over PRE-classes
De Pre-University Classes (PRE-Classes) van de Universiteit Leiden vormen een
onderwijsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit
de bovenbouw van 5 en 6 vwo. (Vierdeklassers kunnen bij uitzondering worden toegelaten. Een
aantal classes accepteert echter geen 4 vwo-ers; zie daarvoor de website.)
De Classes doen denken aan een masterclass, maar bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Bij de
PRE-Classes maak je aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van een
opleiding van jouw keuze. Je kunt een kijkje gaan nemen bij een studie waarin je misschien wel
bent geïnteresseerd, maar je kunt het ook gebruiken om je eens te verdiepen in een onderwerp waar
je nog niets van afweet, zoals bijvoorbeeld Russisch of Sterrenkunde. Het aanbod voor de komende
pre-classes vind je op https://www.universiteitleiden.nl/pre-classes/aanbod
Deelname kost 75,--. Ook reiskosten en eventuele excursies zijn voor eigen rekening.

aanmelding & selectie
Ben je geïnteresseerd in deelname aan een PRE-Class?
1. Om te beginnen moet je goed kijken of je alle colleges kunt bijwonen. Je krijgt bijvoorbeeld geen
toestemming om in een PTA-week van school weg te blijven. De colleges vinden plaats in januari,
februari, maart en april 2018. Op de website staan de precieze data van iedere pre-class vermeld.
2. Dan schrijf je je vóór 16 oktober in op de lijst die op de kamer van de decaan hangt (kamer 0.9).
De decaan kijkt naar je cijferlijst en je werkhouding. Je moet namelijk zelfstandig in staat zijn je de
stof van de gemiste lessen op school zelf eigen te maken. Ook moet je regelen dat je de gemiste
gymlessen inhaalt. Op 30 oktober vind je op de deur van kamer 0.9 een lijst met geselecteerde
leerlingen.
3. Vervolgens moet je ZELF een motivatiebrief schrijven en een aanmeldingsformulier invullen. Je
vindt deze, evenals de criteria voor de motievatiebrief, op de website. Ook moet je je meest recente
cijferlijst of overgangsrapport meesturen. Als er meer geschikte kandidaten zijn dan er plaatsen
beschikbaar zijn, wordt er geloot. Met uitgelote kandidaten wordt gekeken of zij willen meedoen
aan een andere Class, als daar nog plaatsen over zijn. Als je wilt, kun je een tweede keuze invullen
op het aanmeldingsformulier. De deadline voor aanmelden is 6 november 2017.
4. De onderwijscoördinator in Leiden geeft de uitslag van de selectie eerst door aan de decaan op
school. Hij of zij bespreekt die dan met jou. Vóór de kerstvakantie weet je of je bent toegelaten tot
het programma van je keuze.

Voor alle informatie:
https://www.universiteitleiden.nl/pre-classes/over-pre-classes

