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1. Inleiding 
Jij bent U-Talentcoördinator op één van de ongeveer 50 partnerscholen 
van U-Talent. Samen met jou leiden wij het uitgebreide 
U-Talentprogramma in goede banen. Om je de weg te wijzen zetten we 
een aantal middelen in. Dit coördinatorenboekje is één van die middelen. 
 
In het coördinatorenboekje vind je algemene informatie over U-Talent en 
je kunt een beschrijving lezen van je taken als U-Talentcoördinator. We 
realiseren ons dat de invulling van het werk van een U-Talentcoördinator 
op alle scholen anders kan en ook móet zijn om het beste uit U-Talent te 
halen. Daarom des te belangrijker dat jij de weg weet en dat wij van jou 
horen waar je tegenaan loopt. 
 
Als je alles (inhoud, data, inschrijfmogelijkheden en deadlines) wilt lezen 
over onze activiteiten voor leerlingen én docenten is er naast het 
coördinatorenboekje dat nu voor je ligt (en onze mails met info en 
reminders), www.U-Talent.nl: 
 

• U-Talent | U-Talent bètacoördinatoren 
 
We zien je graag (online of op locatie) bij de coördinatorenoverleggen 
waar we je bijpraten over (nieuwe) activiteiten en aanstaande deadlines, 
waar je al je vragen kunt stellen en met collega’s kunt uitwisselen. En 
waar wij aan jouw lippen hangen als je ons input geeft over het U-
Talentprogramma en de organisatie daarvan. 
 
En natuurlijk zijn wij er zo regelmatig, helder, meedenkend en snel (en 
vrolijk ����) mogelijk als je ons nodig hebt via u-talent@uu.nl. 
 
Tot slot: geef het vooral aan ons door als je suggesties hebt voor de 
inhoud van dit boekje. Tips of dingen die je achteraf gezien graag hier 
had willen lezen, horen we heel graag. 
 
Fijn om komend jaar (weer) samen te werken! Tot ziens. 
Team U-Talent Bèta  

http://www.u-talent.nl/
https://u-talent.nl/betacoordinatoren/
mailto:u-talent@uu.nl
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2. Over U-Talent 
 

2.1 Samenwerking en doelen 
U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht en ongeveer 50 partnerscholen in de (brede) regio. U-
Talent heeft drie doelen, namelijk:  
 

• Betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.  
• Versterking van het regionale onderwijs in het VO en in de bachelor 

van het HO.  
• Valorisatie van wetenschappelijke kennis.  

 
De doelen van U-Talent zijn vastgelegd in een langjarige 
samenwerkingsovereenkomst die gesloten is door de UU, de HU en alle 
partnerscholen. Als een nieuwe school toetreedt tot U-Talent, moet de 
schoolleiding de overeenkomst ondertekenen. 
 
De U-Talentsamenwerkingsovereenkomst ging oorspronkelijk alleen over 
bèta-onderwijs. In de afgelopen jaren is er sprake van verbreding en zijn 
ook alfa- en gammavakken een vast onderdeel geworden van U-Talent. 
 
Diversiteit en gelijke kansen zijn belangrijke thema’s binnen U-Talent. U-
Talent wil dat het onderwijs toegankelijk is voor álle havo- en vwo-
leerlingen. We richten ons hierbij op potentiële eerstegeneratiestudenten 
(University Pioneers (UP) en de genderverdeling bij wiskunde, informatica 
en natuurkunde (Girls Club WIN)). We werken samen met de Brede 
School Academie (BSA) en het Honours Trajectum Utrecht (HTU). 
 
Kijk op U-Talent.nl en lees alles over de missie, visie en (lange-termijn) 
doelen om in jouw eigen dagelijkse werkzaamheden aan te sluiten en 
gericht bij te dragen: U-Talent | Over U-Talent 
  

https://u-talent.nl/over-u-talent/
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2.2 (Partner)scholen: Ambitie, Connectie en Open  
U-Talent werkt op drie manieren samen met middelbare scholen uit (de 
brede) regio Utrecht:  
 

1. Ambitiescholen (partnerschool)  
2. Connectiescholen (partnerschool)  
3. ‘Open’ scholen (geen partnerschool)  

 
Scholen die deelnemen aan U-Talent noemen we partnerschool. 
Deelname kan in twee varianten: Connectie en Ambitie.   
 
Ambitie is de meest intensieve variant. Ambitiescholen betalen hogere 
deelnamekosten dan connectiescholen. Docenten en leerlingen kunnen 
deelnemen aan alle activiteiten van U-Talent en daarnaast kunnen er ook 
leerlingen meedoen aan U-Talent College (havoleerlingen) en U-Talent 
Academy (vwo-leerlingen). Voorwaarde om leerlingen mee te kunnen 
laten doen aan Academy en College is dat er ook binnen de school een 
programma opgezet wordt rond U-Talent (het schoolprogramma).  
 
Connectie is minder intensief dan Ambitie. Connectiescholen betalen 
daarom ook een lager jaarbedrag dan ambitiescholen. Connectiescholen 
kunnen docenten en leerlingen aanmelden voor alle activiteiten van U-
Talent, behalve voor (activiteiten die samenhangen met) Academy en 
College.  
 
Open: Veel activiteiten zijn tegen betaling toegankelijk voor leerlingen en 
docenten van scholen die niet deelnemen aan het U-Talentnetwerk. Dit 
wordt altijd vermeld op U-Talent.nl bij de betreffende activiteit. 
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3. Activiteiten 
 

3.1 Kern en keuze 
U-Talent heeft een aanzienlijk aanbod aan activiteiten voor zowel 
leerlingen als docenten. In het aanbod is onderscheid tussen 
kernactiviteiten en keuzeactiviteiten. 
 
Kern: iedere partnerschool heeft recht op een bepaald aantal plaatsen 
per kernactiviteit. De kosten van kernactiviteiten zijn altijd onderdeel van 
het jaarbedrag dat partnerscholen betalen. 

 
Keuze: keuzeactiviteiten maken geen onderdeel uit van de kern. U-Talent 
heeft niet altijd voldoende plekken voor alle partnerscholen. Soms zijn er 
extra kosten aan deelname verbonden. U-Talent is niet altijd de 
initiatiefnemer van de activiteit. Vaak gaat het om nieuwe activiteiten die 
nog uitgeprobeerd en/of uitgewerkt moeten worden of het gaat om 
eenmalige activiteiten die bijvoorbeeld aansluiten bij de actualiteit. Tot de 
keuzeactiviteiten horen bijvoorbeeld de EUSO, de UniStem Day en de 
Hannover Messe Challenge. 
 

