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Voorwoord 
Met veel plezier presenteren wij hierbij het jaarverslag 2018-2019 van U-Talent. 

Het jaarverslag is bedoeld voor alle partners van U-Talent (schoolleiders, coördinatoren 

en betrokkenen vanuit het Hoger Onderwijs) en andere belangstellenden. In dit verslag 

vindt u een overzicht van de activiteiten uit het schooljaar 2018-2019 en (op een blauwe 

achtergrond) een vooruitblik naar 2019-2020. 

U-Talent is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool 

Utrecht en 44 havo/vwo-scholen uit de regio. Binnen deze samenwerking wordt gewerkt 

aan goed onderwijs in de regio en een betere aansluiting tussen havo/vwo en het hoger 

onderwijs. U-Talent richt zich daarbij op talentontwikkeling voor alle havo- en vwo-

leerlingen, professionalisering van docenten en schoolleiders en verhoging van het 

studiesucces. 

In het jaarverslag informeren we de lezers in het eerste deel over de belangrijkste 

ontwikkelingen op beleidsmatig en organisatorisch gebied. De stuurgroep heeft in het 

meerjarenbeleidsplan uit 2016 een drietal speerpunten gedefinieerd. In twee 

hoofdstukken doen we verslag over de voortgang van deze speerpunten. Het laatste 

hoofdstuk van het eerste deel beschrijft een aantal belangrijke organisatorische 

ontwikkelingen. 

Het tweede deel, bestaande uit de hoofdstukken 4 en 5, bevat het activiteitenverslag. In 

dit deel vindt u beschrijvingen en verslagen van al onze leerlingactiviteiten en de 

U-Talentactiviteiten voor docenten in 2018-2019, waarbij ook per activiteit vooruit 

geblikt wordt naar het komende schooljaar (2019-2020). Dit deel is vooral bedoeld voor 

de direct betrokkenen en voor diegenen die meer in detail willen weten wat U-Talent 

doet. 

Het laatste deel bevat ten slotte feitelijke en cijfermatige informatie over ons netwerk. U 

vindt hier een overzicht van onze samenwerkingspartners, informatie over het aantal 

deelnemers en de namen van de mensen in ons team. 

Door het verslag heen vindt u inspirerende voorbeelden van activiteiten die op onze 

netwerkscholen ondernomen worden, onder het kopje ‘partners in de picture’. Wij hopen 

dat u met plezier het verslag leest en net als wij geïnspireerd raakt om in het komende 

schooljaar weer uw bijdrage te leveren aan het U-Talentnetwerk. 

Berenice Michels 

Directeur U-Talent  
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1. Uit de stuurgroep 
De activiteiten van U-Talent vinden plaats onder verantwoording van de stuurgroep van 

U-Talent. In deze stuurgroep zijn alle betalende partners vertegenwoordigd: de 

universiteit, de hogeschool en de ambitie- en connectiescholen. 

De stuurgroep vergaderde vier keer in het schooljaar 2018-2019. Naast de terugkerende 

onderwerpen, zoals financiën en activiteitenplannen, boog de stuurgroep zich o.a. over 

speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan: de verbreding van het programma, de 

verduurzaming van het netwerk en de kwaliteitsborging van het programma. Vanuit 

deze speerpunten kwamen als belangrijke thema’s aan bod: diversiteit, verbreding naar 

de alfa-gammavakken, verschillende activiteiten ter versterking van het netwerk, 

schoolbezoeken en evaluatie. Het volgende hoofdstuk besteedt aandacht aan deze 

thema’s. 

 

Partners in the picture:  

“Vlooiendag” op het Oosterlicht College 

Het Oosterlicht College in Nieuwegein biedt de 

U-Talentleerlingen naast een U-Talentschoolprogramma in de 

lessen ook nog een viertal speciale U-Talentdagen aan. Een 

van deze dagen is de “Vlooiendag”, die op 4 december 2018 

plaatsvond. 

Tijdens deze dag hebben leerlingen uit vwo 4 en vwo 5 

samen de anatomie van de watervlo bestudeerd en de 

hartslag van de watervlo bepaald. Vervolgens hebben ze 

onderzocht wat de invloed van ethanol is op de hartslag van 

de watervlo. Na het verzamelen van alle gegevens zijn de 

leerlingen aan de slag gegaan met de wiskundige verwerking 

van de gegevens. Zij hebben geprobeerd om met behulp van 

de gemaakte regressiegrafiek een voorspelling te doen over het effect van ethanol op 

de hartslag van de watervlo. 

Al met al was dit een geslaagde dag waarop leerlingen veel geleerd hebben op het 

gebied van onderzoeksvaardigheden en de wiskundige verwerking van gegevens met 

behulp van Excel. 
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2. Aan de slag met de speerpunten 
 

2.1 Diversiteit 

U-Talent werkt aan beter onderwijs voor álle havo- en vwo-leerlingen. Een goed 

diversiteitsbeleid is voor ons en onze leerlingen zeer belangrijk; diversiteit is dan ook 

opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan 2017-2022. Dit beleid sluit aan op de 

maatschappelijke roep om meer aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. Zo noemt 

ook de UU diversiteit als speerpunt in haar huidige strategische plan.  

Voor sommige leerlingen is het pad naar de hogeschool of universiteit duidelijk: één of 

meerdere familieleden hebben reeds in Nederland gestudeerd aan het hoger onderwijs 

en voor deze leerlingen is doorgaans evident dat dit ook voor hen een reële mogelijkheid 

is. Voor veel leerlingen is dat echter niet het geval: deze potentiële 

eerstegeneratiestudenten willen we bij U-Talent graag bereiken om ook hen de kans te 

geven hun wellicht verborgen talenten te ontplooien. 

Diversiteit gaat echter verder dan het bereiken van deze doelgroep. Voor de faculteit 

Bètawetenschappen, waar U-Talent diep in geworteld is, speelt ook nog altijd een 

gendervraagstuk, vooral bij de departementen Natuurkunde en Informatica. Een 

soortgelijk probleem treedt ook op bij studies in de zorg en bij studies als geneeskunde 

en biomedische wetenschappen, waar het aantal mannelijke studenten ver achterblijft. 

U-Talent richt zich in haar diversiteitsbeleid ook op deze genderongelijkheid.  

In 2018-2019 stelde U-Talent haar onderbouwprogramma open voor leerlingen van de 

Brede School Academie (BSA). De Brede School Academie van Utrecht is bedoeld voor 

gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 tot met de brugklas, waarvan de 

beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. Het gaat 

hier veelal om kinderen met een migratieachtergrond. Ongeveer 25 BSA-leerlingen 

deden mee met de nieuwe onderbouwactiviteit Plastic soep. Voor veel leerlingen was het 

de eerste keer dat ze naar de universiteit kwamen en daar les kregen van een UU-

wetenschapper. 

Komend jaar zet U-Talent nog verder in op diversiteit. We richten ons dan zowel op 

potentiële eerstegeneratiestudenten als op het enthousiasmeren van vrouwelijke 

leerlingen voor natuurkunde en informatica. 

Opnieuw kan een groep leerlingen van de BSA meedoen aan ons brugklasprogramma. 

Verder gaan wij intensiever samenwerken met het Honours Trajectum Utrecht (HTU), 

Debuut en met andere programma’s die zich op deze doelgroep richten. Voor de HTU 

werken we mee aan een onderwijsblok over bètawetenschappen, en een aantal 

leerlingen is welkom bij ons tweedeklasprogramma. Oud-HTU-leerlingen kunnen 

instromen in onze bovenbouwactiviteiten, zoals de masterclasses. Ons doel is om bij 

te dragen aan een doorlopende leerlijn voor deze leerlingen vanaf de basisschool tot 

en met de bachelor. Hiertoe stellen wij met ondersteuning van de faculteit 

Bètawetenschappen in het najaar van 2019 een leerlingenbegeleider aan, die zal 

werken aan het contact met de leerlingen (en hun ouders en scholen). Ook werken we 

mee aan het verder afstemmen van de verschillende diversiteitsprogramma’s binnen 

de UU. 

https://utalent.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/260/2018/02/Meerjarenbeleidsplan-UT-2017-2022.pdf
https://www.bsa-utrecht.nl/
https://www.uu.nl/onderwijs/honours-trajectum-utrecht
https://www.uu.nl/organisatie/debuut
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Samen met de departementen Natuurkunde en Informatica en eveneens ondersteund 

door de faculteit Bètawetenschappen zetten we in 2019-2020 een nieuw programma 

op voor 25 vrouwelijke leerlingen met interesse in natuurkunde en/of informatica. 

Deze Girls in Science komen in de tweede en derde klas een aantal keren naar de 

universiteitscampus. Bij het programma zullen we zowel vrouwelijke studenten als 

vrouwelijke wetenschappers betrekken, die als rolmodellen voor deze leerlingen 

kunnen fungeren. 

 

2.2 Verbreding naar alfa- en gammavakken 

U-Talent richt zich van oorsprong alleen op het bèta- en techniekonderwijs. De 

voorlopers van U-Talent (het Junior College Utrecht en het Utrechtse Bètasteunpunt) 

ontstonden onder andere als reactie op een tekort aan instroom in de bèta-opleidingen 

en de negatieve beelden die veel jongeren hadden van bèta en techniek. Ondertussen is 

de maatschappelijke werkelijkheid anders. Steeds meer jongeren kiezen voor bèta en 

techniek, terwijl juist de geesteswetenschappen met leegloop te maken hebben. Naast 

deze ontwikkeling zien onze scholen ook dat de vraagstukken waarop U-Talent voor de 

bètavakken antwoord probeert te geven (uitdagen en motiveren van leerlingen, 

versterking van het onderwijs door samenwerking tussen vo en ho) zeker ook bij de 

alfa- en gammavakken spelen. Het uitbreiden van de U-Talentactiviteiten naar de alfa- 

en gammadomeinen is dan ook een gedeelde wens vanuit de ho-instellingen en het vo. 

