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MASTERCLASSES BLOK 3
1 T/M 4 VWO 
Naast het reguliere curriculum een extra uitdaging in een onderwerp naar keuze.

AANBOD
Op zoek naar extra uitdaging? Volg 
dan één van onze masterclasses! 
Deze bieden niet alleen verdieping 
in een onderwerp naar keuze, maar 
helpen ook bij jouw profiel- en/of 
studiekeuzetraject. De masterclasses 
voor 1 & 2 vwo-leerlingen worden 
gegeven in 3 middagen. Masterclasses 
voor 3 & 4 vwo bestaan uit 4 middagen. 
Hieronder vind je een overzicht van alle 
masterclasses per doelgroep in blok 3.  

IN HET KORT
•  Wanneer: zie tabel
•  Duur: 3 uur per keer (start om 13.30 

uur, dus onder schooltijd)
• Locatie: Universiteit Twente
• Aanmelddeadline: 1 april 2022
•  Kosten: per leerling:

»  partnerschool: 1 & 2 vwo: € 65,- | 
3 t/m 6 vwo: € 85,-

»  niet-partnerschool: 1 & 2 vwo:   
€ 90,- | 3 t/m 6 vwo: € 115,- 

GA VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE 
ACTIVITEITEN NAAR UTWENTE.NL/PRE-U

 +31 (0)53 489 4890   pre-u@utwente.nl

Pre-U / University of Twente

pre_utwente

Pre-U / Utwente

VOLG ONS OP  
SOCIAL MEDIA!

MASTERCLASSES BLOK 1 
WAT WANNEER WIE

Organiseer je eigen festival week 19 t/m 21                               
[3 woensdagmiddagen]

1 & 2 vwo meer informatie

OK van de toekomst week 19 t/m 21                               
[3 woensdagmiddagen]

1 & 2 vwo meer informatie

Ontwerp je eigen app week 19 t/m 21                              
[3 woensdagmiddagen]

1 & 2 vwo meer informatie

Ontdek lab-on-a-chip week 19 t/m 21                               
[3 woensdagmiddagen]

1 & 2 vwo meer informatie

Tumoren kun je horen week 19 t/m 22 
[4 dinsdagmiddagen]

3 & 4 vwo meer informatie

Psychologie voor een betere wereld week 19 t/m 22 
[4 dinsdagmiddagen]

3 & 4 vwo meer informatie

Robotica week 19 t/m 22 
[4 dinsdagmiddagen]

3 & 4 vwo meer informatie

Behind the button week 19 t/m 22 
[4 dinsdagmiddagen]

3 & 4 vwo meer informatie

*reserveblok 3: 1&2 vwo, week 23 t/m 25 en 3&4 vwo, week 23 t/m 26.  
 Deze masterclass vindt plaats in het LeerlingenLab
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