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Voorwoord 
Met veel plezier presenteren wij hierbij het jaarverslag 2019-2020 van U-Talent.  

Terugblikken op een voorbij jaar heeft het voordeel dat je nog eens nauwkeurig 
terugkijkt naar de activiteiten die zijn ondernomen. Wat ging er volgens verwachting? 
Wat ging goed en waar hebben we geleerd? Vanuit het terugblikken kun je gericht kijken 
naar de toekomst: vasthouden wat van waarde bleek en veranderen wat beter of anders 
kan. In dit jaarverslag doen we dat ook en dat maken we zichtbaar. De vooruitblik naar 
2020-2021 is telkens opgenomen tegen een blauwe achtergrond.  

U-Talent is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool 
Utrecht en 48 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 en gelijktijdig op professionalisering van docenten en schoolleiders. Daarmee 
beogen we het studiesucces van jongeren te verhogen evenals de kwaliteit van het 
onderwijs binnen ons netwerk. U leest op welke wijze we die doelen in ons programma 
hebben gestimuleerd. 

Het jaarverslag is bedoeld voor alle partners van U-Talent (schoolleiders, coördinatoren 
en betrokkenen vanuit de aangesloten scholen en uit het hoger onderwijs) en andere 
belangstellenden.  

Het jaarverslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is vooral bedoeld voor diegene die 
de ontwikkelingen van U-Talent (eventueel op enige afstand) willen volgen. In het eerste 
hoofdstuk van deel 1 wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen op 
beleidsmatig en organisatorisch gebied. In hoofdstuk twee doen we verslag over de 
voortgang van de speerpunten, zoals die door de stuurgroep in het meerjarenbeleidsplan 
uit 2016 zijn gedefinieerd. Het laatste hoofdstuk van deel 1 beschrijft een aantal 
belangrijke organisatorische ontwikkelingen.  

Deel 2 bevat het activiteitenverslag, verdeeld in activiteiten voor leerlingen (hoofdstuk 
4) en voor docenten (hoofdstuk 5). U vindt de beschrijvingen en verslagen van al onze 
activiteiten in 2019-2020, waarbij ook per activiteit vooruit geblikt wordt naar het 
komende schooljaar (2020-2021). 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.  
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Graag willen wij onze grote waardering uitspreken voor degenen die U-Talent dagelijks 
vormgeven: het secretariaat, de directie, de projectleiders en de docenten. Zonder hun 
inspirerende inzet en betrokkenheid bij het programma zou U-Talent niet mogelijk zijn. 
Ook toen vanaf maart 2020 het programma digitaal verder moest, bleek hun inzet en 
creativiteit doorslaggevend voor een goed vervolg en mooie afronding van het 
voorgenomen programma.  

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. 

 

Namens de stuurgroep U-Talent, 
Egbert Boerma, voorzitter 
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Deel I: Beleid en organisatie 
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1. Uit de stuurgroep 
De activiteiten van U-Talent vinden plaats onder 
verantwoording van de Stuurgroep U-Talent. In deze 
stuurgroep zijn alle partners vertegenwoordigd die het 
programma financieel dragen: de universiteit, de hogeschool 
en de ambitie- en connectiescholen. 
 
De Stuurgroep U-Talent vergaderde in 2019-2020 drie keer, waarvan een keer online ten 
gevolge van de coronamaatregelen. 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, 
aanpak lerarentekorten, verschillende activiteiten ter versterking van het netwerk en 
evaluatie. Het volgende hoofdstuk besteedt aandacht aan deze thema’s. 

Aan de scholen werd tijdens het partneroverleg een bijgestelde versie van de 
samenwerkingsovereenkomst voorgelegd, waarin actuele ontwikkelingen zoals de 
verbreding naar de alfa- en gammavakken en het onderscheid tussen kern- en keuze-
activiteiten is opgenomen. 

Ten gevolge van corona was het helaas dit jaar niet mogelijk om verder te gaan met de 
vorig schooljaar ingezette schoolbezoeken.  

Dit jaar was het partneroverleg, de vergadering waar de schoolleiders in gesprek gaan 
met de stuurgroep voor het eerst een gezamenlijk overleg voor ambitie- en 
connectiescholen. Een grote groep schoolleiders boog zich gezamenlijk over een aantal 
formele zaken, waaronder de herziening van de samenwerkingsovereenkomst, om 
daarna in twee groepen uiteen te gaan. In deze subgroepen werd levendig 

gediscussieerd over de rol van 
U-Talent bij de aanpak van het 
lerarentekort (o.a. over de 
projecten ‘Student op School’ 
en ‘Co-teach Informatica’) en 
over de samenwerking tussen 
scholen en universiteit / 
hogeschool bij het doen van 
onderwijs gerelateerd 
onderzoek. Alle aanwezige 
schoolleiders vertrokken 
daarna met een 
U-Talentschildje om op school 
op te hangen. 
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2. Aan de slag met speerpunten 
In het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2022 heeft de stuurgroep 
een drietal speerpunten gedefinieerd: verbreding, 
verduurzaming en kwaliteitsborging. Deze speerpunten zijn 
geconcretiseerd in diverse doelstellingen. In dit hoofdstuk 
bespreken we ontwikkelingen, die bijdragen aan deze 
speerpunten en doelstellingen. 

 
2.1 Diversiteit 
U-Talent werkt aan beter onderwijs voor álle havo- en vwo-leerlingen, wat aansluit bij de 
maatschappelijke vraag naar meer aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. Hiertoe 
zijn dit schooljaar twee projecten van start gegaan die zich daar specifiek op richten. De 
doelgroepen van de twee projecten zijn verschillend.  

Het project “Girls Club Informatica & Natuurkunde” richt zich op het trekken van meer 
vrouwelijke leerlingen naar de ‘hardere’ bètastudies. In samenwerking met de 
departementen Informatica en Natuurkunde is een programma samengesteld van 5 
middagen voor meiden uit 2 en 3 vwo. Vanwege corona gaat dit programma in het 
najaar van 2020 van start. 

Het andere project, U-Talent UP (University Pioneers), gaat over het verhogen van het 
aantal potentiële eerstegeneratiestudenten in onze programma’s. We begeleiden deze 
‘pioniersstudenten’ bij de deelname aan bijvoorbeeld masterclasses en we ondersteunen 
ze bij de oriëntatie op studeren aan de universiteit. Eind 2019 is een collega aangesteld 
die dit programma verder vorm geeft en ontwikkelt. In het voorjaar van 2020 is de 
eerste bijeenkomst voor UP-leerlingen georganiseerd en na de zomer gaat een tweede 
groep van start. 

Binnen de universiteit speelt momenteel het initiatief om de verschillende diversiteits-
onderwijsprogramma’s meer met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door onze 
UP-studenten te werven bij het Honours Trajectum Utrecht van de faculteit 
Geesteswetenschappen. Deze verbinding zal het komende jaar verder worden versterkt. 

 

 

Door corona zullen de eerste bijeenkomsten van deze programma’s pas in dit 
cursusjaar plaatsvinden. Het streven is om juist deze programma’s op de Uithof te 
laten doorgaan, aangezien community vorming bij deze projecten essentieel is. 

Evaluatie 
Per september 2020 wordt een onderzoekster aangesteld die zowel U-Talent UP als 
Girls Club IN zal evalueren. 

https://www.uu.nl/onderwijs/honours-trajectum-utrecht
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2.2 Verbreding naar alfa- en gammavakken 
Ondertussen zijn de alfa-gammamasterclasses een begrip onder onze partnerscholen. 
Veel scholen deden afgelopen jaar dan ook mee met het vervolg van de alfa-gamma 
pilot. Er werden bijna 20 masterclasses georganiseerd vanuit de faculteit 
Geesteswetenschappen, faculteit REBO, faculteit Sociale Wetenschappen en het Sociale 
Geografie departement van de faculteit Geowetenschappen. 

Wederom was deelname mogelijk zonder extra kosten voor de scholen. Er golden wel 
een aantal voorwaarden, zoals het aanwijzen van een alfa-gammacoördinator en het 
stimuleren en faciliteren van leerlingen om deel te nemen. 

Op verzoek van onze ambitiescholen is door de faculteit Geesteswetenschappen dit jaar 
ook gewerkt aan de opzet van een nieuw onderwijsprogramma: Alfa-academie. Net als 
bij U-Talent Academy gaat het daarbij om een verdiepend cursorisch programma voor 
leerlingen van 5 en 6 vwo met een bijzondere belangstelling voor talen, waarbij de 
deelnemers gedurende langere tijd (1 of 1,5 jaar) een inhoudelijke programma aan de 
universiteit volgen. Gedurende het jaar zijn samen met acht geselecteerde 
ambitiescholen de eerste stappen gezet om niet alleen met U-Talent, maar ook onderling 
een samenwerkingsverband te vormen. De talenopleidingen van de UU hebben gewerkt 
aan een gezamenlijk campusprogramma.  
 
Dit programma gaat de volgende mogelijkheden bieden: 

1. Kennismaken met wetenschappelijke talenopleidingen; 
2. Verbreden en verdiepen van de talige kennis en academische vaardigheden, 

ondersteuning van de studieloopbaanontwikkeling;  
3. Via peer learning een brug slaan tussen de wetenschap (de talenopleidingen) en 

de onderwijspraktijk (de schoolvaktalen). 