In het kader van deze verbreding werd in het schooljaar 2017-2018 een pilot gestart in 

samenwerking met de faculteit Geesteswetenschappen van de UU. Zij verzorgden een 

tiental masterclasses rondom thema’s uit de alfawetenschappen. In 2018-2019 is deze 

samenwerking uitgebreid: ook de faculteiten Sociale Wetenschappen en REBO (Recht, 

Economie, Bestuur en Organisatie) haakten aan, evenals de sociaal geografische 

departementen binnen de faculteit Geowetenschappen. In totaal werden er 16 

masterclasses georganiseerd op het alfa-gammadomein. Daarnaast werden er ook twee 

masterclasses aangeboden gezamenlijk door bèta en alfa-gamma samen: Big History en 

Hoera, ik ga onderzoek doen. Van de 44 U-Talentscholen deden 32 scholen mee aan het 

alfa-gammaprogramma; 23 ambitiescholen en 9 connectiescholen. Deelname was 

mogelijk zonder extra kosten voor de scholen, maar er golden wel een aantal 

voorwaarden, zoals het aanwijzen van een alfa-gammacoördinator en het stimuleren en 

faciliteren van leerlingen om deel te nemen. 

Het programma van 2018-2019 is geëvalueerd op basis van gegevens, verkregen uit 

vragenlijsten voor de deelnemende scholieren, alfa-gammacoördinatoren en betrokken 

UU-docenten. Hieruit blijkt dat de masterclasses door de deelnemers goed beoordeeld 

worden met gemiddeld een 7,9. Ook de alfa-gammacoördinatoren op de scholen 

schatten de pilot op waarde: 96% vindt het aanbod van toegevoegde waarde. Ook tien 

UU-docenten vulden de vragenlijst in. Zij gaven aan dat zij meewerken omdat ze hun 

kennis over hun vakgebied met een breed publiek willen delen en noemen het belang 

van het enthousiasmeren van jonge mensen voor dit vakgebied. 92% was tevreden over 

de samenwerking met U-Talent. 

In het komende schooljaar wordt de pilot afgerond. De masterclasses zullen doorgaan 

en op basis van de resultaten van de pilot waar nodig aangepast worden. Daarnaast 

zal onderzocht worden of het mogelijk is om ook voor alfa-gamma een intensiever 
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talentprogramma te starten dat vergelijkbaar is met de Academy voor bèta en er 

wordt gekeken naar de mogelijkheden voor profielwerkstukondersteuning. 

 

2.3 Versterking van het U-Talentnetwerk 

Naast het reguliere aanbod voor docenten en leerlingen, zoeken we binnen U-Talent 

doorlopend naar mogelijkheden voor onze netwerkscholen om profijt te hebben van de 

deelname aan U-Talent en naar gelegenheden om ons netwerk te versterken. Een aantal 

daarvan lichten we hieronder uit. 

Coördinatorenoverleggen 

Vier keer per jaar komen we met de coördinatoren van onze scholen samen: vier 

vergaderingen voor ambitiecoördinatoren en vier voor connectiecoördinatoren. In 

voorgaande jaren vonden deze vergaderingen plaats op de Uithof. U-Talent ziet de 

coördinatorenvergaderingen nadrukkelijk niet alleen als een vergadering waar praktische 

informatie over het programma wordt verschaft en waar overlegd wordt over 

organisatorische aspecten. De coördinatorenoverleggen zijn netwerkbijeenkomsten bij 

uitstek, waar de verschillende coördinatoren ervaringen kunnen uitwisselen en inspiratie 

kunnen opdoen. Om dit aspect sterker te benadrukken, zijn de coördinatorenoverleggen 

in 2018-2019 niet op de Uithof gehouden, maar op verschillende partnerscholen. Ieder 

coördinatorenoverleg bestond uit een vergaderdeel en een inhoudelijk deel, waarin de 

gastschool een of meer inspirerende ideeën presenteerde aan de aanwezigen.  

Het bezoeken van netwerkscholen is goed bevallen, maar heeft als nadeel dat de 

reistijd voor veel coördinatoren langer wordt. Om deze reden is ook niet iedere 

partnerschool geschikt als gastheer voor een coördinatorenoverleg. Daarom is 

besloten om in schooljaar 2019-2020 twee overleggen op de Uithof te organiseren en 

twee overleggen op partnerscholen. Omdat bovendien gebleken is dat er veel overlap 

zit in de inhoud van de connectie- en ambitieoverleggen, is besloten om de twee 

overleggen op de Uithof voor ambitie- en connectiescholen gezamenlijk te 

organiseren. We hopen dat hierdoor ook meer uitwisseling zal plaatsvinden tussen de 

twee groepen scholen. 

 

Werfkracht 

Het landelijke werfkrachtproject heeft als doel om meer (bèta-) bachelorstudenten te 

interesseren voor het leraarschap. Binnen het Freudenthal Instituut worden in het kader 

van dit project verschillende activiteiten uitgevoerd. Bij een aantal activiteiten is nauw 

samengewerkt met U-Talent. 

Ten eerste zijn zogenaamde ‘werfkrachtstudenten’ ingezet als studentassistent bij 

U-Talent. Het gaat daarbij doorgaans om derdejaars bachelorstudenten die in de vorm 

van een studentassistentschap kennis willen maken met facetten van onderwijs. De 

werfkrachtstudenten zijn ingezet ter ondersteuning bij de campusdagen Plastic soep, bij 

de 4vwo-dagen en bij de U-Talent Academy. Daarnaast zijn werfkrachtstudenten actief 

geweest op U-Talentscholen. Op het St. Bonifatiuscollege, het Griftland College en het 

Amadeus Lyceum hebben studentassistenten ondersteuning geboden, onder andere bij 

verdiepende opdrachten voor gemotiveerde leerlingen en bij extra handen in het 
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bètalab. Veel meer U-Talentscholen hadden interesse voor de inzet van zo’n 

studentassistent. De beperkende factor was het aantal beschikbare studenten. Uit de 

evaluatie blijkt dat het organiseren van deze inzet van studentassistenten in scholen 

intensief is en veel tijd vraagt. De creativiteit en flexibiliteit van beide zijden wordt flink 

aangesproken. Houvast over de precieze taken en aantal te besteden uren is zowel voor 

de school als de studentassistenten van groot belang. Ten slotte heeft U-Talent 

meegewerkt aan de Escape Room Challenge, die in het kader van het werfkrachtproject 

is georganiseerd. Groepen bachelorstudenten ontwikkelden in het kader van deze 

challenge in 24 uur een escape room voor middelbare scholieren. De winnende escape 

room wordt doorontwikkeld om daadwerkelijk op U-Talentscholen ingezet te kunnen 

worden, bijvoorbeeld in het kader van een projectweek. 

Doel is om in de komende jaren de inzet van studentassistenten in de school verder 

uit te bouwen. Het lerarentekort in de bètaschoolvakken vraagt om creatieve 

oplossingen, waarin de scholen samenwerken met de lerarenopleidingen. Het mes 

snijdt dan aan vele kanten: door een student in te zetten in de klas kan de werkdruk 

van leraren verminderen, kan vernieuwing binnen de school een impuls krijgen, 

hebben leerlingen een voorbeeld van een leeftijdgenoot die enthousiasme over zijn of 

haar studiekeuze kan overbrengen, en kunnen we meer studenten enthousiasmeren 

voor de lerarenopleidingen en een beroep in het voortgezet onderwijs. De inzet levert 

daarmee voor leerlingen, leraren, scholen en studenten een duidelijke meerwaarde op. 

In het schooljaar 2019-2020 zal een projectgroep met deelnemers vanuit de UU en de 

U-Talentscholen de manier waarop dit kan verder uitwerken, onder andere op basis 

van de opgedane ervaringen. In 2020-2021 kunnen studenten dan weer in de scholen 

aan de slag.  

De inzet van werfkrachtstudenten in het U-Talentonderwijs wordt niet vervolgd. In 

plaats daarvan gaat U-Talent werken met een eigen pool van studentassistenten. 

 

Pilot online tools Revisely en PathXL 

In 2018-2019 heeft U-Talent in samenwerking met Educate It (de UU-organisatie die de 

inzet van online tools in het universitaire onderwijs stimuleert en ondersteunt) een pilot 

uitgevoerd rondom het gebruik van online tools op de middelbare school. Er zijn twee 

online tools (Revisely en PathXL) getest op drie verschillende partnerscholen. PathXL is 

een pakket voor digitale microscopie en Revisely een online softwarepakket om feedback 

(peer of expert) te organiseren. Hoewel we hebben geconcludeerd dat er op dit moment 

nog geen behoefte is aan grootschaliger gebruik van deze tools bij de partnerscholen, 

was het een nuttige samenwerking en in de toekomst zouden we dit nog eens kunnen 

herhalen. 

Samenwerkende vo-ho-netwerken 

U-Talent is een van de 10 regionale vo-ho-netwerken in Nederland. De coördinatoren / 

directeuren van de netwerken overleggen vier keer per jaar. Gezamenlijk proberen ze de 

netwerken beter te positioneren en van elkaar te leren. Ook worden gezamenlijk 

activiteiten ontplooid, zoals de Hannover Messe Challenge en de landelijke vo-ho-

conferentie. In 2018 en 2019 ligt het voorzitterschap van deze samenwerkende 

netwerken bij U-Talent. In de herfst van 2018 was U-Talent de gastheer bij de landelijke 

vo-ho-conferentie. De conferentie wordt georganiseerd voor schoolleiders en 

https://educate-it.uu.nl/
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beleidsmakers in vo en ho en is bedoeld om van gedachten te wisselen en good practices 

te delen op het gebied van samenwerking tussen vo-scholen en het ho. Het thema was 

dit jaar: van peuter tot professional, een leven lang leren. 

De samenwerkende netwerken hebben voor de komende jaren hun aandachtsgebieden 

vastgelegd in de zogenaamde focus, die gedownload kan worden vanaf de website: 

www.vohonetwerken.nl. 