3.2 Overzicht leerlingactiviteiten 
Lees uitgebreid over alle U-Talent leerlingactiviteiten op U-Talent.nl. Voor 
elke jaarlaag is iets te vinden bij U-Talent. U-Talent | Informatie voor 
leerlingen 
 
 Er zijn kortlopende activiteiten op de campus (of online) van 

één of twee dagen voor de onderbouw en de bovenbouw om 
een onderwerp verder uit te diepen en kennis te maken met de 
campus, wetenschap en techniek.  

 
Voorbeelden van activiteiten voor de onderbouw: 

- eerste klas o.a. Red het regenwoud en Muzikale brainwaves 
- tweede klas o.a. Plastic soep en Droogte 
- derde klas o.a. School of slaap en A Robot in a Day 

 
  

https://u-talent.nl/leerlingen/
https://u-talent.nl/leerlingen/
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Voorbeelden van activiteiten voor de bovenbouw: 
- Een uitgebreid aanbod van masterclasses voor havo én vwo 

op het gebied van bèta en alfa-gamma 
- First Tech Challenge en A Robot in a Day 
- UniStem Day en Hannover Messe Challenge 

 
 Naast de één- of tweedaagse bijeenkomsten zijn er ook 

langlopende activiteiten met elk een eigen doelgroep en 
doelstelling: 
 

- Voor meiden uit 2 en 3 vwo is er Girls Club WIN. 
- Voor potentiële eerstegeneratiestudenten is er University 

Pioneers (UP) 
 
 Er zijn ook drie langlopende en intensieve programma’s voor 

leerlingen uit de bovenbouw van de ambitiescholen. Zij 
krijgen over twee jaren verspreid meerdere dagen les op de 
universiteit/hogeschool: 

 
- U-Talent Academy (vwo bèta en techniek) 
- U-Talent College (havo bèta en techniek) 
- U-Talent Alfa-academie (vwo talen) 

 

3.3 Overzicht docentactiviteiten 
Lees alles over alle U-Talent docentactiviteiten op U-Talent.nl.  
Meer informatie over het docentenprogramma: U-Talent | 
Docentenprogramma 
 
Meer informatie voor coördinatoren over het docentenprogramma: U-
Talent | Docentenprogramma 2021-2022 
 
U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders een programma gericht 
op verdieping van vakkennis en uitbreiding van (vak)didactische 
inzichten. Er is ruimte voor uitwisseling met andere vakdocenten uit VO 
en HO en stimulans om in de eigen les met het geleerde aan de slag te 
gaan. Het programma biedt daarmee gereedschappen voor het ontwerpen 
van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs.  
 
 

https://u-talent.nl/docenten/
https://u-talent.nl/docenten/
https://u-talent.nl/docentenprogramma-informatie-coordinatoren/
https://u-talent.nl/docentenprogramma-informatie-coordinatoren/
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Het docentenprogramma bestaat uit 
 
 Docentennetwerken 
 Docentenactiviteiten: vakinhoudelijk en vakoverstijgend 
 U-Talent Conferentie (jaarlijks) 
 Incompany trainingen 

 
Het docentenprogramma wordt inhoudelijk verzorgd door de Universiteit 
Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven. 
 

  



 
 

9 
 

4. De U-Talentcoördinator 
 
4.1 Rollen en communicatie 
We maken bij U-Talent onderscheid tussen verschillende rollen, zodat 
taken binnen een school verdeeld kunnen worden en wij onze mails 
gericht kunnen versturen. Sommige scholen hebben bij elke 
rol/coördinator een andere naam en verdelen de taken. Andere scholen 
werken met één persoon die alle rollen op zich heeft genomen: 
 
U-Talent coördinatoren 
(rollen) 

Je ontvangt: 

Overkoepelend coördinator 
bèta 

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

Onderbouw coördinator  Mails over onderbouwactiviteiten voor klas 
1, 2 en 3. 

Vwo-bovenbouw coördinator Mails over activiteiten voor vwo bovenbouw 
(klas 4,5, en 6). 

Havo-bovenbouw coördinator Mails over activiteiten voor havo 
bovenbouw én (indien van toepassing) het 
College. 

Academy coördinator Mails over de Academy, 3 en 4 vwo-dagen. 

Alfa-gamma coördinator Mails over alfa-gamma. 

 
Overige betrokkenen op school 
Naast de U-Talent coördinatoren nemen we de namen en mailadressen 
van de decaan, schoolleider en rector op in onze administratie. De 
schoolleiders nodigen wij bijv. elk jaar uit voor het partneroverleg met 
alle scholen, de UU en de HU.  
 
Elk jaar in september checken we wie welke rol op zich neemt in de 
school. Mochten er tijdens het jaar wijzigingen zijn, horen we dit graag 
via u-talent@uu.nl. 
 
 

mailto:u-talent@uu.nl
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4.2 Taakomschrijving 
De taken die door coördinatoren moeten worden uitgevoerd: 

− werven van leerlingen voor de activiteiten (zie voor specifieke taken 
rondom het werven van leerlingen voor U-Talent Academy en voor 
U-Talent College hoofdstuk 5). 

− selecteren en inschrijven leerlingen voor activiteiten 
− herinneren leerlingen aan de inschrijving (een niet te onderschatten 

taak) 
− eventueel ruilen van leerlingen 
− (inroepen van) hulp binnen de school aan leerlingen bij 

voorbereiding activiteiten (bijv. het maken van een voorbereidende 
opdracht) 

− 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, liefst samen met de alfa-gammacoördinator 
− vier tot vijf keer per jaar vergaderen met andere U-Talent-

bètacoördinatoren 
− onderhouden van alle benodigde contacten met U-Talent 
− indien van toepassing coördineren van het schoolprogramma voor 

Academy en College 
 

4.3 Uren 
Bij deelname aan U-Talent, zijn scholen verplicht om een U-
Talentcoördinator 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 bijvoorbeeld het algemene bèta-
coördinatorschap zitten. Voor scholen met weinig uren (20) geldt dat zij 
alleen vwo-klassen hebben of een kleine school. 
 
We hebben gemerkt dat het gewenst is als we vanuit U-Talent kunnen 
aangeven hoeveel tijd het coördinatorschap vraagt, maar ook dat dit 
afhankelijk is van hoe de werkzaamheden binnen een school belegd 
kunnen worden. Daarom zijn we bezig met een inschatting en 
inventarisatie van tijdsbesteding per taak. Daarbij zal het er bij sommige 
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taken van afhangen hoe vaak iets voorkomt binnen jouw school (bijv. het 
afmelden en ruilen van leerlingen kost meer tijd als het vaak voorkomt). 
 

