U-Talent Academie
UITDAGEND BÈTAONDERWIJS IN 5 EN 6 VWO

OP SCHOOL EN DE UNIVERSITEIT

WAT IS DE U-TALENT ACADEMIE?

Utrecht - Talentontwikkeling Leven Natuur en Techniek, biedt:
•

Een verrijkingsprogramma met een school- en een
campusprogramma

•

Een unieke kans om je talenten voor de bètavakken verder te
ontwikkelen

•

De gelegenheid om nu al kennis te maken met de universiteit
en het doen van wetenschappelijk onderzoek

•

Een goede voorbereiding op je studiekeuze

HET CAMPUSPROGRAMMA
VAN DE U-TALENT ACADEMIE

2 dagen per maand ga je naar de universiteit:
•

Je krijgt er les van enthousiaste docenten en onderzoekers
van de universiteit

•

Je krijgt verrijkende en verdiepende modules

•

Je leert wetenschappelijk onderzoek doen
Je profielwerkstuk zet je op bij een onderzoeksgroep

•

Je doet practica in laboratoria en je kunt terecht in de
universiteitsbibliotheek

•

Je zit samen met gemotiveerde leerlingen van verschillende
scholen in een klas, waar je ook gezellige dingen mee
organiseert

HET SCHOOLPROGRAMMA
VAN DE U-TALENT ACADEMIE

Op andere dagen ga je naar je eigen school:
•

Je leert de stof voor het examen in de bètavakken

•

Je krijgt extra uitdaging in de bètavakken

•

Je voert U-Talent projecten uit
Uitdagende opdrachten met ruimte voor jouw eigen initiatief en
ideeën

•

Je werkt samen met andere leerlingen die elkaar stimuleren

•

Je bereidt je op school en thuis voor op het
campusprogramma
Dit vraagt meer van je zelfstandigheid en initiatief dan het
gewone schoolprogramma

HET CERTIFICAAT

Heb je na 2 jaar met succes het programma gevolgd, dan ontvang
je het U-Talent Academie certificaat:
•

Dit is hét bewijs dat jij je hebt onderscheiden in het vwo

•

Je maakt goede kans bij studies waar geselecteerd wordt,
zoals bij het Utrecht University College

•

Je hebt toegang tot honoursprogramma's van de bèta faculteit
van de universiteit Utrecht, activiteiten voor studenten die
meer verbreding en verdieping willen

DEELNEMEN AAN DE U-TALENT ACADEMIE
•

Ben je overtuigd? Meld je dan aan op school!
Hiervoor schrijf je onder andere een motivatiebrief

•

Op basis van o.a. behaalde cijfers en geschreven motivatie
worden leerlingen op school geselecteerd.

•

Kijk op http://www.uu.nl/onderwijs/u-talent