Uitbreiding van het netwerk 

In 2018-2019 hebben zich negen scholen gemeld met interesse voor het 

U-Talentprogramma. Zes scholen zijn aanwezig geweest op de voorlichtingsavond voor 

nieuwe scholen en vier hiervan hebben zich gemeld als U-Talentpartner. Omdat er ook 

plek was voor vier nieuwe scholen konden alle scholen toegelaten worden. De twee 

andere scholen hebben aangegeven geïnteresseerd te blijven in een 

U-Talentpartnerschap. 

Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 staan er 10 geïnteresseerde scholen op 

de wachtlijst van U-Talent. De stuurgroep beslist elk jaar hoeveel scholen er 

toegelaten kunnen worden in het programma. 

 

2.4 Schoolbezoeken 

In het kader van de kwaliteitsborging is in 2018-2019 een begin gemaakt met het 

afleggen van schoolbezoeken. Twee scholen zijn bezocht, een connectieschool en een 

ambitieschool. Deze bezoeken zijn positief verlopen. Door langs te gaan op een school 

kan in detail gekeken worden naar wat op die betreffende school speelt. Bovendien biedt 

dit de gelegenheid tot uitwisseling met de schoolleiding én alle betrokken coördinatoren. 

Ter voorbereiding op een schoolbezoek worden diverse gegevens uitgewisseld tussen 

U-Talent en de scholen. De school vult een vragenlijst in, welke als leidraad gebruikt 

wordt tijdens het gesprek. 

In het schooljaar 2019-2020 worden de schoolbezoeken voortgezet. Het streven is om 

bij nog eens vijf tot tien scholen langs te gaan. 

 

2.5 Evaluatie 

In 2018-2019 zijn diverse programma’s van U-Talent geëvalueerd. De Academy wordt 

standaard elk jaar geëvalueerd, maar daarnaast werden dit jaar ook de 

onderbouwprogramma’s Plastic soep en Red het regenwoud bekeken. Voor het 

docentenprogramma werd een nieuwe vragenlijst opgezet in samenwerking met een 

hoogleraar. Voor het masterclassesprogramma is tevens een nieuwe vragenlijst 

ontwikkeld, die per komend schooljaar gebruikt zal gaan worden. Ook zijn we van start 

gegaan met een nieuw evaluatiesysteem, genaamd Evalytics. Naast wat kinderziekten 

beviel dit programma goed, omdat het voor de deelnemers zeer intuïtief werkt en device 

friendly is. Tot slot is er een korte praktische evaluatie gehouden onder onze 

bètacoördinatoren. 

http://www.vohonetwerken.nl/
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Wat tot nu toe mist is een gedegen meerjarenplan rondom de evaluaties. Momenteel 

richten veel evaluaties zich op klanttevredenheid (was het een leuke/goede activiteit?) 

en minder op de hogere doelen van U-Talent (o.a. effectmeting transitie vo-ho en 

doorstroming). Per oktober 2019 komt er een onderzoeker, die gedurende twee jaar 

drie dagen per week zal werken aan deze vorm van evaluatie van het 

U-Talentprogramma. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met de 

faculteit Sociale Wetenschappen van de UU. 

 

De Hogeschool heeft een eerste voorlopige effectmeting gedaan van het 

U-Talentprogramma. Hieruit blijkt dat de uitval in het eerste jaar ho van leerlingen van 

U-Talentscholen significant lager is dan die van andere scholen, vooral waar het bèta- en 

techniekvakken betreft. Zie hoofdstuk 6.5. 

In 2019 hebben we voor de tweede keer een reünie gehouden van oud-

Academyleerlingen. We nodigen voor deze reünie de studenten uit die drie jaar eerder 

de Academy afgerond hebben. Een groot deel van deze alumni staat dan op het punt de 

bachelor studie af te ronden. Uit een (niet-representatieve) enquête onder deze alumni 

blijkt onder andere dat oud-Academyleerlingen een grote kans op toelating hebben bij 

decentrale selectie studies (92% resp. 93% vs. 35% landelijk) en relatief weinig van 

studie switchen (9% resp. 2% vs. 17% landelijk). 

 

Partners in the picture: 

‘Flipping the classroom’ bij biologie op het Vathorst College 

In juni ontving het Vathorst College de U-Talentcoördinatoren van de 

Connectiescholen voor het coördinatorenoverleg. Het Vathorst College is een 

vernieuwingsschool waar kunsteducatie, zelfverantwoordelijk leren, thematisch leren 

en digitaal leren belangrijke pijlers zijn. De biologiedocenten Bob Stel en Daan 

Wijdeven gaven een presentatie over de invulling van het biologieonderwijs binnen 

deze pijlers, waar ‘flipping the classroom’ centraal staat. 

Bob en Daan vertelden over hun ervaringen binnen de sectie biologie op het Vathorst 

College met ‘flipping the classroom’. Ze gaven de voorwaarden waaraan ‘flipping the 

classroom’ moet voldoen: 

• leerlingen hebben voor aanvang van de les toegang tot de lesstof 

• er moet voor leerlingen een reden zijn om de filmpjes te bekijken 

• er moet een mogelijkheid zijn om de kennis te controleren 

 

Vervolgens heeft de docent in de klas de mogelijkheid om te focussen 

op hogere cognitieve activiteiten. Dit heeft erin geresulteerd dat het 

gehele biologieonderwijs in de bovenbouw havo en vwo op het Vathorst College terug 

is te vinden op zelfontwikkelde instructievideo’s. Deze video’s gaan onder andere over 

immunologie en evolutie. De leerlingen kunnen zichzelf controleren via de online 

tool Socrative, waarbij bonuspunten voor een eindtoets zijn te behalen. 

  

https://vathorstcollege.nl/
https://socrative.com/
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3. Uit de organisatie 
Binnen U-Talent is hard gewerkt aan het verbeteren van procedures en van de interne 

en externe communicatie.  

3.1 Ons team 

Voor de meeste terugkerende processen zijn nu draaiboeken gemaakt en aan de hand 

van deze draaiboeken kan een deel van dit werk nu prima door studentassistenten 

worden gedaan. We hebben ons team daarom uitgebreid met twee studentassistenten: 

één die zich bezighoudt met het docentenprogramma en één voor de masterclasses. 

Omdat U-Talent groeit, zowel qua aantal scholen als qua aantal en soort activiteiten, 

hebben we ook een nieuwe projectmedewerker aangenomen, die de organisatie van een 

deel van deze activiteiten op zich neemt. Verder is er een office manager gekomen, die 

naast de al bestaande secretariële taken ook het verder organiseren en stroomlijnen van 

onze interne procedures tot haar takenpakket rekent. 

Voor komend jaar hebben wij twee nieuwe U-Talentdocenten nodig in verband met het 

vertrek van zittende docenten: een eerstegraadsdocent wiskunde en een 

eerstegraadsdocent natuurkunde. Daarnaast werven we voor het eerst ook 

tweedegraadsdocenten, in verband met ons steeds grotere onderbouwprogramma. 

Voor de onderbouw zoeken we ook een natuurkundedocent en daarnaast een bioloog. 

Ook zullen we komend jaar een leerlingbegeleider aannemen t.b.v. ons 

diversiteitsprogramma en een onderzoeker die het U-Talentprogramma gaat 

evalueren. 

 

3.2 Communicatie 

In het afgelopen schooljaar is veel tijd gestoken in het verbeteren van de communicatie 

via folders, flyers en brochures. De jaarlijkse folders met de masterclasses (één voor 

vwo-bèta, één voor havo en één voor vwo-alfa-gamma) zijn opnieuw gemaakt en 

verstuurd. Bij deze folders horen ook posters. Daarnaast is voor het eerst een folder 

gemaakt met het hele docentenprogramma. Deze folders en posters zijn verstuurd naar 

alle partnerscholen (44) en naar andere scholen in de (wijde) regio (180). Dit jaar is 

voor het eerst een folder gemaakt met het hele docentenprogramma erin. Deze folder is 

verstuurd aan alle U-Talentscholen en ook aan de overige scholen in de regio. Ook de 

algemene U-Talentfolder is geheel herzien. Deze folder bevat algemene info over 

U-Talent voor verschillende doelgroepen (docenten, ho, ouders, etc). Voor drie 

doelgroepen is een specifieke flyer gemaakt, die in de folder kan worden gestoken: één 

voor potentiële connectiescholen, één voor potentiële ambitiescholen en één voor 

docenten en onderzoekers uit het ho. Om de communicatie met de (bèta-)coördinatoren 

te verbeteren, hebben we ‘coördinatorenboekjes’ gemaakt, met daarin alle relevante 

informatie over onze organisatie en de activiteiten. Alle folders, flyers en brochures 

staan ook als pdf op de website. 

In schooljaar 2018-2019 is de nieuwsbrief van U-Talent gesplitst in een algemene 

nieuwsbrief en een activiteitenmail. De algemene nieuwsbrief wordt 4-6 keer per jaar 

verstuurd aan een grote groep geïnteresseerden en bevat nieuws over U-Talent. De 

activiteitenmail wordt daarnaast 2-4 keer per jaar verstuurd. Hierin staan de docent- en 
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leerlingactiviteiten die we aanbieden. De mail is op maat gemaakt: mensen ontvangen 

alleen informatie over de vakken waarin zij lesgeven. 

Bij de partnerscholen zijn – in afstemming met de schoolleiding – alle mailadressen van 

de bètadocenten opgevraagd voor het ontvangen van de activiteitenmail. Hierdoor 

bereiken we deze docenten veel directer en hoeft niet alles via de overkoepelende 

U-Talentcoördinator te lopen.  

Daarnaast zijn in 2019 twee video’s gemaakt door een stagiaire beeldvorming. De 

video’s gingen over de onderbouwactiviteit Plastic soep en de nieuwe masterclass 

Programmeer een hit. 

In 2019 vierde U-Talent haar lustrum. In het kader daarvan vroeg het DUB 

(onafhankelijke nieuwssite van de Utrechtse universitaire gemeenschap) of zij langs 

mochten komen op de conferentie. Zij schreven een mooi artikel en interviewden drie 

U-Talentmedewerkers en twee coördinatoren. 

Tot slot krijgt U-Talent sinds najaar 2018 meer aandacht op de bèta-bachelorsite van de 

UU en worden onze masterclass-folders uitgedeeld op de open dagen.  

