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1. Algemeen
U-Talent biedt Connectiescholen activiteiten rondom bèta en techniek
gericht op zowel leerlingen als docenten. Leerlingen van Connectiescholen
hebben toegang tot onder- en bovenbouw leerlingenactiviteiten en
masterclasses. Docenten, TOA’s en schoolleiders kunnen het gehele jaar
bijeenkomsten van docentennetwerken en andere activiteiten bijwonen.
In april vindt de jaarlijkse U-Talent conferentie plaats. U-Talent biedt ook
masterclasses aan op het gebied van taal, cultuur, mens en maatschappij
en is bezig een Alfa-academie op te zetten. Dit coördinatorenboekje gaat
echter alleen over het bètaprogramma.
Aanpassingen i.v.m. corona
Normaliter vind je in het coördinatorenboekje alle activiteiten die wij het
gehele jaar organiseren, incl. de data. Dit jaar is dat vanwege de
coronacrisis niet mogelijk, omdat het programma nog niet geheel
vaststaat. We hebben er daarom voor gekozen om in dit boekje alleen op
te nemen wat niet onderhevig is aan de ontwikkelingen rondom corona.
Voor de meest actuele informatie over onze activiteiten,
inschrijfprocedures, data en deadlines verwijzen we jullie naar de
coördinatorenpagina op onze site.

1.1 Connectie-coördinatorenpagina op onze site
Op onze site staat een pagina specifiek voor Connectie-coördinatoren:
u-talent.nl/connectie-coordinatoren
Hier vind je onder andere:
− Een digitale versie van het coördinatorenboekje;
− De data van de coördinatorenvergaderingen;
− Een overzicht van de activiteiten per onderwijsblok, met daarin links
naar de activiteitenpagina’s en informatie over de deadlines;
− Aanvullende informatie over (de inschrijvingsprocedure van) de
masterclasses;
− Aanvullende informatie over (de inschrijvingsprocedure van) het
docentenprogramma.
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1.2 Takenpakket U-Talent coördinatoren
Het volledige takenpakket van de overkoepelende coördinator is als volgt:
− werven van leerlingen voor de activiteiten;
− selecteren en inschrijven leerlingen voor activiteiten;
− herinneren leerlingen aan de inschrijving (een niet te onderschatten
taak);
− eventueel ruilen van leerlingen;
− (inroepen van) hulp aan leerlingen bij voorbereiding activiteiten
(bijv. het maken van een voorbereidende opdracht van een
masterclass);
− bemiddelen bij eventuele roosterproblemen;
− informeren van collega-docenten over U-Talent docent- en
leerlingactiviteiten;
− draagvlak voor het programma creëren binnen de school onder
leerlingen en collega’s (indien de school mee doet met de alfagamma pilot, liefst samen met de alfa-gammacoördinator);
− vier maal per jaar vergaderen met andere U-Talentbètacoördinatoren;
− onderhouden van alle benodigde contacten met U-Talent.
Veel van bovenstaande taken kun je op je school verdelen over
verschillende coördinatoren, indien gewenst. Zie ook hoofdstuk 1.3.
Coördinatie-uren
Scholen zijn verplicht om een U-Talent coördinator in te zetten. Het aantal
uren dat een school beschikbaar stelt voor een U-Talent coördinator loopt
uiteen van 20 tot 100 uur. Daarbij moet genoemd worden dat voor de
coördinatoren met veel uren (>40) geldt dat hierin ook de uren van bijv.
het algemene bèta-coördinatorschap zitten. Voor scholen met weinig uren
(20) geldt dat zij alleen maar vwo-klassen hebben of een kleine school.

1.3 Tips voor coördinatoren
We raden overkoepelende coördinatoren aan om binnen hun school
afspraken te maken over de precieze verdeling van taken, zodat altijd
duidelijk is welke persoon wat oppikt.
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Omdat het aantal U-Talent activiteiten groot is, werken veel scholen met
meerdere coördinatoren: zij verdelen het werk van o.a. de werving van
leerlingen per type activiteit.
Ben je zelf bijvoorbeeld een vwo-docent, zorg er dan voor dat je school
ook een havo-coördinator aanstelt omdat hij/zij die leerlingen makkelijker
kan bereiken. Hetzelfde geldt voor de onderbouw: geef je alleen les in de
bovenbouw, zorg dan dat je school een onderbouw coördinator aanstelt.
We maken bij U-Talent onderscheid tussen de volgende coördinatoren:
U-Talent coördinatoren

Je ontvangt:

Overkoepelend coördinator
bèta

Alle mails, behalve mails over alfa-gamma.
Uitnodigingen voor het
coördinatorenoverleg.

Onderbouw coördinator

Mails over onderbouwactiviteiten.

Vwo-bovenbouw coördinator

Mails over activiteiten voor vwo
bovenbouw.
Mails over activiteiten voor havo
bovenbouw.
Mails over alfa-gamma.

Havo-bovenbouw coördinator
Alfa-gamma coördinator

Elk jaar in september checken we wie welke rol op zich neemt in de
school. Mochten er tijdens het jaar wijzigingen zijn, dan horen we dit
graag via u-talent@uu.nl.
Overige betrokkenen op school
Naast de U-Talent coördinatoren noteren we de namen van de decaan,
schoolleider en rector. De schoolleiders nodigen wij bijv. elk jaar uit voor
het partneroverleg met alle scholen, de UU en de HU.
Zorg er daarnaast voor dat je collega’s je kunnen helpen bij je taak: laat
bijvoorbeeld je conrector/afdelingsleider tijdens de mentorvergadering
polsen welke brugklassers er interesse hebben in het onderbouwprogramma en vraag je decaan naar geschikte leerlingen voor de
masterclasses.
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Deadlines noteren
Tip: schrijf voor alle activiteiten 2 à 3 weken voor de inschrijvingsdeadline
een notitie in je (digitale) agenda. Zo word je er tijdig aan herinnerd dat
je leerlingen moet werven.
Voorbereidende opdrachten
Bij veel activiteiten, waaronder de meeste masterclasses, zit een
voorbereidende opdracht van max. 4 uur. Het is handig om hierover
afspraken te maken binnen je school, bijv. dat leerlingen hieraan tijdens
een les mogen werken.
Bovendien is het belangrijk dat leerlingen van tevoren weten dat er een
voorbereidende opdracht bij zit en dat ze weten bij wie ze terecht kunnen
met vragen. Uit de masterclasses-enquête blijkt namelijk dat sommige
leerlingen behoefte hebben aan het bespreken van de opdracht met hun
docent en/of medeleerlingen.
Voorbereidende opdrachten werken overigens vaak als inspiratiebron voor
docenten. Er worden bijvoorbeeld onderdelen uitgehaald om met de
gehele klas te doen. Hierdoor hebben er gelijk meer leerlingen baat bij.
Herinneringen
Het is ten zeerste aan te raden om leerlingen te herinneren aan een
activiteit. Tip: in Outlook (en andere mailprogramma’s) kan je mails
klaarzetten die op een later tijdstip verstuurd worden. Zo kan je alle
leerlingen van een masterclass een paar weken van tevoren automatisch
een herinnering sturen over de masterclass en de bijbehorende
voorbereidende opdracht. Zodra de inschrijving rond is kun je dit
klaarzetten.
Gebruik het promotiemateriaal
Van scholen die de posters van de masterclasses en het
docentenprogramma ophangen, krijgen we positieve reacties terug.
Normaliter maken we posters én folders, maar vanwege de coronacrisis
hebben we dit jaar alleen twee algemene posters over de masterclasses
en het docentenprogramma. De posters zijn eind augustus/begin
september bezorgd bij jou op school.
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Docentenprogramma
Stuur direct aan het begin van het jaar een ‘Save the Date’ rond naar je
collega’s voor de jaarlijkse conferentie. Bekijk daarnaast het
docentenprogramma en geef aan de verschillende secties door welke
activiteiten interessant voor ze zijn. Vaak bespreken docenten het
programma tijdens de sectievergaderingen.
Sla belangrijke zaken op
Het klinkt heel logisch, maar we krijgen vaak verzoeken voor iets dat we
al eerder hebben opgestuurd. Gebruik daarom een vaste map op je
computer om belangrijke documenten in op te slaan voor de verschillende
activiteiten (bijv. de ingeschreven leerlingen). Gebruik bijv. als
onderverdeling de volgende mappen:
- Activiteiten onderbouw
- Activiteiten bovenbouw
- Masterclasses
- Docentenprogramma
- Coördinatorenvergaderingen
Nog meer tips?
Heb je zelf tips, of was er iets wat jij graag had willen weten toen je
begon met je coördinatorschap? Laat het ons weten via u-talent@uu.nl,
dan nemen we je tips mogelijk op in het coördinatorenboekje van het
volgende schooljaar.

