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Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld

Voorwoord
door de staatssecretaris

Inleiding

In dit boekje vindt u een overzicht van pre-universitaire programma’s die op dit moment in Nederland bestaan.

Nederlandse universiteiten hebben vanaf midden jaren ’90 selectieve honoursprogramma’s

Het zijn mooie voorbeelden van wat een goede samenwerking tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs

en University Colleges opgericht, bedoeld voor studenten die meer uitdaging zoeken

kan opleveren. Ook tussen havo en hbo ontstaan steeds meer vormen van samenwerking. Tussen vmbo en mbo is

dan in het reguliere universitaire onderwijs geboden wordt. Het honoursonderwijs en de

de samenwerking al zeer sterk, niet in de laatste plaats door de vakmanschaps- en technologieroutes. Ik juich die

Colleges hebben sindsdien een grote vlucht genomen. In navolging van deze trend zijn

samenwerking toe en roep alle scholen en alle instellingen voor vervolgonderwijs

vanaf het begin van de 21e eeuw pre-universitaire verrijkingsprogramma’s ontstaan, als

op om de samenwerking te blijven zoeken.

eerste in Leiden en Utrecht.

In de pre-universitaire programma’s zien we dat leerlingen
profiteren van de samenwerking, doordat zij al tijdens de
middelbare school werken aan hun academische vorming. Ik
bezocht vorig jaar één van deze programma’s en hoorde daar van
leerlingen zelf hoe enthousiast zij waren over het uitdagende
programma en het samenwerken met leerlingen van andere
scholen. Voor veel programma’s geldt ook dat het leerlingen iets
oplevert voor hun studie, al is dat nu nog vaak alleen wanneer
leerlingen gaan studeren aan dezelfde universiteit als waar ze
hun pre-universitaire programma hebben gevolgd. Intensieve(re)
samenwerking tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs
biedt dus nog meer kansen. Een soepelere overgang van de ene
naar de andere schoolsoort kan leerlingen helpen. Maar ook
voor leraren zijn er mooie mogelijkheden. Samenwerking met
leraren van andere scholen en met universitair docenten kan
inspirerend en leerzaam zijn.

Deze programma’s richten zich op getalenteerde en gemotiveerde
vwo-leerlingen, die in samenwerking met scholen worden
geselecteerd, en bieden verdieping en verbreding ten opzichte
van de reguliere examenstof. Vrijwel alle grote Nederlandse
universiteiten hebben een verrijkingsprogramma voor vwoleerlingen opgezet. Een aantal universiteiten heeft, al dan niet
in samenwerking met hogescholen, hun doelgroep verbreed tot
onderbouw, havo en zelfs het primair onderwijs.

Dat kan bijvoorbeeld helpen bij het beoordelen of de student
in aanmerking komt voor deelname aan een honourstraject.
Tijdens de matching die aankomende studenten volgen, is het
goed als opleidingen studenten identificeren die meer uitdaging
aankunnen, zodat ze hen een adequaat aanbod kunnen doen. Aan
schoolleiders, decanen en docenten uit het voortgezet onderwijs
vertelt deze publicatie aan welke programma’s hun leerlingen
zouden kunnen deelnemen, wat die hen bieden en van hen vragen.

In het voortgezet onderwijs is toenemende aandacht voor
verrijking aan leerlingen die binnen het reguliere onderwijs te
weinig uitdaging vinden, blijkt uit in maart 2015 gepubliceerd
onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De scholen
kunnen dankzij de samenwerking met universiteiten
verrijking bieden in een academische omgeving. Een aantal
pre-universitaire verrijkingsprogramma’s heeft ook een
innovatiefunctie: het selectieve programma dient als proeftuin
voor onderwijsvernieuwing waar scholen en universiteit beide
van profiteren. Zo leggen universiteiten verbinding tussen de
verrijkingsprogramma’s en honoursprogramma’s in de bachelor.

De programmabeschrijvingen zijn aangeleverd door de betrokken
instellingen. Zij geven een beeld van de programma’s zoals ze
medio 2015 werden uitgevoerd. Veranderingen in opzet die na die
datum doorgevoerd zijn, zijn dus niet opgenomen.

Deze publicatie komt uit aan het begin van een nieuw schooljaar.
Het is het schooljaar waarin een nieuwe regelgeving geldt voor
de invulling van onderwijstijd. De ruimere regels geven meer
mogelijkheden om onderwijs naar eigen inzicht in te vullen,
gebaseerd op de eigen leerbehoefte van individuele leerlingen.
Ik doe een oproep aan alle leraren, schoolleiders en bestuurders:
gebruik de ruimte die er is! Zolang voor alle leerlingen maar de
mogelijkheid bestaat om een programma te volgen dat voldoet
aan de wettelijke urennormen, is er veel maatwerk mogelijk. Als
een leerling meer gebaat is bij iets anders, zoals alvast vakken
volgen op de universiteit, kan dat ook. Als een leerling bijvoorbeeld
genoeg heeft aan minder uren Nederlands, dan kan hij of zij in die
tijd iets anders doen, in of buiten de school. Niet alle leerlingen
hoeven hetzelfde programma te volgen. Zo kunnen we nog beter
recht doen aan de talenten van leerlingen. Dat verdienen ze.

Wij danken al degenen die hebben bijgedragen aan deze
publicatie, in het bijzonder staatssecretaris van Onderwijs, Sander
Dekker. We danken het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap voor de bijdrage die deze publicatie mogelijk heeft
gemaakt.

De redacteuren
De groei van deze programma’s hangt samen met een toegenomen
maatschappelijke aandacht voor talentontwikkeling, die ook in het
onderwijsbeleid tot uitdrukking is gekomen. Voorbeelden daarvan
zijn het Sirius Programma in het hoger onderwijs, het Plan van
aanpak Toptalenten voor het primair en voortgezet onderwijs en
de Regionale Talentnetwerken voor het primair en voortgezet
onderwijs, die onderdeel uitmaken van dit Plan van aanpak.

Sander Dekker
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Het doel van deze publicatie is een overzicht te geven van de
pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in Nederland. Universitaire
bacheloropleidingen kunnen erin opzoeken wat de opzet, inhoud
en tijdsbeslag is geweest van een programma dat door een
aankomende student is gevolgd.

Ayla Murad, Platform Bèta Techniek
Projectleider Sirius Programma po-vo
Annebeth Simonsz, Universiteit Leiden
Onderwijscoördinator Pre-University College
Sanne Tromp, Universiteit Utrecht
Directeur Junior College Utrecht
Ton van der Valk, Universiteit Utrecht
oud-curriculum coördinator Junior College Utrecht

Augustus, 2015
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Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld

Hoofdstuk 1. Doelen, relatie met
scholen en opbrengsten

dit differentiatie in het onderwijs en intensieve samenwerking
tussen scholen en universiteiten vereist. Dan beperkt
excellentiebevordering zich niet tot deelnemende leerlingen,
maar strekt zich uit naar school, docenten en medeleerlingen.
Deze programma’s hebben tot expliciet doel een proeftuin voor
onderwijsinnovatie te bieden. Hierbij betrekken zij ook de vodocenten van de scholen.

Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s bieden geselecteerde leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vo) extra

Opbrengsten voor leerlingen

verdieping en verbreding ten opzichte van het reguliere curriculum. De leerstof wordt aangeboden op een hoger

Er zijn nog weinig studies naar de opbrengsten van preuniversitaire verrijkingsprogramma’s voor leerlingen. Het meeste is
bekend over het Junior College Utrecht (JCU), een programma voor
de bètavakken, dat nu opgegaan is in de U-Talent Academie van de
Universiteit Utrecht. Aan de hand van die onderzoekservaringen
wordt hier beschreven wat de opbrengsten zouden kunnen zijn,
nader onderzoek is in de toekomst echter wel nodig.

Hoger niveau

cognitief niveau en over andere onderwerpen dan de examenstof.

Verdieping

Verrijking

Examenstof

Verbreding
Meer onderwerpen

Figuur 1. Bron: Van der Valk, Excellentie en differentiatie, pag. 18

Veel verrijkingsprogramma’s kennen een nadruk op bèta en
techniek. Dat hangt samen met de beschikbaarheid van middelen
voor stimulering van bètaonderwijs. Bovendien zijn er voor de
moderne vreemde talen al verrijkingsprogramma’s (Cambridge
Engels, Goethe Duits, et cetera) die landelijk aangeboden worden.
Recent beleid beoogt om talenten in de volle breedte meer
uitdaging te bieden. Het Plan van aanpak toptalenten 2014 - 2018
dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2014
presenteerde, bevat twintig maatregelen om uitdagend onderwijs
aan getalenteerde leerlingen te stimuleren.
Hoewel universiteiten moeite en geld besteden aan de
programma’s om zelf kwalitatief goede studenten te trekken, is
excellentiebevordering in de eerste plaats van algemeen belang:
het komt tegemoet aan de behoeften van leerlingen die meer
kunnen en willen, draagt bij aan een ambitieuze leercultuur en het
vergroot de kwaliteit van de studenteninstroom. Junior TU Delft en
Junior College Utrecht (JCU) rapporteren dat 35 tot 40 procent
van de deelnemers aan de eigen universiteit gaat studeren. Dat
betekent dat de sector als geheel profiteert van de inspanningen
van de pre-universitaire programma’s. Verderop wordt ingegaan op
de opbrengsten voor studenten.

Een coherent pre-universitair programma biedt leerlingen verrijking
in een universitaire omgeving. Het begin wordt gemarkeerd door
selectie op motivatie en talent, gerelateerd aan de programmadoelen. Onderdelen dragen bij aan overkoepelende doelen die aan
het eind getoetst worden. De mate van coherentie van de hierna
beschreven programma’s verschilt.
Steeds meer vwo-scholen hebben een eigen vwo-verrijkingsprogramma (Van Langen, 2012), al dan niet aangevuld met een
programma aan een nabijgelegen universiteit. Scholen die
bijvoorbeeld te ver van de universiteit af liggen, willen hun
getalenteerde leerlingen toch een verrijkingsprogramma bieden
met gelijksoortige doelen als de pre-universitaire programma’s.
Dergelijke vwo-programma’s zijn waardevol, maar worden niet in
deze publicatie beschreven.

Relatie met scholen en docenten
Alle pre-universitaire verrijkingsprogramma’s werven hun
deelnemers via vwo-scholen. De scholen spelen een belangrijke
rol in de selectie, want zij weten of deelname aan zo’n tijdrovend
programma verantwoord is. De programma’s houden rekening
met de kennis die de leerling vanuit het reguliere curriculum tot
zijn beschikking heeft. Toch zijn er grote verschillen in de relatie
die de programma’s tot de scholen hebben. Grofweg zijn er twee
uitersten. Aan de ene kant staan de programma’s die geheel door
een universiteit ontworpen en gerealiseerd worden. Ze staan los
van het schoolcurriculum en streven geen ‘uitstraling’ binnen de
school na. Scholen en leerlingen moeten oplossingen vinden voor
het missen van lessen. Ze hebben als voordeel dat elke school
die ‘verzuim’ op de vereiste tijden toestaat, leerlingen kan laten
deelnemen.

Doelen
De pre-universitaire verrijkingsprogramma’s hebben twee
belangrijke doelen gemeenschappelijk. Ze willen talentontwikkeling
bij de leerlingen stimuleren en hen oriënteren op universitaire
studies, en vaak in het bijzonder op (bepaalde) studies van
de eigen universiteit. Hoewel de programma’s onderling sterk
van inhoud verschillen, bieden ze alle ‘academische vorming’,
bijvoorbeeld door deelnemers onderzoek te laten doen in een
academische omgeving.
De programma’s willen aansluiten bij de intrinsieke motivatie van
leerlingen en ook bij hun carrièremotivatie, bijvoorbeeld door
een getuigschrift uit te reiken. Sommige programma’s kiezen
nadrukkelijk voor carrièremotivatie door voordelen te bieden
zoals gegarandeerde plaatsing in selectieve studies of door de
mogelijkheid studiepunten ‘mee te nemen’.

Aan de andere kant staan programma’s die ‘verknoopt’ zijn met het
curriculum van deelnemende scholen. Deze scholen bekommeren
zich om de manier waarop deelnemers de reguliere curricula
versneld kunnen volgen. Het vorig jaar verschenen onderzoek
Excellentie en differentiatie laat onderzoeker Van der Valk zien dat
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het feit dat de selectie meer gericht is op motivatie dan op cijfers,
waardoor ook onderpresteerders kans op deelname hebben.
Evaluatiecommissie Commissie Van Weert heeft in 2010 de
mening van JCU-partnerscholen gepeild en vond onder meer
dat de impact van deelname van docenten en leerlingen aan
het JCU veel groter was dan aanvankelijk werd vermoed, met
een uitstraling naar het vak Natuur, Leven en Technologie
(NLT), wiskunde D en de introductie van differentiatie. Deze
uitstraling heeft ertoe geleid dat de deelnemende scholen sinds
enkele jaren zelf talentprogramma’s aanbieden in aanvulling
op het campusprogramma. Sommige scholen hebben hun
talentprogramma verbreed tot alle vakken of tot onderbouw en
havo.
Scholen waarderen de verrijkingsprogramma’s dus vanwege
de gelegenheid tot verrijking die ze hun leerlingen bieden.
Programma’s die ook een effect op de scholen bewerkstelligen,
kunnen op een nog grotere waardering rekenen.

Hoe waarderen de leerlingen het programma?

Opbrengsten voor universiteiten

De JCU-leerlingen gaven door de jaren heen het JCU-programma
het schoolcijfer 8,0. De beslissing om deel te nemen werd door
95 procent van hen een juiste gevonden. Slechts 5 procent van
de toegelaten leerlingen verliet het programma tussentijds, om
diverse redenen.

Er zijn enkele onderzoeken gedaan naar de voortgang in de
vervolgstudie van deelnemers aan een verrijkingsprogramma.
Onderzoekers De Leng e.a. vergeleken dit jaar de studievoortgang
van studenten die aan Erasmus MC Junior Med School (JMS)
hadden deelgenomen met op vwo-cijfer gematchte medestudenten. Zij vonden geen verschillen in gemiddeld cijfer en
aantal behaalde studiepunten tussen JMS-deelnemers en qua
vwo-cijfer vergelijkbare niet-deelnemers. Daarentegen had een
groter aantal JMS-deelnemers dan niet-deelnemers deelgenomen
aan onderzoek gerelateerde extracurriculaire activiteiten in hun
studie en aangegeven dat zij patiëntenzorg en onderzoek willen
combineren in hun toekomstige carrière. Onderzoekers Oomen
en Tromp matchten vorig jaar alumni van het JCU op cijfers met
een referentiegroep die niet op een JCU-school had gezeten.
De JCU alumni haalden na één jaar 12 studiepunten (EC) meer
dan de referentiegroep en na vier jaar was dit verschil ruim 36
EC. De JCU-alumni scoorden 7,7 als gemiddeld cijfer na één jaar,
de referentiegroep 7,0. Ook na vier jaar scoorden JCU-alumni 0,7
hoger. Deelname aan het JCU-programma bleek niet de enige
factor die het studiesucces beïnvloedde. De hoogte van het cijfer
voor wiskunde B bleek de sterkste voorspeller te zijn. Geslacht
had beperkte invloed: vrouwelijke studenten behaalden gemiddeld
betere resultaten.

Wat is het effect van een programma op affectieve
factoren zoals motivatie en op studieresultaten?
De onderzoekers Van der Valk, Grunefeld en Pilot vonden in 2011 dat
JCU-leerlingen zich empowered voelen door dat programma. Het
onderzoek van Vrancken en Tromp (2013) beschrijft de kenmerken
van de leeromgeving die volgens de leerlingen bijdroegen aan het
stimuleren van hun leerproces en leerprestaties. Ook de invloed
van deelname op de vwo-cijfers van JCU leerlingen is onderzocht.
De onderzoeken van Van der Valk, Grunefeld en Pilot (2011) en Van
der Valk en Tak (2015) laten zien dat er in de eerste jaren van het
JCU sprake was van een daling van de cijfers van de bètavakken
in de leerjaren van de vierde klas naar de zesde klas van het vwo.
Deze daling is afwezig voor de lichting van 2014.