Het streven is om komend jaar nog twee video’s te maken: één over alle 

masterclasses samen en een algemene video over het U-Talent(leerling)programma. 

Daarnaast willen we komend jaar uitzoeken of en hoe we social media willen inzetten 

om leerlingen, ouders en docenten/scholen te bereiken. Ook gaan we in schooljaar 

2019-2020 een workshopronde organiseren op een open dag van de UU, om te testen 

of we daarmee het aantal open aanmeldingen kunnen verhogen. Vanuit de 

coördinatoren kwam het verzoek om voor het docentenprogramma niet alleen een 

folder, maar ook een poster te maken, die opgehangen kan worden in de 

docentenkamer. We gaan kijken of dat haalbaar is. 

 

Partners in the picture: Boniteam strijdt met nieuwe “Marslander” in 

Barcelona 

Scholieren van het Utrechtse St. Bonifatiuscollege hebben in Barcelona indruk 

gemaakt met hun zelfgebouwde robots. Ze deden mee aan een internationale 

wedstrijd in het bouwen van robots en namen het op tegen scholierenteams uit de 

hele wereld. 

De scholieren deden eerder al met succes mee 

aan het Nederlands Kampioenschap van de First 

Tech Challenge. U-Talent organiseerde hiervoor 

ook bijeenkomsten voor de leerlingen en hun 

begeleidende docenten. De deelname aan het 

Spanish Open is voor de scholieren de kers op de 

taart, vindt hun begeleider Kees Hooyman. “Ze zijn al sinds september met hun robots 

bezig en zijn er elke week uren aan kwijt.” 

 

 

  

https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/260/2019/04/barcelona1.jpg
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Deel II: Activiteitenverslag 2018-2019 
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4. Onze leerlingactiviteiten 
U-Talent organiseert een groot aantal leerlingactiviteiten voor leerlingen van de brugklas 

t/m 5 havo en 6 vwo. De meeste activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen die 

geïnteresseerd zijn in een onderwerp en gemotiveerd om zich daar aan de universiteit of 

hogeschool in te verdiepen. Voor deelname aan de U-Talent Academy (en de daarop 

voorbereidende 3 vwo en 4 vwo dagen) en voor het U-Talent College vragen we méér 

van de leerling dan alleen interesse en motivatie: deze intensieve programma’s zijn 

bedoeld voor leerlingen die meer aan kunnen (en willen) dan hun klasgenoten en die 

beschikken over voldoende talent voor bèta om deze verdiepende programma’s te 

kunnen volgen. 

4.1 Onze onderbouw-campusdagen 
havo/vwo 1/2 
Voor de 1e en 2e klas vonden drie verschillende campusdagen plaats: Plastic soep (1 

h/v), Red het regenwoud (2 h/v) en Sterren kijken bij Sonnenborgh (2 h/v). In totaal 

kwamen er 755 eerste- en tweedeklassers naar deze campusdagen (449 bij Plastic soep, 

214 bij Red het regenwoud en 94 naar Sonnenborgh). Het eersteklasprogramma is dit 

jaar voor het eerst ‘open’ aangeboden (d.w.z. ook voor leerlingen van niet-

partnerscholen). Hierdoor konden 25 leerlingen van de Brede School Academie (BSA) 

deelnemen aan het programma. Andere open leerlingen hebben zich niet gemeld. 

De evaluatie van Plastic soep werd ingevuld door 403 leerlingen. Het programma werd 

gemiddeld beoordeeld met een 7,9. Als positieve punten werden onder andere genoemd: 

de proefjes doen, zelf nadenken over oplossingen, een poster maken, veel zelf 

experimenteren en veel leren over plastic soep. Wel vond een deel van de leerlingen de 

dag iets te lang, met te veel stilzitten en luisteren. De evaluatie van Red het regenwoud 

werd ingevuld door 135 leerlingen en gemiddeld beoordeeld met een 7,6. Positieve 

punten waren onder andere de locatie (Botanische Tuinen), dat een expert langskwam 

om te vertellen over het regenwoud en de inhoud van de opdrachten. Opvallend was dat 

de leerlingen aangaven het jammer te vinden dat ze niet naar de universiteit zijn 

geweest, terwijl ze daar wel degelijk waren. 

In 2019/2020 zal er een nieuw programma aangeboden worden aan 1/2 havo/vwo: 

Muzikale brainwaves. Het Sonnenborgh vervalt. Het programma Plastic soep zal 

verplaatst worden naar klas 2, en daarom komend jaar niet worden aangeboden. Red 

het Regenwoud wordt volgend jaar zowel in klas 1 als klas 2 aangeboden, waarbij er 

accentverschillen zullen zijn in de invulling per klas. Ook zal uitgebreider stilgestaan 

worden bij de Botanische Tuinen als onderdeel van de universiteit. 

Komend jaar zijn zowel het eerste- als het tweedeklasprogramma open toegankelijk. 

Hier zal meer aandacht aan besteed worden door bijvoorbeeld het verspreiden van een 

folder. Vanwege de uitbreiding van het onderbouwprogramma zal het 

U-Talentdocententeam uitgebreid worden met twee onderbouwdocenten.  
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4.2 Onze activiteiten voor havo 3 en havo-bovenbouw  

Make your future  
havo 3, profielkeuzedag 

Voor leerlingen uit 3havo vond op de Hogeschool een profielkeuzedag plaats: de 

leerlingen kregen op deze dag bij zes verschillende opleidingen een korte (20 minuten) 

workshop of demonstratie aangeboden, om zo een impressie te krijgen van de 

verschillende studiemogelijkheden die er bij de HU zijn op het gebied van bèta en 

techniek. Het programma nam een dagdeel in beslag en werd vier keer aangeboden in 

januari-februari. 

De reacties waren zeer positief: “prima tempo; goede afwisseling in activiteiten; mooie 

indruk voor leerlingen; dit helpt echt bij de profielkeuze”. De opkomst was echter iets 

minder dan vorige keren; in totaal hebben 235 leerlingen meegedaan aan deze 

activiteiten. Opleidingen gaven aan dat de beschikbare tijd eigenlijk te kort is om echt 

iets te laten zien. 

Volgend jaar zal de activiteit op vier losse dagen aangeboden worden. Dit maakt het 

mogelijk om activiteiten van 30 minuten aan te bieden, in plaats van 20 minuten. De 

beslissing om leerlingen van verschillende scholen in een groep te plaatsen is goed 

bevallen. Er was aanmerkelijk meer aandacht voor het gebodene, dus die indeling zal 

in de toekomst gehandhaafd worden. 

  

Blik op U-Talent College  
havo 3, voorbereidend op U-Talent College, alleen ambitiescholen 

Scholen die deelnemen aan het U-Talent College konden hun talentvolle 3 havo 

leerlingen sturen naar Blik op U-Talent College om kennis te maken met het College. Zij 

kregen een ochtendprogramma met informatie en na de lunch volgden zij een workshop 

van twee uur bij een van de deelnemende instituten. Ook de ouders van de 

deelnemende leerlingen werden aan het einde van de dag ontvangen om voorlichting en 

informatie te krijgen over het U-Talent College. De dag werd gezamenlijk afgesloten met 

een glaasje fris en een hapje. In totaal hebben 93 leerlingen van 18 scholen aan de dag 

deelgenomen. 

Na deze dag konden de scholen de leerlingen selecteren die in 2019-2020 deel gaan 

nemen aan het U-Talent College. Begin juli waren alle namen bekend. Er waren scholen 

die geen of minder dan drie leerlingen stuurden, waardoor leerlingen van reservelijsten 

van andere scholen alsnog een plek konden krijgen. De nieuwe groep bestond daarmee 

uit 43 leerlingen, verdeeld over twee groepen: een groep van 20 en een groep van 23. 

Jongens en meisjes waren evenwichtig verdeeld over de twee groepen: 25 meisjes en 18 

jongens. 

Voor komend jaar is besloten dat alleen leerlingen die naar Blik op U-Talent College 

zijn geweest, deel kunnen nemen aan het College (in geval van ziekte wordt er een 

uitzondering gemaakt). Dit in verband met het grote belang van het verstrekken van 

de juiste informatie aan leerlingen en de ouders. 
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Choose Your Bèta Skills 
havo 4, studiekeuze-ondersteuning 

Deze dag, die bedoeld is om leerlingen uit 4 havo te ondersteunen bij hun studiekeuze, 

is dit jaar helaas niet doorgegaan bij gebrek aan inschrijvingen. 

Volgend jaar wordt de dag opnieuw aangeboden, maar dan al in november. Op die 

manier is de dag zowel nuttig voor leerlingen uit 4 havo (als eerste studie-oriëntatie) 

als voor leerlingen uit 5 havo die hun studiekeuze nog niet gemaakt hebben. 

 

Masterclasses 
havo 4/5, verdieping en verrijking 

Vanuit de verschillende instituten zijn voor de leerlingen uit havo 4/5 acht verschillende 

masterclasses aangeboden die een volledige dag in beslag namen. Voor zo’n masterclass 

moesten de leerling een voorbereidende thuisopdracht maken, die de basis vormde voor 

het dagprogramma. In hoofdstuk 6.3 staat het overzicht van aangeboden masterclasses. 

In totaal deden 146 leerlingen mee aan de havomasterclasses, waarvan 141 afkomstig 

van onze partnerscholen. 

Volgend jaar bieden we deze acht masterclasses opnieuw aan. Ook komt er een 

nieuwe masterclass verpleegkunde en herhalen we de ICT-masterclass die dit jaar niet 

is aangeboden. Daarnaast gaat de HU een masterclass aanbieden voor VWO’ers 

getiteld Meet de botsing tussen zwarte gaten. Het betreft een masterclass vanuit de 

mastersopleiding die het instituut Engineering en Design geeft vanaf 1 september: 

Master Next Level Engineering. Voor talentvolle havisten die meedoen aan U-Talent 

College, staat deze masterclass ook open.  

