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Wat zijn de Pre-University Classes? 
 

 De Pre-University Classes (PRE-Classes) hebben tot doel gemotiveerde en getalenteerde 
vwo-scholieren die extra uitdaging zoeken hoogwaardig onderwijs aan te bieden.  

 Tijdens de PRE-Classes komen vwo’ers in contact met universitaire docenten, 
onderzoekers en studenten met als doel dat zij intellectueel uitgedaagd en gemotiveerd 
worden, zodat zij zich gedurende een tweetal maanden inhoudelijk vast kunnen bijten in 
een bepaalde materie. 

 Het onderwijs vindt plaats op de universiteit en/of online in de periode januari-april 2022. 

 Opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met schoolvakanties. Voor 2022 is hen 
geadviseerd geen onderwijs in deze weken te plannen. Het komt voor dat er toch lessen 
vallen in de vakantieperiode. 

 Alle programma’s bieden leerlingen een beeld van wat de betreffende wetenschap voor 
relatie heeft met arbeidsgebieden en maatschappij. 

 Meerdere programma’s kennen een korte excursie. Soms wordt daarvoor een eigen 
bijdrage in de kosten gevraagd. Deze kosten worden in dat geval op de website vermeld.  

 
 

Certificering 
 Alle deelnemers ontvangen bij voldoende presteren een certificaat.  

 Op het certificaat staat omschreven welke PRE-Class de leerling heeft gevolgd. Ook de 
hoeveelheid studielasturen staat vermeld. 

 Veel scholen erkennen een PRE-Class certificaat als een OVO/LOB-module of waarderen 
het certificaat op een andere wijze in het vwo-curriculum. 

 Als een leerling niet in aanmerking komt voor een certificaat wegens onvoldoende 
aanwezigheid of onvoldoende presteren, neemt de PRE-Classes coördinator vooraf per e-
mail contact op met de schoolcontactpersoon. 

 
 

Selectiecriteria voor deelname 
 5 of 6 vwo-leerlingen kunnen zich aanmelden voor een PRE-Class. Een aantal PRE-

Classes staat ook open voor 4 vwo’ers; zie daarvoor het programmaboekje of de website. 
Bij een hoog aantal aanmeldingen en een beperkt aantal deelnemersplaatsen krijgen 
leerlingen uit 5 en 6 vwo voorrang. 

 De leerling hoeft niet hoogbegaafd te zijn, maar is zeer gemotiveerd en beschikt over 
dusdanige talenten dat deze NAAST de schoolverplichtingen de verzwaring van taken 
door deelname aan een PRE-Class aankan.  

 De school bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan de PRE-Classes, 
de universiteit neemt dat advies als uitgangspunt. De school is bereid de leerling te 
steunen en te begeleiden bij deelname en stemt in met het feit dat tijdens de PRE-Classes 
onderwijsperiode de schoolverplichtingen (proefwerken e.d.) niet nagekomen worden. 
Indien noodzakelijk biedt de school de leerling een alternatief rooster aan voor de 
schoolverplichtingen. 
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 Voor leerlingen die niet in de directe omgeving van Leiden wonen, is het van belang ook 
rekening te houden met reistijd. Het kan voorkomen dat een leerling langer onderweg is 
dan het onderwijs in Leiden duurt. 

 De opleidingen verwachten dat leerlingen bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Bij meer 
dan twee gemiste bijeenkomsten kan een opleiding overwegen geen certificaat toe te 
kennen.  

 Na ontvangst van de motivatiebrieven selecteren de opleidingen de toegelaten leerlingen.  

 Criteria waaraan de motivatiebrief van de leerling moet beantwoorden, worden per PRE-
Class omschreven op de website. 

 

Procedure 
 De school wijst een contactpersoon voor de Pre-University Classes aan. 

 De contacten met de schoolcontactpersoon verlopen via de coördinator Pre-University 
Classes van de Universiteit Leiden, Esrih Bakker en programma-assistent Maxime Koning. 
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 071-527 3400 of via e-mail: 
preclasses@ha.leidenuniv.nl.  

 Uiterlijk half september ontvangen de schoolcontactpersonen de programmaboekjes. 

 Vanaf half september 2021 staan alle programma’s op de website De 
schoolcontactpersoon is verantwoordelijk binnen de school voor het werven van de tot de 
doelgroep behorende leerlingen. Eventuele wijzigingen in het programma van een PRE-
Class worden op de webpagina’s gepubliceerd. U kunt dan denken aan bijeenkomsten die 
online worden gehouden i.p.v. op locatie of locatiewijzigingen.  

 Het verdient aanbeveling om bij het selecteren van geschikte leerlingen contact te zoeken 
met de vakdocenten waar het gaat om relevante vakgebieden. De docent kan geschikte 
leerlingen aanwijzen, die vervolgens na een individueel gesprek een programmaboekje 
ontvangen en een keuze voor een programma kunnen maken. 

 De leerling geeft op tijd aan bij de schoolcontactpersoon dat hij/zij zich wil aanmelden 
voor een PRE-Class. De schoolcontactpersoon beoordeelt of de leerling geschikt is voor 
het volgen van een PRE-Class.  