Heeft het programma invloed op de studiekeuze?
Het onderzoek van Van der Valk en Tak laat zien dat volgens
de leerlingen hun belangstelling voor de vakken wiskunde B,
natuurkunde, scheikunde en biologie na het JCU-programma was
toegenomen. Over de jaren heen koos circa 40 procent van hen
een natural science-studie en ongeveer de helft een life sciencestudie (inclusief medische wetenschappen).

Om de bijdrage van het JCU aan studiesucces te kunnen duiden is
een aantal alumni geïnterviewd. Zij gaven aan dat het programma
hen erg had geholpen bij het maken van de studiekeuze. Door hun
deelname aan het JCU waren ze, meer dan hun medestudenten,
gewend om hard te werken en zich zelfstandig moeilijke stof eigen
te maken.

In hoeverre draagt het programma bij aan de ontwikkeling
van academische competenties?
Alumni van het JCU rapporteren dat het JCU daaraan veel heeft
bijgedragen. Maar hier is nog geen systematische studie van
gemaakt, onder meer vanwege de vraag hoe academische
competenties te meten zijn.

Opbrengsten voor scholen
Vanuit diverse programma’s is te horen dat de scholen het
programma waarderen als aanvulling op hun eigen curriculum voor
getalenteerde leerlingen. Zo rapporteren Walsarie Wolf e.a. dat
Junior TU Delft door vier geïnterviewde scholen goed beoordeeld
wordt. Zij waarderen de compacte opzet van het programma en
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Hoofdstuk 2.
Programmabeschrijvingen

Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam,
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland

Dit overzicht bevat pre-universitaire programma’s die de Nederlandse universiteiten medio 2015 uitvoeren.

Naam van het programma: Its Academy

In alfabetische volgorde op plaatsnaam:

Deelprogramma 1: Masterclass voor docenten
Deelprogramma 2: Masterclass voor leerlingen
Deelprogramma 3: Profielwerkstukbegeleiding

•

Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland

9

•

Technische Universiteit Delft

12

Auteur: Agnes Kemperman, programmamanager Bètapartners/
Its Academy

•

Technische Universiteit Eindhoven

14

Website: www.itsacademy.nl

•

Rijksuniversiteit Groningen

17

•

Universiteit Leiden

19

•

Universiteit Maastricht

21

•

Radboud Universiteit Nijmegen

24

•

Erasmus MC, Rotterdam

28

•

Tilburg University

30

•

Universiteit Twente

33

•

Universiteit Utrecht

36

•

Wageningen University

38

ingeschreven voor de masterclasses, krijgen hierover informatie.
Ook krijgen zij het verzoek deze docenten hiervoor te faciliteren.
Het motto is: ‘inschrijven = meedoen = afmaken’.
Opzet en inhoud
Medewerkers uit het bedrijf verzorgen de masterclass op locatie
binnen een bedrijf. In 2014-2015 zijn de eerste masterclasses bij
Shell en Sanquin uitgevoerd. In 2015-2016 is het aanbod uitgebreid
met een masterclass bij TataSteel en IBM.
Onderwijs
Docenten krijgen in de masterclass contexten aangereikt.
Na afloop maken de deelnemers zelf de vertaalslag naar hun
onderwijs in Docent Ontwikkel Teams (DOT’s).

Korte omschrijving programma
De Its Academy is het platform waar de onderwijsinstellingen
Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van
Amsterdam en Hogeschool Inholland gezamenlijk hun activiteiten
voor zowel docenten als leerlingen aanbieden. Het aanbod omvat
een breed spectrum; een deel ervan (waaronder masterclasses)
is gericht op talentbeleid. Er vindt veel samenwerking plaats
met externe partners zoals Science Center NEMO, landelijke
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO, het
bedrijfsleven en de lokale overheid.

Academische competenties
Centraal staan:
• Analystisch denken
• Deductief redeneren
Toetsing
In de laatste sessie wordt feedback gevraagd via de werkvorm het
World Café.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Die vier onderwijsinstellingen Vrije Universiteit, Universiteit van
Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland
werken met veertig scholen voor voortgezet onderwijs samen in
het netwerk Bètapartners. Scholen die lid zijn van het netwerk
participeren actief in kennisdeling, kennisontwikkeling en
community-vorming.

Opbrengsten voor de deelnemer
De deelnemende docenten ontvangen na afloop een certificaat.
De masterclasses zijn gevalideerd voor 16-20 uur door Registerleraar waardoor het civiele effect geborgd is.

2. Masterclass voor leerlingen
1. Masterclass voor docenten

Korte omschrijving Masterclass voor leerlingen
Leerlingen kunnen kiezen uit een breed scala van masterclasses in
de bètavakken.

Korte omschrijving Masterclass voor docenten
In samenwerking met het bedrijfsleven organiseert Its Academy
masterclasses waarin de ontwikkeling van schoolvakken
naar technologie – het samengaan van de schoolvakken in
bedrijfsprocessen en -toepassingen – centraal staat. Deze
masterclasses worden op locatie in het bedrijf gegeven.
•
•
•
•

Waardevol
Angelique Breedveld, scheikundedocent Ignatiusgymnasium Amsterdam: “Ik heb deelgenomen aan de
masterclass voor docenten bij Shell. Ik vind de masterclass
heel waardevol voor mijn leerlingen en ook voor mijzelf.
Ik heb kunnen zien wat er speelt in een bedrijf; met
wat voor dingen bedrijven bezig zijn, wat voor carrière
mensen achter de rug hebben. Ook heb ik weer kennis
kunnen bijspijkeren. Ik zie al dingen die ik kan toepassen
in de onder- en bovenbouw. Sterker nog: ik heb al lessen
aangepast naar aanleiding van deze masterclass.”

Het programma bestaat sinds: 2014-2015.
Doelgroep: docenten uit het voortgezet onderwijs.
Aantal deelnemers per schooljaar: in 2014-2015: 39.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: 16-20 uur.

Doel van het programma
Docenten verdiepen hun vakkennis doordat zij in de bedrijven
geïnformeerd worden over de actuele ontwikkelingen op hun
vakgebied. Daarnaast doen zij inspiratie op voor hun eigen lessen.
Doelgroep en selectie
De directies van de scholen waarvan de docenten zijn
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•
•
•
•

Het programma bestaat sinds: 2004.
Doelgroep: leerlingen in 5 en 6 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 650.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: per
masterclass 8 tot 20 uur.

“De informatie was omvangrijk en
uitdagend, het werken in het lab
was leuk en interessant.”

Doel van het programma
De doelen van de masterclasses zijn om leerlingen verbreding en
verdieping aan te bieden op een onderwerp dat raakt aan het
curriculum van het voortgezet onderwijs en om hen een oriëntatie
te geven op mogelijke carrière en opleidingen.

Doel van het programma
Het doel van Profielwerkstukbegeleiding is om de leerling te
begeleiden bij het doen van onderzoek op een wetenschappelijke
manier. De leerling leert datasets te verzamelen en verwerken.
Daarnaast verhoogt het programma de presentievaardigheden en
het academisch schrijven van de leerling.

Voorbeeld profielwerkstuk

Doelgroep en selectie
Leerlingen kunnen zich individueel aanmelden met een motivatiebrief en een aanbeveling van hun (bèta)docent. Selectie vindt
plaats op grond van deze documenten.

Doelgroep en selectie
Leerlingen die willen deelnemen schrijven een motivatiebrief en
hebben een aanbevelingsbrief van hun docent nodig. Selectie
vindt plaats op grond van deze documenten.

Toetsing
Aan het einde van de masterclass presenteren leerlingen in
een posterpresentatie de resultaten van hun onderzoek aan
medestudenten en leraren.

Opzet en inhoud
Elke masterclass bestaat uit meerdere dagdelen.
Zelfwerkzaamheid staat centraal in de masterclasses, bijvoorbeeld
door het doen van eigen onderzoek of laboratoriumproeven en/of
het geven van posterpresentaties.

Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen ontvangen na afloop een certificaat. Dit kunnen ze
aan hun curriculum vitae toevoegen. Het kan in sommige gevallen
een pré zijn bij de inschrijving en selectie van een opleiding in het
hoger onderwijs.

Onderwijs
Elke masterclass wordt verzorgd door docenten en hoogleraren
van de hoger onderwijsinstellingen, studentassistenten en soms
externen. In 2015 is de eerste (bedrijfs)masterclass voor leerlingen
samen met VUmc uitgevoerd. Deze was erg succesvol en wordt in
2015-2016 weer aangeboden.

3. Profielwerkstukbegeleiding
Korte omschrijving profielwerkstukbegeleiding
De Its Academy biedt havo- en vwo-scholieren intensieve
profielwerkstukbegeleiding bij door de VU en UvA van te voren
vastgestelde onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen zijn:
Luminescentie (Natuurkunde en Scheikunde), The Quantum
Universe (Natuurkunde), Medicijnen en Enzymen (Scheikunde en
Biologie), EEG onderzoek (Biologie) en Forensisch DNA-onderzoek
(Biologie).

Academische competenties
Centraal staan:
• Onderzoeksvaardigheden
• Planning
• Presentatievaardigheden
• Academisch schrijven

•
•
•
•

Het programma bestaat sinds: 2004.
Doelgroep: leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: ongeveer 40.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: 24-32
contacturen, 50-65 uren zelfstudie. Totale studiebelasting:
80-90 uur.

Opzet en inhoud
Docenten en studenten van de hoger onderwijsinstellingen en
de masteropleidingen helpen de leerling bij het formuleren van
een goede onderzoeksvraag en -opzet en faciliteren leerlingen
bij het doen van onderzoek. Leerlingen gaan zelf aan de slag met
het bedenken van een onderzoeksvraag, het opstellen van een
hypothese en het doen van onderzoek. Op grond daarvan schrijven
ze het profielwerkstuk en geven ze een posterpresentatie.
Onderwijs
De begeleiding bestaat uit tweeënhalf tot vier dagen op de
universiteit met colleges en practica. Bij de laboratoriumopleiding
van Hogeschool Inholland Amsterdam wordt een groot scala aan
analysetechnieken gebruikt voor het bepalen van inhoudsstoffen
van monsters. Havo-leerlingen die een goede onderzoeksvraag
hebben waarbij analyse een grote rol speelt, kunnen begeleiding
vanuit Inholland ontvangen.
Academische competenties
Centraal staan:
• Onderzoeksvaardigheden
• Presentatievaardigheden
• Schrijfvaardigheden
Projectmotor voor kwaliteit en innovatie
De Bètapartners is in de loop der jaren een (selfsupporting)
platform gebleken voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een
projectmotor voor kwaliteit en innovatie. Door de samenwerking
van universiteiten en het hbo in Bètapartners worden er ook
activiteiten ontwikkeld voor de leerlingen en docenten in de havo.
Ook hier vindt kennisdeling plaats. De eigenheid van de havo wordt
daarbij gerespecteerd, het ‘theezakjesmodel’, waarbij de leerstof
van de havo een aftreksel is van de leerstof in het vwo, is daarbij
verlaten.

Toetsing
De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en beoordeling van het
profielwerkstuk blijft bij de scholen.
Opbrengsten voor de leerling
Na afloop heeft de leerling een profielwerkstuk van hoge kwaliteit
gemaakt over een bètaonderwerp.

Omvangrijk en uitdagend
Mathilde Wijnschenk, leerling 6 vwo van het RSG Broklede,
Breukelen: “De masterclass Allergie & Auto-immuniteit, waarin
coeliakie centraal stond, vond ik interessant omdat ik later
als carrière wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen. Deze
ambitie is bekend bij mijn docenten en mijn biologiedocent
mailde me over deze masterclass.

Ontwikkeling naar een breed Pre-University College
De masterclasses en de profielwerkstukbegeleiding worden
komend jaar opgenomen in een Pre-University College dat de VU
ontwikkelt. Hierin wordt het talentbeleid breed uitgezet in alfa,
bèta en gamma. Bovengenoemde activiteiten van de Its Academy
krijgen daarin een plaats in een leerlijn Bèta. Voor de alfa- en
gammavakken worden nieuwe activiteiten in leerlijnen ontwikkeld.
Omdat in de Its Academy de krachten in Amsterdam al gebundeld
zijn, zullen overige instellingen voor hoger onderwijs (UvA, HvA
en InHolland) participeren in het Pre-University Programma
Amsterdam.

“Ik vind de masterclass heel
waardevol voor mijn leerlingen en
ook voor mijzelf. Ik heb kunnen
zien wat er speelt in een bedrijf.”

Ik heb met plezier deelgenomen aan deze masterclass. De
informatie was omvangrijk en uitdagend, het werken in het
lab was leuk en interessant en met alle nieuwe kanten die ik
nu van coeliakie heb leren kennen weet ik veel meer dan de
gemiddelde vwo leerling. PS: ik ben met zeer goede cijfers
geslaagd voor mijn vwo.

© Wijnschenk Maarssens
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Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld

Technische Universiteit Delft

Goed beeld van een technische
universitaire opleiding

Naam van het programma: Talentprogramma’s voor
vwo’ers op de TU Delft

Doel van het programma
De doelstellingen van de Junior TU Delft zijn erop gericht
ambitieuze leerlingen van de leerjaren 5 en 6 vwo kennis te laten
maken met technologie- en ontwerponderwijs, ze extra uitdaging
te bieden en ze te motiveren. In het kader van een doorlopende
excellentieleerlijn wordt gestreefd naar instroom in de Honours
Programme Delft.

Deelprogramma 1: Junior TU Delft
Deelprogramma 2: Math & Science Class
Auteurs:
• Brenda Hooiveld, projectleider Junior TUD
• Sylvia Walsarie Wolff, projectleider Math & Science Class en
beleidsmedewerker Aansluiting vo-TUD
• Minke van de Put, coördinator

Doelgroep en selectie
De aankondiging voor de Junior TU Delft gaat naar alle scholen
in Nederland en de leerlingen geven zich in eerste instantie bij
de eigen school op. Docenten maken een eerste selectie van
leerlingen die zich mogen opgeven voor de Junior TUD. Deze
leerlingen schrijven een motivatiebrief, waarna de selectie door het
team van de Junior TUD plaatsvindt. Jaarlijks kan ongeveer de helft
van de gegadigden worden toegelaten.

Website: www.junior.tudelft.nl

Korte omschrijving programma
De Technische Universiteit Delft biedt met de programma’s Junior
TU Delft en Match & Science Class ambitieuze vwo-scholieren de
mogelijkheid zich te verdiepen in bètatechnische wetenschappen.
Het doel hiervan is om de aansluiting tussen het vwo en de TU te
verbeteren.

Opzet en inhoud
Leerlingen komen vijf vrijdagen per jaar naar de TU Delft. Zij krijgen
colleges en gaan aan het werk met een project of ontwerp onder
leiding van TU wetenschappers en -studenten. Vanaf 2014 worden
vier themablokken aangeboden door verschillende faculteiten,
waarbij het streven is om per domein (Science, Engineering en
Design) een blok aan te bieden.

1. Junior TU Delft

Onderwijs
Het onderwijs van de Junior TUD wordt gekenmerkt door interdisciplinariteit en gevarieerde werkvormen en is op BSc niveau. De
leerlingen volgen colleges waarin zij theorie krijgen gepresenteerd.
In een project of ontwerp passen de leerlingen de theorie toe
onder leiding van TU-docenten en -studenten. De deelnemers
presenteren na afloop het resultaat van het project of het
ontwerp.

Korte omschrijving van Junior TU Delft
In het programma Junior TU Delft maken leerlingen kennis
met technologie- en ontwerponderwijs. Zij krijgen colleges
in science, engineering en/of design en maken project- of
ontwerpopdrachten.
•
•
•
•

Opzet en inhoud
De Class is iedere vrijdagmiddag en loopt van half oktober tot half
mei. Iedere vrijdag krijgen de leerlingen twee uur wiskunde en twee
uur science. In het wiskundedeel worden verschillende wiskundige
concepten behandeld zoals geometrische constructies,
mathematische probleemoplossing en bewijsvoering en
invarianties. Ook een onderzoeksproject en een wedstrijd maken
deel uit van het programma. In het Sciencegedeelte vertellen
hoogleraren van de TU Delft over hun onderzoeksgebieden.
De gebieden die gekozen zijn tonen een breed beeld van het
onderzoek op de TUD.

