Verslag/actiepunten/afspraken U-Talent Connectie coördinatoren
overleg 5 juni 2018
Datum, tijd en plaats: Dinsdag 5 juni 2018, 15.30-18.30 h
Griftland College (Noorderweg 79, 3761 EV Soest)
Aanwezig:
Ingrid Vos (Christelijk Gymnasium Utrecht), Roos Terhorst (Erfgooiers College), Ivo van Schaik
(Griftland College), Jenny Smit (Het Nieuwe Eemland), Kees Hooyman (St. Bonifatiuscollege), Ferdie van
Assche (Stichtse Vrije School), Dianne Gijsbertsen (Christelijk College Groevenbeek), Said el Haidouri
(Comenius College), Willem Hogeveen (Krimpenerwaard College), Daan Wijdeven (Vathorst College),
Steven Lameris (Veenlanden College), later Gerrit de Bruijn (’t Atrium)
Hermien Vossebeld (HU), Willeke Dikkerboom (HU), Berenice Michels (UU), Ragna Senf (UU), Mariozee
Wintermans (UU)
Afgemeld:
Silvia Herberigs (Emmaus College)
Afwezig:
Peter Ketelaars (Willem de Zwijger College)
1. Opening, agenda vaststellen
De vergadering is in 2 gedeeltes opgesplitst. Er zijn nagekomen mededelingen.
2. Mededelingen
•
In schooljaar 2017-2018 organiseerde de faculteit Geesteswetenschappen samen met
U-Talent een pilot alfa/gamma masterclasses voor Ambitiescholen. We breiden dit uit
naar alle partnerscholen die zich aanmelden. We gaan door met alfa/gamma
masterclasses met hun eigen coördinator (docent alfa/gamma-vak). Bètacoördinatoren kunnen dit niet erbij doen.
De school dient bij aanmelding een aparte alfa/gamma coördinator op te geven: 22
juni deadline aanmelden via schoolleiders.
Leerlingen met een N-profiel mogen ook naar alfa/gamma-masterclasses. I.v.m. deze
masterclasses worden alle 4e klasleerlingen geteld. Voorstel om het aantal leerlingen te
baseren op alle bovenbouwleerlingen (niet alleen M-profiel). Naar aanleiding van deze
mededeling volgde een inventarisatie van het aantal uren dat elke coördinator voor UTalent heeft op jaarbasis. Deze aantallen liepen uiteen van 20-80 uur, waarbij mensen
met veel uren ook andere taken erbij hadden zitten.
•
Pilot nieuwe masterclass CRISPR/cas9: 6 juni van start met 16 deelnemers. Volgend
jaar willen ze weer, maar nog geen zekerheid i.v.m. mankracht.

Coördinatoren geven vast mee dat het goed is dat de leerlingen de
uitwerkingen van de voorbereidende opdracht 1 week vooraf per mail
versturen. Ook goed om dat bij andere masterclasses met een voorbereidende
opdracht toe te passen. Als er niets mee wordt gedaan heeft een
voorbereidende opdracht geen zin.

CRISPR/Cas9 had een pittige voorbereidende opdracht van 4 uur, maar de
masterclass is ook pittig. Leerlingen mogen tijdens schooltijd aan de
voorbereidende opdracht werken.

Voorbereidende opdracht is ook een link van U-Talent met de school. Ook
docenten kunnen iets oppikken uit de voorbereidende opdracht en deze
inzetten tijdens hun les.
•
Privacy: AVG sinds 25 mei 2018. Stavaza bij U-Talent.

Bij de UU is wat betreft de privacywet nog niet alles op orde. We hebben nog
zeker 1 jaar nodig om volledig te voldoen aan de AVG.

Bij het aanmelden van leerlingen voor masterclasses hebben we
geboortedatum (certificaat) en mobiele nummer (i.v.m. last minute-afzegging)
nodig.
•
Feedbacksessie Curriculum.nu op 14 juni voorafgaand aan het Ambitie-overleg:
opgeven via u-talent@uu.nl.