 De leerling kan zich zelf aanmelden via een digitaal aanmeldformulier dat te vinden is op 
de website.  

 Een leerling die wil meedoen schrijft een motivatiebrief (voor criteria, zie webpagina van 
het programma). De brief wordt als bijlage bij het digitale aanmeldingsformulier 
ingevoegd. De leerling kan zelf een recente (en complete) cijferlijst bijvoegen als bijlage. 
Wanneer de leerling niet zelf beschikt over de cijferlijst dan kan de school dit per e-mail 
aanleveren (preclasses@ha.leidenuniv.nl).    

 Het is belangrijk dat het digitale formulier goed en volledig wordt ingevuld omdat het 
voor de opleidingen een zeer belangrijk instrument is bij de selectie. 

  
LET OP: Nu de leerlingen zelf het aanmeldformulier invullen wordt de vraag over 
aandachtspunten die van belang zijn voor de begeleiding niet aan hen gesteld. Mocht het zo 
zijn dat er aandachtspunten zijn die van belang zijn voor de begeleiding door het PRE-bureau 
(bijv. faalangst, chaotisch, moeite met  samenwerken, etc.) dan kunnen deze telefonisch of via 
e-mail kenbaar gemaakt worden door de schoolcontactpersoon. 
 
 Een aanmelding bestaat dus uit:  

1. digitaal aanmeldingsformulier via website 
2. motivatiebrief van de leerling (uploaden) 
3. cijferlijst (pdf uploaden) 

 De leerling meldt zich aan door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen en in te 
zenden uiterlijk 8 november 2021. De schoolcontactpersoon ontvangt een automatische 
gegenereerd afschrift van de aanmelding. Wanneer een leerling geen toestemming van 
school heeft, laat de schoolcontactpersoon dit weten aan het PRE-bureau. Het PRE-
bureau zorgt voor een correcte administratie en meldt de leerlingen van alle scholen aan 
bij de opleidingen. 
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 Op basis van het aantal beschikbare plaatsen en de motivatiebrieven van de leerlingen 
bepaalt de opleiding welke leerlingen worden toegelaten tot een PRE-Class. De 
coördinator PRE-Classes ziet er op toe dat deze procedure correct verloopt en dat er 
vertrouwelijk met de leerlingengegevens wordt omgegaan.  

 Alle schoolcontactpersonen en leerlingen ontvangen voor de kerstvakantie 2021 
persoonlijk bericht over de uitkomst van de inschrijvingsprocedure.  
Via e-mail wordt ca. half december aan alle contactpersonen de uitslag van de selectie 
bekend gemaakt. Contactpersonen kunnen eventueel nog bellen voor nadere informatie. 
Daarna wordt ook een brief en e-mail ter bevestiging verzonden aan de leerling. 

 
Locatie van het onderwijs 
 Het onderwijs vindt plaats op de Universiteit Leiden in de periode januari – april 2022. 

Het rooster wordt niet vermeld in het programmaboekje, het rooster vindt u terug bij de 
programmabeschrijvingen. 

 Op de website vindt u tevens routebeschrijvingen naar de verschillende locaties. 

 
Kosten 
 Er wordt aan leerlingen een bijdrage gevraagd voor deelname aan de PRE-Classes. Deze 

bijdrage is 75 Euro per leerling voor een reguliere class.   

 Er wordt een digitale machtiging gestuurd naar de ouders/verzorgers.  

 Een school kan beslissen deze kosten voor haar rekening te nemen. In dat geval dient de 
leerling toch de eigen bijdrage te betalen, maar kan deze achteraf declareren bij de school, 
de leerling regelt dit zelf met de school.  

 Reiskosten van en naar de Universiteit Leiden en naar excursies zijn voor eigen rekening.  
 

Gevraagde inzet van de school 
 De school wijst een contactpersoon voor de PRE-Classes aan, die verantwoordelijk is voor 

de begeleiding vanuit de school. 

 De nadruk in de begeleiding vanuit school ligt met name op het werven en selecteren van 
geschikte leerlingen voor deelname aan de PRE-Classes, het verspreiden van de 
programmaboekjes onder leerlingen en het eventueel completeren van studiegegevens 
(cijferlijst) voor de universiteit (zie procedure). Desgevraagd kan de coördinator PRE-
Classes langskomen op school om een voorlichting te geven over het problemen. 

 Daarnaast is het van belang dat de school de leerling faciliteert en dus rekening houdt met 
inspanningen van de leerling gedurende de onderwijsperiode van de PRE-Classes en 
daartoe ook in het rooster rekening houdt met diens verplichtingen op de Universiteit 
Leiden. (b.v. géén repetitie plannen op de dag dat de leerling op de universiteit onderwijs 
volgt, maar een ander toetsmoment afspreken). Ook is het belangrijk dat de leerlingen van 
deze mogelijkheid op de hoogte zijn. Wij vragen de school de leerling daarover goed te 
informeren! 

 
Meer informatie? 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de coördinator Pre-University Classes Esrih 
Bakker en Maxime Koning via tel.nr. 071 527 34 00 of preclasses@ha.leidenuniv.nl.  
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