Het programma bestaat sinds: 2007 (pilot), vanaf 2014 in de
huidige opzet
Doelgroep: leerlingen van 5 en 6 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 25 leerlingen per themablok
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: 5 dagen
per schooljaar, exclusief huiswerk.

Academische competenties
Centraal staan:
• Onderzoeksvaardigheden
• Analytisch denken
• Snel interpreteren van kennis
• Zelfsturing

Vroeg interesse
Mark Slagmolen, IJsselcollege, Capelle aan de IJssel,
nu student: “Vanaf dat ik een klein mannetje was, heb
ik geroepen dat ik naar de TU Delft wilde. Ik had al vroeg
interesse in een bètatechnische studie. Dat werd door
Junior TUD alleen maar bevestigd. Ik heb Junior TUD
bij Bouwkunde gedaan, wat mijn beeld bevestigde dat
Bouwkunde niet echt mijn ding was. Ik ben nu derdejaars
Maritieme Techniek en doe het Honours Programme.”
© Brenda Hooiveld
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Door de combinatie van practica, theorie, gastcolleges
uit de praktijk en een eindopdracht waarin het allemaal
samenkomt, krijgen de leerlingen een goed beeld van een
technische universitaire opleiding. De leerlingen worden
op universitair niveau uitgedaagd en begeleid door
gemotiveerde docenten en studenten van de TU Delft.

Onderwijs
Het niveau van de lezingen wordt toegankelijk gemaakt voor 5
vwo-scholieren en de docenten houden de lezingen interactief
van karakter. De scholieren bezoeken ook een aantal beroemde
projecten van TU Delft. De laatste weken werken de leerlingen
aan een project, zoals het ontwerpen en maken een Solar Boat,
waarmee wordt geracet. Het onderwijs van Math & Science Class
kent een academische niveau.

Toetsing
Ieder blok wordt afgesloten met presentaties van de leerlingen.
De eindproducten en presentaties worden beoordeeld, in de
meeste gevallen door een jury die bestaat uit docenten van de
betreffende faculteit. De winnende groep krijgt een eervolle
vermelding. Alle leerlingen die meedoen met de Junior TUD krijgen
een certificaat.

Academische competenties
Centraal staan:
• Probleemoplossend en analytisch denken
• Kennis toepassen

Samenwerking voortgezet onderwijs
Sommige leerlingen maken hun profielwerkstuk over het onderwerp
waar zij in de Junior TUD mee bezig zijn geweest. Afgezien hiervan
is er geen relatie met het vo-curriculum.

Toetsing
Tijdens de pilot heeft geen echte toetsing plaatsgevonden.

Opbrengsten voor de leerling
Door deelname aan de Junior TUD krijgen de leerlingen een goed
beeld van hoger technisch onderwijs in het algemeen en de
betreffende TUD BSc opleiding in het bijzonder.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Er is binnen dit project nog geen directe samenwerking met
scholen.
Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen die de Math& Science Class hebben gevolgd, zijn goed
voorbereid op een technische universitaire opleiding, waardoor de
overstap naar verwachting makkelijker zal gaan. Of dit zo is, moet
in de toekomst blijken. Alle leerlingen die de Math & Science Class
gevolgd hebben krijgen een certificaat.

2. Math & Science Class
Korte omschrijving van Math & Science Class
Het programma van Math & Science Class bestaat uit interactieve
lezingen over wiskundige en science-onderwerpen.
•
•
•
•

Het programma bestaat sinds: 2014/2015 (pilot).
Doelgroep: leerlingen van 5 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 25 leerlingen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: van half
oktober tot half mei 4 uur per Class.

Doel van het programma
Math & Science Class is opgezet om aan scholieren laten zien
wat onderzoek Science op topniveau inhoudt en om de overgang
van het voortgezet onderwijs naar de universiteit makkelijker te
maken door de benodigde vaardigheden voor het uitvoeren van
zelfstandig onderzoek te ontwikkelen.
Doelgroep en selectie
De selectieprocedure komt overeen met die voor de Junior TUD. De
uitnodiging om deel te nemen gaat naar de vo-ho-netwerkscholen.
Leerlingen geven zich in eerste instantie bij de eigen school op en
docenten maken de eerste selectie. De geselecteerde leerlingen
schrijven een motivatiebrief, waarna de selectie door het team van
de Math& Science Class plaatsvindt.

© Brenda Hooiveld
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Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld

Technische Universiteit Eindhoven
Naam van het programma: Pre-University College
(PUC) van de TU/e

Korte omschrijving Pre-Studeren
Getalenteerde leerlingen van 5 en 6 vwo die op zoek zijn naar
een extra uitdaging, kunnen vier keer per jaar één eerstejaars vak
komen volgen. Een college beslaat een paar uur per week.
Doelgroep en selectie
Deelnemers zijn getalenteerde leerlingen van de bovenbouw van
het vwo. De leerling schrijft een motivatiebrief. De selectie vindt
plaats op de school voor voortgezet onderwijs en door TU/e.

Auteur: Linda Scheel, coördinator Pre-University College, Onderwijs
en Studenten Service Centrum
Website: www.tue.nl/puc

Opzet en inhoud
De leerlingen volgen colleges van een eerstejaars vak.

Korte omschrijving programma Pre-University College (PUC) van
de TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vindt het uitermate
belangrijk dat de overstap van het voortgezet onderwijs naar
het hoger onderwijs zo soepel mogelijk verloopt. De activiteiten
binnen PUC zijn gericht op bètavakken en Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding. Voor de gezamenlijke PUC-programma’s geldt:

Onderwijs
Deelnemende leerlingen volgen tijdens het Pre-Studeren een
eerstejaars Bachelorvak aan de TU/e, waarin zij ook een tentamen
afleggen. Naast een paar uur college per week, maken zij huiswerk
en nemen zij deel aan projectwerk en/of practica. Zo ervaren zij het
verschil tussen universitair onderwijs en het onderwijs op het vwo.

•
•
•

Optimale aansluiting tussen vwo en
universiteit

1. Pre-Studeren

Deelprogramma 1: Pre-Studeren
Deelprogramma 2: Collegereeks Energy
Deelprogramma 3: Masterclasses
Deelprogramma 4: Vwo-werkweek
Deelprogramma 5: Activiteiten zonder voorselectie

•

Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen ontdekken wat een bepaalde TU/e-opleiding inhoudt en
of ze deze zo interessant vinden als gedacht. Daarnaast ervaren
ze wat het eerstejaars niveau is van de opleiding. Als het tentamen
met goed gevolg afgelegd wordt, krijg de leerling een certificaat.

Doel van het programma
Het Pre-University College (PUC) van de TU/e wil de vwo-leerling
helpen bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar het
hoger onderwijs.

Korte omschrijving Collegereeks Energy
De collegereeks bestaat uit een reeks van colleges en practica
die plaatsvindt op de TU/e. De collegereeks gaat over het thema
Energy dat door faculteiten op verschillende manieren belicht
wordt. Aan dit programma nemen 140 leerlingen per schooljaar
deel.
Doelgroep en selectie
De collegereeks is geschikt voor getalenteerde leerlingen van 5
vwo met een NT- en/of NG-profiel. De selectie vindt plaats op de
school voor voortgezet onderwijs.
Opzet en inhoud
Leerlingen komen in totaal vier keer naar de TU/e. Zij volgen dan
colleges en practica.

Engineering, Scheikundige Technologie, Technische Bedrijfskunde,
Psychology & Technology en Sustainable Innovation.

Onderwijs
Elke keer dat de leerlingen naar de TU/e komen, volgen zij een
of twee colleges en een practicum. Het tempo van de colleges is
kenmerkend voor het niveau op de TU/e.

Doelgroep en selectie
De deelnemers zijn getalenteerde leerlingen van de bovenbouw
van het vwo. De leerling schrijft een motivatiebrief. De selectie
vindt plaats op de school voor voortgezet onderwijs en door TU/e.

Toetsing
De deelnemers leggen tentamen af.

Academische competenties
Centraal staan:
• Analytisch denken
• Zelfsturing
• Onderzoekende en ontwerpende houding

Opzet en inhoud
Tijdens een Masterclass ondervindt een leerling door middel van
een boeiend project of onderzoek, wat het eerstejaars niveau is
van de opleiding. De duur van een Masterclass kan variëren van
minimaal één tot maximaal vijf dagen.

Samenwerking voortgezet onderwijs
De scholen voor voortgezet onderwijs worden betrokken bij de
ontwikkeling van de pre-universitaire activiteiten. Daarnaast
borgt de TU/e de verbinding van het vo met de TU/e door
aansluitingsdocenten aan te stellen.

Toetsing
Nadat alle colleges gevolgd zijn, maken de leerlingen een toets. Als
ze hiervoor een voldoende halen, krijgen ze tijdens de feestelijke
afsluiting in april een certificaat uitgereikt. Als ze de toets niet
halen krijgen ze een bewijs van deelname aan de Collegereeks.

Onderwijs
Deelname aan één of meerdere masterclasses is een uitgelezen
mogelijkheid voor leerlingen om een extra uitdaging aan te
gaan, om zich voor te bereiden op de studiekeuze en om
(voorbereidende) werkzaamheden voor het profielwerkstuk uit te
voeren.

Academische competenties
Centraal staan:
• Analytisch denken
• Zelfsturing
• Onderzoekende en ontwerpende houding

Het programma bestaat sinds: 2005.
Doelgroep: leerlingen in de bovenbouw van het vwo met een
N-profiel.
Aantal deelnemers per schooljaar: aan alle PUC-programma’s
samen: 750 leerlingen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: dit
verschilt per programma.

Met de overstap van het vwo naar het hoger onderwijs
verandert er veel voor jongeren. Leerling wordt student,
proefwerken worden tentamens en leren wordt studeren.
Het Pre-University College (PUC) van de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e) helpt vwo-leerlingen bij
deze ingrijpende overgang. Door deel te nemen aan
een PUC-activiteit krijgen vwo-leerlingen goed zicht op
vakinhouden, collegestof en studiemateriaal. Ze worden
geprikkeld, ontwikkeld en voorbereid op een bètatechnische
universitaire vervolgstudie. Samen met rectoren, decanen
en vakdocenten uit het vwo werkt het PUC aan het
optimaliseren van de aansluiting tussen het vwo en de TU/e.

2. Collegereeks Energy

Samenwerking voortgezet onderwijs
De colleges en practica en de feestelijke afsluiting vinden plaats
op de TU/e. De toetsen worden gemaakt op de vwo-scholen. De
vwo-scholen zorgen voor huiswerkbegeleiding en aanvullende
uitleg op school. De scholen kunnen hierbij ondersteund worden
door studentassistenten.

Academische competenties
Centraal staan:
• Analytisch denken
• Zelfsturing
• Onderzoekende en ontwerpende houding

Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen ontdekken wat een bepaalde TU/e-opleiding inhoudt en
of ze deze zo interessant vinden als gedacht. Daarnaast ervaren
ze wat het eerstejaars niveau is van de opleiding.

Toetsing
De toetsing heeft de vorm van feedback, zodat leerlingen weten
wat de keuze voor de TU/e voor hen zal betekenen.
Samenwerking voortgezet onderwijs
Voor een leerling is een Masterclass in het algemeen goed in te
passen in het onderwijsprogramma op school. Aanmelden gebeurt
via de vo-docent.

3. Masterclasses
Korte omschrijving Masterclasses
Binnen de Masterclasses brengen diverse TU/e opleidingen
interessante en maatschappelijk relevante thema’s in de
bètatechnische sector onder de aandacht. De Masterclasses
worden aangeboden door de opleidingen Automotive, Electrical

© Bart van Overbeeke
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Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen ontdekken wat een bepaalde TU/e-opleiding inhoudt en
of ze deze zo interessant vinden als gedacht. Daarnaast ervaren
ze wat het eerstejaars niveau is van de opleiding.
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Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld

Rijksuniversiteit Groningen
Naam van het programma: Scholierenacademie
Rijksuniversiteit Groningen

•
•
•

Deelprogramma 1: Junior Honours College (JHC).
Deelprogramma 2: Webklassen
Deelprogramma 3: Scholierencolleges, symposia
en studie- en filmdagen

•

Doel van het programma
De deelnemers maken inhoudelijk kennis met de universiteit.
Doelgroep en selectie
De deelnemers komen over het algemeen van scholen uit de regio,
maar er hebben leerlingen uit heel Nederland en zelfs van de
overzeese gebieden meegedaan. De meeste deelnemers zijn vwoleerlingen uit de bovenbouw. De scholieren solliciteren op een plek
in het JHC. Zij worden toegelaten op basis van een motivatiebrief,
hun cijferlijst en een aanbevelingsbrief van één van hun docenten.

Auteur: Arjen Dijkstra, coördinator RUG Scholierenacademie

© Bart van Overbeeke

Website: www.rug.nl/jhc

4. Vwo-werkweek

Academische competenties
Centraal staan:
• Analytisch denken
• Zelfsturing
• Onderzoekende en ontwerpende houding

Korte omschrijving Vwo-werkweek
De Vwo-werkweek is bedoeld voor getalenteerde leerlingen die
naar 6 vwo gaan en belangstelling hebben voor scheikunde of
scheikundige technologie.

Toetsing
De toetsing heeft de vorm van feedback, zodat leerlingen weten
wat de keuze voor de TU/e voor hen zal betekenen.

Doelgroep en selectie
Deelnemers zijn getalenteerde leerlingen van de bovenbouw van het
vwo. De selectie vindt plaats op de school voor voortgezet onderwijs.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Twee leerlingen per school kunnen zich aanmelden. Leerlingen
die als reserve zijn ingeschreven mogen deelnemen indien het
maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is.

Opzet en inhoud
Gedurende vier dagen werken leerlingen in groepen aan
interessante projecten.
Onderwijs
Tijdens de werkweek is het de bedoeling dat de leerling een
praktisch onderzoek verricht, gebruikmakend van geavanceerde
apparatuur op één van de onderzoeksafdelingen van de faculteit
Scheikundige Technologie. Dit wordt gedaan in groepjes van
ongeveer zes vwo-leerlingen onder deskundige begeleiding van
een ouderejaars student. De werkweek wordt afgesloten met een
posterpresentatie (van de in het project bereikte resultaten) aan
de overige groepen en medewerkers van de faculteit Scheikundige
Technologie.

Opbrengsten voor de leerling
De Vwo-werkweek laat vwo-leerlingen kennis maken met het
uitdagende niveau en helpt bij de beeldvorming van de opleiding
Scheikundige Technologie en de TU/e in het algemeen.

5. Activiteiten zonder voorselectie

Korte omschrijving programma
De Rijksuniversiteit Groningen heeft al het aansluitonderwijs
ondergebracht bij de RUG Scholierenacademie. De Scholierenacademie biedt verschillende mogelijkheden voor scholieren om
inhoudelijk kennis te maken met de universiteit.
Samenwerking voortgezet onderwijs
Voor de programma’s van de Scholierenacademie wordt nauw
samengewerkt met scholen uit de regio. Schoolrectoren hebben
zitting in het bestuur van de Scholierenacademie. Ieder jaar
worden studiedagen met rectoren en decanen georganiseerd.
Verschillende vakdocenten en decanen hebben direct contact
met de coördinator van de Scholierenacademie over inhoudelijke
activiteiten.

Alle hoeken van de universiteit
Bart Louwers, 6 vwo, Zuyderzee College Emmeloord:
“Het Junior Honours College is een ervaring die mij mijn
hele leven zal bijblijven. In één week tijd kreeg ik alle
hoeken van de universiteit te zien. Een greep uit vele
plekken: de snijzaal, een eeuwenoude rechtszaal en een
prestigieus hightech-laboratorium. Naast colleges van
wetenschappers uit de meest uiteenlopende vakgebieden
stonden workshops, discussies, en zelfs een speeddate met
de Rector Magnificus op het programma. Om maximaal te
kunnen genieten is een brede interesse in en verwondering
over de wetenschap essentieel.”

1. Junior Honours College (JHC)
Korte omschrijving Junior Honours College (JHC)
Het Junior Honours College (JHC) is een intensieve summerschool
van een week. Tijdens deze summerschool maken leerlingen kennis
met de alfa-, bèta- en gammawetenschappen.

