Amsterdam, 11 september 2020

Betreft: VU Masterclass

Beste leerlingen uit 5 en 6 vwo,
Zit je in 5 of 6 vwo en heb je naast je school tijd en zin in een nieuwe uitdaging? Dan is de
VU Masterclass misschien wel iets voor jou! De VU Masterclass bestaat uit vier colleges die
worden gegeven door docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Je leert onderwerpen
op een wetenschappelijke manier te benaderen en hier zelfstandig aan te werken. Je doet
onderzoek en tijdens het laatste college houd je samen een presentatie voor je medestudenten. Vanwege covid-19 worden de masterclasses dit najaar online gehouden.
Voor wie?
• Je zit in 5 of 6 vwo
• Je wil tijd investeren en kunt goed zelfstandig werken
• Je bent nieuwsgierig en creatief
• Je gaat flexibel om met stressvolle situaties
• En als laatste: je kunt goed samenwerken en organiseren
Hoe werkt het?
• Je de keus uit 11 masterclasses over allerlei thema's (voor informatie over de inhoud
van de masterclasses zie bijlage Overzicht masterclasses najaar 2020)
• De masterclasses bestaan uit 3 à 4 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur en daarnaast
doe je ook onderzoek.
• De masterclasses zijn in schooltijd. Je krijgt dus verlof van school om de
masterclasses bij te wonen. De masterclasses zijn niet vrijblijvend! Het is echt de
bedoeling dat je alle bijeenkomsten bijwoont.
• Per masterclass mag het Gerrit van der Veen College één leerling aanleveren. Dus in
totaal 11.
Voorwaarden
Om een masterclass te volgen en recht te hebben op een certificaat, moet je wel aan een
aantal voorwaarden voldoen.
- alle bijeenkomsten van de masterclasses aanwezig zijn. Kijk dus goed naar
de data van de masterclasses of je aanwezig kunt zijn en kies anders een
andere masterclass!
- een presentatie houden;
- opdrachten voor een masterclass maken;
- huiswerk en toetsen kunnen plannen;
- samenwerken met anderen.
Als je niet voldoet aan deze voorwaarden kunnen we geen certificaat aan je geven. Het
certificaat heeft een waarde en vandaar ook deze voorwaarden om een certificaat te
ontvangen. Zijn er redenen van overmacht, zoals ziekte of andere onverwachte
omstandigheden, dan beslist de examencommissie van het Pre-University College of je met
een opdracht of anderszins toch nog een certificaat kan ontvangen. Let wel: de door jou
opgegeven reden van overmacht wordt gecontroleerd bij de school! Maar bovenal: je wilt het

beste uit jezelf halen en kennis maken met de universiteit. Kies een masterclass uit en doe
mee!
Selectie en deelname
Ben je geïnteresseerd in een masterclass bij het Pre-University College? Meld je dan aan bij
de decaan bovenbouw havo-vwo, Bert Menkveld. De decaan, de leerjaarcoördinator
bovenbouw vwo, Anca Muresan en je mentor(en) bepalen of je wordt toegelaten tot de VU
Masterclass. Het is aan jou om hen te overtuigen dat je dit wilt en kunt. Dit kun je doen door
jezelf te presenteren via een korte motivatiebrief.
Aanmelden
Vul het aanmeldformulier Pre-University College najaar 2020 (zie bijlage 2) in en schrijf een
korte motivatiebrief. Beide stuur je per mail uiterlijk donderdag 17 september 2020 op naar
de decaan, Bert Menkveld.
Studiebelasting
Tussen de 30-40 uur
Contact
Bert Menkveld, decaan bovenbouw havo-vwo
E-mail: b.menkveld@gerritvdveen.nl
Met vriendelijke groeten,
Bert Menkveld
Decaan Gerrit van der Veen College

Anca Muresan
Leerjaarcoördinator 4/5/6 vwo
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