In maart is curriculum.nu van start gegaan. Ruim 80 scholen, 125 leraren en
18 schoolleiders buigen zich over de vraag wat leerlingen in het PO en VO
moeten kennen en kunnen. Er wordt door ontwikkelteams gewerkt aan 9
leergebieden, waaronder Mens & Natuur en Wiskunde. 14 juni is een
presentatie van iemand van het ontwikkelteam. Tijdens de feedbacksessie
zullen we feedback genereren op het tweede product.
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•

Zodra Curriculum.nu/Mens & Natuur online staat, wordt de link naar jullie
gemaild. Je kunt ook schriftelijk feedback geven.
Festival Meet the Future: dit is een nieuw festival op de Uithof, waarbij wetenschappers
en theatermakers aan elkaar worden gekoppeld en er een voorstelling wordt gemaakt
over wetenschap (alfa/gamma/bèta/BMW) van een half uur. De vormen van de
voorstellingen kunnen uiteenlopen van cabaret tot dans, van quiz tot live-beleving. ’De
precieze invulling is niet bekend van tevoren.
Doelgroep: studenten, maar daarnaast heeft U-Talent ook voor 5/6-vwo-ers
voorstellingen geregeld.
Het worden interactieve voorstellingen in de universiteitsbibliotheek. Er zijn ook
standjes op het plein bij de bibliotheek, dus je kunt er meer tijd spenderen dan een
half uur. Het is vooral aantrekkelijk voor scholen in de buurt.
Volgend jaar worden waarschijnlijk ook leerlingen aan theatermakers gekoppeld.
Voor dit jaar heeft U-Talent 2 slots voor 5/6 vwo-ers geregeld:
Let op: nieuwe datum!:

Dinsdag 4 september om 15 uur: alfa/gamma (125 leerlingen)

Donderdag 6 september om 15 uur: bèta/BMW (125 leerlingen)

Opgeven via een Formdeskformulier dat naar de U-Talent coördinatoren wordt
gestuurd.

Extra mededelingen:
•
Volgend jaar organiseren we twee DOTS rondom NLT:
o Een nieuwe havo-module over Plastic soep:

Opensnijden van vissen om te zien of er plastic aanwezig is
Verspreiden van plastic soep door McDonalds
o NLT-module met de Antea-groep (ing.bureau):

Aardbevingsbestendig bouwen (voor aardrijks-, wis- en natuurkundedocenten)
•
Energy Experience bij het Nieuwe Eemland in Amersfoort

4 klassen 3havo hebben zich voorbereid op het thema ‘Duurzaamheid’

Vanuit het vak natuurkunde geregeld door de docenten met Arcades: wonen in
een duurzaam huis (onderdeel van het docentenprogramma)

Volgend jaar weer bij Het Nieuwe Eemland voordat de leerlingen hun
profielkeuze maken. Dat is beter. Dit jaar is er wel heel enthousiast gewerkt en
was de voorbereiding van de leerlingen goed gedaan.
•
Wijziging van samenstelling bij U-Talent Connectie zullen plaatsvinden:

Ivo van Schaik (Griftland College) gaat werken bij het Slingerland College ,
Harderwijk.

Jenny Smit (Het Nieuwe Eemland) zal van 15 juni t/m 31 december vanwege
zwangerschapsverlof worden vervangen door Irene Vis.

Roos Terhorst (Erfgooiers College) wordt alfa/gamma-coördinator. Saskia
Zanger blijft bètacoördinator

Mariozee Wintermans (UU) gaat per september andere werkzaamheden bij het
Freudenthal Instituut doen. O.a. ondersteuning Teaching and Learning Lab (zie
voor het TLL Herfstfestival op vrijdag 30 november:
https://teachinglearninglab.nl/herfstfestival-2018/)
3. Leerlingenprogramma 2017-2018-2019
•
PWS Plus: Slechts 6 scholen aangemeld, waarom? In volgorde van meest voor
komende naar minst voorkomende reden:

Groepjes waren op school aan het werk, U-Talent is dan te laat

Voor andere scholen is de planning juist te vroeg.

Qua planning kon het, maar vorig jaar viel het tegen en dat gaat rondzingen

Vanwege eigen agenda kwam het er niet van om er werk van te maken

Onderwerpen spraken niet aan

De timing van de deadline rondom de meivakantie was niet handig

Alleen biologie, scheikunde viel tegen, natuurkunde hadden leerlingen andere
onderwerpen
Schooljaar 2018-2019 komt er een masterclass over academische vaardigheden:
‘Help, ik ga onderzoek doen!’ (werktitel)
Deze masterclass wordt samen met sociale wetenschappen (statisticus) gegeven:

Hoe zorg ik voor data?