Korte omschrijving
Er zijn drie programma’s waaraan getalenteerde vwo-leerlingen
kunnen deelnemen zonder voorselectie: Digitaal proefstuderen,
Innovation Challenge en de Onderzoeksdagen.
Digitaal proefstuderen
Bij digitaal proefstuderen kan de leerling volledig zelfstandig
aan de slag. Iedere deelnemende faculteit heeft een module die
de leerling in vier weken kan doorlopen, waarna de leerling een
beoordeling ontvangt

Aanpoten
Thomas Hanckmann, 5 vwo: “De keuze om naar de TU/e
te gaan was voor mij gemakkelijk. Ik wist al vrij vroeg op
de middelbare school dat ik naar een TU wou. Uiteindelijk
kies ik, door mijn ervaringen met PUC, voor Scheikundige
Technologie. Ik heb meegedaan aan het Pre-Studeren van
PUC toen ik in 5 vwo zat. Via de TU/e heb ik een begeleider
gekregen die mij het reilen en zeilen bij de TU/e heeft
bijgebracht. Inmiddels weet ik de weg wel te vinden. PUC
heeft me een mooie kijk gegeven op hoe het er bij colleges
aan toe gaat. Ik heb er bijvoorbeeld van geleerd dat mijn
studiementaliteit te slecht is. Ik kan het vaak op school
makkelijk af, maar op de TU/e is het echt aanpoten.”

Innovation Challenge
Opleidingen dagen leerlingen uit om een technologie te
analyseren en te voorspellen hoe mensen deze technologie in
2030 zullen gaan gebruiken.
Onderzoeksdagen
De opleiding Scheikundige Technologie biedt leerlingen van
de vierde klas van het vwo de kans om uitdagend scheikundig
onderzoek te doen.
© Silke Mous
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Het programma bestaat sinds: 2011.
Doelgroep: excellente scholieren.
Aantal deelnemers per schooljaar: 20 à 25.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: een week.
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Doelgroep en selectie
Het volledig digitale programma trekt deelnemers uit de hele
wereld. In de regel zitten zij in de afrondende fase van het
voortgezet onderwijs, maar dit is zeker niet bij alle deelnemers het
geval.

Studeren voor je echt student bent
De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen
biedt verdiepende en verbredende activiteiten over het hele
wetenschappelijke spectrum. Scholieren die geïnteresseerd
zijn in alfa-, bèta- en gammawetenschap kunnen hiermee
kennismaken en aan de slag. De combinatie tussen online
programma’s en intensieve symposia, summerschools en
colleges op de universiteit biedt de mogelijkheid voor
getalenteerde scholieren om een beetje te studeren,
voordat ze echt student zijn.

Opzet en inhoud
Tweemaal per jaar kunnen scholieren in cursussen van vier
weken online colleges volgen, geselecteerde teksten lezen en
opdrachten maken. Op deze opdrachten krijgen ze feedback van
een team van studentassistenten.
Onderwijs
Het onderwijs wordt online gegeven in de vorm van colleges.
Academische competenties
Centraal staan algemene academische vaardigheden.

Opzet en inhoud
Tijdens de summerschool krijgen de deelnemers college over alfa-,
bèta- en gamma-onderwerpen. De summerschool vindt plaats kort
voor de zomervakantie.

Toetsing
De toetsing varieert van het schrijven van essays tot het maken
van digitale toetsen.

Onderwijs
Naast colleges is er ruimte voor een aantal practica. Onder
meer de snijzaal, het observatorium en een practicum in het
laboratorium zijn vaste onderdelen. Ook wordt een rechtszitting
voorbereid en nagespeeld, samen met een actieve rechter en
rechtswetenschapper.

Opbrengsten voor de leerling
Wanneer een deelnemer de webklas met een voldoende afsluit,
wordt een certificaat uitgereikt.

Academische competenties
Centraal staan algemene academische vaardigheden.

Het derde programma dat de Scholierenacademie aanbiedt
omvat scholierencolleges, symposia en studie- en filmdagen.
Scholieren kunnen één, enkele of al deze activiteiten volgen.
Vrijwel alle opleidingen zijn vertegenwoordigd in dit programma.
Met een groep scholen is de afspraak gemaakt dat geselecteerde
leerlingen aan alle colleges deel kunnen nemen, in aanvulling
op hun reguliere studieprogramma. Op verzoek verstrekt de
scholierenacademie een bewijs van deelname.

3. Scholierencolleges, symposia en studie- en filmdagen

Toetsing
Er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats.
Opbrengsten voor de leerling
De deelnemers doorlopen allen het zeer gevarieerde programma
en krijgen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Korte omschrijving webklassen
De Scholierenacademie organiseert het online proefstuderen in
de vorm van webklassen. Dit is verreweg het meest omvangrijke
programma. Vrijwel alle bacheloropleidingen in Groningen bieden
deze mogelijkheid.

•
•
•

Naam van het programma: Honours Academy

centraal. In Blok IV doen de PRE-studenten onder begeleiding van
een docent zelf onderzoek in duo’s. Het vijfde blok gaat over de
publieke dimensie van wetenschap.

Deelprogramma 1: Pre-University College
Deelprogramma 2: LAPP-Top

Onderwijs
Het onderwijs in het PRE-programma is een afspiegeling van
het onderwijs dat aan de Universiteit gegeven wordt. Er zijn
hoor- en werkcolleges, practica, excursies, rollenspellen,
samenwerkingsopdrachten. Het onderwijs is nauw verweven met
het wetenschappelijk onderzoek in de verschillende disciplines en
wordt verzorgd door docenten uit alle faculteiten.

Auteur:
• Annebeth Simonsz, onderwijscoördinator Pre-University College
en LAPP-Top
Websites:
• www.pre-universitycollege.leidenuniv.nl
• www.lapp-top.leidenuniv.nl

Academische competenties
Centraal staan:
• Kritische houding ontwikkelen.
• Wetenschappelijke kennis interpreteren en analyseren.
• Onderzoek opzetten en uitvoeren.
• Verschillende perspectieven op wetenschap en samenleving
innemen.

Korte omschrijving programma
De Honours Academy biedt twee programma’s aan: het PreUniversity College en het LAPP-Top. De programma’s bieden de
mogelijkheid aan getalenteerde vwo-leerlingen om hun eigen
passie en talenten te ontdekken.

Toetsing
De PRE-studenten schrijven een essay, geven een presentatie,
maken een tentamen, schrijven een onderzoeksverslag en
schrijven een column.

1. Pre-University College
Korte omschrijving Pre-University College
Het Pre-University College (PRE) is een excellentieprogramma van
de Universiteit Leiden voor getalenteerde scholieren.
•
•
•
•

Het programma bestaat sinds: 2004.
Doelgroep: getalenteerde leerlingen van 5 en 6 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 95.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: 15
studiepunten (ECTS).

Extra uitdaging
Elijah Sanches, Vossius Gymnasium Amsterdam, 6
gymnasium (PRE-student): “Ik heb bij blok IV onderzoek
gedaan naar de invloed van voedsel en drank op het
bloed van trombosepatiënten tijdens het Leids Ontzet. Het
was ontzettend leuk om te doen en ook veel werk! Maar
uiteindelijk was ik tevreden over het eindresultaat. In het
lab heb ik mijn eigen DNA ook nog mogen isoleren. Dat was
bijzonder. Ik doe mee met PRE omdat het op school prima
gaat en ik wel een extra uitdaging kon gebruiken. Ik kan het
PRE goed combineren met school en sport. Als je meedoet
met PRE, moet je dat wel kunnen.”

Doel van het programma
Het doel van het PRE is om getalenteerde scholieren gedurende
twee jaar de wetenschappelijke uitdaging te bieden om de
universiteit in de volle breedte te ervaren.

2. Webklassen

•

Universiteit Leiden

Doelgroep en selectie
De deelnemers zijn getalenteerde vwo’ers in het vijfde en zesde
leerjaar die een brede interesse in de wetenschap hebben en
gemotiveerd zijn. Ze hebben behoefte aan een uitdaging en ze
kunnen een intensief programma naast school aan. De leerlingen
worden geselecteerd op basis van hun gemiddelde overgangscijfer
van 4 naar 5 vwo ( 8,0 gemiddeld), een cognitieve test, hun
brede interesse en motivatie. De leerlingen komen van de veertig
deelnemende scholen in de regio waarmee het Pre-University
College samenwerkt.

Het programma bestaat sinds: 2008.
Doelgroep: geïnteresseerde scholieren uit de bovenbouw van
het vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: tot maximaal 100 per
webklas.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: 10 tot
15 uur per webklas.

Doel van het programma
De webklassen bieden een verdiepende inhoudelijke kennismaking
met de universiteit, die helpt bij de studiekeuze of aanvult op
programma’s van het voortgezet onderwijs.
© Silke Mous
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Opzet en inhoud
De PRE-studenten hebben in het eerste jaar vier uur hoor- of
werkcollege per week. In het tweede jaar doen de PRE-studenten
onderzoek. Het PRE-programma bestaat uit vijf onderwijsblokken.
Blok I gaat over wetenschappelijke kennis. Wat is kennis
eigenlijk precies? Wat zijn de verschillen tussen alfa-, bèta- en
gammaonderzoek? Blok II gaat over het doen van onderzoek.
In Blok III staat de link tussen wetenschap en de samenleving
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Doel van het programma
LAPP-Top heeft tot doel leerlingen kennis te laten maken met
nieuwe wetenschappelijke kennis en daardoor hun bestaande
interesses verder te verdiepen. Het contact en de verbinding met
de wetenschappelijke wereld vraagt hen om hun talent verder te
ontwikkelen.

Passie en talent
Tijdens het PRE-programma krijgen leerlingen de
mogelijkheid om hun eigen passie en brede talent te
ontdekken. Docenten inspireren de PRE-studenten door hun
passie en expertise voor hun wetenschappelijk vakgebied.
De PRE-studenten zitten dichtbij het wetenschappelijk
vuur in het lab of de bibliotheek en ontwikkelen daardoor
een open en kritische blik op de wetenschappelijke wereld.
Ze leren de wetenschap vanuit meerdere perspectieven
kennen en ontmoeten gelijkgestemden.

Doelgroep en selectie
Het programma is voor getalenteerde leerlingen van 5 vwo die een
specifieke interesse in de wetenschap hebben en gemotiveerd
zijn. Ze willen zich extra verdiepen en met wetenschappelijke
kennis in aanraking komen. De leerlingen worden geselecteerd op
basis van hun bovengemiddelde cijferlijst en motivatie.
Opzet en inhoud
In de verschillende programma’s komt één wetenschappelijke
discipline aan bod zoals Life, Science and Technology of het
schrift van Japans. Een module bestaat uit gemiddeld acht
bijeenkomsten van twee uur.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Het programma is opgezet samen met scholen voor voortgezet
onderwijs. Met de PRE-scholen is nauw contact over de selectie
en de randvoorwaarden (absentie, verplaatsing van toetsen) om
deelname van een leerling aan het programma mogelijk te maken.
De scholen hebben een PRE-mentor die de PRE-studenten begeleidt.
Het onderzoeksverslag dat de PRE-studenten in het tweede jaar
maken, gebruiken de meesten als profielwerkstuk op school.

Academische competenties
Centraal staan:
• Wetenschappelijke kennis in één specifiek vakgebied
• Wetenschappelijke kritische houding
• Presentatie- en schrijfvaardigheden
Toetsing
LAPP-Top deelnemers sluiten het programma af met een
presentatie en een populair-wetenschappelijk artikel over een
thema uit hun programma.

2. LAPP-Top

Samenwerking voortgezet onderwijs
Elke school voor voortgezet onderwijs mag deelnemen aan LAPPTop. Op de school is een LAPP-Top contactpersoon.

Korte omschrijving LAPP-Top
Het programma LAPP-Top biedt verdieping op een specifiek
vakgebied. De leerlingen kiezen één van de achttien LAPP-Top
modules (bijvoorbeeld informatica of Japans).

•
•
•

Naam van het programma: Pre-universitaire
programma’s Universiteit Maastricht

1. Pre-academic Experience
Korte omschrijving Pre-academic Experience
In het programma Pre-academic Experience doen leerlingen
academische vaardigheden op en maken ze kennis met studeren
in een internationale omgeving. Zij worden begeleid door en
werken samen met universitaire studenten. Zo kunnen ze proeven
van het studentenleven. Doordat zij zich een aantal basisprincipes
van academische vaardigheden eigen maken, wordt de aanpassing
aan academisch onderwijs makkelijker voor de leerlingen.

Deelprogramma 1: Pre-academic Experience
Deelprogramma 2: TeenzCollege
Auteurs:
• Iris Mols, coördinator
• Denis Ancion, adjunct directeur Marketing & Communications
• Ellen Bastiaens, programmamanager excellentie Universiteit
Maastricht

•

Website: www.kidzcollege.nl/teenzcollege

•
•
•

Onderwijs
Een LAPP-Top programma bestaat uit werkcolleges aangevuld
met een excursie of practica. Op de slotbijeenkomst presenteren
leerlingen hun leerervaring.

Opbrengsten voor de leerling
De PRE-studenten ontvangen een diploma. Bij een vervolgopleiding
aan de Universiteit Leiden kan via de examencommissie van de
opleiding een aanvraag gedaan worden voor verzilvering van de
studiepunten in de vorm van een vervanging of vrijstelling.

•

Universiteit Maastricht

Korte omschrijving programma
De Universiteit Maastricht biedt twee pre-universitaire
programma’s: Pre-academic Experience voor leerlingen van scholen
voor tweetalig onderwijs en TeenzCollege, een programma voor
getalenteerde leerlingen van 4 vwo.

Doel van het programma
Het programma is erop gericht om leerlingen uit het tweetalig
onderwijs (tto) te helpen kritische, verantwoordelijke en sociaal

Unieke samenwerking
De Pre-academic Experience is voor zowel leerlingen als studenten een bijzondere ervaring. Beiden staan versteld van elkaar in dit
samenwerkingsverband. Studenten zijn overrompeld door het niveau van de leerlingen. “Sommige leerlingen doen het beter dan
eerstejaars die de course Logic and Argumentation volgen”, aldus één van de tutoren, die ook tutor is voor eerstejaars studenten.
De leerlingen doen op hun beurt hun voordeel met de kennis van de studenten; over schrijven, studeren en alles wat er bij hoort. Het
unieke is dat het naar twee kanten werkt. Ook de studenten leren ervan door het repeteren van de kennis. Dit leidt tot verhoging van
hun eigen niveau.

Opbrengsten voor de leerling
Na het volgen van een LAPP-Top ontvangen de deelnemers een
certificaat van 25 studielasturen.

Het programma bestaat sinds: 2002.
Doelgroep: getalenteerde vwo-scholieren.
Aantal deelnemers per schooljaar: 400, afkomstig van
ongeveer 80 vo-scholen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
25 studielasturen (slu).

© Brian Megens

© André van Haasteren

20

Het programma bestaat sinds: 2012.
Doelgroep: leerlingen 5 vwo van een tweetalig onderwijsschool.
Aantal deelnemers per schooljaar: 164.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
16 contacturen, totaal circa 20 uur.
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2. TeenzCollege

“Het unieke is dat het naar twee
kanten werkt. Ook de studenten
leren ervan door het repeteren
van de kennis.”

Korte omschrijving TeenzCollege
Het TeenzCollege ‘Struikelsteentjesproject’ is een programma
voor getalenteerde en ambitieuze studenten en biedt leerlingen
van 4 vwo, die graag een uitdaging willen naast hun onderwijs, de
mogelijkheid voor een aantal weken student aan de Universiteit
Maastricht te zijn.
•
•
•

Het programma bestaat sinds: het academische jaar 2013-2014.
Doelgroep: leerlingen van 4 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: gemaximeerd op 36 in
2014-2015; ambitie: groeien naar 50 leerlingen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
8 lectures en 8 tutorials groups van 2 uur, afsluiting met
onderzoeksopdracht (groepsblogs) en posterpresentatie
(ongeveer 40 uur).

bewuste studenten te worden en de overgang van het voortgezet
naar wetenschappelijk onderwijs te verbeteren. Pre-academic
Experience gaat om academische vaardigheden. Het programma is
volledig Engelstalig.