 

U-Talent College  
havo 4/5, talentprogramma, alleen ambitiescholen 

Dit jaar was het tweede pilotjaar van het U-Talent College: een nieuwe groep (afkomstig 

van negen verschillende ambitiescholen) startte in klas 4; de eerste groep (van zeven 

scholen) rondde het programma af in klas 5. In totaal namen 27 vierdeklassers en 25 

vijfdeklassers deel. U-Talent College is bedoeld voor leerlingen met een geschikt profiel, 

goede studiehouding en interesse in de bètavakken. De leerlingen vormen een learning 

community en volgen gedurende anderhalf jaar een programma op de HU. 

Na een tweedaagse start in september volgden de 4-havoleerlingen vijf masterclasses. 

Daarvoor komen ze naar de HU, bespreken de vorige bijeenkomst na en werken 

vervolgens aan de masterclass. Hun inzet en aanwezigheid bij elke masterclass wordt 

bijgehouden. Bij afwezigheid wordt de activiteit ingehaald door bij één van de “open” 

masterclasses aan te sluiten, waar dezelfde stof behandeld wordt. 

Daarnaast heeft iedere deelnemende school een havo-talentprogramma binnen de 

school, waar alle havisten gebruik van kunnen maken. Op die manier komt de 

inspanning van de HU niet alleen ten goede aan de leerlingen die deel nemen aan UTC, 

maar worden ook de andere leerlingen van de school gestimuleerd om extra te presteren 

binnen het bètadomein. 
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In havo 5 is er tot december in groepjes gewerkt aan een groot project, waarvoor ze een 

aantal maal op de HU kwamen en zelf een bedrijfsexcursie regelden. Ook dit project 

werd beoordeeld. In januari ontvingen de leerlingen die het hele programma afgerond 

hadden een certificaat. 

De pilot is gemonitord door twee onderzoekers van het lectoraat bètadidactiek en 

technologie die de leerlingen van het eerste cohort op drie momenten bevraagd hebben. 

De onderzoekers concludeerden dat de doelstellingen van de pilot in belangrijke mate 

zijn behaald. Wat het U-Talent College beoogde, werd bevestigd door wat leerlingen 

rapporteerden over de leeropbrengst. Op grond van het onderzoek zijn er dit jaar al een 

aantal verbeteringen doorgevoerd in de programmaopzet. Zo is het programma 

‘ingedikt’, waardoor de huidige vierdeklassers al voor de herfstvakantie volgend jaar het 

College zullen afronden. Ook zijn de projectgroepen kleiner gemaakt: maximaal 5 

leerlingen werken samen aan een onderwerp. 

Volgend jaar ronden we de pilot af. Er zullen dan twee groepen in havo 4 starten, 

afkomstig van 18 ambitiescholen. De introductiedagen worden ingekort tot anderhalve 

dag per groep. De wijze van beoordeling wordt aangepast: de beoordelingen zullen 

tijdens het project gegeven worden, waarbij dezelfde begeleiders de leerlingen 

meerdere malen zien. Tijdens de masterclasses worden aanwezigheid en inzet 

bijgehouden. Daarnaast beoordelen leerlingen elkaar. De uiteindelijke beoordeling van 

het groepsverslag en de presentatie gebeuren net als voorheen op de slotavond, waar 

de groepjes hun project presenteren aan publiek. 

Voor de deelnemende scholen wordt een docentenprogramma ontwikkeld, waaraan 

minimaal één docent per UTC-school moet deelnemen. Scholen worden hier begeleid 

in de vormgeving van hun schoolprogramma, waarbij uitwisseling en afstemming het 

doel is. De start is per november 2019. 

 

4.3 Onze activiteiten voor vwo 3 en vwo-bovenbouw 

Vwo-campusdagen 
vwo 3/4, voorbereidend op U-Talent Academy, alleen ambitiescholen 

De 3- en 4vwo campusdagen zijn bedoeld als voorbereiding op de U-Talent Academy en 

dus bestemd voor bèta-getalenteerde leerlingen. In de 3-vwo dagen komen de leerlingen 

twee dagen naar de universiteit, iedere dag volgen ze een andere module. Ze kunnen 

kiezen uit zes verschillende modules. In 4-vwo komen de leerlingen ook twee dagen, 

maar dan volgen ze één tweedaagse module, om een goede indruk te krijgen van de 

modules tijdens de Academy. Hierbij hebben ze de keus uit 10 verschillende modules.  

In totaal deden 509 leerlingen mee aan deze twee activiteiten. 

U-Talent Academy 
vwo 5/6, talentprogramma, alleen ambitiescholen 

De U-Talent Academy is het ‘bèta-excellentie-programma’ van U-Talent. Samen met de 

3v en de 4v dagen is de Academy bedoeld voor vwo-leerlingen die bovengemiddeld 

getalenteerd zijn voor de bètavakken en gemotiveerd om zich hier extra in te verdiepen. 

De Academy start in klas 5 en loopt door in de zesde. In ieder cohort is plek voor 150 

leerlingen. De Academy bestaat uit een schoolprogramma (verdieping en verrijking 
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binnen de school) en een campusprogramma op de universiteit. Het campusprogramma 

omvat zes tweedaagse modules, een excursie en een onderzoek (thesis) van 100 

studielasturen. Daarnaast zijn er sociale activiteiten die bedoeld zijn om de 

communityvorming tussen de deelnemers aan de Academy te stimuleren. Iedere 

campusdag begint met een U-Talentuur, waarin gewerkt wordt aan academische 

vaardigheden. 

In 2018-2019 was de instroom in klas 5 lager dan andere jaren; van de beschikbare 150 

plekken in Jaarklas 2020 zijn er slechts 116 ingenomen. Over de oorzaken van dit kleine 

aantal leerlingen is met de coördinatoren overlegd. Het lijkt er sterk op dat op sommige 

scholen de waarde van de Academy niet (meer) door leerlingen wordt gezien aangezien 

er a) op de eigen school genoeg activiteiten worden georganiseerd buiten het reguliere 

lesprogramma, b) de druk om goed te presteren groter (gevoeld) wordt waardoor het 

volgen van de Academy teveel tijd kost en c) sommige opleidingen met een decentrale 

selectie uitgaan van o.a. de cijfermatige resultaten uit vwo 5 en deze mogelijk lager 

zullen uitvallen als een deel van de tijd gestoken moet worden in werken voor de 

Academy.  

Voor Jaarklas 2020 stonden er in 2018-2019 twee vernieuwingen op stapel: een 

vernieuwde introductie en een vernieuwd thesistraject. Voor deze ontwikkelingen was 

het wel prettig dat de jaarklas relatief klein was, maar het is natuurlijk wel het streven 

dat de komende jaarklassen weer gevuld zullen zijn. 

Om kosten te besparen (en daarmee de ouderbijdrage te verlagen) is dit jaar de 

introductie nieuwe stijl van start gegaan bij de U-Talent Academy. Er is geen gebruik 

meer gemaakt van de organisatie ‘outward bound’. In plaats daarvan hebben de 

U-Talentdocenten samen met de curriculumcoördinator een eigen programma gemaakt, 

gericht op kennismaking van de leerlingen met elkaar en met het U-Talentprogramma. 

De ervaringen waren positief.  

Ook de thesisopzet is gewijzigd. Vanaf jaarklas 2020 is de thesis in vwo 6 niet meer 

automatisch ook het profielwerkstuk. Net als voorheen doen leerlingen vier dagen 

onderzoek bij een universitaire onderzoeksgroep in september van klas 6. Het 

eindproduct van de thesis wordt echter, anders dan voorheen, een wetenschappelijk 

artikel waarvan de lengte veel minder is dan van een standaard PWS-verslag. De 

beoordeling ligt voortaan niet meer bij de docenten van partnerscholen, maar is 

helemaal in handen van de begeleidende U-Talentdocent in overleg met de 

wetenschapper waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Leerlingen moeten met hun school 

bespreken of de manier waarop wij de thesis laten uitvoeren ook voldoet aan de PWS-

eisen van de school. De school kan eventueel aanvullende eisen stellen aan de inhoud 

van het artikel, bijvoorbeeld een presentatie op school en/of een uitgebreid mondeling 

verslag met een schooldocent. Daartoe is de studielast verminderd van 120 slu naar 100 

slu. De voorbereiding op de thesis is uitgebreid met twee thesis(halve)dagen in juni.  

Op basis van evaluaties van docenten een leerlingen zijn een aantal wijzigingen in het 

curriculum doorgevoerd. Zo is de inhoud van de U-Talenturen aangepast en met name 

gericht op de thesis en op academische vaardigheden. Bovendien wordt de informatie 

meer ‘just in time’ gegeven, dus op momenten dat leerlingen er daadwerkelijk mee aan 

de slag moeten. In vwo 5 komt twee keer een wetenschapper vertellen over zijn/haar 

werk en in vwo 6 is er een(werk)college over wetenschapsfilosofie door een docent van 

History and Philosophy of Science. De communityactiviteiten zijn in frequentie 
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teruggebracht naar drie keer per jaar een activiteit voor iedere groep. Met ingang van dit 

jaar 2019-2020 is een commissie Klankbordroep U-Talent in het leven geroepen en zijn 

een aantal niet-actieve werkgroepen, zoals de Social Media groep geschrapt. 

De modules die in de Academy worden aangeboden, worden doorlopend herzien en 

vernieuwd. In het afgelopen jaar is gewerkt aan een vierdaagse module voor vwo 6 met 

als onderwerp Astrobiologie. Binnen deze module wordt de leerlingen wel een keuze 

aangeboden in de richting waarop het onderwerp astrobiologie wordt benaderd 

(biologisch, natuurkundig of scheikundig). Daarnaast is een 4 vwo module over 

overstromingen (Hoog water) omgeschreven naar vwo 5.  

