projecten met
aanzienlijke subsidies te verwerven, bijvoorbeeld op het gebied van
e-learning. Hierdoor ontstaan veel mogelijkheden om de kwaliteit van
het onderwijs te verhogen en docenten te ondersteunen.
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WAAR COMMITTEERT U ZICH AAN ALS U DEELNEEMT?

1. Uw school heeft de uitgesproken ambitie om het onderwijs op een
hoog peil te brengen en te houden en herkent vroegtijdige talenten die
zich kunnen ontplooien.
2. Uw school heeft een coördinator aangesteld, die tot taak heeft binnen
de school activiteiten te organiseren om de kwaliteit van het onderwijs
en de interesse voor vervolgstudies te bevorderen. De coördinator
zit in het scholennetwerk van het VU Pre University College en
vertegenwoordigt de school op netwerkvergaderingen. Hij of zij is voor
100 uur per jaar vrijgesteld voor deze taak.
3. Uw school levert elk jaar een schoolwerkplan aan. Hierin wordt onder
meer opgenomen aan welke activiteiten van het VU Pre University
College uw school van plan is deel te nemen.
4. Een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 2000,-. De bijdrage wordt vanaf
2016 bekeken en vastgesteld. Het eerste jaar van ontwikkeling, 2015
tot augustus 2016, is dit bedrag € 500,-.

WAT LEVERT HET UW SCHOOL OP?

• Leerlingen bewust maken van hun talenten en daarmee een
•
•
•
•

duidelijker beeld vormen over hun toekomstige studiekeuze en werk.
De activiteiten stimuleren de leergierigheid van de leerlingen.
Leerlingen worden serieus genomen in wat ze kunnen
(talentontwikkeling).
WO Docenten en studenten als rolmodellen voor de leerlingen.
Hulp bij het ontwikkelen van verschillende thema’s en onderwerpen
gelinkt aan de wetenschap en academische vaardigheden.
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TALENTEN, KENNIS EN
VAARDIGHEDEN INZETTEN OM
‘DE WERELD TE VERBETEREN’
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MEERWAARDE VOOR UW LEERLING

Het VU Pre University College is voor leerlingen aantrekkelijk om:
• talenten te ontwikkelen;
• te ervaren wat een universitaire studie is;
• een gemotiveerde studiekeuze te kunnen maken;
• certificaten van de gevolgde activiteiten te halen.
De activiteiten van het VU Pre University College:
• zijn van verdiepende en inhoudelijke aard (geen voorlichting, geen
algemene studiekeuzebegeleiding);
• sluiten aan bij een lopend wetenschappelijk onderzoek;
• laten leerlingen talenten ontdekken en ontwikkelen op vakinhoudelijk
gebied en op het gebied van academische (onderzoeks)vaardigheden;
• richten zich op de verdieping rondom profielkeuze: profielkeuze (3
vwo), profielwerkstuk (4/5 vwo) en studiekeuze (4-6 vwo);
• kunnen individueel zijn, maar ook groepsgewijs plaatsvinden;
Leerlingen melden zich voor groepsactiviteiten individueel aan (geen
hele klassen).

CRITERIA VOOR DE LEERLING OM MEE TE DOEN

• leerlingen zijn gemotiveerd om het beste uit henzelf en uit de studie te

halen. Zij willen leren om te leren;

• leerlingen willen graag gestimuleerd en uitgedaagd worden om nieuwe
•
•
•
•
•
•

kennis te verwerven;
leerlingen willen graag tijdens hun vwo extra vakken volgen;
leerlingen hebben een kritische en nieuwsgierige houding;
leerlingen houden ervan de verbeelding te gebruiken om nieuwe,
originele dingen te bedenken;
leerlingen beschikken over een gezonde dosis doorzettingsvermogen;
leerlingen zetten graag hun talenten, kennis en vaardigheden in om ‘de
wereld te verbeteren’;
leerlingen houden van samenwerken met andere, gemotiveerde
leerlingen.
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Met vragen over VU Pre University College kunt u terecht bij
Loes Mulders, projectleider VU
l.a.j.mulders@vu.nl
020 598 18 27