1.4 Coördinatorenoverleg
Vijf keer per jaar organiseren we een coördinatorenoverleg voor de
overkoepelende Connectie- en Ambitiecoördinatoren en het U-Talent
team. De overleggen vinden plaats op Utrecht Science Park of op een
partnerschool. Een online overleg is echter ook een optie.
Als het overleg plaatsvindt op een school wordt een workshop, rondleiding
of presentatie georganiseerd door de school waar we te gast zijn. Als het
overleg plaatsvindt bij U-Talent, dan gaat het gepaard met een
presentatie van een wetenschapper of U-Talentdocent die iets vertelt over
zijn/haar werk voor de universiteit of hogeschool, veelal gelinkt aan een
leerlingenactiviteit van U-Talent.
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Tijdens de overleggen wordt ruimte ingeroosterd voor netwerken met
elkaar. We beginnen meestal met de hele groep, maar halverwege
splitsen de Connectie- en Ambitiescholen op om verder te gaan met een
parallelle interactieve vergadering.
De planning van de overleggen voor het komende schooljaar is als volgt
(data, tijden en locaties onder voorbehoud):
1. Donderdag 10 september 2020 van 15.30 - 18.00 uur.
Locatie: online via Teams.
Vanwege de corona-omstandigheden geven we dit overleg anders
vorm dan normaal. Van tevoren sturen we jullie een filmpje en/of
PowerPoint met informatie over het eerste onderwijsblok.
Op 10 september houden we een Q&A sessie waarbij jullie vragen
kunnen stellen aan een aantal van onze medewerkers.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona kan het zo zijn
dat we ook de volgende overleggen op vergelijkbare manier, online
vormgeven: het overleg gebruiken we dan om het programma van
het volgende onderwijsblok te presenteren, en coördinatoren
hebben ruimte om vragen te stellen.
2. Dinsdag 13 oktober 2020 van 15.00-18.00 uur.
Locatie: op een van onze partnerscholen (of online via Teams).
3. Maandag 11 januari 2021 van 15.00-18.00 uur.
Locatie: n.t.b.
4. Dinsdag 30 maart 2021 van 15.00-18.00 uur.
Locatie: n.t.b.
5. Donderdag 24 juni 2021 van 15.00-18.00 uur.
Locatie: n.t.b.
De notulen worden naderhand via de mail rondgestuurd.
Agenda coördinatorenvergadering
Is er iets dat je graag zou willen bespreken tijdens een
coördinatorenoverleg, laat ons dit dan ruim van tevoren weten. Denk aan
een kwestie waar je zelf mee puzzelt, bijv. het bereiken van de juiste
leerlingen binnen jouw school. Indien het past, nemen we het graag op in
de agenda.
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2.

U-Talent onderwijsprogramma

2.1 Nieuw: onderwijsblokken!
Het komende schooljaar zal anders verlopen dan we gewend zijn. Zolang
corona dreigt, is het onzeker of er gedurende het schooljaar leerlingen
(en docenten) naar de universiteitscampus mogen komen, op welke
tijdstippen, en hoe groot de groepen mogen zijn. Ook is nog onzeker of er
genoeg (practicum)ruimtes beschikbaar zullen zijn.
Vandaar dat U-Talent besloten heeft het schooljaar in vier blokken op te
delen. Per blok hakken we op een vooraf afgesproken moment (ongeveer
een maand voor de start van het blok) de knoop door: op welke manier
gaan we het onderwijs in dat blok vormgeven?
De jaarplanning is als volgt:
Blok

1
2
3
4

Bekendmaking
programma
(datum gekoppeld aan
coördinatorenoverleg)
31 augustus 2020
13 oktober 2020
11 januari 2021
30 maart 2021

Start onderwijsblok

maandag
maandag
maandag
maandag

31 augustus 2020 (week 36)
9 november 2020 (week 46)
8 februari 2021 (week 6)
26 april 2021 (week 17)

2.2 Kern- en keuzeprogramma
U-Talent heeft een aanzienlijk aanbod aan activiteiten voor zowel
leerlingen als docenten. We realiseren ons dat het voor coördinatoren
lastig kan zijn om bij te houden wat er allemaal te doen is. Vandaar dat
we werken met een kern- en keuzeprogramma.
1. Het kernprogramma neemt iedere school af: elke school heeft recht
op een bepaald aantal plaatsen per kernactiviteit.
2. Het keuzeprogramma bestaat uit extra activiteiten. Aan sommige
van de keuzeactiviteiten zijn extra kosten verbonden en soms
10

verloopt de inschrijving op een andere manier (bijv. rechtstreeks
via de HU op volgorde van aanmelding). Ook zijn er niet altijd voor
alle scholen plaatsen beschikbaar in de activiteiten uit het
keuzeprogramma.
Komend jaar zullen we per blok bekijken hoeveel plekken er beschikbaar
zijn voor elke school.

