
Hoe creëer jij 
maatschappelijke 
impact?

Neem deel aan 1 van  
de VU-dreamteams!
Meld je aan vanaf 16 april t/m 27 mei

www.vu.nl/dreamteams                             →

http://www.vu.nl/dreamteams


Dreamteams 2021-2022

Voor het academische jaar van 2021-2022 
stelt de VU naast het bestaande PULSE-
racing team vier nieuwe dreamteams 
samen van 12 tot maximaal 18 Bachelor- 
en Masterstudenten van uiteenlopende 
opleidingen. Deze teams werken een door 
VU-medewerkers geformuleerde 
uitdaging verder uit en leveren een 
concreet en tastbaar eindresultaat op.

De vaardigheden die je ontwikkelt door 
deel te nemen aan een dreamteam dragen 
sterk bij aan je persoonlijke en 
professionele groei. Zo ga je met jouw 
team aan de slag met het schrijven van 
een businessplan en het opzetten van een 
website, leer je in teamverband 
brainstormen en je ideeën en kennis om te 
zetten in prototypes. Daarnaast gaat het 
team interessante samenwerkings-
mogelijkheden met bedrijven en 
instellingen aan.

Dreamteam PULSE-racing

In 2020 ging het VU-dreamteam PULSE-
racing de uitdaging aan het wereldrecord 
FES (functionele elektrostimulatie)-
cycling te breken, een fietsrace voor 
atleten met een dwarslaesie. 

Ondanks de coronapandemie slaagde dit 
team van de VU erin de internationale 
online Cybathlon te winnen. Atleet Sander 
Koomen won de gouden medaille. Hij zette 
de snelste tijd neer én een persoonlijk 
record. De 1200 meter legde hij op zijn 
thuisbasis af in 2 minuten en 40 seconden. 

Het PULSE-team is vandaag de  
dag nog operationeel.

Birgit Kaman MA Bewegings-
wetenschappen en oud dreamteamlid:
“Het werken binnen het dreamteam 
PULSE is een heel waardevolle ervaring. 
De vertaling van theorie naar praktijk is 
leerzaam en ook ontzettend leuk. Ik ben 
anders bezig met mijn wetenschappelijke 
kennis, maar ik leer ook hoe je een bedrijf 
moet leiden en organiseren. Ik heb door 
PULSE inzicht gekregen in wat er mogelijk 
is met mijn opleiding. Ik heb ook geleerd 
dat het belangrijk is goede contacten 
binnen de VU te hebben zodat je echt een 
multidisciplinair team wordt: met je 
manager van de opleiding Bedrijfskunde, 
een teamlid van Communicatie-
wetenschappen enzovoort.”

 

Geïnteresseerd? 
Lijkt het je leuk om aan een van de 
dreamteams deel te nemen? 
Meld je uiterlijk 27 mei 2021 aan voor 1 
van de teams op www.vu.nl/dreamteams. 

Op de website lees je onder andere ook 
meer over de dreamteamuitdagingen, het 
werving & selectieproces en 
dreamteambegeleiders (ambassadeurs). 

Aanvullende vragen kun je stellen tijdens 
een van de webinars op maandag 10 en 
dinsdag 11 mei. Je kunt je aanmelden via 
het aanmeldformulier. Tijdens deze 
sessies kun je in gesprek met de 
verschillende ambassadeurs van de 
dreamteams. 

 Envelope dreamteams@vu.nl
 Desktop vu.nl/dreamteams

Ontwikkel ‘a broader mind’,  
word VU dreamteam-lid!
Bij de Vrije Universiteit Amsterdam willen we niet alleen dat onze 
studenten 'iets' worden, zoals econoom, arts of bioloog. We willen 
ook dat studenten 'iemand' worden. We vinden het van belang 
dat je je zowel op academisch als op persoonlijk vlak ontwikkelt, 
waarbij je bredere kwaliteiten van jezelf aanboort. 
De VU moedigt studenten aan over grenzen heen te denken en 
te werken en daarmee van betekenis te zijn in de wereld. Dit 
gedachtengoed is binnen de VU belegd in het ‘A Broader Mind for 
Students’-programma. 

De VU-dreamteams vallen onder deze paraplu.

De vier dreamteams van het academisch jaar 2021-2022 gaan uitdagingen aan op het vlak van:

Team 1: VU ProFit!
Voor leefstijladviezen  
op maat

Team 2: Newcomer 
Entrepreneurship  
Sociaal maatschappelijk 
ondernemerschap

Team 3:  
Empathische robot 
Iron Man

Team 4: 
Planeetvriendelijk eten
Voor een duurzame 
toekomst

"Ik ben anders bezig met mijn 
wetenschappelijke kennis, maar ik leer ook 
hoe je een bedrijf moet leiden en organiseren." 

https://pulseracing.nl/?page_id=656&lang=en
https://pulseracing.nl/?page_id=656&lang=en
https://www.formdesk.com/vu-onlinepayment/CM_Aanmeldformulier_DreamTeams_Webinars_2021?def_Taal=NL
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/a-broader-mind/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/a-broader-mind/index.aspx

