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on vitality and ageing
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Van jong talent naar excellent!
Young Excellence Class



Hoe komt het dat het menselijk lichaam ouder 
wordt? Hoe werkt het proces van  veroudering? 
Waarom worden mensen ziek? Getalenteerde 
studenten, gedreven door dergelijke vragen 
worden uitgenodigd deel te nemen aan de 
Young Excellence Class van de Leyden Academy 
on Vitality and Ageing. 

Eens in de twee weken komen de leden van de 
Young Excellence Class samen om gezamenlijk 
aan de hand van geselecteerde wetenschap
pelijke papers te discussiëren over uiteen
lopende onderwerpen. Scherp formuleren, in 
de groep voor je mening uit durven komen en 
je eigen hypotheses toetsen zijn slechts enkele 
 uitdagingen waaraan deze studenten worden 
blootgesteld. 

Young Excellence Class
Van jong talent naar excellent!



De instroming geschiedt alleen via een 
persoonlijke uitnodiging. Elk jaar worden 
enkele getalenteerde studenten geselecteerd 
tijdens het keuzeblok The Ageing Process van 
de afdeling Ouderengeneeskunde van het 
Leids  Universitair Medisch Centrum. Voor de 
studenten is het een unieke kans om zichzelf te 
ontwikkelen en gestructureerd te leren  denken. 
Het is een mooie opstap naar het Master pro
gramma van de Academy, de wetenschap en 
uiteindelijk: het worden van een goede arts.

Voorbeelden van besproken gespreks

onderwerpen:

•  Erfelijkheid van gedrag
•  Epigenetica
•  Altruïsme
•  Genetische drift
•  Vruchtbaarheid



Meer weten?
Voor meer informatie mail de Secretaris  
van de Young Excellence Class:  
secretarisYEC@leydenacademy.nl
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Leyden Academy
Poortgebouw lumc
Rijnsburgerweg 10
2333 aa Leiden

t 071 524 0960
f 071 524 0969
info@leydenacademy.nl
www.leydenacademy.nl

Enkele quotes van oud leden

‘De Young Excellence Class biedt mij de mogelijk-
heid mijn academische vaardigheden, waaronder 
discussiëren en het kritisch lezen van wetenschap-
pelijke artikelen, verder te ontplooien.’

‘Tijdens de bijeenkomsten van de Young Excellence 
Class merk ik telkens dat het bespreken van weten-
schappelijke artikelen met een groep gemotiveerde 
en kritische collega-studenten tot verrassende en 
vaak diepgaande discussies leidt. Op deze wijze 
wordt een hoger intellectueel niveau bereikt dan 
wanneer iedere student afzonderlijk een bepaald 
artikel leest en hierover nadenkt.’

‘De Young Excellence Class is absoluut een 
 verrijkende ervaring voor mij en andere studenten 
die weinig uitdaging vinden in de reguliere genees-
kundestudie.’

‘De discussies beslaan een breed scala aan onder-
werpen. De deelnemers dragen zelf de artikelen 
aan en hebben hierdoor de mogelijkheid hun eigen 
interesses aan bod te laten komen.’

‘Een leerschool voor kritisch denken!’
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