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INTERNATIONAAL SEMINAR OP UTWENTE 
 
Beste leerlingen uit 5VWO, 
 
Gisteren kregen we een aanbod van UTwente dat erg interessant lijkt voor onze 
leerlingen. 
Volgende week woensdag en donderdag, 20 en 21 november, vindt op UTwente het 
Euregio Scholierenseminar voor leerlingen uit 5VWO plaats.  Het is een groots opgezet 
seminar op het gebied van duurzaamheid, waterbeheer en klimaatverandering met 
deskundigen én met leerlingen uit Duitsland en Nederland. 

Het hoofdthema is: 'Climate, watermanagement and technology'  

De hoofdvraag die onderzocht wordt luidt: "What are the effects of climate change 
on society, economy, technical development, politics and nature?" 

Keynotes speakers zijn van prof. Gerard van der Steenhoven (KNMI) en Rick 
Hogeboom (over Waterfootprint).  
  
Op de volgende website vind je uitgebreide informatie over de invulling van het 
seminar: https://www.utwente.nl/en/education/pre-university/studentseminar1.rtd/ 
  
De voertaal tijdens het seminar is Engels. Er wordt uitdrukkelijk niet verwacht dat je 
vlekkeloos Engels spreekt, wel dat je je verstaanbaar kunt maken. 
Naast onze school zijn ook leerlingen van o.a. de volgende scholen aanwezig:  HSL-
Zuid, Bataafs Lyceum, Gronau Werner von Siemens en Ahaus Alexander Hegius 
Gymnasium. 
  
Je wordt op beide dagen gehaald en gebracht met een bus, verzorgd door UTwente. 
Dertig leerlingen van Het Vlier mogen kosteloos aan het seminar deelnemen.  
 
Je kunt je uitsluitend inschrijven via een mail aan ondergetekende 
m.vandenhoogen@ettyhillesumlyceum.nl. Dat moet je uiterlijk aanstaande vrijdag vóór 
12.30 uur doen. Bij voldoende inschrijvingen om de bus rendabel te maken gaat de 
activiteit door. Dit wordt maandag via de monitor duidelijk gemaakt. Bij overinschrijving 
wordt er geloot. De lijst met deelnemers komt in de vitrine van het vwo te hangen. 
 
Wij hopen dat veel van onze 5VWO leerlingen de kans aangrijpen om aan dit 
uitdagende en uiterst actuele seminar deel te nemen. 
 
 
Drs. M.J.C. van den Hoogen  
Teamleider VWO 
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