2.3 Inschrijving in corona-tijd
Het inschrijven van leerlingen voor de onder- en bovenbouwactiviteiten
gebeurt hoofdzakelijk via de online inschrijfformulieren van het zogeheten
Formdesk. Deze formulieren zijn te vinden via de website, op de pagina
van de betreffende activiteit.
Op het inschrijfformulier vink je aan welke data passen voor je school en
geef je gelijk de leerlingnamen door. We maken op basis daarvan een
indeling. In tegenstelling tot vorig jaar zullen we niet vragen om alvast
voor het hele jaar je voorkeursdata door te geven voor grote activiteiten.
Voor de masterclasses geldt dat wij dit jaar per blok een deadline
hanteren. Deze inschrijving verloopt dit jaar, anders dan voorgaande
jaren, ook via Formdesk (zie 3.9).
We zullen bij elke activiteit aangeven hoeveel leerlingen je naar
verwachting kunt opgeven. De ervaring leert dat we bij veel activiteiten
extra leerlingen kunnen plaatsen, dus voel je vrij om meer leerlingen op
te geven dan waar je recht op hebt.
Nota bene
Als je geen leerlingen opgeeft voor een bepaalde activiteit, laat het ons
dan altijd even weten via u-talent@uu.nl!

2.4 Voorwaarden activiteiten en no show
Een leerling kan afgemeld of geruild worden met een andere leerling
zonder consequenties tot uiterlijk 11 werkdagen voor een activiteit
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plaatsvindt. Bij zo’n tijdige ruil ontvangt de nieuwe deelnemer van ons de
voorinformatie en (indien van toepassing) een certificaat.
Een latere afmelding geldt als ‘no show’ (zie hieronder). Een latere ruil
mag (tot op de dag zelf), maar dan kunnen wij geen voorinformatie meer
toesturen en geen certificaat uitschrijven. De ruilende kandidaten (of hun
coördinator) moeten dan zelf de voorinformatie uitwisselen.
Wanneer aan de activiteit een voorbereidende opdracht is verbonden,
dient deze - ook in het geval van een late ruil - door de deelnemer
gemaakt te zijn voor de start van de activiteit.
No show fee
In de stuurgroep is besloten dat U-Talent een no show fee kan berekenen
voor onaangekondigde of te laat gemelde absenties. Dit geldt voor de
masterclasses en voor de docentactiviteiten. De no show fee bedraagt 25
euro per absentie.
U-Talent zal de absenties bij alle activiteiten registreren. We factureren de
no show fee van masterclasses vanaf de tweede ‘missende’ leerling. We
zullen dit dan aan zowel de coördinator als de schoolleider melden. Bij het
docentenprogramma factureren we alle no show fees en ook hier krijgt de
coördinator een bericht van de afwezigheid van de aangemelde docent.
Om de administratieve last zo klein mogelijk te houden, zal facturering
plaatsvinden bij de jaarlijkse schoolfactuur van het volgende schooljaar.
Een uitzondering is ziekte: indien een leerling ziek is op de dag van een
masterclass, dient deze zich direct per mail af te melden bij de U-Talent
coördinator én bij U-Talent zelf, via u-talent@uu.nl. We zullen ook de
ziekmeldingen registeren, om eventueel misbruik te voorkomen.
Let op: de no shows gelden óók voor onze online activiteiten! Mocht een
leerling op de dag zelf niet kunnen aansluiten vanwege IT-problemen, dan
verwachten we dat deze leerling (conform de informatiemail) contact
heeft gezocht met het secretariaat, zodat wij hem/haar waar mogelijk
kunnen helpen om toch nog deel te nemen.
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3. Kernprogramma: leerlingen
U-Talent biedt leerlingen van Connectiescholen verschillende activiteiten
aan. Iedere activiteit is afgestemd op specifieke leerjaren en niveaus.
Voor onderbouwleerlingen is dit een mooie eerste kennismaking met
wetenschappelijk onderwijs/onderzoek en de Universiteit Utrecht of
Hogeschool Utrecht. Deelname aan een U-Talent activiteit kan dan ook
helpen bij de profielkeuze. Voor de bovenbouw bieden de activiteiten
verdieping en verrijking van de bèta- en techniekkennis.
Alle activiteiten zijn in principe bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd
zijn, maar niet per se excellent. Het gaat om leerlingen die wel eens iets
extra’s willen doen en zonder problemen een dag school kunnen missen.

3.1 Overzicht kernprogramma leerlingen
Hieronder vind je een globaal overzicht van de leerlingenactiviteiten van
het komende schooljaar. Dit overzicht is vanwege corona onder
voorbehoud: mogelijk worden bepaalde activiteiten online uitgevoerd of
(als het niet anders kan) komen er activiteiten te vervallen.
Sommige activiteiten worden georganiseerd op meerdere data: je kan
dan op het inschrijfformulier aangeven welke dag jouw school het beste
uitkomt.
Leerjaar
1 h/v

Activiteit
Campusdag
(Twee onderwerpen: keuze uit Muzikale
brainwaves of Red het regenwoud)

2 h/v
3h

Plastic soep
Make your Future

3v

Nieuw programma voor 3e-klas.
Onderwerp nog niet bekend.
3 vwo-moduledagen
4 vwo-moduledagen
Onderzoeksdagen
Masterclasses

3v
4v
5/6 v
4-6 h/v

Onderwijsblok
3 (Muzikale
brainwaves)
4 (Red het
regenwoud)
1 en 2
2
3
4
3
4
1-4
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Hieronder staan kort de leerlingactiviteiten uit het kernprogramma
beschreven. Op onze site staat het actuele aanbod met per activiteit een
uitgebreidere beschrijving: zie u-talent.nl/leerlingen.

3.2 Campusdag 1 h/v
De Campusdag is bedoeld om leerlingen uit 1 havo en vwo in aanraking te
laten komen met wetenschap en ze de complexiteit van het onderwerp te
laten ontdekken. Leerlingen hebben de keuze uit twee onderwerpen:
Muzikale brainwaves
In dit nieuwe en multidisciplinaire programma gaan leerlingen aan de slag
met muziek. Vanuit verschillende perspectieven bekijken ze hoe muziek
werkt.
- Natuurkunde: op welke manier komt muziek je lijf binnen? Hoe
werken geluidsgolven?
- Biologie: wat is de anatomie van het oor? Hoe verwerken je
hersenen de muziek?
- Wiskunde: wat is ritme? Welke patronen bepalen dat een liedje
aanstekelijk is?
- Informatica: je leert een programmeertaal en programmeert je
eigen hit.
Red het Regenwoud
Dit programma gaat over het tropisch regenwoud en de bedreigingen van
dat gebied. Leerlingen bezoeken de Botanische Tuinen (Uithof), ze doen
een actieve zoekopdracht in de kassen en maken een beschermlijst:
welke planten uit de kassen vinden zij dat beschermd moeten worden? Ze
adopteren als het ware een plant.
Na de lunch krijgen ze een interactief college van een wetenschapper/
student van Trésor; een stichting die het regenwoud in Frans-Guyana
beschermt. Na het college werken ze een oplossing voor de bedreiging
van de plant uit, die ze presenteren aan de rest van de groep.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving

1 h/v
~5 uur
Via website (formdeskformulier)
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Begeleider
Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

Bij deze activiteit moet je bij de inschrijving een
begeleider opgeven, die de activiteit bijwoont.
Ja, ongeveer 2 uur.
Zelf meenemen
Nee

3.3 Campusdag 2 h/v
De campusdag van 2 h/v gaat dit jaar over plasticsoep. Aangezien deze
activiteit kort na de zomer plaatsvindt zal dit online zijn.
Leerlingen maken voor dit programma zelf plastic en leren over de
plasticsoep na te denken vanuit verschillende invalshoeken (biologie,
aardrijkskunde, wiskunde en natuurkunde).
Jaar
Tijdsduur

Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

2 h/v
Twee sessies op dinsdagen in
opeenvolgende weken. 1e sessie 9:15-14:00
uur en 2e sessie 9:15-11:30 uur.
Via website (formdeskformulier)
Omdat de activiteit online is, hoeft er geen
begeleider mee. Wel krijgt de coördinator de
link naar de online meetings zodat hij/zij kan
meekijken en controleren of alle leerlingen
er zijn.
Ja, ongeveer 2 uur.
N.v.t.
Nee

3.4 Make Your Future
Met dit programma krijgen leerlingen uit 3 havo de kans om een kijkje te
nemen op de Hogeschool Utrecht. Hier kunnen de leerlingen erachter
komen wat ze met hun profielkeuze kunnen doen als ze voor natuur en
techniek kiezen. De leerlingen krijgen een rondleiding langs zes
verschillende bèta-studierichtingen van de HU. Ze krijgen kleine
15

demonstraties, maar kunnen zelf ook proefjes doen. Er wordt een kijkje
genomen bij chemie en laboratorium, informatica, de gebouwde
omgeving, werktuigbouw en elektrotechniek. Ook gaan de leerlingen
langs bij lerarenopleidingen voor bijv. docent wiskunde of biologie.
Van deze activiteit is nu nog niet bekend of hij door kan gaan op de
campus.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

3 havo
~4 uur
Via website (formdeskformulier)
Bij deze activiteit mag je bij de inschrijving
ook een begeleider opgeven. Deze mag
aanwezig blijven tijdens de activiteit.
Nee
Zelf meenemen
Nee

3.5 Nieuw programma voor 3 vwo
Dit programma wordt komend jaar ontwikkeld en afhankelijk van de
situatie online of op de campus gegeven. Het onderwerp wordt nog
bepaald. Voor nu staat dit programma ingeroosterd voor blok 3.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

3 vwo
N.t.b.
Via website (formdeskformulier)
Bij deze activiteit mag je bij de inschrijving
ook een begeleider opgeven. Deze mag
aanwezig blijven tijdens de activiteit.
N.t.b.
Zelf meenemen
Nee
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3.6 Onderzoeksdagen
De Onderzoeksdagen zijn een mooie gelegenheid voor 5/6 vwo-leerlingen
om zelf een onderzoek aan de universiteit uit te voeren. Het onderzoek
kan onderdeel uitmaken van een profielwerkstuk, maar dat hoeft niet.
Leerlingen nemen deel in groepjes van (maximaal) 3 leerlingen. In mei
volgen zij een startbijeenkomst van een halve dag. Tijdens de
startbijeenkomst wordt over de gekozen onderwerpen een uitleg gegeven
door docenten van U-Talent. De meetopstellingen worden uitgelegd en
samen met de groep worden mogelijke onderzoeken aan deze methoden
gekoppeld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het zoeken naar bronnen kan
gebeuren en hoe je een wetenschappelijk artikel moet lezen. Ook wordt
er een college over statistische methodes gegeven.
Vervolgens zijn er twee meetdagen aan de universiteit in september. De
leerlingen kunnen kiezen uit een aantal vastgestelde onderwerpen
verbonden met biologie, scheikunde, natuurkunde en informatica. Denk
hierbij aan het onderzoeken van de verschillende factoren die invloed
hebben op de functie van je hart- en vaatstelsel, de vetzuursamenstelling
van oliën en vetten bepalen met een gaschromatograaf of bijvoorbeeld
met behulp van een speciale camera en tracker-stickers bewegingen van
objecten onderzoeken in mechanica-experimenten. De precieze
onderwerpen zijn onder voorbehoud en worden na de kerstvakantie
bekend gemaakt.
Doelgroep
De Onderzoeksdagen zijn bedoeld
voor geïnteresseerde leerlingen
die graag op de universiteit een
vooraf afgebakend onderwerp
willen onderzoeken. De activiteit is
dus niet geschikt voor leerlingen
die helemaal zelfstandig hun eigen
onderwerp en onderzoek willen
bedenken.
De Onderzoeksdagen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
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Jaar

Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider
Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

Startbijeenkomst in mei: voor leerlingen uit
5 vwo
Meetdagen in september: voor dezelfde
leerlingen die ondertussen in 6 vwo zitten.
~4 uur (startbijeenkomst in het voorjaar) &
2 dagen van ~7 uur (meetdagen in najaar)
Via website (formdeskformulier)
Bij deze activiteit kan geen begeleider
worden ingeschreven.
Nee
Zelf meenemen
Nee
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3.7 Masterclasses
U-Talent biedt een- en tweedaagse masterclasses aan rondom bèta-,
alfa-, en gamma-onderwerpen. In dit coördinatorenboekje richten we ons
expliciet op de bèta-masterclasses.
Normaliter vinden masterclasses op de campus plaats. In verband met
corona is dat niet altijd mogelijk. Hierdoor komen sommige masterclasses
(mogelijk) te vervallen. Andere masterclasses worden omgevormd naar
een online variant. We bekijken per onderwijsblok wat de mogelijkheden
zijn en plaatsen het programma op de site.
Masterclasses hebben tot doel leerlingen uit de bovenbouw van de havo
en het vwo te inspireren en uit te dagen. De onderwerpen sluiten aan bij
het onderzoek en onderwijs dat plaatsvindt aan de Universiteit Utrecht en
de Hogeschool Utrecht. Op deze manier bieden de masterclasses ook
ondersteuning op het gebied van studiekeuze en een algemene oriëntatie
op studeren aan de universiteit of hogeschool. Daarnaast kunnen
scholieren een masterclass gebruiken voor hun profielwerkstuk.
Masterclasses onderscheiden zich van meeloopdagen en Open Dagen,
omdat ze niet zozeer bedoeld zijn om kennis te maken met een specifieke
studie. Masterclasses zijn hoofdzakelijk bedoeld om één bepaald
onderwerp een dag (of twee) uit te diepen.
Jaar

Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider
Voorbereidende
opdracht
Lunch

4/5/6 havo/vwo: niveau en toegangseisen
verschillen per masterclass en staan
benoemd op de site.
Op de campus: 1 of 2 dagen.
Online: vaak meerdere sessies van 2-3 uur.
4 keer per jaar via de website
(formdeskformulier)
Bij deze activiteit kan geen begeleider
worden ingeschreven.
Ja, bij bijna alle masterclasses zit een
voorbereidende opdracht van zo’n 2-4 uur.
Bij de ééndaagse en tweedaagse
masterclasses zonder overnachting zit geen
lunch inbegrepen. Als er toch een lunch bij
zit, staat dit vermeld in de informatiemail die
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Certificaat

een paar weken voorafgaand aan de
masterclass wordt verstuurd.
Leerlingen ontvangen aan het einde van de
masterclass een certificaat als deze op de
campus plaatsvond. Als een leerling van een
online masterclass een digitaal certificaat wil
ontvangen kan hij/zij dit aanvragen via utalent@uu.nl.