4.4 Werkwijzen, procedures en afspraken 
Jaarplanning in vier blokken 
U-Talent werkt met een jaarplanning die verdeeld is in vier 
onderwijsblokken. De verdeling van het jaar in blokken is door corona 
ontstaan, maar is in de praktijk goed bevallen. We kunnen per blok 
besluiten over details van activiteiten en we kunnen onze partnerscholen 
per blok informeren. 
De planning van de onderwijsblokken is te vinden onder ‘Programma per 
onderwijsblok’ op de coördinatorenpagina op U-Talent.nl. 
U-Talent | U-Talent bètacoördinatoren 
 

Inschrijving 

Het inschrijven van leerlingen voor de onder- en bovenbouwactiviteiten 
gebeurt hoofdzakelijk via de online inschrijfformulieren. Soms vragen we 
je te mailen naar U-Talent. De manier van inschrijven, de deadlines en de 
formulieren zijn te vinden via de website, op de pagina van de 
betreffende activiteit. 
 
De inschrijfmethode verschilt per activiteit.  
Voor onderbouwactiviteiten vragen wij eerst voorkeursdata op van de 
scholen. Vervolgens delen we de scholen in en kunnen er leerlingen 
geworven worden. 
Voor de masterclasses geldt dat we per blok een deadline hanteren 
waarop we de inschrijvingen binnen willen hebben. Vervolgens wordt er 
een indeling gemaakt en aan de partnerscholen verstrekt. 
 
Voorbereidende opdracht 

Bij veel activiteiten zit een voorbereidende opdracht. Het is belangrijk dat 
leerlingen van tevoren weten dat er een voorbereidende opdracht bij een 
activiteit hoort en ook dat ze weten bij wie ze binnen de school terecht 
kunnen met vragen en of ze er bijvoorbeeld tijdens een les aan mogen 
werken. 
 

https://u-talent.nl/betacoordinatoren/
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Coronaprotocol 

Leerlingen die naar de campus komen voor U-Talentactiviteiten worden 
geacht op de hoogte te zijn van het corona-protocol en zich daaraan te 
houden. We delen dit protocol voorafgaand aan activiteiten met de 
leerlingen, maar gaan er tevens vanuit dat jullie de leerlingen hierop 
zullen wijzen. 
U-Talent | Coronaprotocol U-Talent 
 
Coronaprotocol U-Talent geldt voor bèta-onderwijs in de UU-gebouwen op 
het Utrecht Science Park. Mogelijk volgt er nog een protocol voor 
onderwijs bij de hogeschool. Voor de alfa-gamma activiteiten in de 
binnenstad geldt tevens een apart protocol. 
 
Aantal leerlingplaatsen 

Net als andere jaren verdelen we de beschikbare plekken per activiteit 
over de scholen, waarbij grotere scholen iets meer plekken hebben dan 
kleinere scholen. Voor de meeste activiteiten geldt daarnaast dat 
ambitiescholen meer plekken hebben dan connectiescholen. In de 
overzichten voor Ambitie en Connectie zie je per activiteit hoeveel 
plekken je school minimaal kan afnemen. Je kunt altijd meer deelnemers 
opgeven, voor het geval andere scholen niet al hun plekken afnemen. 
aantal-plekken-voor-site-ambitie.pdf (u-talent.nl) 
aantal-plekken-voor-site-connectie.pdf (u-talent.nl) 
 
Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je 
kan dus geen plaatsen ‘sparen’, door in blok 1 (en 2 of 3) geen leerlingen 
op te geven. 
 
Afmelden en ruilen 
Een leerling kan afgemeld of geruild worden met een andere leerling 
zonder consequenties bij een afmelding 10 of meer werkdagen voor 
aanvang van de activiteit. Bij zo’n tijdige ruil ontvangt de nieuwe 
deelnemer van ons de voorinformatie en (indien van toepassing) na 
afloop van de activiteit 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 

https://u-talent.nl/coronaprotocol/
https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/624/2021/07/aantal-plekken-voor-site-ambitie.pdf
https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/624/2021/07/aantal-plekken-voor-site-connectie.pdf
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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. 
 
Privacy en algemene voorwaarden 
Als docenten zich aanmelden voor een activiteit moeten ze akkoord gaan 
met de algemene voorwaarden en privacyverklaring, te vinden op U-
Talent.nl. 
U-Talent | Algemene voorwaarden en privacyverklaring - U-Talent 
docentactiviteit 
 
No show fee 
U-Talent kan een no show fee berekenen voor onaangekondigde of te laat 
gemelde absenties. Dit geldt voor masterclasses en docentactiviteiten. De 
no show fee bedraagt 25 euro per absentie. De school kan deze no show 
fee doorberekenen aan de late afmelder. 
 
U-Talent registreert daartoe de absenties bij alle activiteiten. 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 docentactiviteiten factureren we alle no show fees en ook hier 
krijgt de coördinator een bericht van de afwezigheid van de aangemelde 
docent. 
 
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 registreren ook de 
ziekmeldingen, om eventueel misbruik te voorkomen. 
 
Om de administratieve last zo klein mogelijk te houden, zal facturering 
van de no shows plaatsvinden bij de jaarlijkse schoolfactuur van het 
volgende schooljaar. 
 
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 

https://u-talent.nl/docentactiviteit-algemene-voorwaarden-en-privacyverklaring/
https://u-talent.nl/docentactiviteit-algemene-voorwaarden-en-privacyverklaring/
mailto:u-talent@uu.nl
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heeft gezocht met U-Talent, zodat wij de leerling waar mogelijk kunnen 
helpen om toch nog deel te nemen. 
 
Weeralarm: code geel, oranje en rood 
Soms is er sprake van een weeralarm dat uitgegeven wordt door het 
KNMI. U-Talent hanteert bij de verschillende codes van een weeralarm de 
volgende gevolgen: 
 

• Code geel: leerlingen komen. 
• Code oranje: U-Talent maakt een inschatting of het nodig is om de 

lessen te annuleren of niet. Via de mail stellen wij de leerlingen 
hiervan op de hoogte. 

• Code rood: Als er code rood wordt aangekondigd op de dag zelf 
vervallen alle U-Talent lessen. Wordt code rood aangekondigd in de 
loop van de dag, dan worden de leerlingen afhankelijk van de 
timing van het gevaarlijke weer naar huis gestuurd of bij U-Talent 
gehouden. 

 

4.5 Tips  
Verdeel taken, doe het samen 
Binnen je school kun je in overleg met de schoolleiding afspraken maken 
over taakverdeling, zodat altijd duidelijk is wie wat oppikt. 
 
Omdat het aantal U-Talent activiteiten groot is, maken veel scholen 
gebruik van meerdere coördinatoren (zie ook 4.1). Zij verdelen 
bijvoorbeeld de werving van leerlingen per type activiteit en/of doelgroep. 
Een vwo-docent bereikt nu eenmaal minder makkelijk havoleerlingen dan 
een collega die zelf lesgeeft aan die havoleerlingen. Hetzelfde geldt voor 
de onderbouw: geef je alleen les in de bovenbouw? Organiseer dan 
binnen je school dat een collega die wel lesgeeft aan de onderbouw helpt 
bij de werving voor onderbouwactiviteiten.  
 