 

 

Masterclasses alfa-gamma 
De Stuurgroep heeft besloten om de masterclasses in 2020-2021 te vervolgen en in 
2021-2022 te laten indalen in het kernprogramma van U-Talent, waarmee ze een 
regulier onderdeel gaan vormen van het U-Talent programma voor onze 
partnerscholen.  

Alfa-academie 
Komend jaar gaat de Alfa-academie van start met 8 scholen. De 5vwo-leerlingen 
kunnen kiezen uit twee programma’s: ‘De kracht van taal’, waarin maar liefst 10 
talen aan bod komen, en ‘L’Étranger’, een programma in het teken van Frans. in 
beide programma’s is plek voor vier leerlingen per school. 

Vanwege corona zal een deel van de moduledagen wellicht online moeten 
plaatsvinden. We verwachten ook beperkingen bij de ‘sociale activiteiten’ die we voor 
de leerlingen willen organiseren rond en naast de moduledagen. 
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2.3 Aanpak lerarentekort 
De lerarentekorten worden steeds groter, vooral in de bètavakken. Dat probleem raakt 
zowel de middelbare scholen als het hoger onderwijs. Immers, een tekort aan bevoegde 
docenten zal van invloed zijn op de aantallen en de voorkennis van de instromende 
studenten. Daarmee is het bestrijden van het lerarentekort iets wat ook binnen het 
U-Talentprogramma aandacht kan krijgen, zo bleek ook op het partneroverleg in 
november 2019. Daarom zijn in 2019-2020 een aantal projecten gestart, die direct of 
indirect hopen bij te dragen aan de vermindering van het lerarentekort. 

Student op School 
Via Student op School zullen universitaire bachelorstudenten een community service 
traject op een middelbare school gaan uitvoeren. Dit project is in het voorjaar van 2020 
gestart, de eerste studenten zullen in 2020-2021 op een aantal U-Talentscholen aan de 
slag gaan. In dit project snijdt het mes aan twee kanten. Docenten op scholen worden 
ontlast, waardoor het docentschap aantrekkelijk blijft en docenten tijd krijgen voor 
bijvoorbeeld nascholing. Tegelijkertijd maken studenten uit bètastudies kennis met het 
middelbaar onderwijs vanuit een ander gezichtspunt dan zij als leerling ervaren hebben.  

Co-teach Informatica 
Het project Co-teach Informatica beoogt informatica aan te bieden op scholen zonder 
bevoegde docent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van IT-experts uit onder andere het 
bedrijfsleven, de vakdidactische expertise van de universiteit en studenten informatica 
die online leerling opdrachten nakijken. Ook dit project is in 2019-2020 voorbereid en zal 
starten in 2020-2021 op een aantal U-Talentscholen. 

 

Eigen U-Talentactiviteiten 
Tenslotte dragen we ook met onze eigen U-Talentactiviteiten bij aan het terugdringen 
van het lerarentekort. Doordat wij in onze programma’s docenten vanuit scholen 
detacheren om ons onderwijs te geven, hopen we bij te dragen aan het 
carrièreperspectief van docenten en daarmee aan het behoud van docenten in het 
onderwijs. Aan de andere kant laten we studenten via onze eigen studentenpool 
kennismaken met onderwijs in de U-Talentactiviteiten, wat hun beeld van onderwijs en 
lesgeven op een positieve manier kan bijstellen. 

  

https://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut/student-op-school-sos
http://www.co-teach.nl/
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2.4 Het U-Talentnetwerk 
In 2019-2020 zijn vier nieuwe partnerscholen begonnen in het U Talentnetwerk: 
Minkema College, Johannes Fontanus College, Gerrit Rietveld College en Alberdingk 
Thijm College. Daarmee komt het totale aantal scholen uit op 48. De scholen zijn 
begonnen als connectiescholen en kunnen op termijn aangeven of ze willen overstappen 
naar het ambitieprogramma.  

 

Coördinatorenbijeenkomsten  
De overkoepelende bètacoördinatoren kwamen in 2019 twee keer bijeen. De eerste keer 
betrof het een gezamenlijke vergadering van ambitie en connectiecoördinatoren, de 
tweede vergadering was apart voor deze groepen, op een partnerschool. In 2020 konden 
de fysieke vergaderingen niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. U-Talent 
organiseerde in plaats daarvan in april en mei een online inspiratiesessie voor alle 
coördinatoren van de U-Talentscholen, waarin uitgewisseld werd over online lesgeven, 
de effecten van corona op de scholen en de manier waarop U-Talent in coronatijd kon 
doorgaan. Aan het eind van het schooljaar is weer een regulier coördinatorenoverleg 
georganiseerd, online via MS Teams. 

Ook alfa-gamma organiseert drie of vier keer per jaar bijeenkomsten met de groep alfa-
gamma coördinatoren. Die leveren interessante inhoudelijke discussies op, maar ook 
blijkt wel eens dat sommige alfa-gamma coördinatoren een lastige positie ervaren in de 
scholen. Deels vanwege de focus op bètavakken en de status die deze als vanzelf 
hebben. Deels ook omdat de werving leerlingen moeizaam kan verlopen. Regelmatig 
zeggen coördinatoren af vanwege werkdruk op school. Dit hangt deels samen met 
ervaren ongemak bij het maken van afspraken met de schoolleiding over uren die 
besteed kunnen worden aan de U-Talentactiviteiten.  

Een netwerk binnen een netwerk 
U-Talent maakt deel uit van de samenwerkende regionale VO-HO netwerken. In dit 
overleg van 10 regionale netwerken van HO instellingen en havo/vwo-scholen bespreken 
we gezamenlijke thema’s, zoals de aanpak van het lerarentekort, het verschil tussen 
programma’s voor havo en vwo, en de betrokkenheid van de netwerken bij 
curriculum.nu. Gezamenlijk organiseren de VO-HO netwerken voor scholen jaarlijks de 
Hannover Messe Challenge. 

  

 

Er staan op dit moment 10 scholen op de wachtlijst van het U-Talent netwerk. Dit 
zijn scholen die aangegeven hebben eventueel belangstelling te hebben om toe te 
treden tot het netwerk. In dit cursusjaar zal de Stuurgroep opnieuw bekijken of er 
ruimte is voor nieuwe scholen, waarop deze scholen benaderd zullen worden voor 
een algemene voorlichtingsbijeenkomst. 

http://www.vohonetwerken.nl/
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2.5 Evaluatie 
In 2019-2020 zijn de gebruikelijke evaluaties voor de masterclasses en het 
docentenprogramma voortgezet. Door het inkorten van de vragenlijst van de 
masterclasses en het toevoegen van meer open vragen leveren de evaluatieresultaten 
meer verbeterpunten op voor de programma’s. 

Daarnaast is er een onderzoeker aangesteld die van oktober 2019 tot oktober 2021 
onderzoek zal doen naar de doelen van U-Talent. Hierbij richt zij zich op drie thema’s: 
(1) het functioneren van U-Talent als partnerschap, (2) het leren en de interesse-
ontwikkeling van leerlingen gedurende hun deelname aan U-Talentprogramma(’s) en (3) 
de leerervaringen van leerlingen gedurende hun leertraject binnen de 
U-Talentprogramma’s en daarna. Omdat deze onderzoeker gefinancierd wordt uit 
universitaire bèta-gelden en omdat er ethische beperkingen zijn voor het doen van 
onderzoek aan kinderen onder de 16 jaar, richten deelonderzoek 2 en 3 zich op de 
bètamasterclasses en de U-Talent Academy. 

 

  

 

In december 2020 volgt het eerste rapport van de onderzoeker. In dit onderzoek 
gaat het over het partnerschap van U-Talent: de onderliggende relaties tussen alle 
partners en de mogelijkheid om de netwerkfunctie verder te versterken. Daarna zal 
zij verder werken aan de twee andere thema’s. 
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3. Uit de organisatie 
Ook organisatorisch is U-Talent in beweging. Verbreding en 
veranderingen in ons programma brengen uitbreidingen en 
wijzigingen in het team met zich mee. Wij streven ernaar een 
lerende organisatie te zijn, en mee te bewegen met wensen 
en ontwikkelingen in het veld. 
 

3.1 Ons team 
Het U-Talentteam is in het cursusjaar 2019-2020 verder uitgebreid. Vanwege de 
toenemende belangstelling voor onze eerste- en tweedeklasdagen, hebben we het 
docententeam versterkt met twee onderbouwdocenten. Martin Fousert en Angus Hoefs, 
beide docent op een van onze partnerscholen, verzorgen nu gezamenlijk het 
onderbouwprogramma en werken aan een verdere ontwikkeling en uitbreiding. 

Daarnaast is ons team uitgebreid met een leerlingbegeleider voor het U-Talent UP 
programma (Lale Yücel) en werkt vanuit de faculteit Sociale Wetenschappen Lucía 
Chisari aan de evaluatie van ons programma. 

3.2 Communicatie 
Tastbare middelen 
Het afgelopen schooljaar hebben we op verzoek van onze scholen verder gewerkt aan 
het verbeteren van onze communicatie-uitingen. Net als vorig jaar zijn er weer 
coördinatorenboekjes geschreven voor onze partnerscholen, met daarin alle informatie 
over het komende schooljaar. Ook hebben de masterclasses en het docentenprogramma 
nieuwe folders gekregen. Op verzoek van de coördinatoren van onze scholen hebben we 
dit jaar niet alleen posters gemaakt voor de masterclasses, maar ook posters van het 
docentenprogramma aangeboden. De coördinatoren kunnen deze posters ophangen in 
de docentenkamer, waardoor ons docentenprogramma breder bekend zal worden.  