Masterclasses worden aangeboden aan leerlingen van Connectiescholen
en Ambitiescholen. Leerlingen van overige scholen, of leerlingen van
partnerscholen die niet geplaatst zijn, kunnen zich tegen betaling
aanmelden via de site voor een beperkt aantal plaatsen. Online
masterclasses stellen we niet open voor betaalde leerlingen.
Doelgroep
De doelgroep van de masterclasses bestaat uit leerlingen van 5/6 vwo
(masterclasses van de UU) of 4/5 havo (masterclasses van de HU).
Sommige masterclasses van de UU zijn echter ook geschikt voor 4 vwo,
en soms doen er een paar gemotiveerde vwo-leerlingen mee aan een
havo-masterclass. Een paar masterclasses zijn van zo’n hoog niveau, dat
ze enkel aan 6 vwo-leerlingen worden aangeboden. Op de website staat
bij de masterclasses vermeld wat de precieze doelgroep is.
De scholieren die zich opgeven voor de masterclasses zijn over het
algemeen gemotiveerde, geïnteresseerde leerlingen die iets extra’s
aankunnen. Het hoeven niet per se excellente leerlingen te zijn, zolang
het leerlingen zijn die opvallen door hun motivatie en werkhouding, en/of
leerlingen met een profielwerkstukonderwerp dat past bij de gekozen
masterclass. Houd bij het aanmelden rekening met toetsweken/vakanties
en de periode van het jaar. 6 vwo- en 5 havo-leerlingen hebben bijv. in
het voorjaar nogal eens de neiging om af te zeggen.
Eerstegeneratiestudenten
Denk bij het motiveren en selecteren van leerlingen voor de
masterclasses ook aan potentiële eerstegeneratiestudenten: dit zijn
leerlingen waarvan niemand in de familie studeert of gestudeerd heeft.
Zelf denken zij daarom vaak niet zo snel aan een studie op een
hogeschool/universiteit, en daardoor ook niet aan het meedoen met
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masterclasses. Een masterclass kan zeker bij deze leerlingen werken als
extra stimulans om eens een kijkje te nemen op de universiteit of
hogeschool, en erachter te komen dat ook zij geschikt zijn voor een HOstudie.
Meer informatie over de masterclasses
Voor coördinatoren is er een aparte pagina op onze site over de
masterclasses, met informatie over de inschrijfprocedure en een overzicht
van en links naar de verschillende masterclasses. Zie
u-talent.nl/masterclasses-informatie-coordinatoren
De masterclasses waarvan zeker is dat ze doorgaan, zijn daarnaast ook te
vinden op u-talent.nl/masterclasses. Deze pagina is zeer geschikt voor
het informeren van je leerlingen. Zo vinden ze op deze pagina een korte
video waarin drie verschillende masterclasses aan bod komen. Leuk voor
leerlingen om alvast te zien wat masterclasses ongeveer inhouden! De
posters over de masterclasses zijn eind augustus naar alle scholen
gestuurd.
Inschrijving masterclasses
Ook de inschrijving van de masterclasses is dit jaar opgesplitst in vier
blokken, in tegenstelling tot de twee semesters van voorgaande jaren. De
link naar het inschrijfformulier en een uitleg over de inschrijfprocedure
vind je op bovengenoemde pagina.
Wij kunnen er helaas niet voor zorgen dat leerlingen als koppel voor een
masterclass worden toegelaten: het komt vaak voor dat er van 20
verschillende scholen een leerling naar een masterclass kan komen. Als
dit een reden is voor een leerling om zich af te melden, horen wij dit
graag direct nadat de indeling van de masterclasses is gemaakt.
Zorg dat leerlingen het altijd weten als er een voorbereidende opdracht
(maximaal 4 uur) bij de masterclass zit!
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Belangrijke data rondom masterclasses

Aanbod naar
scholen
Deadlines
aanmelden*

Blok 1
31 aug
2020
18 sep 2020

Bekendmaking Week van
28 sep 2020
plekken

Blok 2
1 okt 2020

Blok 3
4 jan 2021

Blok 4
1 apr 2021

16 okt 2020

18 jan 2021

16 apr 2021

Week van
26 okt 2020

Week van
25 jan 2021

Week van
26 apr 2021

*Let op: ben je ook alfa-gamma coördinator? Er is een grote kans dat de
deadlines voor de alfa-gamma masterclasses net wat anders zijn dan die
van bèta!
Deadline gemist?
- Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl. Vul niet alsnog het
digitale inschrijfformulier in: wij checken dit niet meer.
- Connectie- en Ambitiescholen krijgen ook bij een te late
aanmelding, mits er nog plaats is, de plekken waar ze recht op
hebben gratis.
We realiseren ons dat de tijd tussen het officieel bekendmaken van het
aanbod en de inschrijfdeadline niet ruim is. Voor zover mogelijk plaatsen
we daarom al eerder dan de ‘aanbod-datum’ de masterclasses online,
zodat je alvast kan zien wat ongeveer het aanbod is in het komende blok.
Goed om te weten
-

-

Het is aan de coördinatoren om een ranglijst in het
inschrijfformulier te maken: bovenaan de leerling voor wie je
deelname aan een bepaalde masterclass het belangrijkst vindt, en
dan op volgorde van afnemende prioriteit de andere leerlingen voor
dezelfde of andere masterclasses.
We vragen je de volgende leerlinggegevens in te vullen:
- Voor- en achternaam
- Klas
- Geboortedatum, voor op het certificaat
- Emailadres, in verband met het informeren van de leerlingen
- Mobiele nummer, zodat we in incidentele gevallen leerlingen
kunnen bereiken (bijv. als een masterclass lastminute niet
doorgaat)
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-