Zorg ervoor dat collega’s je kunnen helpen bij je taak: laat bijvoorbeeld je 
conrector/afdelingsleider tijdens de mentorvergadering polsen welke 
brugklassers interesse hebben in het onderbouw-programma of vraag je 
decaan naar geschikte leerlingen voor de masterclasses. 
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Knoop in je zakdoek: werven start vóór de inschrijfdeadline 

Help jezelf twee á drie weken van te voren herinneren aan een 
inschrijfdeadline. Zo kun je tijdig starten met werven en maakt jouw 
school optimaal gebruik van het aanbod. 
 
Zelfs leerlingen kunnen maar op één plek tegelijk zijn 
Bedenk bij het inschrijven van leerlingen nog even dat leerlingen in 
toetsweken en projectweken, tijdens vakanties en excursies niet ook bij 
U-Talent kunnen zijn. Examens kunnen eveneens roet in het eten gooien. 
We merken vaak dat 6 vwo- en 5 havo-leerlingen in het voorjaar 
afzeggen, omdat ze teveel op hun bordje hebben. 
 
Eerstegeneratiestudenten 
Denk bij het motiveren en selecteren van leerlingen ook aan potentiële 
eerstegeneratiestudenten: leerlingen waarvan niemand in de familie 
studeert of gestudeerd heeft en die zelf daarom misschien niet eens 
denken aan een studie op een hogeschool/universiteit. Een U-
Talentactiviteit kan een leuke en laagdrempelige manier zijn om eens een 
kijkje te nemen bij de universiteit of hogeschool. Je kunt denken aan 
bijvoorbeeld één van de campusdagen voor onderbouwleerlingen of een 
masterclass. Maar je kunt er ook over denken een leerling aan te melden 
voor University Pioneers (UP).  
 
Voorbereidende opdracht: bron van inspiratie 

Wist je dat voorbereidende opdrachten ook regelmatig als inspiratiebron 
dienen? Er worden bijvoorbeeld onderdelen uit gehaald om met de hele 
klas te doen. Hierdoor hebben er meer leerlingen plezier van en wordt U-
Talent echt onderdeel van de school! 
 
Support je leerlingen: herinneren, herinneren….. 

In de praktijk horen (en merken) we vaak dat het de moeite waard is om 
leerlingen aan een activiteit te herinneren. Zodra je van ons bericht krijgt 
dat de inschrijving rond is, kun je de herinneringsmails aan 
voorbereidende opdracht en activiteit alvast klaarzetten. Je kunt ze dan 
later (eventueel automatisch) versturen.  
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Laat geïnteresseerden naar jou toe komen: promotiemateriaal 

Van scholen die de posters van masterclasses en docentenprogramma 
ophangen, krijgen we positieve reacties. We maken jaarlijks twee 
algemene posters over leerlingactiviteiten en docentenprogramma. De 
posters zijn eind augustus/begin september bezorgd bij jou op school. 
Door ze op te hangen maak je U-Talent zichtbaar en kunnen leerlingen en 
docenten ook zelf op zoek gaan naar informatie. 
 
Op U-Talent.nl maken we steeds meer gebruik van video’s die gericht zijn 
op leerlingen. Die video’s kun jij ook gebruiken om te delen met 
leerlingen en hen zo een beeld te geven van U-Talentactiviteiten en -
onderwerpen. 
U-Talent - YouTube 
 
Laat je collega’s zien wat U-Talent hen te bieden heeft 
Stuur meteen aan het begin van het schooljaar een ‘Save the Date’ rond 
naar je collega’s voor de jaarlijkse U-Talent Conferentie en deel met de 
verschillende secties binnen je school welke activiteiten interessant voor 
hen zouden kunnen zijn. Je collega’s kunnen het U-Talentaanbod 
bijvoorbeeld bespreken tijdens een sectievergadering. 
 

4.6 Coördinatorenpagina’s op U-Talent.nl 
Op U-Talent.nl staat een pagina specifiek voor U-Talent 
bètacoördinatoren: U-Talent | U-Talent bètacoördinatoren 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC75hTYSIbZV0lgF3ihRIzMg/videos
https://u-talent.nl/betacoordinatoren/
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Hier vind je de volgende informatie: 

− Coördinatorenboekje: altijd de laatste versie 
− Programma per onderwijsblok: links naar de activiteitenpagina’s en 

informatie over de deadlines 
− Docentenprogramma: aanvullende informatie over (de 

inschrijvingsprocedure van) docentactiviteiten 
− Leerlingenactiviteiten: aanvullende informatie over (de 

inschrijvingsprocedure van) de masterclasses en andere leerling 
activiteiten 

− Corona-protocol 
− Aantal leerlingplaatsen 
− Coördinatorenvergaderingen 

 
− Jaarplanning en informatie Academy: U-Talent | U-Talent Academy 
− Jaarplanning en informatie College: U-Talent | U-Talent College 
− Informatie Alfa-academie: U-Talent | U-Talent Alfa-academie 

 

4.7 Coördinatorenoverleg 
Vijf keer per jaar organiseren we een coördinatorenoverleg voor de 
overkoepelende coördinatoren en het U-Talent team. De overleggen 
vinden afwisselend plaats op Utrecht Science Park, op een partnerschool 
en online via MS Teams.   
 
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.  
 
Tijdens de overleggen is ruimte om te netwerken en ervaringen met 
elkaar uit te wisselen. 
 
De agenda wordt ongeveer een week van te voren rondgestuurd. Is er 
iets dat je graag zou willen bespreken tijdens een coördinatorenoverleg? 
Laat het ons weten. Als het past, nemen we jouw onderwerp graag mee 
in het overleg. Het (beknopte) verslag wordt naderhand rondgestuurd. 
 

https://u-talent.nl/academy/
https://u-talent.nl/college/
https://u-talent.nl/alfa-academie/
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De planning van de overleggen voor het komende schooljaar vind je op U-
Talent.nl  
U-Talent | U-Talent bètacoördinatoren 
 

 
  

https://u-talent.nl/betacoordinatoren/
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5. Per activiteit: Waar heeft U-Talent jou 
voor nodig of wat moet je weten 
Bij elke activiteit hebben we jou nodig voor het werven en inschrijven van 
leerlingen. Hieronder vind je bijzonderheden per activiteit 
 

5.1 Leerlingactiviteiten kortlopend (Connectie & 
Ambitie) 
Campusdagen onderbouw 

Klas 1: Red het regenwoud en Muzikale brainwaves  
Klas 2: Plastic soep en Droogte 
 
We vragen je in de eerste plaats om voorkeursdata op te geven voor 
campusdagen van de onderbouw (deadline één). Als we de voorkeursdata 
hebben, delen we de scholen in en vragen we je vervolgens om leerlingen 
op te geven (deadline 2).  
 