Hoe gebruik ik het?
We zijn met de universiteitsbibliotheek in gesprek:
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Hoe kun je zoeken zonder Solis-ID? Artikelen zouden voor publiek toegankelijk
moeten zijn. Dat is nu nog moeizaam.
Doelgroep PWS Plus: -> deze twee punten verplaatsen naar PWS hierboven?

Gemotiveerde leerlingen die naar UU willen komen, maar wel een zetje nodig
hebben bij hun PWS.
Zou er een filmpje van opstellingen gemaakt kunnen worden zodat leerlingen een idee
krijgen over PWS Plus?
Plastic Soep reacties / ervaringen van de leerlingen:

Enthousiast maar wel meer doe-dingen (incl. gebruiken van het zelfgemaakte
materiaal).

Een groepje vond het juist leuk om te luisteren.
Hannover Messe:

Landelijke evaluatie volgt

Volgend jaar: 1 & 2 april 2019 = niet in de meivakantie
Subsidie aangevraagd en toegekend. Wederom 2 leerlingen per school gratis.
Extra leerlingen kosten dan waarschijnlijk ~35 euro.
er zal vooraf een voorbereidende opdracht komen die de leerlingen op school
kunnen maken. Het maken van de voorbereidende opdracht in de bus werkt
niet.
Masterclasses:

Graag het aantal leerlingen 4e klas in het huidige jaar met N-profiel doorgeven.
Dan kunnen we het aantal leerlingenplaatsen 2018/2019 per school doorgeven.

Inschrijfformulier “In de ban van het griepvirus”
Datum: vr 21 & za 22 september 2018 inclusief overnachting.
Deadline 30 augustus. (Let op: datum gewijzigd!)
Zie website voor meer informatie over deze masterclass.

Verder is de manier van inschrijven via Google Sheets gelijk aan vorig jaar.
Programma komt rond de zomer online te staan, dan volgt ook de mail met de
precieze procedure en deadlines.

Het is niet verstandig om leerlingen van 6vwo na de voorjaarsvakantie op te
geven. Zij melden zich vanwege hun schoolwerk vaak op het laatste moment
af.

Leerlingen vinden het fijn om in koppels te gaan. De inschrijfprocedure is niet
geschikt om hier rekening mee te houden. Als leerlingen wel een plaats krijgen
maar om niet willen gaan omdat ze alleen moeten komen: graag op tijd
doorgeven.


•

•

•

4. Docentenprogramma 2018-2019
•
Inschrijving komend jaar

Programma komt rond de zomer online te staan. Inschrijving opent uiterlijk
begin september. Tot en met september hebben partnerschool-docenten
voorrang op inschrijving op overige docenten. Bij het inschrijfformulier komt –
indien mogelijk - een invulvak voor het mailadres van de coördinator, zodat
deze automatisch op de hoogte blijft van alle inschrijvingen.

Evaluatie vouchersysteem: komend jaar U-Points i.p.v. vouchers, zie bijlage.

NLT: Leren voor duurzame ontwikkeling. Start op 19 juni maar er kan ook nog
voor de sessie van 4 oktober worden ingestroomd.
Wie heeft ervaring met keuzemodules NLT? Antwoord: Arjan Pruim, Nuborgh
•
Docentenconferentie:

Save the Date: dinsdag 16 april 2019

Evaluatie en vooruitblik (zie bijlage)
5. Communicatie en website
•
Coördinatorenboekje

We laten de eerste opzet hiervan zien

Mist er volgens jullie nog wat aan informatie?

Tips / suggesties / input welkom tot eind juni via r.senf@uu.nl.
•
Uitslag enquête promotiemateriaal (zie bijlage)

Op aanvraag meer folders/posters beschikbaar

Promomateriaal ligt begin schooljaar in de brievenbus.
•
Nieuwsbrief (niet aan toegekomen):

Waarom lezen jullie hem wel of niet?

We zijn voornemens om de nieuwsbrief op te splitsen in 2 nieuwsbrieven:
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Activiteitenmail (soms ook specifiek voor bepaalde vakken)
Nieuwsbrief
Lijkt jullie dit een goed idee?