In verband met de AVG is het handig om je leerlingen te vragen
deze gegevens digitaal bij je aan te leveren voor U-Talent, zodat je
de gegevens naar ons mag doorsturen.
Niet geplaatste leerlingen worden op de wachtlijst geplaatst.
Vwo-leerlingen mogen zich aanmelden voor havo-masterclasses,
maar alleen voor wachtlijstplaatsen. Zo’n inschrijving kost geen
‘gegarandeerde plek’, maar het is dus ook niet zeker of de leerling
geplaatst wordt.
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4. Kernprogramma: docenten
U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op
verdieping van vakkennis en uitbreiding van (vak)didactische inzichten.
De cursussen bieden daarmee gereedschappen voor het ontwerpen van
aansprekend en uitdagend bètaonderwijs. In de U-Talent
docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping en de
mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere vakdocenten uit VO en
HO. 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.
Het docentenprogramma bestaat uit de docentennetwerken, vakinhoudelijke en vakoverstijgende activiteiten, een jaarlijks terugkerende
conferentie en een divers aanbod aan incompany trainingen. Het
programma wordt inhoudelijk verzorgd door de Universiteit Utrecht, de
Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven.
Een poster over de docentactiviteiten en de conferentie is eind augustus
naar je school gestuurd. Daarnaast vind je op u-talent.nl/docenten meer
informatie. Daarnaast vind je op de volgende pagina specifieke informatie
voor coördinatoren over het docentenprogramma:
https://u-talent.nl/docentenprogramma-informatie-coordinatoren/
Vanwege corona worden sommige activiteiten online georganiseerd i.p.v.
op de campus. We bekijken per activiteit en per onderwijsblok naar de
mogelijkheden.
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4.1 U-Talent Conferentie
De jaarlijks terugkerende U-Talent Conferentie zal dit jaar (onder
voorbehoud) plaatsvinden op dinsdag 13 april 2021. Het thema is dit
jaar “Artificial Intelligence en de toekomst van het onderwijs”. De invloed
van AI en robotica op mens en maatschappij is ingrijpend. Het leven
verandert snel en dat biedt zowel uitdagingen als kansen, ook in het
onderwijs.
Tijdens de conferentie kijken we aan de ene kant naar de effecten van AI
op jou als docent: hoe verandert het geven van onderwijs? Kunnen
inhoudelijke chatbots leerlingen helpen met teksten samenvatten? Hoe
kunnen machine learning en Virtual Reality ingezet worden in het (bèta)
onderwijs?
Ook kijken we naar de kant van onderwijsondersteuning: op welke manier
kun je met behulp van AI gegevens van leerlingen analyseren en ze beter
begeleiden? Kan het studiesucces van leerlingen voorspeld worden?
De inhoud van de openingslezing en sommige workshops zijn ook
geschikt voor alfa- en gamma-docenten. Voel je dus vrij om alle
docenten, TOA’s en schoolleiders van je school uit te nodigen!

4.2 Docentennetwerken
Komend schooljaar zijn er docentennetwerken voor de vakken biologie,
informatica, natuurkunde, NLT, robotica, scheikunde, Science en techniek,
en wiskunde. Op u-talent.nl/docenten vind je links naar de verschillende
netwerken.
Deelnemers hebben zelf invloed op de precieze invulling van het
programma. Tijdens de bijeenkomsten komen drie elementen aan bod:
- Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over
hun onderzoek;
- (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best
practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs
in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
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-

Uitwisseling tussen VO-docenten onderling en met
(bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool
Utrecht.

Voor de docentennetwerken is gemiddeld plek voor zo’n 5 docenten per
school in alle netwerken samen.

4.3 Docentactiviteiten
Een docentactiviteit bestaat uit één of meerdere sessies, meestal
gedurende de middag of avond. Veel activiteiten zijn vakspecifiek, maar
sommige vakoverstijgende activiteiten zijn ook toegankelijk voor nietbètadocenten. Op de site vind je een agenda met beschrijvingen van de
activiteiten: https://u-talent.nl/activiteiten/?fwp_doelgroep=voordocenten
Na afloop van de activiteit ontvang je een certificaat (bij fysieke
bijeenkomsten, bij online bijeenkomsten op aanvraag). Tijdens
activiteiten wordt een presentielijst bijgehouden. Bij afwezigheid zonder
afmelding kan een no-show fee van 25 euro volgen; deze wordt
verrekend met je school. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten. Het is
altijd mogelijk om een vervanger te sturen wanneer je een keer niet
aanwezig kunt zijn bij een activiteit. Wij hanteren een 75%
aanwezigheidsplicht voor het ontvangen van een certificaat.

4.4 Inschrijven docentprogramma
Aanmelden kan via de site op de pagina van de betreffende
docentactiviteit of -netwerk. Bij elke activiteit en netwerk is onderaan de
pagina een link naar het Formdesk aanmeldformulier te vinden.
Wanneer de inschrijving voor een netwerk of activiteit open is geldt: wie
het eerst komt, het eerst maalt. Dus bespreek het aanbod - wanneer dit
bekend is gemaakt - op korte termijn met collega’s en zorg dat zij zich op
tijd aanmelden. Als een activiteit vol zit, zal dit z.s.m. op de website
genoteerd worden.
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Een coördinator mag er voor kiezen zelf de docenten in te schrijven, als
hij of zij zo het overzicht wil bewaren. De coördinator ontvangt echter
automatisch een mail van elke aanmelding vanuit zijn/haar school (op het
bij ons bekende adres aan het begin van het schooljaar).
U-Points
U-Talent werkt met U-Points om inzichtelijk te maken hoeveel activiteiten
welke scholen afnemen. Elke activiteit is een bepaald aantal U-Points
waard, hoofdzakelijk gebaseerd op de duur van een activiteit.
Omdat we nog niet weten hoeveel en welke activiteiten we dit jaar
organiseren, is er geen maximum aantal U-Points of gegarandeerde
plekken per school. Wel houden we de gebruikte U-Points bij.
Voorwaarden deelname
Als docenten zich aanmelden voor een activiteit moeten ze akkoord gaan
met de algemene voorwaarden en privacyverklaring. Deze is te vinden op
onze website via: u-talent.nl/docentactiviteit-algemene-voorwaarden-enprivacyverklaring/

4.5 Teaching & Learning Lab
Het Teaching & Learning Lab (TLL) van het Freudenthal Instituut is een
innovatieve onderwijsruimte met studio die gereserveerd kan worden
door scholen. In de onderwijsruimte kun je bijvoorbeeld onderzoek doen
aan je eigen lespraktijk. De studio kun je reserveren voor het maken van
bijvoorbeeld kennisclips. U-Talent partnerscholen kunnen beperkt gratis
gebruik maken van het TLL.
TLL Herfstfestival
Het Teaching & Learning Lab organiseert jaarlijks het Herfstfestival. Het
richt zich op docenten, studenten, scholieren en anderen die meer willen
weten over de innovatie van zowel voortgezet- als hoger onderwijs.
Dit jaar is er een online TLL Herfstfestival online op 27 november 2020.
Met de huidige impact van het coronavirus op ons dagelijks functioneren,
krijgt digitaal lesgeven en afstandsonderwijs een groter aandeel in de
lespraktijk. Tegelijkertijd loopt onderzoek naar verdere innovaties in het
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onderwijs – zoals augmented en virtual reality (AVR) – door. De
combinatie van de huidige maatschappelijke situatie en de continue
innovatie van digitale technologie in het onderwijsonderzoek, vraagt om
een overkoepelend thema: Onderwijs overal. Meer informatie:
teachinglearninglab.nl.