•

Doelgroep en selectie
De selectie is schoolafhankelijk. De Universiteit Maastricht en de
school voor voortgezet onderwijs zijn beide verantwoordelijk voor
dit programma.

Doel van het programma
De leerlingen gaan aan de slag in een internationale, academische
omgeving waarin zij samenwerken met universitaire studenten.
Doordat de leerlingen kennismaken met een aantal academische
vaardigheden, worden ze alvast voorbereid op een academische
opleiding.

Opzet en inhoud
Gedurende een periode van zes weken worden leerlingen uit 5 vwo
gekoppeld aan student-tutoren. Ze volgen colleges van docenten
uit verschillende disciplinaire invalshoeken over academisch
schrijven, kritisch denken, onderzoek doen en argumentatie.

Doelgroep en selectie
Scholen kunnen hun leerlingen aanmelden voor deelname. Selectie
gebeurt door de scholen zelf. Sommige scholen werken met een
sollicitatiebrief, andere met cijfergemiddelden.

Onderwijs
Naast het volgen van colleges gaan de leerlingen aan de slag in
kleine groepen onder begeleiding van de (internationale) studenttutoren. Aan het einde van het programma zijn de leerlingen klaar om
te starten met het schrijven van hun profielwerkstuk of final essay.

Opzet en inhoud
Struikelsteentjes zijn kleine herinneringstenen voor slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. De Struikelsteentjes-commissie, een
burgerinitiatief, streeft ernaar voor alle inwoners van Maastricht
die zijn gedeporteerd of gesneuveld een herinneringsteen te
plaatsen. Het TeenzCollege bevat onder meer een wandeling langs
de Struikelsteentjes en lezingen over de Tweede Wereldoorlog.

Academische competenties
Centraal staan:
• Academisch schrijven
• Kritisch denken
• Onderzoek doen
• Argumentatie

Teenzcollege: Student voor een
moment

Toetsing
Beoordeling verloopt via het beoordelingstraject van het
profielwerkstuk op school of via het formele traject van Cambridge
University.

Leonne Leenders en Marieke van den Broek, 4 vwo,
Grotiuscollege Heerlen: “Ineens student voor een middag.
Het onderwerp werd door de professoren die de colleges
gaven, volledig in het Engels uitgelegd. De lectures riepen
vragen bij ons op die wij vervolgens bespraken in onze
PGO (probleemgestuurd onderwijs)-groep die bestond uit
ongeveer negen leerlingen afkomstig van vier scholen.
Samen met onze tutoren (studenten van de universiteit)
stelden wij iedere week leerdoelen op voor de volgende
meeting. Voor ons was dit een ontzettend leerzame
ervaring en dankzij dit kijken wij ernaar uit om later ook naar
de universiteit te gaan.”

Samenwerking voortgezet onderwijs
De Universiteit Maastricht heeft het programma Pre-academic
Experience ontworpen in samenwerking met de tweetalig
onderwijsschool Porta Mosana College in Maastricht. Tto-scholen
kunnen in overleg deelnemen aan Pre-academic Experience. Dit
kan in het kader van het vak Global Perspectives van Cambridge
University of in het kader van het profielwerkstuk.
In dit programma werken niet alleen leerlingen en studenten
samen, maar wisselen ook docenten kennis en ervaringen met
elkaar uit.
Opbrengsten voor de leerling
Wanneer de toetsing via Cambridge University verloopt, ontvangen
de leerlingen een pre-u certificaat voor het succesvol afronden
van de course.

Blog overgenomen van http://web.grotius.nl/?p=6035
19 maart 2014
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Kritisch denken: een kernbegrip
Claire Bonnemayers, 5 vwo, Porta Mosanacollege, Maastricht: “Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen deel te nemen aan de PreAcademic Experience, aangezien ik er nu – meer dan ik aanvankelijk dacht – erg veel aan heb. Op de universiteit is kritisch denken
een kernbegrip en dankzij dit project heb ik dit al vroeg kunnen doen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe waardevol het leren over
academische vaardigheden was, omdat dit een dagelijkse factor is in mijn leven op de universiteit.”

Toetsing
Het TeenzCollege wordt afgesloten met een aantal groepsblogs en
een posterpresentatie.

Onderwijs
TeenzCollege bestaat uit de volgende onderdelen:
• Kick off met lezingen, teambuildingsactiviteiten en een
wandeling door de stad langs Struikelsteentjes.
• Lezingen over de Tweede Wereldoorlog door hoogleraren van
vijf verschillende faculteiten.
• Bijeenkomsten met studenten voor het bespreken
van de onderwerpen uit de colleges in de context van
Probleemgestuurd Onderwijs.
• Afsluitende bijeenkomst met posterpresentaties.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Het programma is in het Engels. Er kunnen scholen uit Maastricht
en omgeving en scholen uit de grensstreek aan het programma
deelnemen.
Opbrengsten voor de leerling
Ter afsluiting van deelname ontvangen de studenten een
certificaat ondertekend door de Rector Magnificus van de
Universiteit Maastricht.

Academische competenties
Centraal staan:
• Onderzoeksvaardigheden
• Samenwerken

“Voor ons was dit een ontzettend leerzame ervaring en
dankzij dit kijken wij ernaar uit om later ook naar de
universiteit te gaan.”
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Radboud Universiteit Nijmegen
Naam van het programma:
Radboud Pre-University College (PUC)

•

Deelprogramma 1: Excellentieprogramma Een Machtig
Avontuur
Deelprogramma 2: Radboud VWO-Talentenprogramma
Deelprogramma 3: Radboud Masterclasses voor leerlingen
Deelprogramma 4: Radboud Masterclasses voor docenten
Deelprogramma 5: Pws-starter en Profielwerkstukbegeleiding

Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
30 middagen van 4 uur voor 5 vwo en 20 middagen van
4 uur voor 6 vwo, met elke week ongeveer 4 uur huiswerk.
Dit correspondeert met 400 slu of 15 EC voor het totale
programma.

Doel van het programma
Leerlingen leren bètabreed kennis en vaardigheden op
academisch niveau. Dit geeft zowel een overzicht op academisch
niveau van de bètavakken als inzicht in de academische manier
van kennis verwerven en onderzoek doen.

Auteurs:
• Prof. Dr. Ronald Kleiss, directeur Radboud Pre-University
College of Science
• Hanny Heitink, projectleider Radboud Pre-University College of
Science
• Barbara Evertsen, coördinator Radboud Pre-University College
of Science
• Mireille Vaal, coördinator Radboud Pre-University College
Humanities

Opbrengsten voor de leerling
Het diploma getuigt van de verworven kennis en vaardigheden.
Leerlingen met dit diploma worden op de Radboud Universiteit
toegelaten tot de Radboud Honours Academy. Dit programma biedt
naast de reguliere studie extra uitdagingen onder leiding van de
beste wetenschappers.

Korte omschrijving Radboud Programma voor vwo-talenten
Vo-leerlingen volgen reguliere colleges in de alfa-, bèta- en
gammawetenschappen. Er worden specifieke routes van colleges
aangeboden, zodat leerlingen ook vervolgcolleges al tijdens het vo
kunnen volgen.

Opzet en inhoud
De geselecteerde leerlingen hebben toegang tot alle reguliere
cursussen uit het propedeusejaar.

Het programma bestaat sinds: 2000.
Doelgroep: leerlingen van 5 en 6 vwo (soms 4 vwo).
Aantal deelnemers per schooljaar: 120.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
Voor een 3EC vak: 4 uur per week gedurende 8 weken.
Voor een 6 EC semestervak: 4 uur per week gedurende 16 weken.
Daarnaast is ongeveer 4 uur thuisstudie nodig.

Doelgroep en selectie
De school en een centrale selectiecommissie selecteren één
procent van de beste leerlingen op het gebied van cognitieve
vaardigheden en motivatie op basis van een uitvoerig dossier. Er is
een centrale voorlichtingsbijeenkomst.

•

Opzet en inhoud
Het programma omvat tien modules van elk vijf lesweken en 40
slu die de natuurwetenschappen van ‘klein naar groot’ doorlopen:
deeltjes, atomen, moleculen, enzovoort tot en met het heelal.

•

Onderwijs
Het onderwijs is aanvullend op de vo-stof. De onderwijsvormen
zijn de gebruikelijke: hoorcollege, werkcollege, practicum,
responsiecollege, et cetera.

Doel van het programma
Door deel te nemen aan het vwo-talentenprogramma ervaren de
leerlingen al als vo-scholier volwaardig academisch onderwijs als
student. Hierdoor krijgen zij een extra uitdaging geboden met als

Academische competenties
Per college zijn de academische kennis en vaardigheden vermeld
die de leerlingen opdoen.

Onderwijs
Docenten van de universiteit en van het vo ontwikkelen
gezamenlijk, in een mix van 1:2, het onderwijs. De leerlingen
doen veel experimenteel werk en de op de faculteit aanwezige
state-of-the-art apparatuur wordt getoond en uitgelegd. Via
huiswerkopdrachten is er wekelijks individuele feedback. De
leerlingen werken regelmatig in tweetallen of in kleine groepjes
van wisselende samenstelling.

Korte omschrijving programma
De Radboud Universiteit biedt met het Radboud Pre-University
Colleges (PUC) of Science en het Radboud Pre-University College
(PUC) Humanities een breed palet aan activiteiten voor scholieren
in de bovenbouw van het vwo. De volgende activiteiten worden
uitgelicht: het excellentieprogramma ‘Een Machtig Avontuur’ voor
de beste één procent van de leerlingen, het Radboud Programma
voor vwo-talenten, gericht op de beste tien procent van de
leerlingen en masterclasses gericht op de beste vijftig procent
van de leerlingen. Om de kwaliteit van de profielwerkstukken te
vergroten kunnen scholen de Pws-starter aanvragen en kunnen
leerlingen terecht voor hulp bij profielwerkstukken. Ook worden
masterclasses voor docenten georganiseerd.

Doelgroep en selectie
Tweemaal per jaar vindt er op de Radboud Universiteit een
voorlichtingsochtend plaats over het Radboud Programma voor
vwo-talenten. In overleg met de decaan, docent en/of vakdocent
van de school schrijft een leerling zich in. Hierbij is het belangrijk
dat gezamenlijk gekeken wordt of de leerling ten tijde van het
college de lessen op school kan missen. Daarnaast toetst de
universiteit of de leerling zelfstandig de geselecteerde colleges
kan volgen. In geval van twijfel vindt een gesprek plaats met de
betreffende leerling en eventueel de school.

2. Radboud Programma voor vwo-talenten

•

Websites:
• www.ru.nl/pucofscience/
• www.ru.nl/puchumanities

doel het verkrijgen van kennis, zelfvertrouwen en motivatie. De
deelnemers aan dit programma volgen op de universiteit onderwijs
(colleges, werkgroepen, practica) en nemen ook deel aan de
afsluitende toetsing.

Academische competenties
Centraal staan:
• Geavanceerde onderwerpen in de natuurwetenschappen leren
en begrijpen
• Kritische reflectie
• Empirische onderbouwing

•
•

Aanbod van de Radboud Pre-University Colleges
Radboud Pre-University Colleges of Science en het Radboud Pre-University College Humanities bieden een breed palet aan
activiteiten aan scholieren van de bovenbouw van het vwo. Deze activiteiten worden geïnitieerd en georganiseerd in samenwerking
met het voortgezet onderwijs. Tevens is er een actieve samenwerking met de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen bij het aanbieden van activiteiten voor leerlingen en docenten. Daarnaast organiseren de Pre-University Colleges diverse
wedstrijden, zoals het wiskundetoernooi, de Van Melsenprijs, de PUC-essaywedstrijd en voorrondes van olympiades. Ook wordt in
samenwerking met de Radboud Docenten Academie een uitgebreid programma aangeboden van vakinhoudelijke masterclasses voor
docenten.

Toetsing
Elke module wordt afgesloten met een eindcijfer. Als negen van
de tien modules met een voldoende zijn afgesloten, ontvangt
de leerling een diploma. De toetsing in de modules is divers:
deelcijfers voor huiswerk, voordrachten, werkstukken en
schriftelijke tentamens (die meestal de helft van het eindcijfer
voor de module uitmaken).

1. Een Machtig Avontuur
Korte omschrijving ‘Een Machtig Avontuur’
‘Een machtig avontuur’ is een bètabreed tweejarig excellentieprogramma voor de beste één procent vwo-leerlingen. Het
programma is gericht op verbreding en verdieping van kennis op
academisch niveau. Het programma heeft vrijwel geen overlap met
de vo-lesstof, maar sluit daar op aan.
• Het programma bestaat sinds: 2013.
• Eerste cohort gediplomeerden: maart 2015
• Doelgroep: zeer goede leerlingen van 5 en 6 vwo
• Aantal deelnemers per schooljaar: Het cohort van 2013 begon
met 21 leerlingen, waarvan 20 het diploma hebben gehaald.
Het cohort van 2014 begon met 25 leerlingen, waarvan er nu nog
23 actief zijn. Voor het cohort van 2015 rekenen we op
28 leerlingen.

Samenwerking voortgezet onderwijs
De samenwerking met de scholen richt zich op het aanbieden van
leerpaddifferentiatie voor de beste leerlingen en scholing van de
docenten die de modules mee helpen ontwikkelen. Het ontwikkelde
materiaal wordt beschikbaar gemaakt voor publiek en kan deels
ook worden gebruikt voor verrijking van de reguliere lessen op
school.

© William Moore

Het eerste cohort gediplomeerden van het excellentieprogramma ‘Een machtig avontuur’.
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Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats van masterclasses.

Toetsing
Elk college wordt afgesloten met een eindcijfer. Meestal bestaat
de toets uit een schriftelijk tentamen. Voor goed gemaakte
werkcollegeopgaven worden bonuspunten gegeven die meetellen
voor het eindcijfer.
Samenwerking voortgezet onderwijs
De samenwerking met de scholen beperkt zich tot de selectie van
de leerlingen door de scholen en rapportage van de behaalde
resultaten aan de scholen.

4. Radboud Masterclasses voor docenten
Korte omschrijving Radboud Masterclasses voor docenten
Radboud PUC of Science en Radboud PUC Humanities organiseren
samen met de Radboud Docenten Academie ééndaagse en
meerdaagse masterclasses in een groot aantal jaarlijks deels
wisselende onderwerpen.

3. Radboud Masterclasses voor leerlingen
Korte omschrijving Radboud Masterclasses voor leerlingen
Radboud PUC of Science en Radboud PUC Humanities bieden
masterclasses aan in een groot aantal jaarlijks deels wisselende
onderwerpen.

•
•

•
•
•

Luuk Verhoeven, 5 vwo, Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen: “Ik volgde
de Masterclass Betegelingen en Ornamenten via het PUC of Science. De
lessen waren behoorlijk uitdagend, maar daardoor juist erg leuk. De professor
veronderstelde veel voorkennis en er was weinig herhaling dus je aandacht
kon niet verslappen. We bekeken onder welke rotaties, spiegelingen of
verschuivingen een ornament verandert. En we probeerden zelf betegelingen
met herkenbare figuren te maken, zoals Escher dat deed. Ik dacht dat het
makkelijk zou zijn, maar het was echt verbazingwekkend hoe moeilijk het was! Op
school maakten we afsluitend een profielwerkstuk over het geleerde. Al met al
was de cursus erg uitdagend, interessant en leerzaam.”

Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen maken kennis met modern onderzoek en de stand van
zaken op verschillende vakgebieden.

Opbrengsten voor de leerling
De voldoende behaalde tentamens kunnen als zodanig worden
ingezet bij een studie aan de Radboud Universiteit.

•

Verbazingwekkend moeilijk

Samenwerking voortgezet onderwijs
De masterclasses krijgen vorm in samenwerking met het
voortgezet onderwijs. Aanvullend bepalen de scholen de selectie
van de leerlingen door de docent.

Het programma bestaat sinds: 2005.
Doelgroep: leerlingen van de bovenbouw van het vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 10 tot 30 deelnemers per
masterclass.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: een
masterclass kent meestal een dagprogramma, maar kan ook
bestaan uit meerdere dagen of dagdelen.

