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Prof. dr. Elisabeth Sterck maakt een selfie met haar klas  Foto: Ruud van Kooten
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De professoren startten de dag in de Aula 

van het Academiegebouw. Rector Bert van 

der Zwaan en president van de KNAW José 

van Dijck spraken hen tijdens deze vrolijke 

openingsbijeenkomst toe. José van Dijck 

zette de dertig vrouwelijke professoren 

speciaal in het zonnetje. Ze vroeg hun om 

op te staan, en benadrukte het belang van 

diversiteit in de universitaire wereld:  “Op 

de universiteit moet het er net zo uitzien 

als op straat, met mannen en vrouwen, 

jong en ouder, gewoon mensen in allerlei 

soorten, maten en kleuren.”

Gouden enveloppen
In totaal maakten vierduizend Utrechtse 

leerlingen kennis met een professor. Na 

het feestelijke startschot en de openings-

ronde onder de Domtoren door, zwermde 

de grote groep professoren over de stad 

uit. Eenmaal aangekomen op de basis-

scholen stonden veel leerlingen al on-

geduldig te wachten. Zij keken namelijk 

al meer dan vijf maanden uit naar het 

bezoek van hun professor, want vanaf 

november viel er elke maand een grote 

gouden envelop op de deurmat van de 

school, met daarin een hint over ‘hun’ 

prof. Zo ontdekten de leerlingen onder 

andere het ultieme doel van de professor, 

zijn/haar hobby’s en of de prof een man 

of een vrouw is.

aandacht voor gender
Bij alle hints hoorden lesideeën, waarmee 

de leerkracht de groep op een spannende 

140 hooGleraren teruG 
naar de basIsschool
Lustrumprogramma 
Meet the Professor groot succes
door Lieke Dekker - op woensdag 30 maart 2016 was er iets bijzonders te zien op 
het domplein. honderdveertig hoogleraren stapten in toga op de fiets, reden in 
een lange stoet onder de dom door en gingen op weg naar één van de utrechtse 
basisscholen. daar vertelden zij de kinderen uit de bovenbouw over hun onder-
zoek, wetenschap en de universiteit. de professoren deden mee met meet the 
professor, het lustrumprogramma dat het wetenschapsknooppunt uu organiseer-
de om het 380-jarig bestaan van de uu met de stad utrecht te vieren.

manier verder kon voorbereiden op het be-

zoek. Nadat de kinderen hadden ontdekt 

of er een man of een vrouw bij hen in de 

klas zou komen, gingen zij bijvoorbeeld 

aan de slag met een lesidee rondom diver-

siteit. De leerlingen vormden groepjes van 

kinderen die op elkaar lijken en groepjes 

van kinderen die minder op elkaar lijken. 

Vervolgens probeerden zij zoveel mogelijk 

raadsels goed op te lossen in zo min mo-

gelijk tijd. Welke groep lukt dat het best? 

Hoe kan dat? Het onderzoekje leverde zo 

op een speelse manier veel gesprekstof op, 

over de kracht van diversiteit binnen een 

team en de hoeveelheid mannen en vrou-

wen in de wetenschap. 

piekhaar
Toen de professoren aankwamen op school, 

schaamden sommige leerlingen zich stie-

kem wel een beetje. Voorafgaand aan het 

Lieke Dekker, MSc is biologe en werkzaam in de we-

tenschapscommunicatie en -educatie. Ze organiseerde 

Meet the Professor vanuit het Wetenschapsknooppunt 

UU voor het 76e UU-lustrum. Naast haar werk voor het 

Wetenschapsknooppunt - het verbindingspunt voor 

basisscholen, PABO’s en de Universiteit Utrecht - werkt 

Lieke aan de verbinding tussen de UU en middelbare 

scholen bij het het U-Talentprogramma, is ze betrok-

ken bij Summerschool Junior en geeft ze onderzoeken-

de museumlessen in het Universiteitsmuseum Utrecht. 

Twitter: @meettheprof_uu. 

bezoek stelden alle leerlingen namelijk een 

vraag aan de prof, en maakten zij een te-

kening van hoe zij dachten dat de profes-

sor eruit zou zien. Dat resulteerde in veel 

tekeningen van mannen met grijs piekhaar 

in een laboratorium. Zou de vrouwelijke 

professor in rechten het niet erg vinden 

dat zij haar zo hadden getekend? Nou, erg 

vonden de vrouwelijke profs dat gelukkig 

niet. Maar de tekeningen gaven wel een 

goed beeld van de stereotypen rondom we-

tenschappers die in sommige groepen leef-

den. De professoren konden de vragen en 

tekeningen daarom goed gebruiken bij het 

voorbereiden van hun bezoek!

In de voorbereiding op het bezoek kon-

den de profs ook aankloppen bij een van 

de tachtig ALPO-, PABO- en Onderwijs-

kundestudenten die vrijwillig meehielpen 

met Meet the Professor. Zij gaven de pro-
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Foto: Steven Snoep  Zie voor meer foto’s: tinyurl.com/pandora2016-mtp

“elke maand een grote gouden 
envelop op de mat”

fessoren die daar behoefte aan hadden 

didactische tips, en ontwierpen een ver-

werkingsopdracht voor de klas. Een aantal 

studenten ging ook mee de klas in. 

vervolg
Met Meet the Professor hebben de scholen in 

Utrecht een beter beeld van wetenschap en 

wetenschappers gevormd. Voor de professo-

ren was het een uitdaging om hun werk en 

onderzoek te vertellen aan een nieuwsgieri-

ge en leergierige doelgroep. De reacties op 

het hele project waren zeer positief, zowel 

vanuit professoren, scholen als studenten. 

Vooral het grote aantal onbevangen vragen 

en het enthousiasme van de leerlingen ver-

rasten veel professoren. “Dit was het leuk-

ste dat ik in tijden heb gedaan!”, aldus een 

van de enthousiaste hoogleraren . Heel veel 

professoren en scholen lieten weten dat zij 

graag vaker mee zouden willen doen met 

Meet the Professor. Het Wetenschapsknoop-

punt UU gaat daarom zeker met een vervolg 

aan de slag, waarbij natuurlijk nog meer 

vrouwelijke professoren welkom zijn! Wie 

weet tot volgend jaar?
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