Voor het komende schooljaar verwachten we weer een normale instroom van 150 

leerlingen in vwo5. De introductie zal met een paar kleine wijzigingen op dezelfde 

wijze plaatsvinden als in 2018-2019. Het vernieuwde thesistraject zal afgesloten 

worden met een thesissymposium voor alle leerlingen van de jaarklas, op het 

University College Utrecht. Hierbij bootsen we zoveel mogelijk een echt 

wetenschappelijk symposium na, met keynotes, parallellezingen en postersessies. Een 

aantal thesisartikelen zal bovendien ingestuurd worden naar het peer reviewed journal 

‘The Young Scientist’, dat wetenschappelijke artikelen publiceert van onderzoekers 

tussen 12 en 20 jaar. De nieuwe interdisciplinaire vierdaagse astrobiologiemodule zal 

in één vwo6-groep gegeven worden. Twee van de vier dagen zal door alle leerlingen 

van de groep gevolgd worden, de laatste twee dagen – als verdieping - door de helft. 

De Hoog water module zal voor het eerst in vwo 5 worden aangeboden. De vwo 5 

module Arduino wordt na kleine aanpassingen een vwo 4 module, omdat dit qua 

niveau beter aansluit bij de natuurkunde- en informatica-inhoud.  

 

Masterclasses 
vwo 4/5/6, verdieping en verrijking 

Het masterclassprogramma omvatte in 2018-2019 ruim 40 masterclasses, inclusief de 

alfa-gamma masterclasses die dit jaar opnieuw als pilot meedraaiden. In hoofdstuk 6.3 

staat het overzicht van aangeboden masterclasses. In totaal deden 657 leerlingen mee 

aan de vwo masterclasses, waarvan 619 afkomstig van onze partnerscholen. 

De masterclasses werden vooral bezocht door leerlingen uit 5v (60%) en 6v (25%). Van 

de deelnemers heeft 39% een EM, 25% een CM, 18% een NT, en 17% een NG profiel. Er 

doen meer vrouwelijke leerlingen (77%) mee dan mannelijke.  

Dit jaar was onder andere de masterclass Maak papier en karton klaar voor de toekomst 

nieuw. Tijdens deze masterclass werden leerlingen wegwijs gemaakt door experts die 

werkzaam zijn bij een papierbedrijf. In groepjes bedachten de leerlingen oplossingen in 

het kader van duurzaamheid en presenteerden die aan experts uit de papier- en 

kartonsector. De masterclass kwam tot stand in samenwerking met de papier- en 

kartonindustrie. 

Alfa-gamma 

De pilot met alfa-gammamasterclasses wordt duidelijk op waarde geschat door alfa-

gammacoördinatoren, de overige 4% is neutraal. Van de alfa-gammacoördinatoren is 

78% tevreden over de samenwerking met U-Talent, 19% is neutraal, en 4% is niet 
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tevreden. Bijna driekwart van de alfa-gammacoördinatoren werkt samen met de 

bètacoördinator op hun school. 8% (n=1) was neutraal. 

Komend schooljaar worden masterclasses alfa-gamma aangeboden aan alle scholen 

die aangegeven hebben mee te willen doen onder bepaalde voorwaarden (o.a. 

beschikbaar stellen van een alfa/gamma coördinator). Scholen hebben in principe tot 

20-6 om zich aan te melden. 

Het precieze programma ligt nog niet vast, we verwachten ongeveer 15 alfa-gamma 

masterclasses (8 masterclasses die dit jaar al aangeboden zijn en 7 nieuwe). Er 

komen ook een paar interdisciplinaire masterclasses, die de grens alfa-gamma-bèta 

overstijgen. 

 

PWS Plus 
vwo 5/6, profielwerkstuk-ondersteuning 

Begin 2019 zijn er 35 leerlingen uit 5 vwo gestart met het PWS Plus programma. Zij 

zullen in groepen een deel van hun PWS onderzoek aan de UU uitvoeren onder 

begeleiding van U-Talentdocenten en/of universitair docenten. De onderwerpen liggen in 

de gebieden biologie, natuurkunde en scheikunde. Bij alle onderwerpen worden 

apparatuur of materialen gebruikt, die op scholen doorgaans niet beschikbaar zijn. 

In 2019-2020 zal de insteek van deze activiteit enigszins veranderen, zodat er ook 

leerlingen mee kunnen doen die het onderzoek niet voor hun PWS gebruiken. De naam 

verandert dan in Onderzoeksdagen. 

 

4.4 Andere leerlingactiviteiten 

First Lego League 
havo/vwo 1/2 

Deelnemende teams aan de First Lego League uit klas 1 en 2 konden op de HU een 

voorbereidende dag volgen voor start van de missie- en projectopdrachten. Dit jaar 

namen teams van drie scholen deel (21 leerlingen). De leerlingen kregen een korte 

natuurkundige workshop door een HU-docent over ruimtevaart. Daarna gingen ze aan de 

slag met een science-project met het thema Into Orbit. Hiervoor oefenden ze met 

programmeren en bouwden een robot. Docenten maakten daarnaast kennis met het 

thema ruimtevaart via een professional uit het bedrijfsleven, die verschillende 

contextrijke voorbeelden gaf van technische toepassingen die aansloten op het thema. 

De reacties waren positief, mede doordat de verbeterpunten van vorig jaar zijn 

opgevolgd: meer rekening houden met differentiatie, gezien de grote verschillen in 

voorkennis bij de leerlingen. Voor komend jaar blijft deze opzet gehandhaafd. 

EUSO  
vwo 5, wedstrijd 

De regionale voorronde voor de EUSO (European Union Science Olympiad) wordt door 

U-Talent georganiseerd in samenwerking met de departementen natuurkunde en 

scheikunde. Op 26 november 2018 werkten 10 groepjes leerlingen aan twee 
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verschillende practicumproeven op de universiteit. Het winnende groepje leerlingen uit 

Hilversum ging door naar de landelijke finale.  

Deze EUSO-voorronde is ook geëvalueerd. Deze dag werd beoordeeld met een 7,5. De 

leerlingen waren tevreden over de organisatie, de communicatie en de dag zelf. Ze 

gaven wel aan de practica moeilijk te vinden en dat ze graag de antwoorden hadden 

willen horen. In 2019-2020 bouwen we daarom een moment in om de antwoorden te 

bespreken.  

Hannover Messe Challenge  
havo/vwo 4/5, studie-oriëntatie 

Elk jaar in april vindt in Hannover de Hannover Messe plaats, de grootste 

technologiebeurs van Europa. In 2019 hebben zeven VO-HO netwerken de handen ineen 

geslagen om hier weer een groot tweedaags evenement voor bovenbouwers havo/vwo 

van te maken. In totaal kwamen 500 leerlingen op de eerste dag naar de Universiteit 

Twente en de tweede dag naar de Hannover Messe. Vanuit Utrecht namen ruim 80 

leerlingen en zeven begeleidende docenten deel. De leerlingen waren erg enthousiast 

over zowel de Science Day als de beurs in Hannover en het was daarnaast een fijne 

samenwerking tussen de VO-HO netwerken.  

In 2019-2020 zal deze samenwerking opnieuw plaatsvinden en de VO-HO netwerken 

zullen weer gezamenlijk de Hannover Messe Challenge organiseren.  

  

En verder nog 

In de eerste week van september vond het festival Meet the Future plaats op de UU 

campus. Centraal stonden voorstellingen (steeds van een half uur) waarin theatermakers 

het verhaal of het werk van een bepaalde wetenschapper vertolkten. Op het 

festivalterrein waren verder proeven en informatiestands. In de eerste plaats waren de 

nieuwe universitaire studenten (introductieweek) de doelgroep, maar omdat de 

organisatie een breder publiek wilde trekken, mochten ook U-Talentscholen met vwo 5/6 

leerlingen naar een voorstelling komen. Zo’n 25 leerlingen van 9 scholen kwamen naar 

deze voorstellingen toe. 

Daarnaast vond in 2019 voor het eerst de UniStem Day in Nederland plaats, waarvoor 

80 U-Talentleerlingen naar de universiteit kwamen om te luisteren naar presentaties 

over stamcelonderzoek. 

Ook heeft U-Talent haar bijdrage geleverd aan de door VHTO georganiseerde Girls Day: 

de meiden die in het kader van deze dag de universiteit bezochten, kregen bij U-Talent 

een workshop over programmeren met Arduino.  
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Partners in the picture:  

SG Huizermaat besteedt prijzengeld aan onderzoeksopstelling 

In 2018 won SG Huizermaat de 1e prijs bij het Bètafestival op 

de U-Talentconferentie met hun ‘Huis-Tuin-en-Keuken-PCR’ 

apparaat dat de leerlingen zelf gebouwd hadden voor hun 

schoolprogrammaproject. 

De €750 is besteed aan een Big Brother zelfvoorzienend 

ecosysteem, samen met een gecombineerde sensor van Vernier 

Graphical Analysis. Met deze sensor kan tegelijkertijd het CO2 

gehalte, de luchtvochtigheidsgraad en de temperatuur worden 

gemeten in real time. 

Met deze opstelling kunnen leerlingen de variabelen 

onderzoeken die van invloed zijn op het bereiken van een evenwicht in de uitwisseling 

van gassen binnen een afgesloten ecosysteem.  

Big Brother heeft een prominente plek gekregen in de Sciencevleugel van de school, 

met een plakkaat waarop de deelnemende leerlingen vermeld staan. 

 

  

https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/260/2019/04/hzm-foto-1.jpg
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5. Onze docentactiviteiten  
Het U-Talentdocentenprogramma bestaat uit een- of meerdaagse nascholingsactiviteiten, 

de jaarlijkse U-Talentconferentie en incompany trainingen. Partnerscholen krijgen U-

Points, waarmee ze deze nascholingsactiviteiten kunnen volgen. Alle docentactiviteiten 

zijn tegen betaling ook toegankelijk voor docenten van niet-partnerscholen. 

5.1 Nascholingsactiviteiten 

Het nascholingsprogramma bestond in 2018-2019 uit 25 activiteiten. Er waren 

vakoverstijgende activiteiten, zoals de workshops Digitale formatieve toetsing en 

Ontwerp een Escape room en vakgebonden activiteiten, zoals Onderzoekend wiskunde 

leren en de seminarreeks Grenzen aan de Chemie. Zie hoofdstuk 6.3 voor een overzicht 

van alle activiteiten. 

