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Rector’s League - informatie voor scholen 
 

 

Doel van de Rector’s League 

Tijdens een Rector’s League verzorgen docenten - promovendi/postdocs, 

universitair (hoofd)docenten en hoogleraren - van de Universiteit Utrecht 

gastcolleges op een school voor voortgezet onderwijs. Hiermee brengen zij de 

wetenschap dichter bij uw leerlingen.  

 

Een Rector’s League is gericht op een betere aansluiting tussen het voortgezet 

en wetenschappelijk onderwijs. Wat levert een Rector’s League op? 

• Leerlingen maken kennis met het volgen van een wetenschappelijke 

studie; 

• Leerlingen worden gestimuleerd na te denken over een 

vervolgopleiding; 

• Leerlingen kunnen inspiratie opdoen voor een onderwerp voor het 

profielwerkstuk; 

• Docenten uit het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs hebben de 

kans om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

 

Doelgroep 

De Rector’s League is primair gericht op leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo. Bij de 

start van het schooljaar ligt de groep 5/6 vwo meer voor de hand, verderop in 

het jaar verschuift dat vaak naar met name 4 en 5 en vwo. 

 

Om de leerlingen een goede keus uit verschillende vakgebieden te kunnen 

laten maken streven we ernaar om met minimaal 4 gastdocenten naar uw 

school te komen. Om ervoor te zorgen dat de groep leerlingen voor de 

gastdocenten voldoende groot is, stellen we een ondergrens van 90 leerlingen. 

 

Elke Rector’s League is maatwerk 

Samen met u stellen we een programma op dat aansluit op uw wensen. 

Standaard proberen we alle vier de profielen aan bod te laten komen. Wilt u 

extra aandacht voor een specifiek profiel of schoolvak? Dan bekijken we samen 

de mogelijkheden. Ook is het mogelijk om de gastcolleges te laten aansluiten 

op bijvoorbeeld themaweken of de aftrap van het profielwerkstuk.  

 

Online of op locatie 

Onderstaande opzet gaat uit van een Rector’s League op locatie. Verzorgen we 

een online variant, dan zijn het programma en de bijbehorende werkwijze op 

hoofdlijnen hetzelfde. 

 

Programma 

Een Rector’s League vindt in de ochtend plaats op de school. Het gaat altijd om 

een maandag, dinsdag of donderdag. Het programma ziet er – over het 

algemeen - als volgt uit:  

• Ontvangst op de school (tussen 8.30 en 9.00 uur)  

• Eerste ronde met gastcolleges (60 minuten) 

• Pauze  

• Tweede ronde gastcolleges (60 minuten) 

• Afsluitende informele lunch met alle gastdocenten, en docenten en 

schoolleiding van de school. 

 



2 

 

Een universitair gastdocent verzorgt twee keer hetzelfde college. De leerlingen 

kiezen in beide rondes een ander college. 

 

Werkwijze 

Kiest u voor een Rector’s League, dan vragen wij u om een contactpersoon 

binnen de school aan ons door te geven. Deze persoon: 

 

(voorafgaand aan de Rector’s League) 

• is aanspreekpunt voor de organisatorische afstemming met de 

organisatie vanuit de Universiteit Utrecht; 

• zorgt ervoor dat de leerlingen intekenen voor de gastcolleges en zorgt 

voor een goede verdeling van het aantal leerlingen over die colleges; 

• zorgt ervoor dat een gastdocent bij het voorbereiden van zijn college in 

contact kan komen met een vakdocent, bijvoorbeeld als hij vragen heeft 

over het niveau van de leerlingen of de voorkennis; 

• zorgt ervoor dat elke gastdocent op de dag zelf aan een vakdocent is 

gekoppeld. Bij voorkeur is de vakdocent werkzaam in hetzelfde 

vakgebied als de gastdocent, omdat dit (kennis)uitwisseling faciliteert; 

• zorgt ervoor dat de benodigde faciliteiten aanwezig zijn (wifi, laptop, 

beamer etc.); 

• nodigt ongeveer een week voordat de Rector’s League plaatsvindt 

namens de school de gastdocenten uit voor de ochtend. 

 

(tijdens de Rector’s League) 

• zorgt voor een goede ontvangst van de gastdocenten; 

• zorgt ervoor dat bij de gastcolleges, en tijdens de koffie en lunch 

vakdocenten aanwezig zijn; 

• Zorgt ervoor dat – indien mogelijk – de rector of afdelingsleider de 

gastdocenten aan het eind van de ochtend bedankt voor hun komst. 

 

Evaluatie 

Elke Rector’s League wordt geëvalueerd. Alle leerlingen vullen een online 

evaluatieformulier in. De evaluaties zijn bedoeld om de school terug te kunnen 

koppelen hoe de leerlingen de ochtend hebben ervaren, de gastdocenten te 

laten weten hoe hun college is ervaren en om de organisatie van de ochtend te 

verbeteren waar mogelijk. De uitkomsten van de evaluaties worden met de 

school gedeeld.  

 

Kosten 

De Rector’s League op school kost € 550,-. Een online variant € 375,-  

Voor dit bedrag doen er in ieder geval 4 gastdocenten mee. Het exacte aantal 

hangt af van het aantal leerlingen. 

 

Meer weten? 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan horen we het graag: 

• Janneke Hartemink (coördinator Aansluiting vo-wo): 06 55788475 / 

aansluitingvowo@uu.nl   

 

Weten wat we nog meer doen? Zie www.uu.nl/aansluitingvowo  
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