
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 
Connectie- of Ambitieschool. U-Talent Connectie organiseert activiteiten voor zowel 
leerlingen als docenten, TOA’s en schoolleiders. Sommige leerlingenactiviteiten, 
zoals de U-Talent Academy, zijn alleen toegankelijk voor Ambitiescholen.  
Een Connectieschool kan een Ambitieschool worden, mits er plaats is.

Havo- en vwo-leerlingen van Connectie  - 
s cholen kunnen bij U-Talent terecht voor  
activiteiten van de brugklas tot en met het 
examenjaar. Het aanbod is zeer divers:  
van een dag waarin onderbouwleerlingen  
praktisch aan de slag gaan met plastic soep,  
tot masterclasses voor bovenbouw - 
 leerlingen over vloeibare magneten,  
voeding of burgerrechten.  

PWS Plus 
Leerlingen van Connectiescholen 
kunnen een gedeelte van hun 
PWS-onderzoek aan de universiteit 
doen. Na een voorbereidend  
dagdeel voeren ze twee dagen  
lang een practicum uit bij de  
faculteit Bètawetenschappen.  
De onderwerpen zijn van tevoren 
afgebakend. Leerlingen kunnen 
bijvoorbeeld kiezen uit het onder  - 
zoeken van de vetzuursamenstelling 
met een gaschromatograaf  
of mechanica-experimenten.

U-Talent Connectie

Activiteiten voor leerlingen

Leerling:  
“Door deze masterclass bij te wonen, heb ik 

een beter beeld gekregen van hoe scheikunde 
en natuurkunde met elkaar overlappen.  
Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen  

en het was leerzaam en bruikbaar  
voor m’n profielwerkstuk!”
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Docent over een nascholing:  
“Ik kreeg veel tips en oefeningen die  

gericht waren op de actuele lessituatie,  
dus ik kon er gelijk wat mee.”

Het docentenprogramma bestaat uit bèta- 
inhoudelijke 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. 

Neem contact op via u-talent@uu.nl. Wij  
informeren u dan over de aanmeldprocedure 
en de eisen die wij stellen aan Connectie-
scholen, waaronder het faciliteren van de 
U-Talent coördinatie op school. 

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.

In het schooljaar 2018-2019 betaalde een  
gemiddelde Connectieschool €3.500 voor  
deelname aan U-Talent. Hiervoor kregen zij  
ongeveer 70 uur nascholing, exclusief deelname 
aan de conferentie en netwerkactiviteiten.  
Daarnaast konden ze 78 leerlingen sturen.

Docentactiviteiten

Meedoen?

Partnerscholen

Meer informatie op www.u-talent.nl

Deze flyer is een bijlage bij de algemene U-Talent folder.  
Aan de informatie op deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

Plaatsen en kosten

Onderbouw havo/vwo

Bèta masterclasses

Alfa/gamma masterclasses (pilot)

Overige bovenbouw-
activiteiten havo/vwo