Alle U-Talentdocentactiviteiten zijn geëvalueerd. De nascholingsactiviteiten werden erg 

positief beoordeeld (gemiddelde: 8,0). De deelnemers gaven aan (les)ideeën uit te 

hebben gewisseld met docenten en andere deelnemers; dat ze (onderdelen van) het 

geleerde toe gaan passen in de klas en dat ze actief werden betrokken tijdens de 

activiteit. De docenten en sprekers hadden genoeg inhoudelijke kennis en konden 

duidelijk uitleggen/vertellen. Verbeterpunten waren er ook (hoewel die sterk verschilden 

per activiteit). Zo was er behoefte aan meer concrete voorbeelden en aandacht voor de 

vertaalslag naar de klas.  

5.2 U-Talentconferentie 

Op 16 april vond de jaarlijkse U-Talentconferentie plaats met het thema ‘5 jaar denken 

en doen!’. Het was een feestelijke editie vanwege het eerste U-Talentlustrum. De 

openingslezing van prof. dr. Bert Theunissen ging over het natuurbeeld van de mens: de 

mens heeft het biologisch evenwicht als ideaalplaatje van de natuur, maar is dat wel 

terecht? Na de openingslezing konden deelnemers kiezen uit 16 verschillende sessies, 

waarvan er dit jaar voor het eerst ook twee workshops voor alfa- en gammadocenten 

waren over respectievelijk communicatie en polarisatie. De aanwezige leerlingen volgden 

ondertussen een eigen programma, waarbij ze onder andere leerden over 

perspectieftekenen en hoe bijen functioneren in een bijenkast. Tijdens het 

Leerlingenfestival presenteerden zo’n 60 leerlingen inspirerende schoolprojecten, 

waarvan groepjes van Het Christelijke Lyceum Utrecht, Het Baarnsch Lyceum en het 

Nieuwe Lyceum Bilthoven in de prijzen vielen. 

De evaluatie van de U-Talentconferentie werd door 63 deelnemers ingevuld. De 

openingslezing en het Leerlingenfestival werden beoordeeld met een 7,5 en de 

workshops met gemiddeld een 7,8. Positieve punten over de gehele conferentie waren 

dat het een inspirerende dag was, met interessante onderdelen, enthousiaste leerlingen 

en genoeg gelegenheid om collega’s te spreken. Een deel gaf aan dat de lokalen lastig te 

vinden waren en dat het handig is als in de bevestigingsmail te zien zou zijn voor welke 

workshops je was ingeschreven. Daar gaan we volgend jaar meer aandacht aan 

besteden.  
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5.3 Incompany 

U-Talent biedt het incompany programma Energy Experience aan, dat op verzoek door 

de Hogeschool Utrecht wordt aangeboden. Bij dit programma is een vo-school ‘gastheer’ 

voor een bijeenkomst waarbij leerlingen kennis maken met een bedrijf dat naar de 

school toekomt. Een aansprekend rolmodel, geflankeerd door een expert van de HU, 

geeft een inspirerende presentatie, waarna leerlingen op een college tour-achtige wijze 

vragen kunnen stellen. Hierbij wordt de verbinding tussen de verschillende bètavakken 

getoond, waardoor leerlingen begrijpen waarom wiskunde, natuurkunde, scheikunde en 

biologie belangrijk zijn, wat je ermee kunt doen en dat deze vakken in het bedrijfsleven 

vaak met elkaar samenhangen. Duurzaamheid is hierbij de leidraad. Er wordt na elke 

bijeenkomst nagepraat door de leraren over de transfer naar de lessen. 

Dit jaar heeft één school gebruik gemaakt van het U-Talent incompany programma 

Energy Experience. De betreffende school gebruikte de Energy Experience bij hun 

project “Hoe maken we de school energiezuiniger?”. Het rolmodel, afkomstig van 

Itho/Daalderop maakte inzichtelijk wat je “in het echt” met bètavakken kunt doen. De 

expert van de HU gaf aan welke studierichtingen hierbij een rol spelen. Er wordt 

enthousiast teruggekeken op deze activiteit. 

Ook komend jaar kunnen scholen weer gebruik maken van deze incompany activiteit. 

Een artikel in de nieuwsbrief of een presentatie van de school op één van de 

bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de scholen, kan ingezet worden om 

scholen op deze mogelijkheid te wijzen. 

 

U-Talent heeft naast de Energy Experience ook een incompany training verzorgd op een 

niet-partnerschool in Middelharnis. Deze training ging over onderzoek doen in de klas en 

thesisbegeleiding en -beoordeling. We gaven voorbeelden van mogelijke schoolprojecten 

in zowel de bèta- als de taalvakken. 
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Partners in the picture::  

Tweede prijs voor De Amersfoortse Berg met Escape Rooms in de klas 

Op 19 februari 2019 vond de uitreiking van 

de Onderwijsprijs Provincie Utrecht plaatst. 

Wiskundedocenten Serge ten Broek en Kiki 

Davenschot hebben zilver gehaald in de 

categorie VO met hun innovatieve project 

over escape rooms. “We waren op zoek 

naar een manier om onze leerlingen aan te 

spreken op hun creativiteit en 

vindingrijkheid en dat op een wijze waarbij 

leerlingen de ruimte krijgen om zelf 

initiatief te nemen en eigenaarschap te 

tonen”, aldus Kiki Davenschot. 

Kiki en Serge hadden de cursus ‘Ontwerp een Escape Room’ uit het 

U-Talentdocentenprogramma gevolgd. Hierin leer je met collega’s een escape room 

ontwerpen en de leerlingen coachen tijdens het proces. 

De 1e en 3e prijs in de categorie VO werden ook gewonnen door 

U-Talentpartnerscholen. Revius Lyceum Doorn kreeg de 1e prijs en het Openbaar 

Lyceum Zeist de 3e prijs. 

  

https://onderwijsprijs.nl/
https://utalent.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/260/2019/03/escape-room-2.png
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Deel III: Feiten en cijfers 
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6. U-Talent: feiten en cijfers 

6.1 Samenwerkingspartners  

Partners 

Bij U-Talent werken onderwijsontwikkelaars, universitair docenten en vwo-docenten 

samen aan de ontwikkeling van aansprekend bètaonderwijs. 

 

Universiteit Utrecht 

• Faculteit Bètawetenschappen 

o Freudenthal Instituut 

o Biologie 

o Farmaceutische Wetenschappen 

o Scheikunde 

o Natuurkunde 

o Informatica 

o Wiskunde 

• Faculteit Geowetenschappen 

• Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Utrecht 

• Alfa- en gamma: hiertoe werken we samen met:  

o Faculteit Geesteswetenschappen 

o Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie 

o Faculteit Sociale Wetenschappen. 

 

Hogeschool Utrecht 

• Instituut Archimedes 

• Institute for Engineering & Design 

• Instituut voor Gebouwde Omgeving 

• Institute for Life Sciences & Chemistry 

• Institute for Information & Communication Technology 

 

Partnerscholen 

 

Schoolnaam Ambitie/ 

Connectie 

Alfa-

gamma 

U-Talent 

College 

Amadeus Lyceum  Ambitieschool ja ja 

Cals College Nieuwegein Ambitieschool ja ja 

Christelijk College Groevenbeek Connectieschool ja nee 

Christelijk Gymnasium Utrecht Connectieschool ja nee 

Christelijk Lyceum Veenendaal Ambitieschool ja ja 

Christelijk Lyceum Zeist Ambitieschool ja ja 

College de Heemlanden Ambitieschool ja nee 

Comenius College Connectieschool ja nee 

Corderius College Ambitieschool ja ja 

De Amersfoortse Berg Ambitieschool ja ja 

De Breul Ambitieschool ja nee 

De Werkplaats Kindergemeenschap Ambitieschool ja ja 

Ds. Pierson College Connectieschool ja nee 

Emmaus College Connectieschool nee nee 

Erfgooiers College Connectieschool ja nee 

Farel College Ambitieschool ja ja 

Goois Lyceum Ambitieschool ja ja 
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Griftland College Connectieschool nee nee 

Gymnasium Camphusianum  Ambitieschool ja nee 

Het Baarnsch Lyceum Ambitieschool ja nee 

Het Nieuwe Eemland Connectieschool ja nee 

Het Nieuwe Lyceum Bilthoven Ambitieschool ja ja 

Jordan-Montessori Lyceum Utrecht Ambitieschool ja ja 

Kalsbeek College Woerden Ambitieschool nee ja 

Koningin Wilhelmina College Ambitieschool ja ja 

Krimpenerwaard College Connectieschool ja nee 

Leidsche Rijn College Ambitieschool ja ja 

Lyceum Oudehoven Ambitieschool nee nee 

O.R.S. Lek en Linge Connectieschool nee nee 

Oosterlicht College Ambitieschool ja nee 

Openbaar Lyceum Zeist Ambitieschool ja ja 

Pallas Athene College Ambitieschool ja nee 

Revius Lyceum Ambitieschool ja ja 

S.G. Huizermaat Ambitieschool nee ja 

St. Bonifatiuscollege Connectieschool ja nee 

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Ambitieschool ja nee 

Stichtse Vrije School Connectieschool ja nee 

't Atrium Connectieschool nee nee 

't Hooghe Landt Ambitieschool ja ja 

Utrechts Stedelijk Gymnasium Ambitieschool ja nee 

Vathorst College Connectieschool ja nee 

VeenLanden College Connectieschool ja nee 

Willem de Zwijger College Connectieschool ja nee 

Willem van Oranje College Ambitieschool ja nee 

 

Samenwerking 

U-Talentpartners werken o.a. samen met de volgende organisaties: 

 

• Brede School Academie 

• Faculteit Diergeneeskunde 

• Faculteit Geesteswetenschappen 

• Faculteit Geneeskunde 

• Honours Trajectum Utrecht 

• Hubrecht Instituut 

• Jet-Net 

• KNMI 

• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken  

• Platform Bèta Techniek 

• Regionale VO-HO Netwerken 

• RIVM 

• Shell 

• SLO 

• UMCU 

• Universiteitsmuseum Utrecht 

• Vereniging NLT 

• WKUU/Wetenschapsknooppunt 

• Westerdijk Instituut 
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6.2 U-Talent in cijfers  

studiejaar 2017/2018 2018/2019 

aantal scholen in het netwerk 44 44 

• waarvan ambitie 28 28 

• waarvan connectie 16 16 

   

aantal deelnemende leerlingen 

vwo 

1407 1575 

• U-Talent Academy 282 250 

• Masterclasses vwo (bèta) 397 (w.v. 52 open) 352 (w.v. 20 open) 