Als je de voorkeursdata en leerlingen niet tijdig aan ons doorgeeft, 
kunnen we na de deadlines niet garanderen dat we jou leerlingen kunnen 
plaatsen. 
 
Masterclasses bovenbouw 
Doelgroep 
Masterclasses zijn voor leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. Per 
masterclass staat aangegeven voor welke jaarlaag de masterclass 
geschikt is. De masterclasses zijn gericht op gemotiveerde, 
geïnteresseerde leerlingen die iets extra’s aankunnen. Het zijn leerlingen 
die opvallen door hun motivatie en werkhouding (niet per sé door hoge 
cijfers) of het zijn bijvoorbeeld leerlingen met een 
profielwerkstukonderwerp dat past bij de gekozen masterclass. 
 
Inschrijving masterclasses 
De inschrijving van de masterclasses is opgesplitst in vier blokken. Voor 
coördinatoren is er een aparte pagina op U-Talent.nl over de 
masterclasses, met informatie over de inschrijfprocedure en een overzicht 
van en links naar de verschillende masterclasses. 
U-Talent | Bèta masterclasses 2021/2022 - inschrijving 
 

https://u-talent.nl/masterclasses-informatie-coordinatoren/
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Deadline gemist? 

- Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl. 
- Connectie- en Ambitiescholen krijgen ook bij een te late 

aanmelding, mits er nog plaats is, de plekken waar ze recht op 
hebben gratis. 
 

No show 
U-Talent kan een no show fee berekenen, als een deelnemer zonder 
afmelding niet aanwezig is, of als deze zich 10 of minder werkdagen voor 
aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. De school 
kan deze no show fee aan de leerling doorberekenen. We hebben een no 
show fee formulier (pdf-bestand) gemaakt, dat je als coördinator in kan 
vullen en printen en aan de leerling/hun ouders kunt geven. Deze no 
show fee geldt ook voor online masterclasses. 

 
Keuzeprogramma 

Voor de activiteiten uit het keuzeprogramma zijn verschillende 
inschrijfmethodes. Soms zijn er extra kosten aan een activiteiten 
verbonden. 
 
Alle bijzonderheden staan bij de betreffende activiteit op U-Talent.nl 
 

5.2 Leerlingactiviteiten langlopend (Connectie & 
Ambitie) 
University Pioneers (UP) 
U-Talent UP is een programma voor vwo-leerlingen, waarvan de ouders 
niet hebben gestudeerd aan een universiteit of hogeschool.  
 
Bij U-Talent UP komen de leerlingen tijdens de bovenbouw meerdere 
keren naar de Universiteit Utrecht. De leerlingen maken samen met de 
andere UP-leerlingen kennis met studeren. 
 
Deadlines en meer informatie over inschrijven op U-Talent.nl onder het 
kopje ‘U-Talent coördinatoren’: 
U-Talent | U-Talent UP 
 

mailto:u-talent@uu.nl
https://u-talent.nl/activiteit/u-talent-up/
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Girls Club WIN 

Meiden uit 2 vwo die wiskunde, informatica en natuurkunde interessant 
vinden, kunnen zich aanmelden voor Girls Club WIN. Hoge cijfers zijn niet 
nodig. Motivatie is het belangrijkst. 
 
De meiden komen in 2 vwo 2 middagen en in 3 vwo 3 middagen naar de 
Universiteit Utrecht om kennis te maken met (vrouwelijke) 
wetenschappers en studentes van wiskunde, informatica of natuurkunde. 
 
Deadlines en meer informatie over inschrijven op U-Talent.nl onder het 
kopje ‘U-Talent coördinatoren’: 
U-Talent | Girls Club WIN: wiskunde, informatica en natuurkunde 
 

5.3 Leerlingactiviteiten langlopend intensief (Ambitie) 
U-Talent Academy 

De U-Talent Academy is een tweejarig programma voor leerlingen uit 5 en 
6 vwo waarin de leerlingen ongeveer elke drie weken een dag naar de U-
Talent campus komen voor het Campusprogramma en op school een 
Schoolprogramma volgen. 
 
Bekijk U-Talent.nl voor uitgebreide informatie: 
U-Talent | U-Talent Academy 
 
Campusprogramma 
5 vwo  

- een introductie 
- vier verschillende modules 
- excursie  
- start thesis 
- jaarafsluiting: communitydag 

 
6 vwo  

- twee modules 
- voltooien thesis 
- presentatie thesis tijdens het thesissymposium 

 
Schoolprogramma 

https://u-talent.nl/activiteit/girls-club-in-informatica-en-natuurkunde-2/
https://u-talent.nl/academy/
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Het schoolprogramma wordt vormgegeven door de bètasectie van de 
school waarbij de urenverdeling zoals deze in onderstaande tabel staat, 
aangehouden kan worden. 
Met ingang van het schooljaar '21-'22 zal aan iedere ambitieschool 
gevraagd worden een PTA aan te leveren van de diverse bètamodules of 
andere relevante onderdelen, community- en reflectieactiviteiten van het 
schoolprogramma. Over het format van dit PTA zal door U-Talent een mail 
worden gestuurd.  
 
 
UTA Totaal: 320 SLU Totaal 140 SLU 
Leerjaar  campusprogramma Schoolprogramma 

Mag ook starten in 4 v 
5 v 200 SLU 

- Introductie 
- 4 tweedaagse modules met 

steeds keuze uit twee opties incl 
voorbereiding 

- Communityactiviteiten 
- Reflectie 
- Start van de thesis 
- Driedaagse excursie naar één 

van de volgende bestemmingen: 
Genève (CERN), Texel (NIOZ), 
Hamburg (DESY), Oxford  

70 SLU 
- Ca 4-6 schoolprojecten verdeeld 

over alle bètavakken 
- Communityactiviteiten 
- Aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling/reflectie 
 
 

Leerjaar U-Talent Academy Schoolprogramma 
6 v 120 SLU 

- Thesis 
- 2 tweedaagse modules of 

wellicht 1 vierdaagse module incl 
voorbereiding  

- Communityactiviteiten 
- Reflectie 

Ca. 50 SLU 
- Ca 2-4 schoolprojecten verdeeld 

over de bètavakken 
- Communityactiviteiten 
- Aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling/reflectie 
Extra: Eventuele aanvulling thesis -
> PWS (alleen voor lln die het 
campusprogramma volgen) 
 

 
Werving en selectie U-Talent Academy 
Een digitale folder en een PowerPointpresentatie voor de werving voor de 
U-Talent Academy op jouw school worden in januari naar jullie 
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opgestuurd. Deze kunnen jullie gebruiken om een start te maken met de 
werving voor de nieuwe leerlingen voor U-Talent Academy. 
 