4.6 Incompany trainingen
Het is mogelijk om op je eigen school een training te laten organiseren
door een expert van het Freudenthal Instituut of het Instituut
Archimedes. De inhoud en duur van de scholing worden in overleg
bepaald. Er zijn verschillende onderwerpen waarover expertise
beschikbaar is, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, Escape Rooms en
kennisclips maken.
U-Talent partnerscholen kunnen deze incompany trainingen afnemen met
korting. Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl voor meer
informatie of kijk op u-talent.nl/incompany-training.
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5. Keuzeprogramma: leerlingen
De inschrijving van de activiteiten in het keuzeprogramma verloopt vaak
op een andere manier, bijv. rechtstreeks via een HU-mailadres of via een
andere website (zoals bij de Hannover Messe Challenge). Soms zijn er
extra kosten verbonden aan de activiteit; dat vermelden we dan op de
website. Ook verschilt het aantal plekken per activiteit.

5.1 Overzicht keuzeprogramma leerlingen
Onderstaand overzicht is vanwege corona onder voorbehoud: mogelijk
worden bepaalde activiteiten online uitgevoerd of (als het niet anders
kan) komen er activiteiten te vervallen. Aan de andere kant kan het ook
voorkomen dat er nog een activiteit bijkomt, die nu niet vermeld staat!
Leerjaar
1 h/v

Activiteit
First Lego League Kick Off

Onderwijsblok
1

2 en 3 v

Girls Club Informatica &
Natuurkunde
A Robot in a Day

1-3 (3 v)
3-4 (2 v)
1 (4 h) en
4 (3 h)
1
1-2

3h
4/5 h
4/5 h/v
4/5 h
4/5/6 h/v
4/5/6 h/v
5v
4/5 h/v

First Tech Challenge Kick Off
U-Talentteam for de First Tech
Challenge
U-Talent College (zie volg. hfst).
U-Talent UP
Hannover Messe Challenge
UniStem Day
Klassenwerk

1-4
1-4
3
3
2 of 3

Hieronder staan kort de leerlingactiviteiten uit het keuzeprogramma
beschreven. Op onze site staat het actuele aanbod met per activiteit een
uitgebreidere beschrijving: zie u-talent.nl/leerlingen.
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5.2 First Lego League Kick Off
Ook dit jaar organiseert de HU weer een startbijeenkomst voor docenten
en leerlingen die deelnemen aan de First Lego League (FLL). Het doel van
deze bijeenkomst is om begeleiders van een First Lego Leagueschoolteam extra inspiratiebronnen vanuit de beroepspraktijk aan te
reiken bij het thema van dit jaar.
De Kick-Off zal dit jaar online plaatsvinden. Er is programma voor
docenten en leerlingen.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

1/2 havo
~3 uur
Via website (formdeskformulier)
Bij deze activiteit moet je bij de inschrijving
ook 1 of 2 docenten opgeven. Deze volgen
een parallel programma gedurende de dag.
Nee
N.v.t.
Nee

5.3 Girls Club Informatica en Natuurkunde
De Girls Club IN is een programma voor 25 meiden uit 2 en 3 vwo met
interesse in informatica en natuurkunde. Meiden met interesse in deze
vakken in de onderbouw van het vwo hebben soms het idee dat ze de
enige zijn en ervaren het als sociaal ongewenst om in deze richtingen
verder te willen gaan.
Vandaar de Girls Club IN: een programma van 5 middagen (verspreid
over 2 en 3 vwo) waarin meiden vrouwelijke rolmodellen uit de
informatica en natuurkunde ontmoeten, zelf aan de slag mogen gaan, en
elkaar kunnen stimuleren om hun interesses te volgen.

30

Jaar
Tijdsduur
Inschrijving

Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

2/3 vwo
5 keer van 12-16 uur
(2 x in 2 vwo, 3 x in 3 vwo)
Alleen mogelijk voor 2 vwo via
Formdeskformulier op de site
(3 vwo zit al vol).
Bij deze activiteit kun je geen begeleider
opgeven. We proberen de leerlingen in
koppels te plaatsen.
Mogelijk
Verschilt per bijeenkomst.
Ja, na de 5 bijeenkomsten.

5.4 A Robot in a Day
Daag je leerlingen uit om een professionele robot te bouwen in
wedstrijdverband! Overweeg je als school om volgend jaar mee te doen
aan de First Tech Challenge (FTC), maar wil je eerst nog wat ervaring
opdoen? Dat kan bij de activiteit A Robot in a Day. Onder begeleiding van
ervaren leerlingen, gaan jouw 4 havo-leerlingen aan de slag met het
bouwen en programmeren van een kleine REVmini-robot, waarmee ze
daarna meedoen aan een kleine competitie op de dag zelf.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider
Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

4 havo
~6.5 uur
Via HUu-talent@hu.nl
Bij deze activiteit mag je bij de inschrijving
ook 1 of 2 docenten opgeven.
Nee
Zelf meenemen
Nee
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5.5 First Tech Challenge Kick-off
We dagen je uit om samen met andere leerlingen een professionele robot
te bouwen in wedstrijdverband!
Deze activiteit biedt verdieping op het bouwen van robots. Voor
schoolteams die deelnemen aan de First Tech Challenge is dit tevens de
start van seizoen 2020-2021 met een verdiepende workshop gericht op
engineering van de robot: de motoren en robotarm aansturen.
FTC-schoolteams kunnen daarnaast op afspraak een keer aansluiten bij
een oefenmiddagen van het U-Talent team op een officieel wedstrijdveld
bij de HU.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

4/5 havo
~5 uur
Via website (formdeskformulier)
Minimaal één docent van de school neemt
deel aan het Docentennetwerk Robotica
waarin andere enthousiaste en ervaren
docenten hun ervaringen delen.
Nee
N.v.t. (online)
Nee

5.6 First Tech Challenge U-Talent team
Dit U-Talent team is voor leerlingen en
scholen die eerst ervaring willen opdoen met
de FTC voordat zij een eigen team opzetten.
Je gaat met een paar andere leerlingen van
jouw school en een van je docenten op
vrijdagmiddagen samenwerken in de
werkplaats van de Hogeschool Utrecht.
Samen met andere gemotiveerde leerlingen van scholen uit de regio
vormen jullie een team. Studenten van de HU begeleiden jullie bij het
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bouwen van de robots en het voorbereiden op de wedstrijden, waar jullie
regelmatig aan deelnemen.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

4/5 havo (en 4/5 vwo)
Doorlopend vanaf september 2020
Via website (formdeskformulier)
Minimaal één docent van de school neemt
deel aan het Docentennetwerk Robotica,
waarin andere enthousiaste en ervaren
docenten hun ervaringen delen.
Nee
Zelf meenemen
Nee

