U-Talent Ambitie
Binnen U-Talent werken de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht
samen met meer dan 40 partnerscholen aan het verdiepen en verrijken van
onderwijs. Onze partnerscholen komen uit de omgeving van Utrecht. Ze
doen mee als Ambitie- of Connectieschool. Leerlingen van Ambitiescholen
mogen meedoen aan meer activiteiten, waaronder de U-Talent Academy.
Ambitiescholen betalen daarom ook meer voor het programma.

Activiteiten voor leerlingen
Havo- en vwo-leerlingen van Ambitiescholen
kunnen bij U-Talent terecht voor activiteiten
van de brugklas tot en met het examenjaar.
Het aanbod is zeer divers: van 3 havo- en
3 vwo-activiteiten die helpen bij de profielkeuze
tot masterclasses voor bovenbouwleerlingen
over quantumnatuurkunde, robotica of
meertaligheid.

Leerling over de U-Talent Academy:
“Je leert dingen die je normaal op school
niet doet, bijvoorbeeld een ECG maken
van het hart of programmeren.”
U-Talent Academy en College
De U-Talent Academy is het campusprogramma
voor getalenteerde 5/6 vwo-leerlingen met
interesse in bèta en techniek. Elke drie weken
komen de Academy-leerlingen naar de
universiteit om interessante modules te
volgen en om experimenten te doen.
Daarnaast gaan de leerlingen op excursie
naar bijvoorbeeld CERN, Grenoble, Oxford of
Texel. In elke jaarklas zitten 150 leerlingen.

Voor getalenteerde 4/5 havo-leerlingen bestaat
een vergelijkbaar pilotprogramma: U-Talent
College. Deze leerlingen volgen modules aan
de hogeschool. In elke jaarklas zitten 25-30
leerlingen.

U-Talent Thesis en U-Talent Project
Academy-leerlingen voeren in groepjes een
onderzoek uit bij een bèta-vakgroep van de
universiteit. Hier schrijven ze vervolgens een
onderzoeksthesis over. De leerlingen van
het U-Talent College werken samen aan een
ontwerpproject rondom een actueel thema.

Leerling over de thesis:
“Het was heel gaaf om met een wetenschapper
mee te lopen en zelf een onderzoek uit te
voeren. We zijn zeer diep op een onderwerp
ingegaan dat ik interessant vond.”

Docent over een nascholing:
“Er zijn duidelijke ideeën bij me opgeborreld
voor het opzetten van verdiepende lessen.”

Docentactiviteiten
Het docentenprogramma bestaat uit bètainhoudelijke en vakoverstijgende activiteiten,
een jaarlijkse conferentie en incompany
trainingen. Alle activiteiten bieden ruimte
voor uitwisseling met collega’s en stimuleren
deelnemers om in de eigen les met het
geleerde aan de slag te gaan.

Plaatsen en kosten
De financiële bijdragen van onze partnerscholen
zijn gebaseerd op de grootte van de school. Voor
grotere scholen reserveren wij meer plaatsen
bij de leerlingen- en docentactiviteiten dan voor
kleinere scholen.

Meedoen?
Neem contact op via u-talent@uu.nl. Wij
informeren u dan over de aanmeldprocedure
en de eisen die wij stellen aan Ambitiescholen,
onder andere op het gebied van een bèta
verrijkingsprogramma op de school en het
faciliteren van de U-Talent coördinatie.

In het schooljaar 2018-2019 betaalde een
gemiddelde Ambitieschool €15.000 voor deel
name aan U-Talent. Hiervoor kregen zij ongeveer
75 uur nascholing, exclusief deelname aan de
conferentie en netwerkactiviteiten. Daarnaast
konden ze 98 leerlingen sturen.
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Deze flyer is een bijlage bij de algemene U-Talent folder.
Aan de informatie op deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie op www.u-talent.nl
Partnerscholen