Aandachtspunten bij het werven van leerlingen 
- Mail de folder aan leerlingen en deel de (digitale) folders uit. Gebruik 

het uitdelen om meteen een eerste toelichting te geven. Informeer 
actief de 4 vwo-leerlingen waarvan je verwacht dat ze geïnteresseerd 
en geschikt zijn. 

- Mail de folder aan collega’s en vraag hun hulp bij het werven van 
leerlingen. Leg ook folders bij de decaan en andere plekken in het zicht 
van de leerlingen. Zet de digitale folder op de website van de school. 

- Vraag de 5 en 6 vwo-leerlingen die dit jaar deelnemen aan de U-Talent 
Academy om hun ervaring te delen met 4 vwo’ers. 

- Stimuleer leerlingen zich aan te melden voor de 4 vwo-modules. 
Leerlingen die niet naar de 4 vwo-moduledagen kunnen komen, mogen 
deelnemen aan één van de voorlichtingsmiddagen naar keuze. Zij 
kunnen zich opgeven bij de coördinator, die dat naar u-talent@uu.nl 
mailt. 

- Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten voor zowel leerlingen als 
ouders. Maak duidelijk dat er aan deelname van de Academy kosten 
verbonden zijn. In totaal 500 euro voor het campusprogramma (5+6 
vwo) en eventueel kosten voor het schoolprogramma.  

- Maak gebruik van de PowerPointpresentatie om het U-Talent Academy 
Campusprogramma toe te lichten. Informeer leerlingen ook over het 
schoolprogramma. Denk hierbij aan a) de schoolprojecten, b) de 
vorming van een community, c) het voor-/nabereiden van de 
campusactiviteiten en d) differentiëren in het lesprogramma en de 
inrichting van het schoolprogramma, hoe leerlingen tijd en ruimte 
krijgen voor de U-Talent Academy. Informeer leerlingen en ouders 
over de aanmeld- en selectieprocedure. 

 
U-Talent 4 vwo-moduledagen incl. open dagen 
We adviseren om leerlingen, die geïnteresseerd zijn in de U-Talent 
Academy te stimuleren mee te doen met de 4 vwo-moduledagen in maart 
en evt. april . Deze dagen geven een goed beeld van de U-Talent 
Academy in 5 vwo. Leerlingen zullen naast de module een voorlichting 
krijgen over de U-Talent Academy. Voor ouder(s) en/of verzorger(s) 
wordt er een speciale U-Talent Academy voorlichtingsavond gepland op 
een maandag eind maart . Zie site U-Talent voor verdere gegevens. 

mailto:u-talent@uu.nl
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Eerst aanmelden en selectie op school 
Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich aanmelden voor de U-Talent 
Academy op hun school volgens een procedure die op school wordt 
bepaald en gecommuniceerd. Wees helder over planning, criteria en 
uitslag naar leerlingen en ouders.  
 
Toelatingseisen 
Op school worden leerlingen geselecteerd, die worden voorgedragen om 
aan de U-Talent Academy deel te nemen. We stellen de volgende eisen: 

- De leerling volgt de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde A 
of B. Biologie is niet verplicht. 

- De leerling kan goed meekomen in alle vakken.  
- De leerling is gemotiveerd voor de bètavakken, blijkend uit een 

motivatiebrief. 
- De leerling moet de gelegenheid hebben om zijn/haar motivatie toe 

te lichten in een gesprek. Alleen op basis van cijfers of de 
motivatiebrief oordelen zou hen mogelijk tekortdoen. 

- Steun van ouders: ouders moeten achter de keuze van hun kind 
deel te nemen aan de U-Talent Academy staan. Die steun wordt 
vormgegeven in het ondertekenen van het deelnamecontract. 

De school heeft de vrijheid om naast bovenstaande eisen eventuele 
aanvullende eisen te stellen. 
 
Aandachtspunten bij het selecteren van leerlingen: 
- Betrek de oordelen van meerdere vakdocenten bij uw keuze. 
- Communiceer naar de leerlingen dat ze pas definitief toegelaten zijn op 

het moment dat het U-Talent Academy team (U-TA team) de scholen 
en de leerlingen daarover geïnformeerd heeft, naar verwachting medio 
juni. 

 
Verdere selectiecriteria 
De leerling… 

- heeft ruimte om meer aan school te doen dan tot nog toe. 
- kan goed omgaan met tegenslagen. 
- vindt het leuk om zelf onderzoek te doen. 
- is zelfstandig, stapt zelf naar docenten met vragen. 
- is organisatorisch sterk en neemt zelf initiatief (i.v.m. roosters etc.). 
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- is communicatief sterk. (zo niet, maakt dit kenbaar en geeft aan 
waar hulp nodig is) 

- is sociaal sterk, functioneert goed in groepen en teams. 
 
Wachtlijst 
Een school die meer geschikte leerlingen heeft dan het aantal beschikbare 
plaatsen, kan een wachtlijst maken. Zet de leerlingen op volgorde van 
‘geschiktheid’ op de wachtlijst. We gaan ervan uit dat het de wens van de 
school is om al de leerlingen van de wachtlijst te plaatsen als er 
voldoende plaatsen over zijn. Als het aantal deelnemers van een school 
minder is dan het aantal beschikbare plaatsen voor deze school komen de 
wachtlijstleerlingen van andere scholen in aanmerking voor deze 
plaatsen.  
Let op dat de leerlingen op de wachtlijst ook écht leerlingen zijn die 
gemotiveerd zijn voor de U-Talent Academy en waar de school 100% 
achter staat. 
 
Aanmelden van leerlingen bij U-Talent 
De aanmeldprocedure gaat als volgt verder: de U-Talent Academy 
coördinator op school geeft leerlingen op door onderstaande gegevens te 
verstrekken via een formulier (de precieze datum waarop dit binnen moet 
zijn, wordt via mail en website bekendgemaakt, maar meestal in de 
tweede helft van mei): 
1. Het aantal leerlingen dat zich op school aangemeld heeft. 
2. Een lijst met namen van geselecteerde leerlingen inclusief de 

eventuele leerlingen op de wachtlijst.  
3. Per leerling: 

- Een kopie van de motivatiebrief van de leerling 
- Optioneel: een verslagje van het ´sollicitatiegesprek´ met de 

leerling of overleg met de ouders.  
- Denk in het verslagje aan de belangrijke gespreksthema’s zoals: 

belasting (tijd/vrije tijd/hobby’s), sociale aspecten, mogelijke 
consequenties voor cijfers, het experimentele karakter van nieuwe 
opzet (mogelijk kinderziekten), doorzettingsvermogen, motivatie, 
organisatievermogen van leerlingen etc.. 