•
•

Het programma bestaat sinds: 2000.
Doelgroep: eerstegraads docenten.
Aantal deelnemers per schooljaar: 10 tot 30 deelnemers per
masterclass.
Aantal contacturen/studiebelasting per schooljaar: een
masterclass kent een dagprogramma, maar kan ook bestaan
uit meerdere dagen of dagdelen.

Doel van het programma
Het programma biedt docenten aanvullende kennis en inspiratie. In
de masterclass maken de docenten kennis met modern onderzoek
en de nieuwste stand van zaken op verschillende vakgebieden en
leren dit te koppelen aan het vwo-curriculum.

Doel van het programma
Door kennis te maken met modern onderzoek en de nieuwste
stand van zaken op verschillende vakgebieden kunnen leerlingen
zich een beter beeld vormen voor een studiekeuze. Daarnaast
dragen de masterclasses bij aan de algemene ontwikkeling van
vo-leerlingen.

Opbrengsten voor de docent
Docenten maken kennis met modern onderzoek en de stand van
zaken op verschillende vakgebieden gekoppeld aan het
vo-curriculum met daarbij aandacht voor de vakdidactiek.

Doelgroep en selectie
De vo-docent selecteert de leerlingen.

Opzet en inhoud
Actueel aanbod is te vinden op onder meer de website van
Radboud PUC Humanities, Radboud PUC of Science en de Radboud
Docenten Academie.

Opzet en inhoud
Actueel aanbod is te vinden op onder meer de website
http://www.ru.nl/puchumanities/aanbod-scholieren/activiteiten/
masterclass-the-next/.

Onderwijs
Masterclasses zijn aanvullend en verdiepend op het vo-curriculum.
Onderzoekers die thuis zijn in het specifieke onderwerp
ontwikkelen en geven de masterclass. Tevens is er aandacht
voor de vakdidactiek. De docenten doen inspiratie op en krijgen
handvatten voor hun eigen lessen.

Recente onderwerpen: ‘Babyonderzoek: ontwikkeling van taal,
denken en gedrag’, ‘Creeps and clues: de grens tussen creativiteit
en waanzin’, ‘Gluren bij de buren’ (Duits), en ‘Stad en platteland in
het klassieke Griekenland en Rome’ (Grieks en Latijn), Magentisme
en Medische Beeldvorming, Chemie van de misdaad, Wiskunde D:
Quaternionen.

Academische competenties
Masterclasses gaan in op modern onderzoek en de resultaten
daarvan.

Onderwijs
Masterclasses zijn aanvullend en verdiepend op het vo-curriculum.
Onderzoekers die thuis zijn in het specifieke onderwerp
ontwikkelen en geven de masterclass.

Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats van masterclasses.
Samenwerking voortgezet onderwijs
In samenwerking met het voorgezet onderwijs worden de
masterclasses vormgegeven.

Academische competenties
Masterclasses gaan in op modern onderzoek en de resultaten
daarvan.
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Onderwijs
De Pws-starter is aanvullend en verdiepend ten behoeve van
het profielwerkstuk. In een inspirerende lezing maakt een
onderzoeker aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk
hoe een onderzoek wordt opgezet, welke onderdelen daarbij
van belang zijn en wat de do’s en don’t’s zijn bij het opzetten en
uitvoeren van een onderzoek. De onderzoeker legt steeds de
link met het profielwerkstuk. In de speeddate-sessies komen de
scholieren met hun allereerste hoofdvraag bij de studenten. Deze
gaan vervolgens met hen in discussie over de formulering van de
vraag, de haalbaarheid van het onderzoek, de beperkingen in tijd
en middelen, het formuleren van passende deelvragen et cetera.
Als er tijd voor is, maken ze samen een eerste aanzet voor een
passende methode.

5. Pws-starter en Profielwerkstukbegeleiding
Korte omschrijving Pws-starter en Profielwerkstukbegeleiding
De profielwerkstukstarter bestaat uit een inspirerende lezing en
speeddate-sessies tussen leerlingen en masterstudenten over de
onderzoeksvraag van de leerlingen.
Het steunpunt BètaPWS van het PUC of Science biedt leerlingen
hulp bij een profielwerkstuk bij de vakken biologie, natuurkunde,
scheikunde, informatica en wiskunde of combinaties hiervan.
•

Doelgroep en selectie
Eerstegraads docenten kunnen zich inschrijven voor deze
masterclasses.

•
•
•

© William Moore

Academische competenties
Centraal staan:
• De onderzoekende en ontwerpende houding vanuit
academisch perspectief
• Analytisch vermogen
• Kritisch nadenken
• Systematische werkwijze hanteren
• De stappen van empirisch onderzoek uitvoeren

Het programma bestaat sinds: Pws-starter: 2013;
Profielwerkstukbegeleiding: 2000.
Doelgroep: leerlingen van 5 en 6 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: Pws-starter: 1100 leerlingen;
profielwerkstukbegeleiding: circa 500 leerlingen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
een Pws-starter bestaat uit twee dagdelen. Voor
profielwerkstukbegeleiding varieert de investeringstijd van
2 uur voor het opzoeken van informatie tot enkele dagen bij
het doen van experimenten.

Toetsing
De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en beoordeling van het
profielwerkstuk blijft bij de scholen.

Doel van het programma
Pws-starter wil motiveren en inspireren om serieus aan de slag
te gaan met het profielwerkstuk. Profielwerkstukbegeleiding
dient om leerlingen te ondersteunen bij het uitvoeren van
hun profielwerkstuk met als resultaat een goed onderbouwd
profielwerkstuk.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Inhoud en organisatie van Pws-starter krijgen vorm in
samenwerking met het voorgezet onderwijs.
Opbrengsten voor de leerling
Pws-starter helpt leerlingen inzicht te krijgen in het doen van
goed onderzoek en handvatten ten behoeve van het uitvoeren van
eigen (experimenteel) onderzoek. De profielwerkstukbegeleiding
leidt tot een goed onderbouwd en uitgevoerd profielwerkstuk.

Doelgroep en selectie
Docenten verzorgen de inschrijving en de selectie van Pws-starter.
Opzet en inhoud
De Pws-starter wordt vormgegeven in overleg met school en
bestaat uit twee dagdelen. Voor begeleiding kunnen leerlingen
via een elektronisch vragenformulier hulp aanvragen voor hun
profielwerkstuk.
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Erasmus MC, Rotterdam

Een bron van inspiratie

Naam van het programma:
Erasmus MC Junior Med School

•
•
•
•

Auteur: Axel P. N. Themmen, coördinator
Website: www.erasmusmc.nl/desideriusschool/juniormedschool

Het programma bestaat sinds: 2006.
Doelgroep: getalenteerde leerlingen 4 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 24.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: 320
(160 uur onderwijs, 160 uur onderzoek). Daarnaast steken
deelnemers tijd in het voorbereiden van het onderwijs, het
schrijven van een onderzoekverslag en het voorbereiden en
geven van een eindpresentatie van hun onderzoek.

Doel van het programma
Het doel van het programma van Erasmus MC Junior Med School
(JMS) is om getalenteerde vwo-leerlingen de kans te geven zich
wetenschappelijk te scholen en zelf een eerste onderzoek te
verrichten. Hiermee kunnen ze al een vroege start maken met een
toekomstige carrière als arts-onderzoeker.

Korte omschrijving programma
Erasmus MC Junior Med School biedt vwo-scholieren met
belangstelling voor geneeskundig onderzoek wetenschappelijke
scholing op een hoog en uitdagend niveau. Op basis van een eigen
onderzoeksvoorstel doen de deelnemers onderzoek bij een van de
onderzoeksgroepen binnen Erasmus MC.

De arts-onderzoekers van morgen
De Junior Med School biedt vwo-scholieren de unieke kans om een vroege start te maken met een carrière als arts-onderzoeker.
Het onderwijs wordt gegeven door de hoogleraren en senior onderzoekers van het Erasmus MC. Deze uitstekende docenten en
wereldexperts op hun gebied zorgen ervoor dat de deelnemers een zeer hoog niveau bereiken. Als een scholier dit programma tot
een succesvol einde brengt, dan wil het Erasmus MC die scholier graag als student geneeskunde terugzien.

Aditi Hattangadi (17), Alfrink College, Zoetermeer en student
Junior Med School: “Mijn decaan zei enthousiast: ‘Wil je
meedoen?’ Ik besloot impulsief om het aanmeldingsformulier
aan te nemen, al was het maar voor een uitdaging. Achteraf
ben ik toch blij dat ik deze kans kreeg, omdat het meest
indrukwekkende van dit programma is dat je alles van dichtbij
mag mee maken: colleges, practica én onderzoek, net als in
het echt. Vooral het verrichten van een eigen onderzoek is
ontzettend interessant.
De artsen en onderzoekers die lesgeven zijn bovendien een
bron van inspiratie. Je krijgt écht het gevoel: ‘Zó wil ik zelf
worden: het beste van beide werelden, arts en onderzoeker’. Ik
ben vooral dankbaar dat Junior Med School mij in staat heeft
gesteld om mijn interesses te ontdekken en met anderen te
kunnen delen.”

© Alain Gil Gonzalez

Doelgroep en selectie
Uitgangspunt is dat de deelnemers geïnteresseerd zijn in de
combinatie van geneeskunde en (wetenschappelijk) onderzoek.
Alle scholen met geïnteresseerde vwo 4-leerlingen die NT/NG
in het pakket hebben, kunnen deelnemen aan de selectie. Per
school mogen twee kandidaten worden voorgedragen. Uit deze
inschrijvingen selecteert Erasmus MC op basis van curriculum vitae,
vwo-cijfers en een sollicitatieronde de deelnemers.

Bij het goed doorlopen van de JMS krijgen de deelnemers een
getuigschrift en een certificaat dat recht geeft op directe
plaatsing bij de geneeskunde-opleiding in Rotterdam.

Opzet en inhoud
In de zomer tussen vwo 4 en vwo 5 vindt een Summer School
plaats van twee weken (80 uur). Hierin wordt onder meer aandacht
besteed aan de vragen wat onderzoek is en waarom onderzoek
wordt gedaan. Mogelijke onderwerpen uit het (bio)medische
onderzoek die aan de orde komen, zijn het hart, hormonale
regulatie en beelden in de kliniek. Gedurende de vijfde klas wordt
dit programma voortgezet (10 onderwijsdagen; 80 uur). In de
zomervakantie tussen vwo 5 en vwo 6 verrichten deelnemers
aan JMS vier weken lang onderzoek (160 uur) bij één van de
onderzoeksgroepen van het Erasmus MC. Een greep uit eerdere
onderzoeken: ‘Sociale status en angst bij muizen’, ‘Waarom
hebben vrouwen het altijd koud?’, ‘Circulerende tumorcellen
bij borstkankerpatiënten’. De JMS wordt afgesloten met een
onderzoeksverslag en een presentatie op het Erasmus MC.

Opbrengsten voor de leerling
De deelnemers zetten de eerste stappen op weg naar een
carrière als arts-onderzoeker. De deelnemers die geneeskunde
gaan studeren vallen op door hun goede prestaties en hun
deelname aan een tweede master naast geneeskunde die hen tot
onderzoeker opleidt (Research Master). De JMS geeft talentvolle
scholieren een extra uitdaging die ze niet snel op school
zullen tegenkomen en probeert een deel van het toekomstig
academisch-klinisch kader te scouten.

Samenwerking voortgezet onderwijs
Vrijwel alle deelnemers gebruiken het onderzoeksverslag als
profielwerkstuk. Er is verder geen formele relatie met het
schoolcurriculum. Wel is er afstemming met de school.

Onderwijs
Het onderwijs is kleinschalig en praktisch en wordt gegeven door
hoogleraren en senior onderzoekers van het Erasmus MC. Vaak
levert een van de jonge arts-onderzoekers ook een bijdrage.
Academische competenties
Centraal staan de competenties die horen bij de academische
onderzoeker.

De artsen en onderzoekers die
lesgeven zijn bovendien een bron
van inspiratie.

Toetsing
Onderzoekers van het Erasmus MC beoordelen het onderzoeksverslag en de presentaties op hun wetenschappelijke inhoud.

© Alain Gil Gonzalez
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Tilburg University
Naam van het programma:
Pre-universitaire programma’s Tilburg University

1. Econasium
Korte omschrijving Econasium
Het Econasium is een samenwerkingsproject tussen Tilburg
University, het St.Odulphuslyceum en de vereniging van scholen
OMO (Ons Middelbaar Onderwijs), allen te Tilburg. Het programma
is ondergebracht in de Stichting Econasium. Leerlingen die dit
programma doorlopen zijn goed voorbereid op een economische
studie aan Tilburg University.

Deelprogramma 1: Econasium
Deelprogramma 2: Colleges voor Excellente scholieren
Auteurs:
• Hans Gremmen, directeur van het Econasium
• Hans van der Burght, plaatsvervangend directeur Econasium
• Tonke van de Ven, coördinator vwo-contacten, Tilburg
University

•
•

Website: www.econasium.eu
•

Korte omschrijving programma
Tilburg University biedt twee pre-universitaire programma’s:
Econasium, dat zich specifiek richt op economische studie, en
Colleges voor Excellente scholieren.

•

Het programma bestaat sinds: 2014.
Doelgroep: leerlingen vanaf 4 vwo van een van de
deelnemende scholen.
Aantal deelnemers per schooljaar: circa 15 leerlingen per
school, momenteel 18 scholen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: van
medio klas 4 tot medio klas 5: 2 lesuren per week. Daarna:
10 college-uren op de universiteit.

Gezamenlijke ontwikkeling
Het Econasium is van meet af aan ontwikkeld door het voortgezet onderwijs en universiteit tezamen. Dat heeft geresulteerd in
een programma dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van zowel het vwo als de universiteit. Door deze samenwerking komen
leerlingen vanaf het vierde jaar van het vwo op een uitdagende manier in aanraking met een universitaire studie in het algemeen
en een economische studie in het bijzonder. Een school met het predicaat Econasium profileert zich als een school die geschikte
leerlingen beter voorbereidt op een studie aan een universiteit en die hen een extra uitdaging biedt.

“Het was vreemd om op de campus te lopen tussen
allemaal oudere mensen; het voelde weer alsof ik in de
brugklas zat, ook al werden we gewoon als medestudenten
behandeld.”

Samenwerking voortgezet onderwijs
Tilburg University werkt samen met het St.Odulphuslyceum en
de vereniging van scholen OMO (Ons Middelbaar Onderwijs). Het
cognitieve deel van het Econasiumprogramma werkt toe naar
onderzoeksvaardigheden die ondermeer toegepast worden in het
profielwerkstuk. De toegelaten vo-school heeft een licentie. Deze
licentie wordt na vier jaar bij een positieve audit verlengd.

Doel van het programma
Econasium wil een uitdaging bieden aan excellente leerlingen door
hen onderzoeksvaardigheden bij te brengen die nuttig zijn voor
veel universitaire studies en daardoor de kans vergroten dat zij
zo’n studie succesvol zullen kunnen doorlopen. Het programma
informeert leerlingen over en motiveert hen voor een economische
studie aan een universiteit. Daarnaast biedt het programma de
deelnemende school voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid
zich op zodanige wijze te profileren dat de school daardoor meer
en ambitieuzere leerlingen aantrekt.

Opbrengsten voor de leerling
Econasiumleerlingen worden onvoorwaardelijk toegelaten tot
het Excellentieprogramma van Tilburg University. Wanneer zij
hebben voldaan aan de eindtermen van het Econasiumprogramma
ontvangen zij een Certificate of Economic Proficiency. Dit
certificaat geeft op Tilburg University recht op vrijstelling van
matchingsactiviteiten, op onvoorwaardelijke toelating tot alle
economische opleidingen, ook die met een numerus fixus, en op
vrijstelling van een onderdeel van het eerstejaarsvak Statistiek.