Daarnaast zijn er ook een aantal algemene flyers ontwikkeld of geüpdatet: 
- Een flyer specifiek voor leerlingen met interesse in de U-Talent Academy 
- Een algemene flyer voor leerlingen om onze (open) activiteiten te promoten 
- Een Engelstalige flyer met algemene informatie over U-Talent 

Digitale middelen 
Het aantal lezers van onze activiteitenmail is het afgelopen jaar sterk gestegen, doordat 
we bij alle partnerscholen de mailadressen van de docenten hebben opgevraagd. Dit had 
het gewenste effect: kort na het versturen van de eerste activiteitenmail van het jaar 
stroomden de aanmeldingen binnen. Fijn om de docenten op deze directe manier te 
kunnen bereiken. 

Daarnaast is dit schooljaar een video over de masterclasses gemaakt. Hierin komen 
zowel de havo, vwo-bèta als de alfa-gammamasterclasses aan bod. De video kan 
gebruikt worden door onze partnerscholen om leerlingen te laten zien hoe het eraan toe 
gaat tijdens een masterclass. Daarnaast is de video ook interessant voor leerlingen van 
scholen die (nog) geen partnerschool zijn, doordat ze op een toegankelijke manier 
informatie verschaft over de masterclasses. 

https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/624/2019/12/Flyer-U-Talent-Academy-oktober-2019-webversie.pdf
https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/624/2017/06/Flyer-U-Talent-open-activiteiten-webversie.pdf
https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/624/2019/12/Engelstalige-flyer-november-2019-drukversie.pdf
https://youtu.be/tgsKBw7TCf8
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Tijdens de Open Dagen van de UU zijn dit jaar presentaties gegeven door twee 
medewerkers van U-Talent om de zichtbaarheid van de masterclasses te vergroten. 
Insteek hierbij was de mogelijkheid voor studiekiezers van U-Talentscholen én van niet-
U-Talentscholen om een masterclass te volgen als oriëntatie op een specifiek vakgebied. 

 

 

Ten behoeve van de zichtbaarheid van U-Talent binnen de scholen maken we weer 
algemene posters over de masterclasses en het docentenprogramma. Daarnaast zal, 
in plaats van de folders, de website een grotere rol krijgen. We breiden de pagina’s 
voor coördinatoren uit, zodat daar steeds de meest actuele informatie te vinden is. 
Wanneer corona het toelaat, willen we opnieuw een of meer video‘s maken. 

Sociale media 
Juist in tijden van online onderwijs is het belangrijk om onze digitale aanwezigheid 
verder te verstevigen. Hiervoor wordt iemand aangesteld die ervaring heeft met 
sociale media. Er zal onder andere een U-Talent Instagram-account worden opgezet. 
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Deel II: Activiteitenverslag 
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4. Onze activiteiten 
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.  

Daarnaast organiseert U-Talentactiviteiten voor docenten 
waaronder nascholingscursussen en vaknetwerken. 

Door corona konden in de tweede helft van het jaar veel activiteiten 
niet doorgaan. Voor de volledigheid geven we aan het eind van dit 
hoofdstuk we een overzicht van de door corona afgelaste 
activiteiten. 

4.1 Activiteiten voor de onderbouw 
Campusdagen Red het regenwoud en Muzikale brainwaves 

1e en 2e klas havo/vwo  480 deelnemers 

Voor de 1e en 2e klas vonden twee verschillende campusdagen plaats: Red het 
regenwoud en Muzikale brainwaves. Beide activiteiten zijn in beide leerjaren 
aangeboden. De 1e en 2e klas campusdagen zijn zowel voor havo- als voor vwo-
leerlingen bestemd. Tijdens de bijeenkomsten maken de leerlingen kennis met 
onderzoek en wetenschap en gaan ze zelf lekker aan de slag! Een deel van de 1e 
klasdagen (Red het Regenwoud) kon door corona niet doorgaan. Toch zijn er in 2019-
2020 in totaal 480 leerlingen uit klas 1 en 2 naar de campus gekomen. 
 
Red het regenwoud 
Tijdens de 2e klas campusdagen voor Red het regenwoud kwamen 119 leerlingen 
verdeeld over 3 dagen naar op de campus. Zij leerden in de Botanische Tuinen van de 
universiteit over tropische regenwouden en de bedreigingen waar deze gebieden mee te 
maken hebben. Omdat Red het regenwoud voor klas 1 door corona niet door kon gaan 
op de campus, werd er een online editie georganiseerd waar zo’n 25 leerlingen aan 
meededen.   

 

Muzikale brainwaves 
Het nieuwe onderbouwprogramma Muzikale brainwaves werd positief ontvangen door de 
leerlingen en begeleidende docenten. Vier dagen werden er georganiseerd voor klas 1 
(182 leerlingen) en vier voor de tweede klas (154 leerlingen). Vanuit verschillende 
perspectieven (natuurkunde, biologie, wiskunde en informatica) bestudeerden de 
leerlingen hoe muziek werkt en gingen zelf aan de slag.  

“Ik vond het een leuk onderwerp met een leuke locatie die er goed bij past.” 
- Deelnemer Red het Regenwoud, 2019 
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First Lego League: Kick Off 

1-2 havo/vwo  25 deelnemers 

De kick off biedt leerlingen een oriëntatie op het gebied van robotica en het doen van 
een science onderzoek. Tijdens de eendaagse bijeenkomst werd de missietafel van het 
jaar gepresenteerd, waarmee de leerlingen meteen konden zien wat ze voor de wedstrijd 
van First Lego League (FLL) konden verwachten. Voor het bijbehorende FLL-science 
project ‘city shaper’ was er een inspirerende lezing van een architect over het 
herontwerpen van een dorp/stad met aandacht voor een betere omgeving voor iedereen. 
Daarnaast werd ook een presentatie gegeven over realistische problemen die bedrijven 
moeten oplossen om te bouwen aan een duurzame stad. De middag werd gebruikt om 
de robotmissies te bestuderen en starten met het bouwen en programmeren van de EV3 
lego robots. Voor degenen zonder voorkennis was er ook lesmateriaal om stap voor stap 
de EV3 robot te leren kennen. 

 

De drie docenten van de drie deelnemende scholen kregen een beeld wat er wordt 
verwacht van de wedstrijdonderdelen en kregen adviezen bij de begeleiding van het 
project. 

 

 

In 2020-2021 wordt Plastic soep het programma voor de 2e klas. Dit programma 
werd voorheen aan klas 1 aangeboden, maar uit evaluaties bleek dat het voor 
eersteklassers te hoog gegrepen was. In verband met corona zal er een online versie 
van Plastic soep worden aangeboden. 

Red het regenwoud en Muzikale brainwaves worden de programma’s voor de 1e klas. 
Afhankelijk van de situatie in het voorjaar worden dit dagen op de campus of een 
online alternatief.  

“Leuk om direct een missie proberen te programmeren met onze lego robot!”  
– Deelnemer First Lego League, 2019 

 

De ‘First Lego league’ masterclass kan het best op de HU-locatie worden uitgevoerd 
vanwege het lesmateriaal en het interactief in gesprek zijn met de teams. We hebben 
echter een variant samengesteld die de mogelijkheid biedt om de masterclass op 
afstand te laten plaatsvinden (in geval van corona maatregelen). Jaarlijks wordt het 
thema aangepast met de invulling van nieuwe gastsprekers. 
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4.2 Activiteiten voor havo 3 en havo-bovenbouw 
Make your future 

3 havo  348 deelnemers 

Deze vier halve dagen bieden leerlingen een oriëntatie op vervolgstudies op het HBO die 
toegankelijk zijn met een profiel N&T of N&G. De activiteit is bedoeld als hulp bij de 
profielkeuze die per 1 april gemaakt moet worden op school.  

Elk dagdeel gaan maximaal 90 leerlingen verdeeld over zes groepjes onder begeleiding 
van een student langs zes activiteiten. Iedere activiteit geeft een beeld (interactief) van 
de inhoud van een studie. Op verzoek van de instituten is dit jaar de tijdsduur van deze 
activiteit met tien minuten toegenomen tot een totaal van 30 minuten. Dit keer waren er 
vanuit de scholen enkele docenten mee, die de leerlingen begeleiden bij de 
voorbereiding op hun profielkeuze. Zij waren erg enthousiast en onder de indruk van het 
gebodene. 

 

Ondanks de onderwijsstaking eind januari was de belangstelling groot. De leerlingen 
waren enthousiast en gaven aan een beter beeld te hebben van de studies die ze na de 
havo kunnen gaan volgen.  

 

Choose Your Bèta Skills 

4/5 havo  58 deelnemers 

‘Choose your bèta skills’ is een oriëntatiedag op studies van de HU, de mogelijke 
toekomstige studies van havo-leerlingen. Dit jaar werd de activiteit voor het eerst in het 
najaar georganiseerd in plaats van in april. Hierdoor was de timing beter i.v.m. de 
examens van 5 havo-leerlingen. Voor het eerst was de activiteit ook toegankelijk voor 
leerlingen van de ambitiescholen, maar de deelname uit de scholen bleef nog wat achter.  

 

De leerlingen kiezen na de pitches van de betrokken studierichtingen, twee workshops 
van ieder 2,5 uur. De eerste in de ochtend, de tweede in de middag. 

“Wat is het hier gaaf! Ik heb nog nooit aan laboratoriumonderzoek gedacht, maar dit 
lijkt me een superstudie. Ik neem zeker scheikunde in mijn profiel.” 