5.7 U-Talent UP
U-Talent UP (University Pioneers) is een nieuw programma voor havo- en
vwo-leerlingen, waarvan de ouders niet hebben gestudeerd aan een
universiteit of hogeschool. Bij U-Talent UP komen leerlingen tijdens de
bovenbouw meerdere keren naar de Universiteit Utrecht en de
Hogeschool Utrecht. Ze maken samen met de andere UP-leerlingen kennis
met het hoger onderwijs en studeren. Dit schooljaar zal de tweede groep
starten.
Tijdens een aantal UP-middagen volgen de leerlingen workshops (over
bijv. studiekeuze of -vaardigheden) zodat ze hun studie goed voorbereid
kunnen beginnen. Ze maken kennis met studenten en onderzoekers die
de leerlingen vertellen over hun eigen studieloopbaan en wat ze daarvan
geleerd hebben. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan bijvoorbeeld
masterclasses (op basis van hun interesses).
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

4/5/6 havo en vwo
Een aantal middagen
Via website (formdeskformulier)
Bij deze activiteit kun je geen begeleiders
opgeven.
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Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

Soms
Verschilt per meeting.
Ja, aan het eind van het traject.

5.8 Hannover Messe Challenge
De Hannover Challenge is een uniek tweedaags evenement om kennis te
maken met de technologie van de toekomst, waaraan 750 havo- en vwoleerlingen uit heel Nederland kunnen deelnemen. De Hannover Messe
Challenge wordt voor de vijfde keer georganiseerd door het landelijk
netwerk van universiteiten en hogescholen.
Dag 1 van de Hannover Messe Challenge is een science-dag op de
Universiteit Twente met lezingen, workshops en een leuk
avondprogramma. Op dag 2 vertrekt de groep naar de Hannover Messe in
Duitsland. Dat is de grootste innovatie- en technologiebeurs van de
wereld, met 5.000 bedrijven uit 70 landen.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider

Voorbereidende
opdracht
Vervoer, avondeten,
overnachting en
ontbijt
Certificaat

4/5 havo en 4/5/6 vwo
~2 dagen
n.t.b.
Bij deze activiteit kun je begeleider(s)
opgeven, die meegaan met de gehele
excursie en dus ook in Enschede blijven
overnachten.
n.t.b.
Lunch eerste dag zelf meenemen, en tweede
dag zelf kopen op de beurs.
Het diner van de eerste dag en het ontbijt
van tweede dag zijn inbegrepen.
Nee
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5.9 UniStem Day
Op vrijdag 12 maart 2021 organiseert de
Universiteit Utrecht de UniStem Day voor
bovenbouw vwo-leerlingen. Dit is een
jaarlijks event over stamcelonderzoek
dat in veel Europese landen wordt
georganiseerd voor meer dan 1.000
leerlingen.
In Nederland organiseren we dit evenement voor de derde keer. Het is
een activiteit voor ongeveer 80 leerlingen op de Uithof. Het programma
bestaat uit een aantal lezingen en waarschijnlijk ook een rondleiding door
een laboratorium.
Het evenement is uitermate geschikt voor leerlingen uit 5 vwo die
mogelijk Farmacie of Biomedische Wetenschappen (BMW) willen
studeren. Overige geïnteresseerde leerlingen uit de bovenbouw zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Jaar
Tijdsduur
Inschrijving
Begeleider
Voorbereidende
opdracht
Lunch
Certificaat

5 vwo
~4 uur
Via website (formdeskformulier)
Nee
Nee
Zelf meenemen
Nee

5.10 Klassenwerk
Tijdens de nieuwe U-Talent activiteit “Klassenwerk” leren 4 en 5
havo/vwo-leerlingen over (vak)didactische vaardigheden bij de
bètavakken. De activiteit is bedoeld voor leerlingen die binnen de
school andere leerlingen begeleiden of (bij)les geven. Klassenwerk is ook
geschikt voor scholen/leerlingen die willen starten met peer-to-peer
teaching. Klassenwerk bestaat uit meerdere (online en/of offline)
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bijeenkomsten, waarin leerlingen meer leren over didactiek en proeven
aan het leraarschap.
In het schooljaar 2020-2021 gaat Klassenwerk als pilot van start met een
aantal U-Talent partnerscholen.

5.11 Pilot: masterclasses alfa-gamma
U-Talent richt zich van oorsprong alleen op het bèta- en
techniekonderwijs. Tijdens schooljaar 2017/2018 heeft de Faculteit
Geesteswetenschappen van de UU in het kader van het U-Talent
programma voor het eerst een pilot gedraaid met 9 masterclasses over de
alfa-gammawetenschappen. Ondertussen bestaat het aanbod uit bijna 20
masterclasses voor vwo-leerlingen over taal, cultuur, mens en
maatschappij. Het aanbod is onder voorbehoud i.v.m. corona.
Een groot deel van onze partnerscholen doet mee aan de alfa-gamma
masterclasses. Hiervoor is een aparte alfa-gammacoördinator aangesteld,
die in principe alles rondom de inschrijvingen van deze masterclasses
regelt. Mochten er leerlingen naar je toe komen die mee willen doen aan
een Geesteswetenschappen-masterclass, kan je ze dus naar de alfagammacoördinator verwijzen (mits je school mee doet natuurlijk).
Zo niet, kunnen leerlingen zich beperkt (en betaald) inschrijven via de
site.
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6. U-Talent team
Vanuit U-Talent krijg je regelmatig mail van verschillende personen.
Hieronder vind je een overzicht van het U-Talent bèta-team.

Berenice Michels
Directeur
Beleid, strategie en
management

Anita Kokelaar
Curriculumcoördinator
Curriculum U-Talent en
coördinatie U-Talent Academy

Ragna Senf
Projectmanager
Programmering leerlingenen docentenprogramma,
communicatie

Liesbeth Walther
Coördinator studentzaken
U-Talent Academy en andere
leerlingenactiviteiten

Mieke Vink
Office manager
Masterclasses, leerlingen- en
docentenprogramma

Margreet Pieper
Projectleider
Leerlingen- en
docentactiviteiten
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Lale Yücel
Projectmedewerker
Diversiteit & Inclusie en
masterclasses

Helia Kiaie
Communicatiemedewerker

Hermien Vossebeld
Projectcoördinator
Programmering en
coördinatie havo-activiteiten

Willeke Dikkerboom
Projectcoördinator
Programmering en
coördinatie havo-activiteiten

Saskia Derksen
Student-assistent
Docentenprogramma

Daniëlle van Beekvelt
Student-assistent
U-Talent Academy
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Nota bene:
- wijzigingen ten opzichte van het coördinatorenboekje worden vermeld op de
coördinatorenpagina van onze site: https://u-talent.nl/connectie-coordinatoren/
- Het coördinatorenboekje beschrijft de situatie zoals bekend in september 2020.
- U-Talent houdt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de
planning van activiteiten.
- Aan de informatie in dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend.
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