Doelgroep en selectie
Scholen waarop vwo-leerlingen van alle profielen het vak Economie
en/of Management & Organisatie (M&O) kunnen volgen, kunnen
zich aanmelden bij Tilburg University. Leerlingen van die scholen
kunnen solliciteren naar een plaats in het programma.
Opzet en inhoud
Het programma bestaat uit:
• Excursies naar bedrijven en instellingen rond het thema ‘het
belang van economie’.
• Economische simulaties.
• Bezoeken aan academische sessies op de universiteit.
• Van medio klas 4 tot medio klas 5: 2 lesuren per week in het
vak ‘Statistiek voor het Econasium’.
• Vanaf medio klas 5: 10 college-uren op de universiteit: ‘Hoe pak
je een profielwerkstuk aan?’
• Ondersteuning door wetenschappers bij het profielwerkstuk.

2. Colleges voor Excellente scholieren
Korte omschrijving Colleges voor Excellente scholieren
Leerlingen kunnen gedurende een semester een vak volgen op de
universiteit. Ze sluiten dan aan bij de reguliere eerstejaarscolleges.
Welke vakken ze kunnen volgen, wordt vooraf door de opleidingen
bepaald.
•
•

Onderwijs
De lessen Statistiek voor het Econasium worden gegeven door
eigen docenten. Wetenschappers van de universiteit geven de
lessen op de universiteit en ondersteunen bij het profielwerkstuk.

•
•

Doel van het programma
Colleges voor Excellente scholieren biedt leerlingen van de
bovenbouw van het vwo extra uitdaging, zowel wat betreft
inhoudelijke kennis, als op het gebied van vaardigheden zoals
plannen en zelfstandig werken. De Colleges voor Excellente
scholieren bieden de deelnemers een voorsprong bij de start van
een studie en beter inzicht in de inhoud van een studie.

Academische competenties
Centraal staan:
• Analytische vaardigheden
• Onderzoeksvaardigheden
• Data-analyse
Toetsing
Toetsing vindt plaats door proefwerken en een universitair
tentamen bij het vak Statistiek voor het Econasium.
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Het programma bestaat sinds: 2001.
Doelgroep: leerlingen van 5 of 6 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: circa 20 leerlingen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar: (meestal)
6 ECTS / gemiddeld 1 dag per week.
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Universiteit Twente
Naam van het programma: Twente Academy

2. Twente Academy Pre & 3. Twente Academy Pro

Deelprogramma 1: Twente Academy Young
Deelprogramma 2: Twente Academy Pre
Deelprogramma 3: Twente Academy Pro

Korte omschrijving van Twente Academy Pre en
Twente Academy Pro
De programma’s Pre en Pro zijn met elkaar verbonden. Het
onderwijsprogramma van Twente Academy Pre richt zich in de
masterclasses en het Leerlingenlab op inhoudelijke onderwerpen
met een verbinding tussen vwo-curriculum en UT-vakgebieden.
Academische vorming en oriëntatie op wetenschap, technologie
en samenleving, cf. het UT-profiel, staan mede centraal.
Daarnaast lopen bij de TalentMaximalisatieTwente (TMT)-scholen,
de scholen in de regio die zijn aangesloten bij Wetenschap
Oriëntatie Nederland (WON) en Bonhoeffer College Enschede diverse
onderwijstrajecten voor plusleerlingen in de onderbouw, gericht op
wetenschapsoriëntatie en Life&Science. Academy Pro heeft als doel
het assisteren en professionaliseren van docenten.

Auteurs:
• Pieter Boerman, directeur
• Kim Vissers, coordinator
Website: https://twenteacademy.nl

Korte omschrijving programma
Twente Academy (TA) is het Pre-University College van de
Universiteit Twente (UT). De organisatie zet zich in voor
leerlingen en docenten uit het basis en voortgezet onderwijs en
vormt hiermee de brug tussen het funderend onderwijs en de
universiteit. De organisatie is opgedeeld in drie programmalijnen:
Young, Pre en Pro.

•
•
•

1. Twente Academy Young
Samenwerking voortgezet onderwijs
Er is binnen dit project geen directe samenwerking met scholen.

Doelgroep en selectie
De selectie van de deelnemende leerlingen gebeurt door de
scholen zelf. Er vind na inschrijving wel een gesprek plaats met de
studieadviseur. Deze geeft alleen een advies aan de leerling over
deelname en selecteert dus niet.

Opbrengsten voor de leerling
Wanneer de leerling het vak met succes heeft afgerond, kan hij
of zij vrijstelling krijgen voor het vak op het moment dat hij of zij
aan Tilburg University komt studeren. Voorwaarde hiervoor is dat
het onderwijsprogramma niet gewijzigd is en dat de cursus in
dezelfde vorm wordt aangeboden. De leerling dient hiervoor zelf een
vrijstellingsformulier in te vullen dat te verkrijgen is bij de onderwijsbalie
van de faculteit waaraan hij of zij het vak heeft gevolgd.

Opzet en inhoud
Leerlingen die van het vijfde of zesde leerjaar van het vwo kunnen
gedurende een aantal maanden colleges van een compleet
vak volgen. Ze kunnen kiezen uit een lijst van door de opleiding
geschikt bevonden vakken.
Onderwijs
Deelnemende leerlingen volgen de colleges samen met reguliere
studenten en krijgen dus ook de lijst van universitaire docenten en
hoogleraren.

Korte omschrijving van Twente Academy Young
Het wetenschapsknooppunt Twente Academy Young richt zich
specifiek op het primair onderwijs en wetenschapsoriëntatie. Het
doel is het stimuleren van nieuwsgierigheid en een onderzoekende
houding bij jonge kinderen. Omdat het om activiteiten voor het
primair onderwijs gaat, wordt er in deze publicatie niet verder
ingegaan op dit deelprogramma.

Scholier uit Breda, filosofie van de cultuur (2014-2015):
“Het was vreemd om op de campus te lopen tussen
allemaal oudere mensen; het voelde weer alsof ik in de
brugklas zat, ook al werden we gewoon als medestudenten
behandeld. Voor dit vak kregen we geen tentamens, maar
moesten we drie papers schrijven. Het leek me heel moeilijk,
maar ik vond het juist leuk want ik mocht helemaal zelf
bepalen waar ik over wilde schrijven. Nu heb ik me eindelijk
verdiept in hetgeen wat mij altijd al heeft geïnteresseerd.
Opeens moest ik alles zelf doen op de universiteit. De
zelfstandigheid is een groot verschil met mijn middelbare
school. Ik vind het wel prettig om zelf meer invloed te
hebben op mijn planning.’’

Academische competenties
Centraal staan:
• Zelfstandig werken
• Plannen
• Samenwerken
• Vakinhoudelijke competenties zijn afhankelijk van gekozen vak
Toetsing
Het gekozen vak wordt getentamineerd en de scholier ontvangt
hiervan een certificaat.

© Gijs van Ouwerkerk
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Het programma bestaat sinds: 2007; sinds 2012 zijn er
masterclasses.
Doelgroep: leerlingen in het vwo; sinds 2013: aparte
programma’s voor excellente leerlingen.
Aantal deelnemers per schooljaar: onderbouwleerlingen: tot
2.350 leerlingen en ruim 30 docenten; bovenbouwleerlingen:
inclusief de benutting van de Online Leeromgeving (OLO):
16.580 leerlingen, exclusief OLO: 1.580. Docenten: inclusief OLO:
2.550; exclusief OLO zijn er circa 50 docenten betrokken bij
Twente Academy Pre-activiteiten.

Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld

•
•
•
•
•

kader van de plusvarianten en TalentMaximalisatieTwente (TMT)scholen vindt selectie plaats door de school en TA samen op basis
van motivatie en scores.

Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
Masterclasses onderbouw: blokken onderwijs van 3 uur
gedurende 3 tot 4 weken.
Masterclasses 4 vwo: blokken onderwijs van 3 uur gedurende
5 weken.
Masterclasses 5/6 vwo: blokken van 6 weken. Omvang 1 EC
(=28 uur).
Programma’s gericht op plusleerlingen in de onderbouw: 4 uur
per week.

Opzet en inhoud
Het onderwijsprogramma bestaat uit masterclasses voor vwoleerlingen. Leerlingen participeren in deze masterclasses met als
doel oriëntatie op het hoger onderwijs en de voorbereiding op een
profielwerkstuk of meesterproef. Ze krijgen hierbij ondersteuning
van het TA-Leerlingenlab op de Universiteit Twente en de Online
Leeromgeving (OLO) van TA. Tegelijkertijd voeren zij projecten
uit die samen met scholen en kenniscentra worden opgezet en
georganiseerd, zoals wedstrijden, themakampen en excursies.
Voorbeelden zijn de Red-Engineer Challenge, First® LegoLeague,
Mathrace, Techniek Meidenkamp en Jet-Net-bedrijfsexcursies.
Veel leerlingen maken ook gebruik van de bijlesdagen en
bijspijkerkampen van Twente Academy.

Doel van het programma
Twente Academy Pre is gericht op het ondersteunen, uitdagen
en inspireren van vo-scholieren en zet hiermee de lijn van
wetenschapsoriëntatie uit het Young-programma door. Daarbij ligt
een bijzondere focus op techniek.
Doelgroep en selectie
Deelnemers aan Twente Academy Pre worden geselecteerd door
de school en op basis van motivatie en aanmeldingsbrief bij de
Twente Academy toegelaten. Voor de onderwijsonderdelen in het

In het schooljaar 2015-2016 gaan UT-docenten samen met vodocenten en studentassistenten in DOT-sessies werken aan een

Een heel laboratorium op een chip
Isabelle, 15 jaar, 3 vwo+ op Twents Carmel College de Thij in Oldenzaal: “Ik heb meegedaan aan vier Masterclasses: Tumoren kun
je horen, Bouw je eigen App, Modeltekenen en Lab On A Chip. Ik doe mee aan het vwo-extra programma op school en dan doe je
verplicht mee aan de vier Masterclasses. Ik wil er graag achterkomen hoe het er op de universiteit aan toe gaat, wat ik daarvan vind
en of ik er later iets mee wil doen. Toen ik hoorde over de Masterclass ‘Lab on a Chip’ dacht ik wel aan iets met chips, maar ik had
niet verwacht dat een heel laboratorium op een chip paste. Ik had niet echt een voorstelling bij wat het zou zijn. We mochten veel
dingen zelf doen, die erg interessant waren. We hebben bijvoorbeeld proefjes gedaan met dingen die je thuis ook kan doen, zoals
een ei door een fles water laten glijden. Ik zou de Masterclasses aanraden aan anderen, maar ik adviseer wel een onderwerp te
kiezen dat je interessant vindt. Anders zou ik niet meedoen.”

Academische competenties
Centraal staan:
• De onderzoekende en ontwerpende houding vanuit
academisch perspectief.
• Analytisch vermogen.
• Kritisch nadenken.
• Systematische werkwijze hanteren.
• De stappen van empirisch onderzoek uitvoeren.
• Creatief probleemoplossend vermogen.

Studentassistenten en vo-docenten
Het unieke aandachtspunt van Twente Academy is dat er
veel studentassistenten in het onderwijsprogramma werken.
Er is daarnaast een grote schil van vo-docenten die op de
UT een aanstelling hebben.

Toetsing
De masterclasses worden afgerond met een beoordeling van de
eindpresentaties bij de geleverde werkstukken. De overige Twente
Academy-activiteiten kennen certificaten waarmee leerlingen hun
‘portfolio’ kunnen vullen.

meer programmatische opzet van een jaarprogramma van de
masterclasses. Twee blokken inhoudelijke masterclasses worden
dan afgewisseld met twee modules ‘Academische vorming /
Oriëntatie op wetenschap, technologie en samenleving’. Dit nieuwe
programma wordt vanaf september 2016 uitgevoerd.

Samenwerking voortgezet onderwijs
De scholen uit Twente en omstreken zijn allemaal partner van de
UT vanuit de lerarenopleiding ELAN en TA. De vo-ho-netwerken
zijn ondergebracht in een samenhangend geheel van het Bètasteunpunt-Oost, de netwerkcoaches voor WON/TMT-scholen en
docent-professionaliseringsprogramma’s.

Onderwijs
Het doel van het onderwijs is leerlingen inhoudelijk en academisch
vormend voor te bereiden op studeren in het wetenschappelijk
onderwijs. Onderwerpen en thema’s vanuit de vakgebieden van
de UT staan centraal in het onderwijs van de masterclasses:
van nanotechnologie tot en met bestuurskunde. Academische
vorming en oriëntatie op wetenschap, technologie en samenleving
vullen de inhoud van de thematiek aan. Het onderwijs vindt
grotendeels op de campus van UT plaats, in collegezalen en het
TA-leerlingenlab. UT-docenten, studentassistenten en vo-docenten
zijn betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs. Ook
bij onderwijs met wedstrijdelementen spelen UT- en vo-docenten
een rol, vaak als expert of als jurylid.

Opbrengsten voor de leerling
De leerling wordt bij Twente Academy Pre uitgedaagd, geïnspireerd
en ondersteund. In het uitdagingsaspect ontwikkelt de leerling
academische competenties en wetenschappelijke interesse die van
waarde zijn in de vervolgstudie op het wetenschappelijk onderwijs.
Aan het eind van diverse projecten ontvangt de leerling een
certificaat waarmee dit kan worden aangetoond en waarmee het
portfolio bij intake wordt gevuld. Het portfolio heeft een functie bij
decentrale selectie en maatwerk in te volgen vakken in het eerste jaar.

“Ik wil er graag achterkomen hoe het er op de
universiteit aan toe gaat, wat ik daarvan vind en
of ik er later iets mee wil doen.”

© Gijs van Ouwerkerk
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U-Talent havo-programma
Het U-Talent havo-programma is gericht op bèta en techniek en heeft
als doel leerlingen een oriëntatie te bieden op hbo-studies. Scholen
hebben keuze uit verschillende campusprogramma’s en een programma
voor het profielwerkstuk. De campusactiviteiten worden voorbereid op
school en zijn ingebed in een U-Talent schoolprogramma.

Universiteit Utrecht
Naam van het programma: U-Talent: verdieping en
verrijking in de bètavakken

Doel van het programma
U-Talent Academie wil vwo-leerlingen in staat stellen hun talenten
te ontwikkelen, hun interesse en motivatie voor de bètavakken te
versterken en zich gedegen te oriënteren op bètastudies.

Deelprogramma 1: U-Talent Ambitie
Deelprogramma 2: U-Talent Connectie
Deelprogramma 3: U-Talent Open

Doelgroep en selectie
De selectie vindt plaats op basis van criteria als ‘gemotiveerd voor
de bètavakken’ en ‘leren met relatief weinig moeite’.

Auteurs:
• Sanne Tromp, directeur Junior College Utrecht
• Cécile Kleijer, curriculumcoördinator
• Ton van der Valk, universitair docent

Opzet en inhoud
Het programma bestaat uit een campusprogramma en een
schoolprogramma. Daarnaast maken leerlingen een uitgebreid
profielwerkstuk van 120 slu (‘thesis’), waarbij ze enige dagen bij een
onderzoeksgroep werken. Campusprogramma: leerlingen volgen
elke vijf weken twee dagen verrijkende modules op de Universiteit
Utrecht. Binnen het programma valt ook een buitenlandexcursie
naar bijvoorbeeld het CERN.

Website: http://www.uu.nl/onderwijs/u-talent

Korte omschrijving programma
De Universiteit Utrecht biedt in samenwerking met de Hogeschool
Utrecht en 37 partnerscholen drie programma’s voor leerlingen
uit het voortgezet onderwijs: U-Talent Ambitie, U-Talent Connectie
en U-Talent Open. U-Talent staat voor Utrecht - Talentontwikkeling
in Leven, Natuur & Technologie. Het programma richt zich op
de verbinding tussen de bètaschoolvakken in havo en vwo en
bètavakken in het hoger onderwijs.

Schoolprogramma: In het U-Talent Academie-schoolprogramma
is ruimte voor versnelling van reguliere leerstof, voor verrijkende
projecten en voor voorbereidende campusopdrachten. Bovendien
organiseren leerlingen met docenten een community rondom
bèta-activiteiten.
Onderwijs
Het onderwijs binnen de U-Talent Academie kenmerkt zich door
verdiepende en verrijkende activiteiten. Leerlingen krijgen veel
invloed op hun eigen leren en veel eigen verantwoordelijkheid.
De opdrachten hebben een open, onderzoeksmatig karakter. Alle
campusmodules en schoolprojecten zijn activerend en ingebed in
reële academische contexten, en werken toe naar een zichtbaar
product.

