
U-Talent: 
opbrengsten en 
toekomstperspectieven



Het bestuur van het Freudenthal Instituut en de stuurgroep U-Talent nodigen u uit voor het 
flitssymposium ‘U-Talent: opbrengsten en toekomstperspectieven’, ter gelegenheid van het 
afscheid van Sanne Tromp als directeur U-Talent. 

Het flitssymposium vindt plaats op dinsdag 16 februari van 16.00 tot 18.00.
 
Collega’s uit scholen, onderzoek en beleid geven korte, persoonlijke statements over hun ervaringen 
met U-Talent en hun visie op de toekomstige ontwikkeling van samenwerking tussen scholen en het 
hoger onderwijs.

We hopen u 16 februari te ontmoeten.
 
Toine Pieters Harrie Eijkelhof
Hoofd Freudenthal Instituut Voorzitter stuurgroep U-Talent

Uitnodiging

Aanmelding: 
http://fd8.formdesk.com/universiteitutrecht/opgave_flits_symposium_16februari
 
Locatie: 
Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, Utrecht. Bar Beton is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer (bushalte Rijnsweerd Noord) en de auto (parkeergelegenheid aanwezig).



Programma

16.00 Inloop

16.15 Flitssymposium, met bijdragen van:
• Lydia Brenner (alumna JCU en natuurkunde UU, onderzoekster verbonden aan Nikhef/CERN) over haar deelname 

aan JCU en hoe dit haar op weg heeft geholpen richting studie en onderzoek.
• Peter van Dijk (rector Leidsche Rijn College) over de uitstraling van U-Talent binnen de school op docenten en 

leerlingen.
• Henriëtte Kok (docent biologie en coördinator Farel talentprogramma, Farel College) over de ontwikkeling van 

uitdagend bètaonderwijs op het Farel en welke rol U-Talent hierin heeft gespeeld.
• Rogier Bos (docent wiskunde U-Talent Academie en Christelijk Gymnasium Utrecht) over zijn ervaringen met het 

ontwikkelen van verdiepende wiskunde modules voor leerlingen van de U-Talent Academie.
• Arthur Bakker (universitair hoofddocent UU) vertelt over zijn onderzoek naar interesse ontwikkeling onder U-Talent 

leerlingen en over de mogelijkheden die U-Talent biedt voor vakdidactisch onderzoekers.
• Toine Pieters (hoofd Freudenthal Instituut, UU) over U-Talent: back to the future!
• Hermien Vossebeld (projectleider bèta techniek, faculteit Educatie, HU) over de samenwerking tussen de Hogeschool 

Utrecht en de Universiteit Utrecht en wat dit voor beiden kan opleveren.
• Jan van Tartwijk (hoogleraar Toegepaste onderwijswetenschappen UU) geeft zijn toekomstvisie op de samenwerking 

tussen universiteit en scholen, en hoe U-Talent een model kan zijn voor samenwerking in alfa en gamma vakken.
• Beatrice Boots (vice-directeur Platform Bèta Techniek) vertelt over ontwikkelingen in het Nederlandse bètaonderwijs 

en hoe U-Talent hierop inspeelt.
• Sanne Tromp (directeur U-Talent) met een korte terug- en vooruitblik.
• Harrie Eijkelhof (voorzitter U-Talent stuurgroep) over de betekenis van U-Talent voor de toekomst van het bèta-

onderwijs.
 
17.15 Borrel