– Deelnemer Make your future, 2020 
 

 

 

Deze activiteit kan moeilijk online georganiseerd worden, en zal dus mogelijk een 
jaar geannuleerd moeten worden in verband met corona.  

 “Hartstikke zinvol, omdat ik nu weet wat ik echt niet wil…. Ik had me informatica 
anders voorgesteld en weet nu dat ik elektrotechniek veel leuker vind.” 

– Deelnemer Choose your B èta Skills, 2019 



 
 

19 
 

 

Masterclasses havo 

4/5 havo  39 deelnemers 

 

Acht masterclasses voor de havo aan de HU stonden er dit jaar op het programma. 
Helaas konden er uiteindelijk maar drie doorgaan. Een van de masterclasses is 
geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen, de andere vier konden niet 
doorgaan ten gevolge van de 
coronamaatregelen. 

De drie masterclasses die door gingen, 
zijn: Bouw je droomhuis, Scoren voor 
gezondheid en Raspberry Pi & Arduino. 
Tijdens de eerste masterclass 
ontwerpen leerlingen gezamenlijk een 
wijk. Zij bouwen deze ook met behulp 
van 3D geprinte huisjes en 
huizenblokken. Centraal staan de 
begrippen smart and sustainable.  

In scoren voor je gezondheid leren 
leerlingen, onder andere door 
laboratoriumonderzoek, over de aanwezigheid van suiker, vet en zout in voedsel en de 
invloed en uitwerking daarvan op de eigen gezondheid.  

 

De masterclass Raspberry Pi & Arduino, is voor zowel leerlingen uit havo als vwo 
toegankelijk en biedt hen een oriëntatie of verdieping op toepassingen met arduino’s of - 
voor een enkeling - Raspberry Pi. Naast het verwerven van basiskennis is het doel het 
maken van een eigen ontworpen toepassing. 

Overzicht masterclasses havo 2019-2020 
Bouw je droomhuis in de wijk 

 

De invulling van deze dagen wordt heroverwogen om beter tegemoet te komen aan 
de wensen van scholen en leerlingen. Een mogelijkheid is alleen een ochtend- of 
middagprogramma aan te bieden i.p.v. een hele dag, of om de pitches via filmpjes 
van tevoren naar de scholen te sturen. Online kan de dag niet plaatsvinden, in dat 
geval zal de activiteit geannuleerd worden. 

“Ik eet nooit meer bij McDonalds….”  
– Deelnemer masterclass Scoren voor gezondheid, 2019-2020 

 “Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar aan ons huis kan heel wat aangepast 
worden, zodat we veel beter bezig zijn met energieverbruik.”  

– Deelnemer masterclass Bouw je Droomhuis, 2019-2020 
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Leren van raadsels (geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) 
Ontwerp een kunsthand 
Raspberry Pi & Arduino voor beginners  
Take Care (Geannuleerd vanwege corona) 
Door meten meer weten (Geannuleerd vanwege corona) 
Hoe gezond zijn suiker, zout en vet? (Geannuleerd vanwege corona) 
Kijken door de ogen van een computer (Geannuleerd vanwege corona) 
Maak papier en karton klaar voor de toekomst (Geannuleerd vanwege corona)  
[georganiseerd door de UU i.s.m. de papierindustrie] 

 

 

Robotics – the next Level 

4/5 havo  5 deelnemers 

In deze unieke nieuwe workshop werken hogeschoolstudenten, havoleerlingen en hun 
begeleiders samen aan dezelfde First Tech Challenge: het bouwen van een professionele 
robot en meedoen aan een wedstrijd. Naast enkele verrijkende workshops (oriëntatie op 
robotica en werken in de werkplaats) gaan de teams vooral zelfstandig aan de slag. In 
totaal deden er vijf leerlingen, vier studenten en zes docenten van verschillende scholen 
mee. De leerlingen hebben kennis gemaakt met diverse mogelijkheden van fabriceren 
van eigen ontworpen onderdelen van hun robot, zoals de 3D printer en puntlassen. Ook 
hebben ze geleerd om als team een complex project op te pakken en zich verdiept in 
hun eigen interesses op het gebied van werktuigbouw, elektronica en programmeren. 
Het wedstrijdelement (twee wedstrijddagen) was extra stimulerend om zes middagen 
naar toe te werken.  

 

 

 

 

Het is de bedoeling om dezelfde masterclasses aan te bieden. De masterclasses zijn 
echter niet geschikt om online aan te bieden. In sommige gevallen zal het aantal 
leerlingen lager zijn om een masterclass ‘coronaproof’ te kunnen laten doorgaan. 

 

“Bij  de volgende wedstrijd gaan we het nog beter doen!”  
– Deelnemer Robotics – the next level, 2019 

 

‘Robotics, Next Level’ zal opnieuw worden aangeboden. Ook andere U-Talent 
schoolteams zullen tijdens enkele “workshopdagen” worden uitgenodigd, om 
tussentijds te oefenen met het wedstrijdveld en daarbij samen kennis uit te wisselen. 
De verwachting is dat deze masterclass alleen bij een totale corona lockdown deels 
komt te vervallen. 
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U-Talent College  

4/5 havo  22+41 deelnemers 

Vijf verplichte masterclasses, zes projectdagen, een bedrijfsexcursie en een 
schoolprogramma vormen samen het ‘U-Talent College’. Leerlingen worden uitgedaagd 
en verdiepen zich in de bètavakken, krijgen inzicht in onderzoekvaardigheden en 
rapportage-/presentatietechniek en oriënteren zich op de inhoud en opzet van 
toekomstige studies. 

Cohort 2018-2019 
Deze groep, 22 leerlingen, is gestart in september 2018 en heeft in september 2019 de 
laatste projectdagen gehad. De afsluitende avond vond in oktober 2019 plaats. Hier is 
gepresenteerd voor ouders, familie, docenten en een aantal mensen uit het 
bedrijfsleven, zoals een apotheker en medewerkers van IBM. De deelnemers hebben 
zeer uiteenlopende onderwerpen gepresenteerd, zoals een 3D printer voor 
kindermedicijnen, een duurzaam huis en een 3D printer voor het perfecte brilmontuur.  

 

Cohort 2019-2020 
Er werden dit jaar voor het eerst vier verplichte en één gekozen masterclass gevolgd. 41 
leerlingen hebben daarna in groepjes aan een gezamenlijk project gewerkt. Elk groepje 
heeft een van de vier hoofdonderwerpen gekozen: levensloophuis, serious gaming, 
robotica of alternatieve bereikbaarheid USP. In deze samenwerkingsopdracht worden 
leerlingen beoordeeld op samenwerking, inzet, onderzoeksvaardigheden, creativiteit, 
toepasbaarheid van opgeleverd product e.d.. Daarnaast krijgen het projectverslag en de 
projectpresentatie een beoordeling. Bij het behalen van een positieve beoordeling zullen 
de leerlingen een certificaat ontvangen, dat uitgedeeld wordt op de feestelijke slotavond.  

 

Naast dit traject op de HU volgen leerlingen ook een talentprogramma op de eigen 
school. Dit schoolprogramma is een voorwaarde om mee te mogen doen. Selectie voor 
deelname vindt plaats op de eigen school. 

De keuzemasterclasses (Take Care (verpleegkunde), Meten is Weten (IA) of Kijken door 
de ogen van de computer (ICT)) konden dit jaar i.v.m. corona niet doorgaan. De 
bedrijfsexcursie moest ook geannuleerd worden. De eerste twee projectbijeenkomsten 
hebben online plaatsgevonden voor de zomervakantie. 

 

“Dit moet je altijd doen!”  
– Deelnemer U-Talent College, cohort 2018-2019 

“Dit is een buitenkans.”  
– Deelnemer U-Talent College, cohort 2019-2020 

 

Dit jaar is de opzet hetzelfde, tenzij corona tot aanpassingen in het programma 
dwingt. De projectdagen na de zomerstop zullen gedeeltelijk plaatsvinden bij 
StayOkay Soest. Ook de certificaatuitreiking wordt aldaar gehouden. De 
eindpresentatie van het project zal gaan d.m.v. filmpjes en een projectverslag. 
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4.3 Activiteiten voor vwo 3 en vwo-bovenbouw  
U-Talent Academy 

5/6 vwo   146+105 deelnemers 

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 getalenteerd zijn voor 
de bètavakken en gemotiveerd om zich hier extra in te verdiepen. De Academy start in 
klas vijf en loopt door in de zesde. De Academy bestaat uit een schoolprogramma 
(verdieping en verrijking binnen de school) en een campusprogramma op de universiteit. 
Het campusprogramma omvat zes tweedaagse modules, een excursie en een onderzoek 
(thesis) van 100 studielasturen. Ook is er aandacht voor community vorming in diverse 
sociale activiteiten en voor academische vaardigheden in het U-Talentuur . 

De modules die in de Academy worden aangeboden, worden doorlopend herzien en 
vernieuwd. In het afgelopen jaar is in 6vwo voor het eerst de 4-daagse module 
Astrobiologie gegeven. De module bestond uit een algemeen deel met o.a. een excursie 
naar ESA en uit een biologische, natuurkundige of scheikundige oriëntatie op het 
onderwerp. De module Ontwikkelingsbiologie in 6vwo is herzien met behulp van een 
medewerker van het Departement Biologie. Iedere keer blijkt weer dat betrokkenheid 
van een enthousiaste onderzoeker een grote meerwaarde heeft voor de leerlingen. 