- De meest recente rapportcijfers in Excel (of voortschrijdend 
gemiddelde cijfers) voor (tenminste) de vakken Ne, En, WiB, Na, Sk 
en Bi, eventueel aangevuld met NLT, WiD of INF. 
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- Optioneel: de overwegingen van school om deze leerling aan te 
melden, bij voorkeur inclusief adviezen van de 
docentenvergadering, de mentor en/of de bètadocenten.  

- Overige relevante aanvullende informatie, denk aan dyslexie etc. 
4. Een kort verslagje van de selectieprocedure, zodat we inzicht krijgen in 

het proces: 
- Verstrekken van informatie over de U Talent Academy (o.a. uitdelen 

folder, informatie door huidige U-Talent Academy-leerlingen, bezoek 
open dag) 

- Aanmelding door de leerling op school (zelfselectie door de leerling; 
tippen van leerlingen of juist afraden; contact met ouders) 

- Selectieprocedure op de school (adviezen; beslissing) 
 
De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en gebruiken we voor 
twee doeleinden: 
- voor evaluatie 
- voor onderzoek  
 
Definitieve deelnemerslijst 
Eind mei/ begin juni stelt U-Talent de definitieve lijst met deelnemers 
vast. Enkele afspraken hierbij: 
- Het U-Talentteam behoudt zich het recht voor om aanvullende 

informatie te vragen en/of af te wijken van de voordracht van school.  
- Als er plaats is voor leerlingen van de wachtlijst beslist het lot welke 

school een plaats krijgt toegewezen. De school geeft door welke 
leerling die plaats zal innemen.  

 
De toegelaten leerlingen ontvangen vervolgens van U-Talent informatie 
over het Campusprogramma van de U-Talent Academy en van de school 
informatie over het schoolprogramma.  
 
Tijdpad 
Wat Wie Wanneer 
Digitale folder en ppt naar 
de scholen 

U-Talent januari 

Vaststellen aantal 
deelnemers per school 

U-Talent  februari/maart 

Opgeven 4 vwo- 
moduledagen 

U-Talent coördinator januari 
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U-Talent 4 vwo-
moduledagen 

U-Talent maart 

Aanmelden leerlingen bij U-
Talent 

U-Talent coördinator Uiterlijk tweede 
helft mei  

Verzamelen en verwerken 
gegevens; vragen aan de 
scholen; vaststellen van 
open plaatsen en 
vaststellen deelnemerslijst. 

Anita Kokelaar en 
Liesbeth Walther 

eind mei 

U-Talent informeert scholen 
en leerlingen over toelating 
en programma v.a. sept  

Liesbeth Walther eind mei/ begin 
juni 

Ondertekenen en opsturen 
deelname-contract aan 
leerlingen 

U-Talent juni 

Ondertekenen en 
terugsturen contract aan U-
Talent 

Ouders, leerlingen en 
school 

Voor de 
zomervakantie 

 

U-Talent College (Ambitiescholen die zijn toegelaten) 

U-Talent College is een anderhalf jaar durend programma voor 4 en 5 
havo-leerlingen. De Hogeschool Utrecht biedt dit programma in 
samenwerking met U-Talent partnerscholen (Ambitie) aan. Jaarlijks wordt 
in beeld gebracht hoeveel plekken er zijn en of uitbreiding naar meer 
ambitiescholen mogelijk is. 
 
U-Talent College bestaat uit twee onderdelen: het Campusprogramma dat 
leerlingen ongeveer één dag per zes weken op de Hogeschool Utrecht 
volgen en het Schoolprogramma dat leerlingen op de eigen school volgen. 
Het Campusprogramma bestaat uit vijf verdiepende en verrijkende 
lesmodules (masterclasses) en het U-Talent Project dat in zes dagen 
wordt gedaan. 
 
De data van het campusprogramma zijn te vinden op U-Talent.nl. 
U-Talent | U-Talent College 
 
Blik op U-Talent College en selectieprocedure 

https://u-talent.nl/college/
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De werving van leerlingen voor het programma start in 3 havo vanaf 
januari. Aangeraden wordt 5 tot 10 havo-leerlingen, die geïnteresseerd 
zijn in U-Talent College, te stimuleren deel te nemen aan Blik op U-Talent 
College. Tijdens deze dag zal voorlichting gegeven worden over het 
programma en uitgelegd worden wat de leerlingen kunnen verwachten. 
Aan het einde van de dag krijgen de ouders van deze leerlingen 
uitgebreid informatie, zodat zij inzicht krijgen in het te volgen traject. 
 
Eerst aanmelden en selectie op school 
De selectie van de deelnemers aan het programma wordt gedaan door de 
scholen. De scholen geven aan U-Talent door welke leerlingen 
geselecteerd zijn, waarna de uiteindelijk beslissing tot deelname bij U-
Talent ligt. 
De kosten voor deelname aan het volledige campusprogramma zijn 250 
euro. Daarnaast kan de school eventuele kosten voor het 
schoolprogramma vragen. 
 
Toelatingseisen 
Op school worden leerlingen geselecteerd, die worden voorgedragen om 
aan het U-Talent College deel te nemen. De leerling moet aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
 
De leerling: 

• heeft inzicht in de bètavakken 
• heeft motivatie en enthousiasme voor verschillende bètavakken 
• heeft ruimte om meer aan school te doen dan het volgen van het 

reguliere programma 
• wil meer uit zichzelf halen en is bereid om (extra) te presteren 
• wil zijn/haar talenten ontdekken en ontwikkelen 
• is organisatorisch sterk, neemt zelf initiatief i.v.m. roosters etc. of 

wil zich hierin ontwikkelen 
• is bereid om zijn/haar talenten te delen en in te zetten voor de 

samenleving en in nieuwe contexten vanuit gedrevenheid en/of 
(contextgerichte) verantwoordelijkheid 

• is sociaal sterk, functioneert goed in groepen en teams of wil zich 
hierin ontwikkelen 

 
Randvoorwaarden: 
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• De leerling zit ten tijde van de selectie in klas 3 havo en presteert 
zodanig dat hij/zij naar 4 havo zal worden bevorderd. 

• De leerling gaat in 4 havo een NG- of NT-profiel volgen. 
• De leerling is naar de mening van de School in staat voor alle 

vakken met beperkte hulp voldoendes te halen.  
• Ouders staan achter de keuze van hun kind om deel te nemen aan 

U-Talent College. Dit blijkt uit het ondertekenen van het 
deelnamecontract.  

• De leerling beschikt over voldoende tijd om aan U-Talent College 
deel te nemen. Hierbij spelen o.a. activiteiten buiten school en de 
intensiteit hiervan een rol. Ook wordt rekening gehouden met de 
reistijd naar Utrecht Science Park (Uithof).  

