U-Talent Academy: verdieping in bèta
en techniek voor 5 en 6 vwo-leerlingen
Krijg uitdagende lessen van
wetenschappers

Leer scholieren kennen met
dezelfde interesses

Doe je eigen onderzoek aan
de universiteit

Ontvang een getuigschrift

Ga 3 dagen op excursie

Waar krijg je les over?
Bij de U-Talent Academy krijg je verspreid over 1,5 jaar
in totaal 12 dagen les aan de universiteit. Altijd al meer
willen weten over astrodeeltjes in het heelal, de rol van
microtubuli bij chemotherapie, of het programmeren
van games? Of wil je liever naar kristallen kijken met
behulp van supermicroscopen?
Dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen
die aan bod kunnen komen tijdens jouw tijd aan
de Academy. Je krijgt les van U-Talent docenten en
wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het
UMC Utrecht.
Naast het campusprogramma aan de universiteit
bestaat de U-Talent Academy uit een programma
op je eigen school.

“Bij U-Talent ben ik niet
de enige die echt wil
weten hoe het zit.”

Excursie
In 5 vwo ga je met je mede-Academyleerlingen
3 dagen op excursie, waarbij je kunt kiezen uit
meerdere locaties met wetenschappelijke instituten.
De afgelopen jaren gingen we bijvoorbeeld naar
Genève (CERN), Oxford, en Texel (NIOZ).

Zelf onderzoek doen
Je gaat in een groepje onderzoek doen bij een van de
departementen van de Universiteit Utrecht of het UMC
Utrecht. Onder leiding van een wetenschapper voer
je experimenten uit, krijg je toegang tot speciale onderzoeksdata of verbeter je nieuwe software. Dit alles
presenteer je tijdens een symposium, zodat je
iedereen kunt laten zien wat jouw onderzoeks
resultaten betekenen. In overleg met je school kan
jouw onderzoek je profielwerkstuk vervangen.

“Als je hier door
de gebouwen loopt,
voel je je al een beetje
een student.”
Community
Bèta is leuk, maar je groepsgenoten
leren kennen ook! Daarom volg
je eerst een introductie van twee
dagen en ga je regelmatig
naar door jullie zelf georganiseerde
activiteiten. Je sluit 5 vwo af met een
dag vol workshops en een BBQ. In
6 vwo organiseren we een pizza-
middag en natuurlijk de feestelijke
uitreiking van de getuigschriften.

Meer weten?
Stel je vragen aan de U-Talent
coördinator bij jou op school of
kijk op www.u-talent.nl/academy.
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