heb je je
oog op het
Torentje op
het Binnenhof?
of Wil je de
geheimen van
het universum
ontsluieren?
Kom je talenten ontdekken bij JASTIN,
de Junior Academy of Science,
Talents and Innovation. JASTIN is een
junior-universiteit waar je uitgebreid
kennis kunt maken met verschillende
beroepen. Zo weet je al snel waar je
goed in bent en wat je leuk vindt.
Je kunt kiezen uit vijf profielen,
die we academies noemen.

In de leadership academy
leer je de fijne kneepjes
van Leiderschapsvaardigheden en politiek
Ontdek de geheimen van
het universum en leer het
leven in het lab kennen in
de science academy

WAAROM JASTIN?

Leadership
academy
Science
academy
Media
academy
Art
academy
Language
academy

Het onderwijs in Nederland is over het algemeen van een prima kwaliteit. Een minimaal niveau geldt
als ondergrens; leerlingen die goed kunnen meekomen en boven dit minimum presteren, scoren op
school voldoende. Helaas biedt het reguliere onderwijs voor excellente leerlingen te weinig uitdaging
en aandacht.
Verveling, onderpresteren en zelfs schooluitval kunnen het gevolg zijn. Gelukkig komt er, ook vanuit de
politiek, meer aandacht voor talentontwikkeling en de behoeften van leerlingen die goed presteren.
Ook leerlingen die het goed doen op school, verdienen de aandacht die zij nodig hebben om het beste
uit zichzelf te halen. Onder de vleugels van NPOINT, de landelijke platformorganisatie voor Onderwijs,
Innovatie en Talentontwikkeling, is daarom JASTIN ontwikkeld: een excellentieprogramma voor op de
basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Wat is JASTIN?
JASTIN is een junior-universiteit voor leerlingen uit groep zeven en acht van de basisschool en de
eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. JASTIN biedt op dit moment vier verschillende
Academies: Science, Leadership, Art en Media. Door de diversiteit van de vier Academies speelt JASTIN
in op de behoeften en interesses van een verscheidenheid aan leerlingen.
JASTIN moedigt leerlingen uit de bovenbouw en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs
aan om hun talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. In kleine groepjes worden de
leerlingen begeleid bij hun persoonlijke ontwikkeling, de praktische opdrachten die zij uitvoeren en in
de theorie van het vakgebied. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor en door medewerkers van NPOINT,
professionals met een groot enthousiasme voor onderwijs.

Junior
academy
of Science, d
Talents an
Innovation

De JASTIN excellentieprogramma’s bieden zowel verdieping als verbreding ten opzichte van het
reguliere lesmateriaal: onderwerpen die in de normale lessen niet of slechts oppervlakkig aan bod
komen, krijgen bij JASTIN de ruimte. Nu de maatschappij steeds meer van haar burgers verlangt dat zij
over bepaalde vaardigheden beschikt, in plaats van over kennis die voor korte termijn bruikbaar is, zijn
de lessen van JASTIN een perfecte aanvulling op het standaard curriculum van de leerling.
De lessen van JASTIN zijn afwisselend en leerzaam. Leerlingen worden uitgedaagd zelf initiatief te
nemen, samen te werken en te experimenteren. Er is ruimte voor onderzoek, oefening en reflectie. Op
deze manier doen de leerlingen ervaring en vaardigheden op die hun tijd bij JASTIN tot een springplank
voor het hoger onderwijs maken.

NPOINT is het overkoepelend orgaan van een landelijk

talentontwikkeling. Daarnaast stimuleert NPOINT het

netwerk van onderwijscentra. Met innovatieve middelen

maatschappelijk debat over onderwijs en beleid met

zet NPOINT zich in voor onderwijsondersteuning en

conferenties en debatten.

WWW.NPOINT.NL

www.jastin.nl

Onderwijs • Innovatie • Talentontwikkeling

JASTIN brengt
talenten boven
Bij JASTIN richten we ons op wat leerlingen goed
kunnen, en wat ze leuk vinden. Wij stimuleren
ze hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Nog te vaak besteedt buitenschools onderwijs
alleen aandacht aan de zwaktes van de leerlingen. Hierbij worden ze constant herinnerd aan
wat ze niet kunnen, en moeten veel tijd besteden
aan activiteiten die ze niet leuk vinden. Dit werkt

frustrerend. Bij JASTIN pakken we het anders aan.
We spreken de leerlingen aan met interessante
theorieën en praktijkervaringen, die aansluiten
bij hun interesses en talenten. Dit stimuleert de
leerlingen het onderste uit de kan te halen, en
geeft ze zelfvertrouwen en een positief gevoel
van eigenwaarde. De leerlingen ontdekken hun
talenten, en leren op die talenten te vertrouwen.

Meteen
op de
goede weg

Hoe ziet een
lesprogramma
er uit?

JASTIN geeft leerlingen een brede bagage aan
kennis en ervaring mee. Door de leerlingen vroeg
te laten ontdekken wat hun interesses zijn, zet
JASTIN ze meteen al op het goede spoor. Ze kunnen in het voortgezet onderwijs aan de slag met
hun interesses, en hoeven die niet nog helemaal
te ontdekken. Hiermee hebben ze een voorsprong. Als leerlingen vanaf het begin al weten
wat ze leuk vinden, is de keuze voor een studie
en beroep veel gemakkelijker.