Door corona konden de excursies helaas niet doorgaan. De moduledagen zijn wel 
allemaal online doorgegaan, waarbij docenten veel creatieve en motiverende oplossingen 
vonden voor het wegvallen van de activiteiten op de campus. Ook de 
getuigschriftenuitreiking van Jaarklas 2020 verviel helaas door corona. De 
getuigschriften zijn aan de scholen opgestuurd en door hen uitgereikt.  

Thesis  
Alle U-Talent Academy leerlingen doen in groepen van 3 of 4 een onderzoek, meest bij 
een van de vele onderzoeksgroepen van de UU en het UMC op gebied van 
bètaonderzoek. Deze thesis was dit jaar voor het eerst niet direct gekoppeld aan het 
profielwerkstuk, al gebruiken de meeste leerlingen het in overleg met de school wel als 
zodanig. Hierdoor kon het resultaat van het thesisonderzoek voor het eerst worden 
weergegeven in de vorm van een wetenschappelijk artikel in plaats van een 
profielwerkstukverslag. Het schrijven in het Engels werd hierbij gestimuleerd. Op basis 
van aanbevelingen van de begeleidende U-Talentdocenten zijn 10 artikelen aangeboden 
aan het Young Scientists Journal. De afhandeling daarvan loopt nog.  

De afsluiting van het thesistraject vond plaats tijdens het U-Talent Thesissymposium, 
een wetenschappelijk symposium met gezamenlijke opening, twee keynote presentaties, 
parallelsessies met posterpresentaties, korte presentaties en workshops verzorgd door 
de 6vwo leerlingen. Het symposium trok 350 bezoekers.  

 

“U-Talent heeft het mogelijk gemaakt dat mijn dochter een combinatie van 
literatuuronderzoek en praktisch onderzoek bij Farmacie kon uitvoeren”  

– Ouder van een deelnemer, tijdens het thesissymposium 2020 
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Iedere presentatie werd gejureerd door docenten en leerlingen van de Academy uit 
5vwo. De afsluiting werd verzorgd door onderzoeker en stuurgroeplid professor Toine 
Pieters. Hij reikte ook de publieksprijs uit. 

 

Vanwege het groot aantal deelnemers organiseerden we het symposium op het 
University College Utrecht. Deze locatie heeft een Dining Hall die bijzonder geschikt 
bleek om iedereen te herbergen. 

 

 

Masterclasses vwo bèta 

4-6 vwo  417 deelnemers 

Er zijn 22 masterclasses georganiseerd vanuit UU Bèta. Deze dienen ter verdieping en 
verrijking op het gebied van de bètavakken. In totaal hebben meer dan 400 leerlingen 
deelgenomen aan deze masterclasses en hebben we dus 400 leerlingen kennis kunnen 
laten maken met de universiteit en verdieping kunnen bieden op het gebied van allerlei 
interessante onderwerpen.  

Eén masterclasses moest geannuleerd worden vanwege te weinig inschrijvingen. Twee 
van de zes masterclasses die niet door konden gaan vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus, zijn aan het eind van het schooljaar alsnog online aangeboden. Er bleken 
ruim voldoende leerlingen interesse te hebben in een online variant. Eén van de 
masterclasses die online is aangeboden was de dit jaar nieuw ontwikkelde 
biologiemasterclass ‘Schoon water door schimmels’ in samenwerking met het 
departement Biologie 

 

“Een leuke ervaring, trots om onze resultaten aan iedereen te laten zien”  
– Academy deelnemer Jaarklas 2020, tijdens het thesissymposium 

“Heel positieve sfeer en geweldig dat jullie dit op deze manier organiseren”  
– Ouder van deelnemer, tijdens het thesissymposium 2020 

 

Het afronden van het thesisonderzoek in de vorm van een artikel is positief 
geëvalueerd. Het geeft leerlingen een enorme leeropbrengst in het kort en bondig 
formuleren en schrijven van resultaten. Volgend jaar willen we er weer een grootse 
activiteit voor de hele jaarklas van maken. De onderzoeken zullen door corona veelal 
in aangepaste vorm plaatsvinden. Ook zal in verband met corona het symposium 
waarschijnlijk in een andere vorm plaats moeten vinden. 

Onderzocht wordt de samenwerking met een onderzoeksHUB van de UU. Hierbij 
kunnen grotere groepen leerlingen onderzoek doen bij een citizen science-
onderzoeksgroep en daarmee bijdragen aan langlopende onderzoeken van de UU. 
Gekeken wordt ook naar de mogelijkheden van online (voor)besprekingen en in 
sommige gevallen het online of op afstand uitvoeren van het onderzoek. Vergroten 
van de literatuurcomponent is ook een optie. 
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De masterclasses zijn dit jaar allemaal geëvalueerd met een vragenlijst die de leerlingen 
na afloop per mail hebben gekregen. De vragenlijst is door 55,3% van de deelnemers 
ingevuld. Van de respondenten geeft 67% de gevolgde masterclass een 8 of hoger. Zo’n  
85% zou de masterclass aanbevelen bij anderen.  

 

 

Overzicht masterclasses UU bèta 
Help, ik heb data! 
Hoera, ik ga onderzoek doen! – (in verband met corona online) 
3D printen van levende weefsels 
A Glimpse into the Subatomic World 
Being a Drug Designer for Two Days 
Bio-inspired Innovation 
De confrontatie met Einstein 
De potentie van het hart 
De verpakking die pakt 
Eiwitten in kaart gebracht 
Fijnstof meten: kleine deeltjes, grote impact! 
Growing Organs in the Lab  
In de ban van het griepvirus 
IT is Puzzling 
Magnetische vloeistoffen 
Programmeer een hit! 
Schoon water door schimmels - (in verband met corona online) 
Verken de quantumwereld 
Verzamelingen: eindig en oneindig 
Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9 (Geannuleerd vanwege corona) 

“Enthousiaste sprekers, er zijn verschillende kanten van het onderwerp belicht en je 
kon een kijkje nemen in het lab.” 

– Deelnemer Masterclass vwo bèta, 2019-2020. 
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Wetenschap in de Gouden Eeuw (Geannuleerd vanwege corona) 
Meet de botsing van twee zwarte gaten (Geannuleerd vanwege corona) 
[georganiseerd door de HU] 
Maak papier en karton klaar voor de toekomst (Geannuleerd vanwege corona)  
[i.s.m. papierindustrie] 

 

 

Masterclasses vwo alfa-gamma 

4/5/6 vwo en 4/5 havo  340 deelnemers 

Ondanks corona konden 13 van de 15 masterclasses doorgaan. De nieuwe masterclasses 
#MeToo: Inclusief burgerschap, en Me, myself, and I? bleken direct populair. Er is 
belangstelling voor typische gamma onderwerpen. 

Opvallend was dit jaar dat de alfa-gamma masterclasses dit jaar vooral vrouwelijke 
deelnemers aantrok.  

 

Uit evaluaties blijkt dat de moeilijkheidsgraad van de masterclasses in sommige gevallen 
omhoog kan. De leerlingen geven aan dat ze vooral meedoen om een beter beeld van 
universiteit te krijgen. Ze geven deze masterclasses hoge waarderingscijfers: twee derde 
geeft een cijfer boven de 7,5. Ze noemen daarbij de inspirerende docenten, de 
interessante onderwerpen en de strakke organisatie. 

 

Overzicht masterclasses UU alfa-gamma 
#MeToo: Inclusief burgerschap 
Digitale identiteit 
Door wie word jij beïnvloed? 
Forensisch tekstonderzoek 
Grenzeloze toekomsten en de Europese burger  
Historisch onrecht: ingehaald door de geschiedenis? 

 

De masterclasses zullen opnieuw aangeboden worden. In verband met corona zal het 
programma beperkter zijn. Een deel zal vervallen, een deel wordt online aangeboden. 
Als het mogelijk is om masterclasses op de campus organiseren zullen we dat doen. 

Het aanbod van masterclasses is uitgebreid. Waar zich de gelegenheid voordoet 
zullen we de ontwikkeling van nieuwe masterclasses stimuleren, maar gezien de 
huidige situatie heeft dit geen prioriteit. 

 

“Het was interessant, het was niet al te lang.  
Het was eindelijk eens iets anders dan de middelbare school.”  

– Deelnemer Masterclass alfa-gamma, 2019-2020 

 

“Ik heb contact gelegd met andere leuke mensen en de stad Utrecht beter leren 
kennen doordat ik hierheen moest voor de masterclass.”  

– Deelnemer Masterclass alfa-gamma, 2019-2020 

 

https://u-talent.nl/activiteit/metoo-inclusief-burgerschap/
https://u-talent.nl/activiteit/me-myself-and-i/
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Me, myself and I? Welke rol speelt de omgeving in jouw ontwikkeling? 
Sporen van slavernij 
Tekenen met licht: fotografie als kunst 
Tien religies in één straat: hoe doen we dat? 
Vluchtelingen in de media 
Worldbuilding Lab 
Zoveel mensen, zoveel talen 
Ondernemen voor een betere wereld, (hoe) kan dat? (Geannuleerd vanwege corona) 
Ontwerp je ideale lesboek en de ideale school (Geannuleerd vanwege corona) 

 

 

UniStem Day 

5 vwo  80 deelnemers 

Tijdens de UniStem Day kwamen 80 leerlingen uit 5 vwo naar het UMC Utrecht. Hier 
kregen ze van wetenschappers en artsen zeven korte lezingen over stamcelonderzoek. 
Het doel voor deze dag is om leerlingen kennis te laten maken met stamcelonderzoek. 
Het gaat om onderwerpen als het 3D-printen van organen, organoïds en hoe je van 
huidcellen hersencellen kunt maken. Extra bijzonder was dit jaar, dat leerlingen ook 
verschillende laboratoria bezocht hebben. De leerlingen vonden de dag heel interessant. 

