
De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht werken binnen U-Talent samen 
met meer dan 40 VO-scholen aan een betere aansluiting tussen het VO en HO 
en outreach. We bieden activiteiten voor havo/vwo-leerlingen en hun docenten. 
Veel van onze activiteiten worden verzorgd of mede ontwikkeld door docenten 
en onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en andere 
onderzoeksinstituten, zoals het Hubrecht.

U-Talent voor HO-docenten  
en onderzoekers 

Waarom meedoen? Waaraan meedoen?
Door mee te werken aan onze activiteiten,  
laat u leerlingen en docenten in aanraking 
komen met modern wetenschappelijk onder-
zoek. Ze krijgen een beeld van hoe het er op 
de universiteit of hogeschool aan toegaat en  
maken kennis met uw onderzoek, vakgebied 
of HO-opleiding. 

Daarnaast is outreach bij veel onderzoeks-
aanvragen een vereiste. U kunt dit vorm geven  
via U-Talent activiteiten. Bovendien krijgt  
u door aan onze activiteiten mee te  
werken beter inzicht in de voorkennis  
van aan komende studenten.  
Ten slotte kunt u uw ervaringen  
bij U-Talent gebruiken voor uw  
BKO- of SKO-dossier.

Campusdagen 
U-Talent organiseert campusdagen voor havo/ 
vwo-leerlingen uit klas 1 t/m 6. In de onderbouw 
zijn er bijvoorbeeld bèta- en techniekpractica. 
Voor bovenbouw leerlingen organiseren we  
onder andere masterclasses. Dit zijn één- of 
tweedaagse programma’s die bestaan uit 
colleges, practica en/of rondleidingen. De 
onderwerpen zijn divers en lopen uiteen van 

quantumnatuurkunde en robotica 
tot terrorisme en fotografie. 



Onderzoeker:  
“Ik heb lesgegeven bij een masterclass.  

Ik zie dat als een vorm van maat schappelijke 
valorisatie. Het contact met leerlingen  

is zeer verfrissend.”

Onderzoeker:  
“De vragen die de leerlingen stellen over je 
onderzoek laten je kritisch kijken naar je 
eigen werk en doelen.”

U-Talent Academy
De U-Talent Academy is het campusprogramma 
voor getalenteerde 5/6 vwo-leerlingen met  
interesse in bèta en techniek. Leerlingen volgen 
modules, waarbij wetenschappers gastcolleges 
geven. In 6 vwo doen de scholieren een 
onder zoek van een paar dagen bij een  
vakgroep. Tijdens deze dagen worden de  
leerlingen begeleid door onderzoekers. 
Voor havo-leerlingen bestaat sinds 2016  
een vergelijkbaar programma: het U-Talent 
College.

Nascholingen voor VO-docenten
U-Talent organiseert ook activiteiten voor 
VO-docenten, TOA’s en schoolleiders.  
Denk aan een seminarreeks, conferentie  
of netwerk bijeenkomst. Als onderzoeker  
kunt u via deze activiteiten uw onderzoek en 
kennis onder een breder publiek verspreiden. 

  u-talent@uu.nl   
  www.u-talent.nl/hodocenten

Als onderzoeker of HO-docent kunt u een  
bijdrage leveren aan onze reeds bestaande  
programma’s. Daarnaast denken we graag  
met u mee als u nieuwe outreach-activiteiten 
richting het VO wilt ontplooien. Mogelijkheden 
zijn bijvoorbeeld: 
•  Zelf lesgeven aan leerlingen of docenten;
•  (Mede) ontwikkelen van lesmateriaal;
•  Begeleiden van leerlingen die onderzoek doen;
•  Gastles geven bij een van onze partnerscholen.

Partnerscholen

www.u-talent.nl

Deze flyer is een bijlage bij de algemene U-Talent folder.  
Aan de informatie op deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Hoe meedoen?