Het lesprogramma verschilt natuurlijk per academy, maar is altijd een mix van theorie- en, praktijklessen, excursies en eigen projecten. In de
theorielessen wordt een beeld gegeven van het
onderwerp, en wordt verdieping en verbreding
geboden. Een theoretische kennis van wat je
doet is onmisbaar. In de praktijklessen is er volop
ruimte om te experimenteren en ervaring op te
doen met het onderwerp. De leerlingen maken
uitgebreider kennis met het onderwerp. Ze doen
scheikundige proefjes, oefenen hun presentatievaardigheden of schrijven een krantenartikel.
Soms is er een uitstapje om de leerlingen te laten
zien wat de rol van het onderwerp in de echte
wereld is: een bezoek aan de Tweede Kamer, aan
een televisieopname of aan een sterrenwacht
zijn voorbeelden hiervan.

JASTIN biedt kennis en ervaring op bredere vakgebieden dan de klassieke vakken zoals op school
wordt aangeboden. Deze manier van lesgeven ligt
dichter bij de realiteit en biedt een meer representatief beeld van de verschillende vakgebieden.
Ook dit helpt de leerlingen keuzes te maken in het
vervolgonderwijs en hun loopbaan.
Naast de ontwikkeling van talenten en interesses
in de vakgebieden van de academies ervaren de
belangrijke vaardigheden als samenwerken en
overleggen. Deelname aan JASTIN stimuleert de
sociale vaardigheden en de taalontwikkeling.

JASTIN: een
universiteit
in het klein

Science academy
De Science Academy is een programma op
niveau voor leerlingen die extra uitdaging
aankunnen. Een pittig wetenschapsprogramma
waarin onderwerpen uit natuurkunde,

JASTIN staat voor Junior Academy
of Science, Talents and Innovation.
Het is een junior-universiteit waar
kinderen worden gestimuleerd hun
talenten en interesses te ontdekken
en ontwikkelen. JASTIN biedt een
we academies noemen. Elke academy biedt theorie en praktijkervaring
op een ander vakgebied.

scheikunde, biologie en wereldoriëntatie
elkaar vinden. Een methode van onderzoekend
leren biedt de deelnemers een kader voor het
doen van hun eigen experimenten. Er wordt
veel praktisch (samen) gewerkt, gebaseerd op
een stevige theoretische basis. De lessen zijn
bedoeld voor gemotiveerde leerlingen met een
belangstelling voor science.
Extra informatie per module:
In het eerste blok van de Science Academy
verkennen we de wetenschappelijke manier
van onderzoeken. Er wordt getest, getoetst,
gepresenteerd en heel veel geleerd! De
lessen gaan bijvoorbeeld over plantengroei
en zwaartekracht, windenergie, moleculen,
isolatie en pH-waarden.
Het tweede blok van de Science Academy
biedt, als vervolg op blok 1 of als aparte
cursus, extra diepgang en is zeer geschikt
voor excellente leerlingen met interesse
in natuur- en scheikunde, biologie en
techniek. We gaan verder met het doen van
experimenten volgens een wetenschappelijke
methode. Tijdens de lessen hebben we het
bijvoorbeeld over atomen en elektriciteit,
gaan we magnetisme onderzoeken en meten
we de inhoud van onze longen.

academy
Leadership
Science
Media
Art
Language

Leadership academy

Extra informatie per module:
In het eerste blok van de Leadership
Academy wordt persoonlijke ontwikkeling
gecombineerd met kennis over voor politiek
en leiderschap. Aan het eind van dit blok
hebben de deelnemers zelf een politieke
partij opgericht. Leerlingen zullen moeten
onderhandelen, debatteren en compromissen
sluiten!
In het tweede blok van de Leadership
Academy wordt door de deelnemers een
eigen stad opgebouwd en bestuurd. Opnieuw
is er veel aandacht voor ontwikkeling
van leiderschapsvaardigheden zoals
samenwerken, presenteren en feedback
geven.

ART ACADEMY
De Art Academy is een prikkelende module over
kunst & cultuur. Het thema van deze lessenreeks
is identiteit. Vragen als “wie ben ik?” en “lijken
wij op elkaar?” worden op een beeldende
manier benaderd. Er wordt behalve met tekenen
is aandacht voor de waarde van kunst en cultuur
in onze maatschappij. Eigenheid, creativiteit en
centraal in deze Academy.

MEDIA ACADEMY
Tijdens de Media Academy maken de
deelnemers kennis met alle facetten van media,
Achtuurjournaal? Hoe sociaal is sociale media?
Wat is het belang van lichaamstaal bij het

excellentieprogramma gericht op leiderschap.

overbrengen van een bericht? Deelnemers gaan

Deelnemers ontdekken en versterken hun

zelf een mediaproductie ontwerpen en doen

leiderschapskwaliteiten en gaan praktisch

ervaring op met verslaggeving en interviewen.

aan de slag. Dit zijn lessen vol samenwerking

De Media Academy is een excellentieprogramma

met een focus op communicatievaardigheden,

vol mediawijsheid, creativiteit en samenwerking.

die na elkaar of los van elkaar aangeboden
kunnen worden, hebben een sterke verbinding
met de maatschappij.

Een groep bevat maximaal acht leerlingen. Hierdoor is er altijd voldoende begeleiding voor elke
leerling. De begeleider kan zich richten op de
interesses en talenten van elke leerling en deze
gericht stimuleren, omdat er voldoende tijd per
leerling is. De leerlingen hebben ruim de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Je ontwikkelt
je talenten en interesses tenslotte niet alleen.
Nauw samenwerken motiveert de leerlingen en
versnelt het leerproces.

Contact
Bezoekadres
Strevelsweg 682
3083 AR Rotterdam
E-mail
info@jastin.nl

de eigen ontwikkeling van de leerlingen staan

De Leadership Academy is ons

Leadership Academy, verdeeld in twee modules

Kleine groepen
en persoonlijke
aandacht

LANGUAGE ACADEMY
De Language Academy is in ontwikkeling en
wordt nog niet aangeboden.

Website
www.jastin.nl