 

Hera project: Intoxicating Spaces 

5 vwo  4 partnerscholen 

Het Hera project is een internationaal alfa-gamma schoolproject. Hierin doen 
verschillende groepen leerlingen van vier partnerscholen onderzoek binnen een lopend 
Europees onderzoeksproject en wisselen uit met leerlingen uit de andere landen. 
Partners in dit project zijn het Freudenthal instituut, universiteiten uit Zweden, Engeland 
en Duitsland. Het FI biedt de deelnemende scholen ondersteuning, maar de scholen 

 

Komend jaar zullen er meer masterclasses rond de talen worden aangeboden, in 
verband met de start van de Alfa-academie; populaire masterclasses worden twee 
keer aangeboden. Nieuw is ook de start van de Alfa-academie. Daarnaast wordt in 
verder gebrainstormd over uitbreiding van activiteiten binnen het gamma-gebied. 

Net als bij de bèta masterclasses zal een deel vervallen en wordt een deel online 
aangeboden. Als het mogelijk is om masterclasses op de universiteit te organiseren 
zullen we dat doen. 

 

Het liefst verwelkomen we komend jaar de leerlingen natuurlijk op locatie. Mocht het 
nodig zijn, dan kan deze dag ook online worden georganiseerd. 
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werken zelf hun project uit. Het Hera project is meerjarig, met als afsluiting een 
eindconferentie in oktober 2020. 

 

4.4 Activiteiten voor havo/vwo 3 en bovenbouw 
University Pioneers (UP) 

Bovenbouw havo/vwo  8 deelnemers 

Bovenbouw leerlingen krijgen een oriëntatie op U-Talentactiviteiten en op studeren aan 
het hbo/wo via U-Talent UP. De eerste UP bijeenkomst was in maart 2020, nog net voor 
de corona lockdown. Leerlingen werven was een uitdaging, maar in samenwerking met 
de scholen is er een eerste UP-groep van 8 leerlingen ontstaan. Tijdens de eerste 
bijeenkomst hebben leerlingen kennis gemaakt en een rondleiding van een PhD-student 
gehad. De tweede bijeenkomst kon vanwege corona niet doorgaan. Hierom zal deze 
groep in 2020-2021 weer bij elkaar komen. Ook wordt er in 2020-2021 een nieuwe 
groep geworven, voornamelijk leerlingen die doorstromen vanuit Honours Trajectum 
Utrecht.  
 

 
 

 
 
Escape box in de klas 

Bovenbouw havo/vwo  7 klassen op 2 partnerscholen 

Escape boxen zijn adaptaties van escape rooms voor het onderwijs. Leerlingen ‘breken 
in’ een box. Vanaf november 2019 kunnen U-Talentscholen puzzelboxen gratis lenen om 
te spelen in de klas. Een student en een onderzoeker komen met de boxen mee naar 
jouw klas. Een team van 5-6 leerlingen zit om de box heen, en werkt samen door 
opdrachten uit te voeren in een verhaallijn. Door meerdere boxen tegelijk te gebruiken, 
kan de hele klas meedoen. De docent verzorgd de nabespreking en na de les spreken we 
met de docent en een paar leerlingen over hoe zij de escape box ervaren hebben. Er zijn 
twee onderwerpen beschikbaar: Zoönose en Plastic soep. 

 

De conferentie die in oktober 2020 in het Scheepvaartmuseum plaats zou vinden, 
wordt online georganiseerd. 

“Ik hoop dat wij elkaar tips en tricks kunnen geven  
om elkaar een stapje omhoog te helpen.”  

– Deelnemer U-Talent UP, 2020 
 

 
 
Komend jaar zullen er twee UP groepen zijn. Als de bijeenkomsten niet fysiek door 
kunnen gaan zullen er online alternatieven worden georganiseerd. Een andere 
mogelijkheid is om in kleine groepjes af te spreken op de scholen zelf. 

https://u-talent.nl/nieuws/2020/03/u-talent-up-van-start/
https://www.uu.nl/onderwijs/honours-trajectum-utrecht
https://www.uu.nl/onderwijs/honours-trajectum-utrecht
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Dit jaar is de escape box Zoönose in 7 havo en vwo bovenbouwklassen op 2 scholen 
gespeeld: De Werkplaats Bilthoven en het Christelijk Gymnasium Utrecht. 

Lees ook het artikel Bringing escape room experience into the classroom 

 

 
EUSO 

Havo/vwo-leerlingen bovenbouw met een natuurprofiel  30 deelnemers 

EUSO is een wedstrijd in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en SLO. 
Voor de voorronde van de regio Utrecht komen leerlingen voor één dag (09:00-16:00) 
naar de universiteit. Leerlingen oefenen op niveau met het uitvoeren van practica en 
strijden in teams om een plek in de landelijke finale.  

 

Tijdens deze regionale voorronde van de EUSO kwamen 30 leerlingen van verschillende 
scholen uit de regio naar de campus om twee experimenten uit te voeren. In groepjes 
van drie leerlingen voerden zij een scheikunde- en een natuurkundepracticum uit. Er 
deden vier U-Talentscholen mee aan voorronde, waarvan de leerlingen van het Leidsche 
Rijn College en het Ds. Pierson College in de prijzen vielen.  

 

 

“Ik vond het leuk om een keer mee te maken  
en een indruk van een deel van de universiteit te krijgen.”  

– Deelnemer EUSO, 2020 

“Het was een leuke en uitdagende ervaring.”  
– Deelnemer EUSO, 2020 

 

Volgend jaar zal EUSO niet doorgaan als gevolg van corona. 

https://www.bera.ac.uk/blog/escape-boxes-bringing-escape-room-experience-into-the-classroom
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Wereld Water Challenge 

3 havo/vwo  4 partnerscholen 

De Wereld Water Challenge werd georganiseerd door het Wereld Water College. WWC is 
georganiseerd met het doel leerlingen een oriëntatie op beroepen in de watersector in 
Nederland te bieden. Tijdens deze dag in Madurodam kwamen 3 havo/vwo-leerlingen 
vanuit het hele land kennismaken met watervraagstukken. Leerlingen van vier 
U-Talentpartnerscholen hebben meegedaan. Ze voerden proeven uit, gingen in gesprek 
met medewerkers in de watersector en konden in Madurodam zien welke rol water in 
Nederland speelt.  

 

4.5 Activiteiten voor docenten en professionals 
Overzicht docentactiviteiten 
Er zijn dit jaar in totaal 18 docentactiviteiten aangeboden. Hiervan is 1 activiteit 
geannuleerd (Docentennetwerk Science en techniek) omdat er te weinig aanmeldingen 
waren en 2 activiteiten konden niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Van 5 
activiteiten is de laatste bijeenkomst geannuleerd i.v.m. de coronamaatregelen.   

 
Aangeboden activiteiten 
Aardrijkskunde en 
natuurkunde 

Fysische geografie: Riviermondingen, rivieren en de 
kust 

Biologie Met een systeembril naar de biologie (leren) kijken 
Stamceldonatie in het onderwijs 

Informatica Docentennetwerk informatica 
Natuurkunde Docentennetwerk Natuurkunde 
NLT Docentennetwerk NLT 
Scheikunde Docentennetwerk Scheikunde 
Science en techniek Docentennetwerk Science en techniek 
Techniek First Lego League startbijeenkomst 

Robotica - The Next Level 
Wiskunde Onderzoekend wiskunde leren 

Opdat je de pret ziet van de spreadsheet 
Vakoverstijgend Digitale formatieve toetsing 

DOT Vakoverstijgend Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling 
Ontwerp een escape room 
Zorg van de toekomst bij Tergooi ziekenhuis 
TOA inspiratiedag 
U-Talent Conferentie 

 
In totaal waren er 176 aanmeldingen voor onze docentactiviteiten, waarvan 151 van 
partnerscholen en 25 open aanmeldingen. Van het totaal aantal aanmeldingen was 30% 
voor de docentennetwerken. Er waren 53 aanmeldingen voor de docentennetwerken, 

 

Deze activiteit was eenmalig en wordt niet nog een keer georganiseerd, omdat het 
Wereld Water College vanaf dit jaar niet meer bestaat. 
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waarvan 46 van partnerscholen en 7 open aanmeldingen. Van de vijf docentennetwerken 
die we aanboden is er één niet gestart; Science en techniek. 
 
De activiteiten die volledig hebben plaatsgevonden zijn geëvalueerd en de evaluaties 
waren positief. Zo werd ‘Met een systeembril naar de biologie (leren) kijken’ beoordeeld 
met een 8,8. De deelnemers van deze cursus waren blij met de vele hands-on tips waar 
zij gelijk mee aan de slag konden in hun eigen lessen. Het Docentennetwerk Scheikunde 
werd beoordeeld met een 7,2 en de deelnemers vonden hier vooral de lezingen van de 
sprekers erg interessant. Bij de activiteit ‘Zorg van de toekomst’ die plaatsvond in het 
Tergooi Ziekenhuis in Hilversum, was het voor de docenten een bijzondere ervaring om 
eens achter de schermen van het ziekenhuis te kunnen kijken in bijvoorbeeld het 
laboratorium.  
 