• Masterclasses vwo (alfa-gamma) 176 305 (w.v. 18 open) 

• PWS+ lab (vwo) 66 30 

• Campusdagen 4v 194 211 

• Campusdagen 3v 247 298 

• EUSO regionale voorronde 45 24 

• Meet the Future n.v.t. 25 

• Unistemday n.v.t. 80 

   

Aantal deelnemende leerlingen 

havo 

680 621 

• Masterclasses* havo 136 (w.v. 10 open) 141 (w.v. 5 open) 

• Make your future  268 235 

• Energy Experiences 100 100 

• Blik op UTC 46 93 

• Choose your bètaskills 85 - 

• Tiny Houses (4/5 h) 21 - 

• U-Talent College 24 52 
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Aantal deelnemende leerlingen 

havo/vwo 

799 906 

• Campusdag 1 h/v 668 449 (w.v. 25 BSA) 

• Campusdag 2 h/v 308 

• First Lego League 29 21 

• Bètamarkt (op docentenconf) 39 49 

• Hannover Messe 63 79 

   

Aantal deelnemende docenten 432 339 

• docentenconferentie 144  143 

• docentenprogramma* 283 (w.v. 61 open) 190 (w.v. 22 open) 

• Energy Experiences 5 6 

*) Zie detail-overzicht van activiteiten in paragraaf 6.3 

6.3 Programma  

Docentenprogramma 2018-2019  

Biologie Seminarreeks Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek 

Life Sciences ontwikkelingen in de klas  

Informatica 

 

Docentennetwerk Informatica 

Programmeren in de klas met Python 

Natuurkunde ProevenParade 

Natuurkunde & 

aardrijkskunde 

Natte Boel! Onderzoek de vorming van rivieren, riviermondingen en 

de kust 

NLT 

 

Docentennetwerk NLT  

Leren voor duurzame ontwikkeling binnen NLT 

Scheikunde Shell - Technologie achter olie- en gaswinning  

Seminarreeks Grenzen aan de chemie 

Techniek 

 

First Lego League: inspiratie vanuit bedrijven 

Robotica - The Next Level  

Wiskunde Analytische meetkunde 

Onderzoekend wiskunde leren 

Netwerkbijeenkomst Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag  

Logisch redeneren 

Geschiedenis van de wiskunde 

Vakoverstijgend Omgaan met verschillen in de bètavakken 

Van onderzoek naar onderwijs 

Patronen in het onderwijs 

Havo schoolprogramma 
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Jumpstarter 3D printen 

Digitale formatieve toetsing 

TOA inspiratiedag 

Ontwerp een Escape Room 

U-Talentconferentie  

 

Masterclasses 2018-2019 

havo Wedstrijd met je zelfgebouwde robot 

havo Serious Games: ontwerp je eigen spel 

havo Raspberry Pi & Arduino 

havo Leren van raadsels: wiskundedocent voor een dag 

havo Ontwerp een kunsthand 

havo Bouw je droomhuis 

havo Hoe gezond zijn suiker, zout en vet? 

havo Kijken door de ogen van een computer  

vwo bèta In de ban van het griepvirus 

vwo bèta Gaussische priemgetallen en wandelen naar oneindig 

vwo bèta Magnetische vloeistoffen 

vwo bèta De confrontatie met Einstein 

vwo bèta 3D printen van levende weefsels 

vwo bèta De verpakking die pakt 

vwo bèta Programmeer een hit! 

vwo bèta De potentie van het hart 

vwo bèta A Glimpse into the Subatomic World 

vwo bèta Growing Organs in the Lab  

vwo bèta Verken de quantumwereld 

vwo bèta IT is Puzzling 

vwo bèta Fijnstof meten: kleine deeltjes, grote impact! 

vwo bèta Eiwitten in kaart gebracht 

vwo bèta Being a Drug Designer for Two Days 

vwo bèta Bio-inspired Innovation 

vwo bèta & alfa-gamma Hoera, ik ga onderzoek doen! 

vwo bèta Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9 

vwo beta & alfa-gamma Big History 

vwo alfa-gamma Sporen van slavernij 

vwo alfa-gamma Door de ogen van de ander 

vwo alfa-gamma Grenzeloze toekomsten en de Europese burger  

vwo alfa-gamma Nieren te koop? 

vwo alfa-gamma Zoveel mensen, zoveel talen 

vwo alfa-gamma Digitale identiteit 

vwo alfa-gamma Door wie word jij beïnvloed? 

vwo alfa-gamma Vluchtelingen in de media 

vwo alfa-gamma Tekenen met licht: fotografie als kunst 

vwo alfa-gamma Historisch onrecht: ingehaald door de geschiedenis? 

vwo alfa-gamma Tien religies in één straat: hoe doen we dat? 

vwo alfa-gamma Worldbuilding Lab 

vwo alfa-gamma Ondernemen voor een betere wereld, (hoe) kan dat? 

vwo alfa-gamma Terrorisme in&uit de klas 

vwo alfa-gamma Forensisch onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur 

vwo alfa-gamma Ontwerp je ideale lesboek en de ideale school 
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6.4 Organisatie 

 

Team U-Talent FI 

Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht. 

Vanuit het FI werkten in 2018-20191 voor U-Talent: 

Bureau 

• Berenice Michels, programmadirecteur 

• Anita Kokelaar, curriculumcoördinator 

• Ragna Senf, projectmanager 

• Mieke Vink, office manager 

• Saskia Klaasing, medewerker studentenzaken (tot 1 mei 2019) 

• Liesbeth Walther, medewerker studentenzaken (vanaf 1 mei 2019) 

• Margreet Pieper, projectmedewerker 

• Fridolin van der Lecq, technisch onderwijs assistent 

• Letty Klumpers, projectmedewerker communicatie 

• Sanne Matton, studentassistent 

• Anne-Wil Marissen, studentassistent 

 

Docententeam U-Talent Academy 

• Claire Boerée, docent-ontwikkelaar biologie 

• Lieke Dekker, docent-ontwikkelaar biologie 

• Arnoud van Zoest, docent-ontwikkelaar biologie 

• Paul Alstein, docent-ontwikkelaar natuurkunde 

• Ton Versteegh, docent-ontwikkelaar natuurkunde 

• Garmt de Vries, docent-ontwikkelaar natuurkunde 

• Sander Dik, docent-ontwikkelaar scheikunde 

• Coen Klein Douwel, docent-ontwikkelaar scheikunde 

• Andrea van Bruggen-van der Lugt, ontwikkelaar scheikunde 

• Amy Mol, docent-ontwikkelaar wiskunde 

• Rogier Bos, docent-ontwikkelaar wiskunde 

• Christian Köppe, docent-ontwikkelaar wiskunde/informatica 

 

Team U-Talent alfa-gamma 

Het team alfa-gamma ontwikkelt en coördineert de U-Talentactiviteiten van de faculteit 

Geesteswetenschappen, de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de 

faculteit Sociale Wetenschappen. 

• Bernadette de Zeeuw, projectleider 

• Dineke Leeuwis, projectassistent 

 

 
1 De actuele samenstelling van het U-Talentteam staat op onze website:  

https://u-talent.nl/over-u-talent/organisatie/ 
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Team U-Talent HU 

De projectleiders vanuit de HU ontwikkelen en coördineren de U-Talentactiviteiten van 

de hogeschool. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door Connecting 

Factory.  

• Hermien Vossebeld, projectleider en coördinator IA 

• Willeke Dikkerboom, projectleider en coördinator IGO 

• Coördinator ICT: Hans van der Meer 

• Coördinator IED: Hans Oerlemans 

• Coördinator ILC: Henry Beekhuizen 

 

Stuurgroep 

De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het 

U-Talentprogramma. De leden van de stuurgroep waren in 2018-2019: 

• Egbert Boerma, rector Corderius College, Amersfoort en onafhankelijk voorzitter van 

de stuurgroep 

• Toine Pieters, Universiteit Utrecht, directeur Freudenthal Instituut 

• Gerard Barkema, Universiteit Utrecht, vice-decaan onderwijs Faculteit 

Bètawetenschappen 

• Annemieke van Ee, Hogeschool Utrecht, Clustermanager exact, Instituut Archimedes 

• Ellen Hilhorst, Hogeschool Utrecht, Institute for Life Sciences and Chemistry 

• Henriëtte Kok, Farel College Amersfoort, afdelingsleider vwo 2&3 

• Jeroen Kwaaitaal, Cals College Nieuwegein, rector 

• Patrick Dool, VeenLanden College Mijdrecht, teamleider 

 

6.5 Uit HU-analyse: uitval en U-Talent 

Uit onderstaande figuren blijkt dat de uitval bij de eerstejaars HU studenten aan 

bètaopleidingen lager is bij studenten die afkomstig zijn van scholen die aangesloten zijn 

bij U-Talent, dan bij studenten van de niet aangesloten scholen. Naast het feit dat 

leerlingen van deze scholen mee kunnen doen aan het U-Talentprogramma dat vanuit de 

HU wordt aangeboden, zal het feit dat de aangesloten scholen schoolprogramma’s 

aanbieden naast het havo-programma, om zo leerlingen te stimuleren en te 

enthousiasmeren, een rol spelen. Uitwisseling van ideeën over aanpak, inhoud en opzet 

komen tijdens de regelmatig gehouden coördinatorenbijeenkomsten aan de orde. Op 

deze manier werken de aangesloten scholen samen aan het bereiken van een hoger 

niveau waar de leerlingen profijt van hebben. Zij worden zo beter voorbereid op het ho-

onderwijs en op de mogelijkheden die er zijn. 

 

Met dank aan Marc Dijksterhuis voor de analyses. 


