
Voor scholieren: ga zelf aan de slag 
bij de universiteit of hogeschool!

“Door de presentatie van de 
onderzoeker uit het regenwoud 

weet ik wat de gevolgen van 
ontbossing zijn voor de mensen 

die daar wonen.”
Red het regenwoud (1 en 2 havo/vwo) 
Dit programma gaat over het tropisch regenwoud 
en de bedreigingen waar dat gebied mee te maken 
heeft. Je gaat op onderzoek in de Botanische Tuinen,  
er komt een wetenschapper spreken en je denkt na 
over oplossingen. 

Doe zelf onderzoek op de universiteit

Praat met wetenschappers

Werk aan praktische projecten  
op de hogeschool

Ontwikkel je vaardigheden

Volg unieke uitdagende programma’s 



Muzikale brainwaves (1 en 2 havo/vwo)
Vanuit verschillende disciplines onderzoek je hoe 
muziek werkt. Natuurkunde, biologie, wiskunde en 
informatica komen samen. Je bestudeert geluids-
golven, ritmes, de anatomie van het oor en je gaat 
zelf muziek programmeren. 

Activiteiten voor de onderbouw



 “We deden verschillende actieve 
opdrachten, waren veel zelf aan de 

slag en de wetenschappers waren 
erg enthousiast.”

Partnerscholen

Meer weten? www.u-talent.nl/leerlingen

Is mijn school lid?
Misschien is jouw school al lid van  
U-Talent. In dat geval kun je vaak 
gratis deelnemen aan de activi-
teiten. Check op www.u-talent.nl/
school of jouw school erbij staat.

Onderzoeksdagen (5/6 vwo) 
Je voert een experiment uit aan de Universiteit Utrecht 
waarbij je kiest uit verschillende bèta-onderwerpen. 
Het experiment kan deel uitmaken van jouw PWS  
op school.   

Masterclasses (4/5 havo en 4/5/6 vwo) 
Masterclasses bestaan uit een mengeling van praktisch 
werk, colleges, rondleidingen en/of excursies. Je gaat 
1 of 2 dagen diep in op een bepaald onderwerp: van 
bio medische wetenschappen tot vluchtelingen en van 
quantum -natuurkunde tot robotica. 

Geen lid? 
Activiteiten voor de onderbouw 
kosten €25,-. Activiteiten voor de 
bovenbouw kosten tussen de  
€35,- en 75,- euro. 

Het gaat om onderwijskundige  
activiteiten en daar kun je vrij 
voor vragen op school.

Activiteiten voor de bovenbouw