Ontwerp een Escape Room 

Toa’s en bèta vwo-docenten  16 deelnemers 

Docenten en begeleiders werkten samen om een Escape Room te ontwerpen voor 
leerlingen in verschillende bètavakken, voor zowel de onder- als de bovenbouw. 
Docenten deden mee met lerarenopleiders van het FI, in totaal waren er zestien 
deelnemers en had de activiteit een omvang van twee middagen.  

 

De bijeenkomst stimuleert docenten buiten hun lesmethode te gaan en out-of-the-box te 
denken. Deelnemers leren veel door doen in korte tijd. Op de foto’s testen docenten 
elkaars Escape Room en geven daarna elkaar feedback op het ontwerp. 

 

 

 

“Het is interessant, informatief en je wordt zelf aan het werk gezet.” 
– Deelnemer ontwerp een excaperoom, 2019-2020 

“Het was niet alleen uitleg over het ontwerpen van een ER, maar ook het uitvoeren 
en testen ervan. Meer dan de verwachtingen zijn uitgekomen, want heb nu gelijk 

bruikbaar materiaal kunnen ontwikkelen met collega's.”  
– Deelnemer ontwerp een escape room, 2019-2020 

 

De activiteit wordt toegankelijk voor een breder publiek dan alleen bèta docenten en 
toa’s. Ook wordt de cursus meer toegespitst op de escape boxen die ontwikkeld zijn 
op FI en via U-Talent gekocht kunnen worden. 
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PhD cursus thesisbegeleiding 

Na voorbesprekingen met de ‘Graduate School of Life Sciences’ (GSLS) is de cursus 
Supervision of High School Students’ ontwikkeld voor PhD’s. Zij volgen de cursus ter 
voorbereiding op het begeleiden van U-Talentthesisgroepjes. Het idee was om hiermee 
het werven van thesisbegeleiders in het onderzoeksgebied van Biomedische 
wetenschappen eenvoudiger te maken. Door het geven van een doelgerichte cursus 
creëren we een win-win situatie waarbij de U-Talent Academy meer thesisbegeleiders 
kan aantrekken en de PhD’s leren over het begeleiden van onderzoek en daar ook 
studiepunten voor krijgen. 

De cursus wordt gegeven door medewerkers van het FI en U-Talent en bestaat uit vier 
bijeenkomsten:  

1. Introductie met info over thesistraject, praktische tips van U-Talentdocenten en 
ervaren PhD-begeleiders 

2. Theorie over supervision styles and feedback 
3. Een bijeenkomst met de leerlingen 
4. Een reflectie.  

De cursus bevat ook (huiswerk)opdrachten. Naast deze sessies bestaat de cursus uit het 
daadwerkelijke begeleiden van de leerlingen en terugkoppelingsmomenten met de 
thesiscoördinator. 

 

 
4.6 Corona: gecancelde activiteiten  
Girls Club IN 

Meiden in 2/3 vwo  27 deelnemers 

De Girls Club IN (Informatica & Natuurkunde) heeft als doel om de interesse aan te 
wakkeren en vast te houden bij vrouwelijke leerlingen voor de vakken natuurkunde en 
informatica. Op termijn hopen we zo meer vrouwelijke studenten te werven voor deze 
studies. Dit jaar waren er 27 leerlingen aangemeld en toegelaten. De activiteit bestaat 
uit vijf middagen: twee met 2 vwo leerlingen en drie met 3 vwo leerlingen.  

 

PhD’s van de Graduate School of Life Sciences  7 deelnemers 

 

In oktober/november zal de cursus geëvalueerd worden en zal besloten worden hoe 
deze cursus verder aangeboden zal worden. Wellicht ook aan PhD begeleiders die niet 
horen bij de GSLS. 

 

“Ik hoop graag gekozen te worden, omdat ik de natuur- en wiskundelessen erg leuk 
en vooral interessant vind. Ik denk dat ik hierdoor ook veel kan leren en het mee kan 

nemen naar later. Ook ben ik benieuwd hoe het voelt om op een universiteit te 
zitten.”  

– Deelneemster Girls Club IN, 2020 
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Vanuit de scholen waren er veel aanmeldingen voor dit nieuwe programma. Leerlingen 
konden daarbij een korte motivatie schrijven: erg leuk om te lezen hoe nieuwsgierig ze 
zijn naar wat informatica nou eigenlijk is en om te horen dat ze zich graag verder willen 
verdiepen in natuurkunde. 

Dat enthousiasme maakte het extra wrang dat de eerste meeting tijdens de eerste week 
van de lockdown viel en ook de tweede niet door kon gaan. We hebben er daarom extra 
veel zin in om deze leerlingen in oktober alsnog te ontmoeten.  

 

 

 

A Robot in a day  

3 havo/vwo  geannuleerd 

Tijdens deze dag kunnen leerlingen in een wedstrijdverband kennis maken met het 
bouwen van robots. Helaas is deze activiteit afgelast in verband met corona. 

Blik op U-Talent College 

3 havo  98 deelnemers 

Tijdens een eendaagse oriëntatie krijgen leerlingen informatie en voorlichting over de 
inhoud van U-Talent College en de consequenties van deelname. De groep wordt in 
vieren gedeeld aan de hand van de Disc test en elke groep volgt een andere workshop. 
Het geleerde wordt vervolgens aan elkaar gepresenteerd. Aan het einde van de dag is er 
voorlichting aan de ouders van de deelnemende leerlingen. 

Door corona kon deze dag in mei niet doorgaan op de HU. Daarvoor in de plaats is er 
een uitgebreide mailing voor de deelnemende scholen, ouders en leerlingen verstuurd. 
Dit heeft 44 aanmeldingen opgeleverd.  

  

“Ik ben heel gepassioneerd in wiskunde en natuurkunde. Ik vind het erg interessant 
en wil er later graag iets mee gaan doen. Ik denk dat het heel nuttig is om naar de 

universiteit van Utrecht te gaan. Als ik later hier wil studeren is het ook erg leuk om 
al te weten hoe het daar aan toegaat.”  

– Deelneemster Girls Club IN, 2020 
 

 

 

Tot nu toe gingen de meetings niet door. Komend jaar streven we ernaar om deze 
meetings op de campus plaats te laten vinden, omdat juist bij deze jonge deelnemers 
het community-gevoel extra belangrijk is. In de eerste bijeenkomst ze zelf een game 
coderen in groepjes en krijgen ze een rondleiding bij de laboratoria van natuurkunde. 
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Masterclasses havo 
De volgende havo-masterclasses zijn vervallen in verband met corona: 

Take Care (Geannuleerd vanwege corona) 
Door meten meer weten (Geannuleerd vanwege corona) 
Hoe gezond zijn suiker, zout en vet? (Geannuleerd vanwege corona) 
Kijken door de ogen van een computer (Geannuleerd vanwege corona) 
Maak papier en karton klaar voor de toekomst (Geannuleerd vanwege corona)  
[georganiseerd door de UU i.s.m. de papierindustrie] 

 

Moduledagen  

3-4 vwo  geannuleerd 

Tijdens de moduledagen bezoeken leerlingen van Ambitie partnerscholen op vier 
verschillende dagen (maximaal 150 leerlingen per dag) een departement. Hier zullen ze 
een korte lezing krijgen, een bezoek aan een lab brengen en gebruik maken van 
analyseapparatuur gedurende de dag. Helaas zijn deze dagen niet doorgegaan vanwege 
corona.  

Masterclasses vwo 
De volgende vwo masterclasses zijn vervallen in verband met corona: 

Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9 (Geannuleerd vanwege corona) 
Wetenschap in de Gouden Eeuw (Geannuleerd vanwege corona) 
Maak papier en karton klaar voor de toekomst (Geannuleerd vanwege corona)  
[georganiseerd door de UU i.s.m. de papierindustrie] 
Meet de botsing van twee zwarte gaten (Geannuleerd vanwege corona) 
[georganiseerd door de HU] 
Ondernemen voor een betere wereld, (hoe) kan dat? (Geannuleerd vanwege corona) 
Ontwerp je ideale lesboek en de ideale school (Geannuleerd vanwege corona) 

 

Onderzoeksdagen 

5/6 vwo  geannuleerd 

De onderzoeksdagen hadden aan leerlingen ervaring met academisch onderzoek en 
experimenten kunnen bieden. Helaas zijn de onderzoeksdagen in verband met 
coronamaatregelen niet doorgegaan. De departementen Natuurkunde, Scheikunde, 
Biologie en het Freudenthal Instituut hebben samen de onderzoeksdagen voorbereid.  

Hannover Messe Challange 

3-5 havo & 4-6 vwo  geannuleerd 

De Hannover Messe Challenge bestaat uit twee dagen: een science dag op de campus 
van de Universiteit Twente, gevolgd door een excursie naar de Hannover Messe de 
volgende dag. De activiteit zou plaatsvinden in april 2020 en kon niet doorgaan in 
verband met de coronamaatregelen.  
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U-Talent Conferentie 

docenten U-Talentscholen  geannuleerd 

De conferentie zou plaatsvinden in april 2020 met als thema ‘Artificial Intelligence en de 
toekomst van het onderwijs.’ Door corona kon de conferentie niet plaatsvinden.  
 