1. U-Talent Ambitie
Korte omschrijving U-Talent Ambitie
Binnen U-Talent Ambitie worden drie programma’s uitgevoerd:
U-Talent Academie, onderbouwprogramma’s en een havoprogramma.
U-Talent Academie
De U-Talent Academie is een intensief pre-universitair programma
in de bètavakken.
• Het programma bestaat sinds: 2013. Het is ontstaan uit het in
2004 opgerichte Junior College.
• Doelgroep: getalenteerde leerlingen uit 5 en 6 vwo.
• Aantal deelnemers per schooljaar: 150 leerlingen.
• Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
Campusprogramma: 2 dagen in de vierde klas, 160 slu in de vijfde
klas en 100 slu in de zesde klas.
Schoolprogramma: 220 slu verdeeld over de vijfde en zesde klas.

•

Academische competenties
Centraal staan:
• Competenties op het gebied van onderzoek, zoals het
verwerken van meetresultaten.
• Competenties op het gebied van kennis, zoals het gebruik van
bronnen.
• Competenties op het gebied van communicatie, zoals het
geven van mondelinge presentaties.
• Competenties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling,
zoals doorzetten of zich vastbijten om dieper te gaan.

Sophie van Lange, Het Baarnsch Lyceum, Baarn: “Ik heb me kunnen verdiepen in onderwerpen
die je op school niet krijgt, en die mij in eerste instantie misschien niet zouden aanspreken. Ik sta
nu veel meer open voor bijvoorbeeld wiskunde dan voorheen. Verder merk ik dat ik veel makkelijker
voor de klas presentaties kan geven. Het U-Talent campusprogramma is voor mij nooit een last
geweest en ik heb het dan ook met veel plezier gevolgd. Het heeft me laten zien waar ik goed en
slecht in ben. Het heeft me ook zelfvertrouwen gegeven, ik ben ervan overtuigd dat ik de studies die
ik leuk vind kan doen.”
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Toetsing
Leerlingen worden beoordeeld op academische competenties aan
de hand van het geleverde product.

•

Samenwerking voortgezet onderwijs
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen de scholen
onderling en met de universiteit. De universiteit biedt docenten
van de partnerscholen een programma voor professionele
ontwikkeling om hen beter uit te rusten voor het ontwikkelen van
een eigen schoolprogramma. Het programma beoogt ook een
uitstraling naar de grotere groep leerlingen.

Naast het intensieve U-Talent Ambitieprogramma bieden de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht een lichter programma
voor bovenbouwleerlingen van havo en vwo. Dit programma heeft
ook tot doel verrijkend onderwijs te bieden en te oriënteren op
vervolgstudies, maar is minder gericht op de excellente leerling dan
het Ambitieprogramma. In 2014/2015 konden 90 havo- en 90 vwoleerlingen een profielwerkstuk-plus traject volgen in dit programma.
Daarnaast konden 80 havo-leerlingen deelnemen aan een masterclass. Er werden vier verschillende masterclasses verzorgd door de
Hogeschool Utrecht. 80 vwo-leerlingen konden deelnemen aan een
masterclass verzorgd door de Universiteit Utrecht, die zes verschillende
masterclasses aanbood. Naast het leerlingenprogramma is er ook een
programma voor de professionalisering van bètadocenten.

U-Talent onderbouwprogramma’s
Het doel van de U-Talent onderbouwprogramma’s is om een
doorlopende lijn te creëren van verrijkend onderwijs van primair
onderwijs tot hoger onderwijs.
•
•
•

Het programma bestaat sinds: 2012-2013.
Doelgroep: leerlingen uit 4 en 5 havo.
Aantal deelnemers per schooljaar (i.c. cursusjaar 2014/2015): 80
leerlingen die elk 2 campusmodules volgden en 48 leerlingen die
profielwerkstukbegeleiding krijgen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
Campusprogramma: 4 verschillende eendaagse modules; een
tweedaagse module voor het profielwerkstuk.

U-Talent Connectie

Opbrengsten voor de leerling
Aan het einde van de U-Talent Academie ontvangen leerlingen een
certificaat dat de gevolgde onderdelen en de behaalde resultaten
vermeldt. Leerlingen die kiezen voor een bacheloropleiding in de
Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht worden met dit certificaat
automatisch toegelaten tot het honoursprogramma.

•

Meer open voor wiskunde

© Fridolin van der Lecq

•

U-Talent Open

Het programma bestaat sinds: 2012-2013.
Doelgroep: 1 en 2 havo/vwo en 3 vwo.
Aantal deelnemers per schooljaar: 150 leerlingen van klas 1 en
2, 150 van 3 vwo.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
Campusprogramma: eendaagse module voor leerjaar 1 en 2 en
2 eendaagse modules voor 3 vwo.
Schoolprogramma: 20 slu in de eerste en tweede klas en 40
slu in de derde klas.

Voor scholen die geen partnerschool zijn, bestaan (beperkte)
mogelijkheden om deel te nemen aan losse activiteiten voor
leerlingen en docenten, zoals de masterclasses die ook binnen
U-Talent Connectie aangeboden worden.

Verrijking op alle fronten
Uniek aan het U-Talent programma is de breedte ervan:
• Er is zowel een intensief als een lichter aanbod voor
scholen.
• Er is zowel een aanbod voor leerlingen als voor
docenten.
• Er is zowel een campusprogramma, verzorgd door zowel
docenten als onderzoekers, als een schoolprogramma,
door docenten op de scholen.
• Er is een aanbod voor havo- en vwo-leerlingen in zowel
de onder- als de bovenbouw.
• Leerlingen volgen een programma met onderdelen over
de hele breedte aan bètaonderwerpen. Daarbinnen
maken ze zelf keuzes.
• De Bètafaculteit doet (vak)didactisch onderzoek naar de
vormgeving en effecten van de verrijkingsprogramma’s
van het Junior College en de nieuwe U-Talent Academie.

Opzet en inhoud
Het programma voor de eerste en tweede klas wordt verzorgd door
het Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht en bestaat uit
een eendaagse module over een bètaonderwerp, voorafgegaan
door een voorbereidende opdracht op school. Het programma
voor de derde klas wordt verzorgd op de Bètafaculteit van de
universiteit. Hierin volgen de leerlingen twee eendaagse modules,
één op het terrein van biologie, scheikunde of geologie en één
binnen de gebieden natuurkunde of wiskunde.
Onderwijs
De didactiek binnen deze modules komt overeen met die in de
modules van de U-Talent Academie, aangepast aan de doelgroep.
Opbrengsten voor de leerling
Leerlingen ontvangen aan het einde een certificaat.
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Wageningen University

In de schoenen van de landschapsarchitect

Naam van het programma:
Junior Consultancy Training

Doelgroep en selectie
De school stelt teams samen van drie à vijf leerlingen, die meer
uitdaging aankunnen en geïnteresseerd zijn in de thema’s van WU.

Auteur: Margriet van Vianen, coördinator JCT
Opzet en inhoud
Het programma bestaat uit zes uiteenlopende casussen binnen
de thema’s voeding en leefomgeving. De teams werken drie
maanden aan hun casus. Per casus vindt er een najaars- en een
voorjaarstraject plaats met vastgestelde data.

Website: www.wageningenur.nl/jct

Korte omschrijving programma
Bètasteunpunt Wageningen biedt vanuit Wageningen University
(WU) het talentprogramma Junior Consultancy Training (JCT)
aan. Het programma is gebaseerd op de Academic Consultancy
Training (ACT) voor de MSc studenten van WU. In teams werken
leerlingen aan een ontwerp- en adviesopdracht die dicht bij hun
belevingswereld staat.
•
•
•
•

Remy Staller, vwo 6, Gymnasium Apeldoorn: “Al voordat ik aan de casus multifunctioneel landschap van JCT deelnam, was ik
geïnteresseerd in de studie landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Dit project was een buitenkansje om de studie en zelfs
het beroep als landschapsarchitect beter te leren kennen. Daarom heb ik wat mensen geworven die mee wilden doen en hebben we
ons opgegeven voor deze casus. Hier heb ik geen spijt van gehad! Naast goed samenwerken leer je om verschillende disciplines te
verwerken in een mooi ontwerp. Dit is een hele uitdaging, maar de professionele begeleiding helpt om een goed resultaat neer te
zetten. Ik zou het zeker aanraden aan medeleerlingen. Het is een unieke ervaring waar je later zeker nog wat aan zult hebben!”

Onderwijs
Het talentprogramma richt zich op groepsgericht onderwijs waarin
multidisciplinaire teams werken aan casussen. Een team van
universitaire hoofddocenten en PhD-ers verzorgt het onderwijs.
Deze onderzoekers en docenten worden daarbij geassisteerd door
studenten van WU. Dit team is verantwoordelijk voor de inhoudelijke
invulling van het programma. De teams van leerlingen werken
zelfstandig aan de casus op school. De scholen en hun docenten
zijn verantwoordelijk voor de procesmatige begeleiding van de
teams.

Het programma bestaat sinds: najaar 2012.
Doelgroep: talentvolle vwo-leerlingen, leerjaar 4 en 5.
Aantal deelnemers per schooljaar: circa 125 leerlingen.
Aantal contacturen / studiebelasting per schooljaar:
40 studielasturen (slu) per leerling per casus.

Academische competenties
Centraal staan:
• Projectmatig samenwerken.
• Vakoverstijgend denken.
• Beargumenteerde keuzes maken.
• Onderzoekend en ontwerpend leren.
• Advies en/of ontwerp presenteren en verdedigen.

Doel van het programma
Het programma JCT wil talentvolle en geïnteresseerde vwoleerlingen met elkaar laten excelleren in multidisciplinaire teams.
Hiermee krijgen zij een beeld van het belang van vakoverstijgend
denken en samenwerking tussen disciplines.

Consultants voor de toekomst
In het programma JCT gaat het niet om het individueel excelleren, maar om het excelleren als team. In het echte leven gaat het
naast de toepassing van kennis, ook om goede samenwerking met diverse disciplines om tot excellent resultaat te komen.

© JanHendrik Wolters

Remy Staller, vwo 6, Gymnasium Apeldoorn (rechts op de foto). Deelname casus Multifunctioneel landschap (2013-2014)

Toetsing
De hoofddocent / PhD van de WU en de student-assistent
bepalen per casus welk team het beste advies en/of oplossing
heeft gepresenteerd. Dit doen zij aan de hand van een set
criteria waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van het advies en
van de samenwerking. De scholen zijn verantwoordelijk voor de
eindbeoordeling en kunnen hierbij de feedback van WU gebruiken.

Deelname aan JCT kan ook ingezet worden als praktische
opdracht, profielwerkstuk en/of als onderdeel van bestaande
excellentietrajecten op scholen.
Opbrengsten voor de leerling
De talentvolle leerlingen doen ervaring op met projectmatig en
multidisciplinair samenwerken. Dit zijn leeropbrengsten die in
het regulier onderwijs niet altijd aan bod komen. De deelnemers
ontvangen bij goed resultaat een JCT-certificaat dat ze kunnen
gebruiken in hun loopbaandossier en Plusdocument. Het certificaat
geeft momenteel geen voordeel aangaande de toelating tot
decentrale selectie BSc-opleidingen.

Samenwerking voortgezet onderwijs
In het schooljaar 2014-2015 hebben in totaal vijftien scholen
voor voortgezet onderwijs geparticipeerd in het programma. Zes
scholen hiervan staan in de regio FoodValley. JCT sluit goed aan
op het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Technasium.

Dit is een hele uitdaging, maar de professionele
begeleiding helpt om een goed resultaat neer te
zetten.

© Margriet van Vianen
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Hoofdstuk 3.
Conclusies en aanbevelingen
Het doel van deze publicatie is een overzicht te geven van de pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in
Nederland. De opzet en inhoud van lopende programma’s is in de voorgaande sectie in kaart gebracht. De
verschillen tussen de programma’s zijn opvallend groot. Zo zijn er grote verschillen in de duur van de programma’s,
van vijf dagen verspreid over enkele weken tot een twee jaar durend programma. Ook verschilt de inhoud, van
sterk gericht op één studie tot heel breed.
De verschillende programma’s hebben een gemeenschappelijke
focus op de ontwikkeling van academische competenties. De
programma’s kunnen verduidelijken hoe de onderdelen van
het programma samenhangen met deze doelen, deze doelen
aanscherpen en expliciteren hoe zij ze toetsen. Dan kan het
bereikte niveau worden vastgelegd in een certificaat. Dat maakt
uitwisseling tussen de programma’s gemakkelijker en kan er
wellicht enige uniformering plaatsvinden op het gebied van de
omvang van het programma en academische competenties. De
derde aanbeveling is daarom de overkoepelende doelen van de
programma’s, i.e. de ontwikkeling van academische competenties,
aan te scherpen, te expliciteren hoe deze doelen worden
getoetst en te streven naar een gemeenschappelijk certificaat,
dit in overleg met het ministerie van OCW en de Vereniging van
Universiteiten (VSNU).

Op basis van onze inventarisatie doen we, als redacteuren,
aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van en onderzoek naar
de pre-universitaire verrijkingsprogramma’s.
Niet alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen momenteel
deelnemen aan een verrijkingsprogramma, onder meer vanwege
de afstand tot een universiteit. Uit praktische overwegingen
werken veel universiteiten samen met regionale scholennetwerken.
Universiteiten bekostigen de verrijkingsprogramma’s grotendeels
zelf, waardoor het aantal deelnemersplaatsen beperkt is. Dit
leidt tot het afwijzen van potentieel geschikte leerlingen. Een
meerderheid van de deelnemende leerlingen lijkt te kiezen
voor een andere universiteit dan waar zij het pre-universitaire
programma hebben gevolgd. Dit heeft geleid tot het stoppen van
een succesvol gamma-verrijkingsprogramma van de Universiteit
Utrecht. De programma’s dienen feitelijk een algemeen,
maatschappelijk belang waar alle universiteiten van profiteren.
Deze observaties leiden tot de aanbeveling aan de overheid om de
pre-universitaire programma’s duurzaam te financieren. Dit biedt
tevens mogelijkheden voor verbreding van het aanbod naar meer
alfa- en gamma-verrijkingsprogramma’s.

Uit het spaarzame onderzoek naar de programma’s komen
aanwijzingen naar voren voor werkzame onderwijsarrangementen
en opbrengsten voor de deelnemende leerlingen. Ook zijn
er indicaties dat de samenwerking met scholen leidt tot
een uitstralingseffect naar andere leerlingen, docenten,
vakken en leerjaren. In de verrijkingsprogramma’s komt een
aantal vakinhoudelijke en didactische vernieuwingen samen.
Fenomenologisch, beschrijvend onderzoek biedt mogelijkheden om
de werking en effecten van de verrijkingsprogramma’s te begrijpen.
Hierbij kunnen kenmerken van de programma’s gerelateerd worden
aan de ervaringen van leerlingen en alumni in het universitaire
onderwijs. Dergelijk onderzoek kan inzichten opleveren die niet
alleen nuttig zijn voor de programma’s zelf, maar ook voor het voen het bachelor-onderwijs.

De pre-universitaire verrijkingsprogramma’s kunnen zelf ook
bijdragen aan een groter bereik onder scholen en leerlingen.
Universiteiten kunnen ontwikkelde lesmaterialen (online)
beschikbaar stellen aan docenten op de scholen, om te
gebruiken in hun vwo-verrijkingsprogramma. Samenwerking met
de lerarenopleiding oriënteert docenten in opleiding op de
mogelijkheden die verrijkingsprogramma’s docenten en leerlingen
bieden. De huidige programma’s richten zich in sterke mate op
bèta en techniek. Door uitbreiding naar alfa en gamma kunnen
meer leerlingen worden bereikt. De tweede aanbeveling luidt dat
universiteiten het bereik van deze programma’s vergroten, door
lesmaterialen uit de verrijkingsprogramma’s met scholen te delen,
door samenwerking met lerarenopleidingen en door meer alfa- en
gammaprogramma’s te ontwikkelen.

Aansluitend bij de programmeringsstudie van Seegers en
Hoogeveen (2012) is de vierde en laatste aanbeveling het opstellen
en realiseren van een onderzoeksagenda rond pre-universitaire
verrijkingsprogramma’s.
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