
Ontwikkeling campusprogramma 

Schooljaar 2012/13. Het campusprogramma voor 3 havo bestond uit 2 workshops bij de Fac. 
Natuur en Techniek. Een ervaring was dat de selectie van havoleerlingen op school nog moeilijk 
was. De leerlingen waren erg enthousiast over de activiteiten.  

Schooljaar 2013/14. Het campusprogramma voor 3 havo bestond uit 3 workshops. De selectie 
verloopt op school soepeler. Een ervaring is dat leerlingen die deel mogen nemen beter voorbereid 
naar de workshops komen. Een aandachtspunt is dat leerlingen naar 1 ipv 3 workshop komen, 
waardoor er nog geen doorlopende leerlijn ontstaat. 

Schooljaar 2014/15. Plan is om een breder aanbod met meer workshops voor havoleerlingen van 
meerdere leerjaren te realiseren. Leerlingen solliciteren voor deelname aan de campusactiviteiten 
en zullen aan meerdere workshops deelnemen. Leerlingen werken op school aan 
voorbereidingsopdrachten, komen 3 keer naar de Hogeschool en presenteren resultaten op 
school. 

 
 

Wat houdt het campusprogramma in? 

 
• Havo leerlingen solliciteren of worden 

geselecteerd aan het einde van 
schooljaar 3 of begin schooljaar 4 voor 
het Havo U Talent programma. 

• Deze leerlingen mogen minimaal 2 of 3 
keer naar de Hogeschool komen om de 
opdrachten die zij op school hebben 
voorbereid, uit te voeren 

• Terug op school zullen zij klasgenoten 
presenteren wat zij geleerd hebben. 

• Eind havo 4 stromen de leerlingen door 
in het profielwerkstukbegeleidings 
traject. 

 

Herman Jordan college – Zeist 

Hogeschool Utrecht – Faculteit Natuur en Techniek 

Hogeschool Utrecht – Faculteit Educatie 

U Talent voor de havo leerling 

Ruimte voor het  
LOGO  

van de SCHOOL 

Voor- en nabereiding op school 
 
• Selectie op school. Leerlingen worden 

persoonlijk benadert voor deelname. 
• Circa 3 lesmomenten ter voorbereiding 

en 3 lesmomenten ter nabereiding 
• Presentatie in de eigen klas, parallelklas 

en/of in een jaarlaag lager zodat 
leerlingen geënthousiasmeerd worden 

 

Contactgegevens 
Meer informatie bij roos.denhoudijkerl@hu.nl; 
gvanhunnik@hermanjordan.nl 
 
 
Deze poster is gemaakt voor de JCU-conferentie 
‘Bouwen aan U-Talent op school’, 15 april 2014. 
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