 

  

 

De conferentie wordt in 2021 opnieuw georganiseerd met dit thema. Mocht het nodig 
zijn, kijken we ook naar de mogelijkheden om dit online aan te bieden.  
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Deel III: Feiten en cijfers 
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5. U-Talent feiten en cijfers 
5.1 U-Talent in cijfers 
studiejaar 2018/2019 2019/2020 
aantal scholen in het netwerk 44 48 
• waarvan ambitie 28 28 
• waarvan connectie 16 20 
   
aantal deelnemende leerlingen 
vwo 

1575 1145 

• U-Talent Academy 250 251 
• Masterclasses vwo (bèta) 352 (w.v. 20 open) 417* 
• Masterclasses vwo (alfa-gamma) 305 (w.v. 18 open) 340* 
• Onderzoeksdagen (vwo) 30 Geannuleerd 

vanwege corona 
• Campusdagen 4v 211 Geannuleerd 

vanwege corona 
• Campusdagen 3v 298 Geannuleerd 

vanwege corona 
• EUSO regionale voorronde 24 30 
• Meet the Future 25 - 
• Unistemday 80 80 
• Girls Club IN (nieuw) - 27 
   
aantal deelnemende leerlingen 
havo 

621 611 

• Masterclasses havo 141 (w.v. 5 open) 39 * 
• Robotics – the next level - 5 
• Make your future  235 348 
• Energy Experiences 100 - 
• Blik op UTC 93 98 
• Choose your bètaskills - 58 
• U-Talent College 52 63 
   
Aantal deelnemende leerlingen 
havo/vwo 

906 513 

• Campusdag 1 h/v  449 (w.v. 25 BSA) 207 (deels online) 
• Campusdag 2 h/v 308 273 
• First Lego League 21 25 
• Bètamarkt (op docentenconf) 49 Geannuleerd 

vanwege corona 
• Hannover Messe 79 Geannuleerd 

vanwege corona 
• University Pioneers (UP) (nieuw) - 8 
   
Aantal deelnemende docenten 339 176 
• docentenconferentie 143 Geannuleerd 

vanwege corona 
• docentenprogramma 190 (w.v. 22 open) 176* (w.v. 25 

open) 
• Energy Experiences 6 - 

* Deze activiteiten zijn deels geannuleerd vanwege corona 
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5.2 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, Mathematisch Instituut 

• Faculteit Geowetenschappen 
• Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Utrecht 
• Faculteit Geesteswetenschappen 

o Talen, Literatuur en Communicatie 
o afdeling Islam en Arabisch van het departement Filosofie & 

Religiewetenschappen 
• Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie 
• Faculteit Sociale Wetenschappen 
• Faculteit Diergeneeskunde 
• Faculteit Geneeskunde 

 
Hogeschool Utrecht 

• Instituut Archimedes 
• Institute for Design & Engineering 
• Instituut voor Gebouwde Omgeving 
• Institute for Life Sciences & Chemistry 
• Institute for Information & Communication Technology 

 

Partnerscholen 

Schoolnaam 
Ambitie/ 
Connectie 

Alfa-
gamma 

U-Talent 
College 

Alberdingk Thijm College Connectieschool X  
Amadeus Lyceum  Ambitieschool X X 

Cals College Nieuwegein Ambitieschool X X 

Christelijk College Groevenbeek Connectieschool X  
Christelijk Gymnasium Utrecht Connectieschool X  
Christelijk Lyceum Veenendaal Ambitieschool X X 

Christelijk Lyceum Zeist Ambitieschool X X 

College de Heemlanden Ambitieschool X  
Comenius College Connectieschool X  
Corderius College Ambitieschool X X 

De Amersfoortse Berg Ambitieschool X X 

De Breul Ambitieschool X  
De Werkplaats Kindergemeenschap Ambitieschool X X 
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Ds. Pierson College Connectieschool X  
Emmaus College Connectieschool X  
Erfgooiers College Connectieschool X  
Farel College Ambitieschool X X 
Gerrit Rietveld College Connectieschool X  
Goois Lyceum Ambitieschool X X 
Griftland College Connectieschool X  
Gymnasium Camphusianum  Ambitieschool X  
Het Baarnsch Lyceum Ambitieschool X X 
Het Nieuwe Eemland Connectieschool X  
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven Ambitieschool X X 
Johannes Fontanus College Connectieschool X  
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht Ambitieschool X X 

Kalsbeek College Woerden Ambitieschool  X 

Koningin Wilhelmina College Ambitieschool X X 

Krimpenerwaard College Connectieschool X  
Leidsche Rijn College Ambitieschool X X 
Lyceum Oudehoven Ambitieschool   
Minkema College Connectieschool X  
O.R.S. Lek en Linge Connectieschool   
Oosterlicht College Ambitieschool   
Openbaar Lyceum Zeist Ambitieschool X X 
Pallas Athene College Ambitieschool X  
Revius Lyceum Ambitieschool X X 

S.G. Huizermaat Ambitieschool  X 

St. Bonifatiuscollege Connectieschool X  
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Ambitieschool X  
Stichtse Vrije School Connectieschool X  
 't Atrium Connectieschool   
 't Hooghe Landt Ambitieschool X X 
Utrechts Stedelijk Gymnasium Ambitieschool X  
Vathorst College Connectieschool X  
VeenLanden College Connectieschool X  
Willem de Zwijger College Connectieschool X  
Willem van Oranje College Ambitieschool X  
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Samenwerking 
U-Talentpartners werken o.a. samen met de volgende organisaties: 
 

• Brede School Academie 
• Honours Trajectum Utrecht 
• Hubrecht Instituut 
• IBM 
• IC DUBO 
• ITHO/Daalderop 
• Jet-Net 
• KNMI 
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken  
• Platform Talent voor Technologie 
• Regionale VO-HO Netwerken 
• RIVM 
• SLO 
• UMC Utrecht 
• Universiteitsmuseum Utrecht 
• Vereniging NLT 
• WKUU/Wetenschapsknooppunt 
• Westerdijk Instituut 

 

5.3 Organisatie 
Team U-Talent UU bèta / FI 
Penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut (FI) van de Universiteit Utrecht.  
 
Vanuit het FI werkten in 2019-2020 voor U-Talent: 
Bureau 
• Berenice Michels, programmadirecteur 
• Anita Kokelaar, teamleider U-Talent Academy 
• Ragna Senf, projectmanager 
• Liesbeth Walther, medewerker studentzaken 
• Mieke Vink, office manager 
• Lale Yücel, projectmedewerker (vanaf december 2019) 
• Margreet Pieper, projectmedewerker 
• Fridolin van der Lecq, technisch onderwijs assistent 
• Letty Klumpers, projectmedewerker communicatie 
• Arne Borst, studentassistent 
• Marit van de Mheen, studentassistent 
 
Docententeam U-Talent Academy 
• Claire Boerée, docent-ontwikkelaar biologie 
• Arnoud van Zoest, docent-ontwikkelaar biologie 
• Martin Fousert, docent-ontwikkelaar biologie onderbouw 
• Ton Versteegh, docent-ontwikkelaar natuurkunde 
• Garmt de Vries, docent-ontwikkelaar natuurkunde 
• Saskia van Asselt, docent ontwikkelaar natuurkunde 
• Angus Hoefs, docent-ontwikkelaar natuurkunde onderbouw 
• Sander Dik, docent-ontwikkelaar scheikunde 
• Coen Klein Douwel, docent-ontwikkelaar scheikunde 
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• Andrea van Bruggen-van der Lugt, ontwikkelaar scheikunde 
• Amy Mol, docent-ontwikkelaar wiskunde 
• Michiel Snoek, docent-ontwikkelaar wiskunde 
• Rogier Bos, docent-ontwikkelaar wiskunde 
• Christian Köppe, docent-ontwikkelaar wiskunde/informatica 
 

Team U-Talent UU 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. De coördinatie ligt bij de faculteit 
Geesteswetenschappen.  

Vanuit deze faculteit werkten in 2019-2020 voor U-Talent: 
• Bernadette de Zeeuw, projectleider 
• Michael Huijbregts, projectassistent 
 

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. 
 
Vanuit de Hogeschool Utrecht werkten in 2019-2020 voor U-Talent: 
• Hermien Vossebeld, projectleider en coördinator IA 
• Willeke Dikkerboom, projectleider en coördinator IGO 
• Hans van der Meer, Coördinator ICT 
• Hans Oerlemans, Coördinator IED 
• Henry Beekhuizen, Coördinator ILC 
 

Stuurgroep 
De stuurgroep U-Talent is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het  
U-Talentprogramma.  
 
De leden van de stuurgroep waren in 2019-2020: 
• Egbert Boerma, rector Corderius College, Amersfoort (onafhankelijk voorzitter) 
• Toine Pieters, Universiteit Utrecht, directeur Freudenthal Instituut 
• Gerard Barkema, Universiteit Utrecht, vice-decaan onderwijs fac. Bètawetenschappen 
• Annemieke van Ee, Hogeschool Utrecht, Clustermanager exact, Instituut Archimedes 
• Anita Bosman, Hogeschool Utrecht, directeur Institute for ICT 
• Henriëtte Kok, Farel College Amersfoort, afdelingsleider vwo 2&3 
• Jeroen Kwaaitaal, Cals College Nieuwegein, rector 
• Patrick Dool, VeenLanden College Mijdrecht, teamleider (tot november 2019) 
• Arnoud Alting van Geusau, Vathorst College, conrector vwo (vanaf januari 2020) 
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