Wat voor berichten zien jullie graag in de nieuwsbrief?
Aankondigingen leerlingenactiviteiten
Aankondigingen docentenactiviteiten
Blogs van U-Talent docenten over een module / les die zij gaven
Blogs/vlogs van leerlingen
Vanuit de scholen informatie over beta-schoolprogramma’s
Activiteiten van andere aanverwante organisaties
Nieuwsberichten vanuit het Freudenthal Instituut / aanverwante
organisaties
Foto’s coördinatoren en link naar pagina op schoolwebsite over U-Talent doorsturen
naar u-talent@uu.nl indien nog niet gedaan.
In september zullen we vragen naar de foto’s en namen van de alfa-, havo- en
onderbouwcoördinatoren (indien daar sprake van is).
Naast de namen en emailadressen van de verschillende coördinatoren zullen we in
september ook vragen naar de docenten uit de diverse secties en het aantal havo- en
vwo-leerlingen met een N-profiel. We vragen de namen van de docenten op i.v.m. de
eerder genoemde activiteitenmail.
-

•
•
•

6. Komende vergaderingen
•
Data en locaties: Twee keer op de Uithof. Daarnaast op Comenius, Hilversum en
Vathorst, Amersfoort. Indeling maken tijdens vergadering.

Dinsdag 18 september bij U-Talent

Maandag 3 december bij Comenius College, Hilversum

Donderdag 28 maart bij U-Talent

Dinsdag 18 juni bij Vathorst, Amersfoort
7. Rondvraag & sluiting
•
Rekentoets: gaat U-Talent daar iets mee doen?
Advies is om gebruik te maken van het (U-Talent) netwerk.
•
Er is behoefte aan pauze tijdens de vergadering voor uitwisseling. Vaak gaat iedereen
op het einde snel naar huis en tussendoor komt het er niet van.
•
Kan er een forum/chatroom U-Talent komen?
Advies: Oproep in de nieuwsbrief.
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Actiepuntenlijst
A) U-Talent Connectie leerlingenactiviteiten
Wat
Activiteiten onderbouw
i.v.m. regelen van vervoer en
begeleiding eerdere communicatie
PWS+: eerder bekendmaking van
de practica, duidelijke omschrijving
van de proeven
Graag begeleiders mee bij de havoactiviteiten (dus MYF, Choose Your
Bètaskills) Bij Make Your Future zijn
vooral decanen i.v.m. de
studiekeuze welkom!
Bij overzicht van de toegelaten
leerlingen de data van de mc’s
vermelden.
Bij de inschrijvingen de 06-nrs van
leerlingen opvragen
Inschrijfformulieren Festival Meet
the Future en MC Griepvirus maken
en sturen

Wie
Ragna/?

Wanneer
Volgend
seizoen

Status
In werking

Ragna/Anita

Volgend
seizoen

In werking

partnerscholen

Tijdens de
activiteit

Komt in boekje

Ragna/?

Volgend
seizoen

In werking

Ragna/?

Volgend
seizoen
Voor de zomer

In werking

Wanneer
Volgend
seizoen
zomer

Status
Gedaan

Mariozee

Gedaan

B) U-Talent Connectie docentenactiviteiten
Wat
CRISPR/cas9 ook voor docenten?

Wie
Ragna

Docentenprogramma en inschrijving
online

Mariozee/Ragna

In werking

C) U-Talent Connectie algemeen
Wat
Op eigen site U-Talent pagina
inrichten waarnaar verwezen kan
worden van en naar de U-Talent
site met link u-talent@uu.nl
Speciale pagina op U-Talent site
voor coördinatoren uitbreiden, incl.
overzicht met belangrijke data.
foto’s en namen van de alfa-, havoen onderbouwcoördinatoren (indien
daar sprake van is) opvragen
Tijdens het coördinatorenoverleg
een pauze inlassen voor
netwerkmomentje
Inventarisatie vwo-/havo/onderbouw-/ α-γ-coördinatoren +
β-docenten

Wie
partnerscholen

Wanneer
nu

Ragna/Letty

nu

Ragna/?

september

UTalent/coördinatoren

Volgend
seizoen

partnerscholen
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Status
5 scholen:
CGU, Krimpenerwaard
College, Lek en Linge,
Vathorst, VeenLanden
In werking