• De leerling geeft de commitment om alle UTC Campusdagen 
aanwezig te zijn en voorrang te geven boven andere 
schoolactiviteiten. 

• De school (leerling) heeft deelgenomen aan de informatiedag Blik 
op U-Talent. 

• De school stelt een “startkwalificatie” van de leerling op als 
handreiking bij de begeleiding door de tutor. 

• De school geeft de leerling de gelegenheid om de UTC Campus- en 
projectdagen bij te wonen en waar nodig alternatieven te bieden bij 
noodzakelijke schoolactiviteiten (zoals toetsen). 

 
Wachtlijst 
Het aantal beschikbare plaatsen per school wordt jaarlijks tijdig 
meegedeeld. Voor het afgelopen jaar was dit 3 leerlingen per school. Een 
school die meer geschikte leerlingen heeft dan het aantal beschikbare 
plaatsen, kan een wachtlijst maken. Zet de leerlingen op volgorde van 
geschiktheid op de wachtlijst. Als het aantal deelnemers van een school 
minder is dan het aantal beschikbare plaatsen, komen de wachtlijst- 
leerlingen van andere scholen in aanmerking voor deze plaatsen. 
 
Aanmelden van leerlingen bij U-Talent 

1. Eerst aanmelden voor Blik op U-Talent College (mei) door 
deelnemende scholen via HU: HUu-talent@hu.nl.   

2. Vervolgens aanmelden van een definitieve selectie leerlingen voor 
U-Talent College door de bèta-coördinator van de school via 
HU: HUu-talent@hu.nl.   

mailto:HUu-talent@hu.nl
mailto:HUu-talent@hu.nl
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3. Bekendmaking van de definitieve lijst deelnemers aan U-Talent 
College door HU in juni. 

4. Insturen getekende contracten leerlingen/ouders in juli. 
 
Definitieve deelnemerslijst 
In juni stelt U-Talent de definitieve lijst met deelnemers vast. Enkele 
afspraken hierbij: 

• Het U-Talentteam behoudt zich het recht voor om aanvullende 
informatie te vragen en/of af te wijken van de voordracht van 
school. 

• Als er plaats is voor leerlingen van de wachtlijst beslist U-Talent 
welke school een plaats krijgt toegewezen. De school geeft door 
welke leerling die plaats zal innemen. 

• De toegelaten leerlingen ontvangen vervolgens van U-Talent 
informatie over het Campusprogramma van U-Talent College en van 
de eigen school informatie over het schoolprogramma. 

 
Coördinatorentaken voor huidige College-leerlingen 

• Absentie kenbaar maken bij verzuimcoördinator op eigen school en 
organiseren eventuele aanpassingen in (toets)rooster van leerling. 

• Communiceren met U-Talent over absenties en gemiste module-
onderdelen van HU-programma en eventueel naar 
ouders/verzorgers. 

• Coördineren van het schoolprogramma. Hieronder vallen de 
volgende punten: 

o Organiseren van schoolprogramma van voldoende 
inhoudelijke kwaliteit over twee jaren. Zie voor de 
kwantitatieve toelichting van de studielasturen, die zijn 
opgenomen in het OBR.  

o Uitwisselen met docentennetwerk van UTC  “Wat doe ik op 
school met UTC?” 

o Stimuleren en begeleiden van voorbereidende opdrachten 
voor HU-programma als onderdeel van het schoolprogramma-
rooster 

o Het administreren van de beoordelingen van 
schoolprogramma en deze van 5h leerlingen aanleveren voor 
supplement van het getuigschrift 
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Alfa-Academie (Ambitiescholen die zijn toegelaten) 

De tweede lichting van de Alfa-academie start in september 2022. 
Informatie over het programma, de selectie van de deelnemende scholen, 
en de aanmelding van de leerlingen vind je in het voorjaar van 2022 op 
de website van U-Talent. 
 
Vragen? 
Met vragen en/ of opmerkingen kun je terecht bij Bernadette de Zeeuw 
via u-talent-alfagamma@uu.nl. 
 
Flyer-Alfa-Academie_web-v2-1.pdf (u-talent.nl) 
U-Talent | U-Talent Alfa-academie 
U-Talent | Alfa-academie, informatie voor coördinatoren 
 

5.4 Docentactiviteiten (Connectie & Ambitie) 
Een docentactiviteit bestaat uit één of meerdere sessies, meestal 
gedurende de middag of avond. Na afloop van een activiteit ontvangt de 
deelnemer een certificaat. Wij hanteren een 75% aanwezigheidsplicht 
voor het ontvangen van een certificaat. Tijdens activiteiten wordt een 
presentielijst bijgehouden. Bij afwezigheid zonder afmelding kan een no-
show fee in rekening worden gebracht bij de school. Het is altijd mogelijk 
om een vervanger te sturen wanneer je een keer niet aanwezig kunt zijn 
bij een activiteit.  
 
Inschrijven 
Inschrijven kan via de site op de pagina van het betreffende 
programmaonderdeel. 
 
Wanneer de inschrijving voor een netwerk of activiteit open is geldt: wie 
het eerst komt, het eerst maalt. Als een activiteit vol zit, zal dit z.s.m. op 
de website genoteerd worden. 
De overkoepelend coördinator bèta ontvangt automatisch een mail van 
elke aanmelding vanuit zijn/haar school.  
 

U-Points en aantal plekken 
U-Talent werkt met U-Points om per school inzichtelijk te kunnen maken 
hoeveel er deelgenomen wordt en om de plekken die er zijn eerlijk te 

https://u-talent.nl/wp-content/uploads/sites/624/2020/09/Flyer-Alfa-Academie_web-v2-1.pdf
https://u-talent.nl/alfa-academie/
https://u-talent.nl/alfa-academie-informatie-voor-coordinatoren/
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verdelen over de scholen. Elke activiteit is een bepaald aantal U-Points 
waard, hoofdzakelijk gebaseerd op de duur van een activiteit.  
 
Per activiteit is er een aantal U-Points per school of een aantal 
gegarandeerde plekken per school (zie ook ‘Aantal leerlingplaatsen’ op de 
coördinatorenpagina van U-Talent.nl). Meer docenten opgeven is altijd het 
proberen waard, want mocht een andere school de eigen plekken niet 
opvullen dan zijn er plekken over. 
 
Bij de docentennetwerken is gemiddeld plek voor 5 docenten per school in 
alle netwerken samen.  
 

No show 
U-Talent kan een no show fee berekenen, als een deelnemer zonder 
afmelding niet aanwezig is, of als deze zich 10 of minder werkdagen voor 
aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. De school 
kan deze no show fee aan de docent doorberekenen. Deze no show fee 
geldt ook voor online activiteiten. 

https://u-talent.nl/betacoordinatoren/
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