
7de Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie 
(voorheen biologieconferentie)
met 36 workshops en lezingen over natuur, wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Vrijdag 21 november 2014
Locatie: Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2,  6741 KH, Lunteren
Prijs: 167 euro p.p. (na 1 oktober 197 euro p.p.)
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Met Diederik Jekel, bekend van DWDD
en Patrick van Veen, apemanagement



Natuur, wetenschap & 
techniek als attractieACTIE= REACTIE

Hoe ontstaat een ster? Waarom bijten blaffende honden niet? En hoe maak  
je een YouTube-filmpje? Kinderen hebben dagelijks vragen over hoe de 
wereld om hen heen werkt. Maak daarom van jouw klas een ontdeklokaal. De 
ingrediënten hiervoor krijg je op vrijdag 21 november tijdens de conferentie 
ACTIE=REACTIE. Ontdek met welke acties jij de nieuwsgierigheid van jouw 
leerlingen prikkelt en laat proefjes BOEM doen. Met metershoge knikkerbanen 
of een planetarium in de klas. Benieuwd naar een wetenschappelijke gymles 
of technische boswandeling? Kom in actie en verwonder, ontdek en ontwerp. 
En maak zo de Einstein in jou en je leerlingen los! 

Ontvangst, Informatiemarkt
Welkom & Ochtendlezing 
Pauze, Informatiemarkt
1ste ronde Workshops & Lezingen
Lunch & Informatiemarkt
2de ronde Workshops & Lezingen
Pauze, Informatiemarkt
3de ronde Workshops & Lezingen
Dinerborrel, Informatiemarkt
Avondlezing

09.00 - 10.00
10.00 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 12.45
12.45 - 13.45
13.45 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.45
16.45 - 17.30
17.30 - 18.30

21 november 2014

Ochtendlezing
Door: Diederik Jekel, wetenschaps-
journalist (De Wereld Draait Door)
Als iemand mensen enthousiast maakt 
voor wetenschap en techniek, dan is  
het Diederik Jekel wel. Met proefjes  
en herkenbare voorbeelden tovert hij 
het podium om tot wetenschappelijk 
lokaal. Aanschouw en doe mee met  
deze wetenschapsnerd van Zapp Live,  
De Kennis van Nu en DWDD. 

Informatiemarkt
Tussen de lezingen en workshops 
door ben je van harte welkom op de 
informatiemarkt. Hier vind je het 
nieuwste lesmateriaal, handzame 
lesideeën en inspirerende activiteiten.

PROGRAMMA

Programmaboek & inschrijven
www.biologieplus.nl

Avondlezing
Door: Patrick van Veen, Apemanagement
Bioloog Patrick van Veen trekt als geen 
ander gelijkenissen tussen ons gedrag 
en dat van apen. Of  het nou gaat om het 
gedrag van collega’s, leidinggevenden, 
verliefde koppeltjes of  pestende 
kinderen. De spiegel die apen ons 
voorhouden is niet alleen vermakelijk. 
Het brengt ons dichterbij de drijfveren 
van ons eigen dagelijkse gedrag.

WORKSHOPS

LEZINGEN

Mogelijk gemaakt door: 

Help de bijen! 
Wat hebben ijsberen en bijen gemeen?  
Ze worden bedreigd door hoe wij omgaan 
met ons milieu. Ontdek met Greenpeace 
wat er aan de hand is en kom met jouw 
leerlingen in actie voor deze dieren.

Grijs en gaaf
Grijze schoolpleinen saai? Helemaal  
niet. Ontdek welke NWT-proefjes je  
met huis-, tuin- en keukenmiddelen op 
de stoep kunt doen. Aan de slag met 
pissebedden, waterraketten en meer...

Proefjes die BOEM doen 
De meeste leerlingen vinden proefjes  
doen op school het allerleukst. Zeker  
als ze BOEM doen. Laat het eerst zelf   
eens lekker knallen en laad je hoofd  
vol knalgoede lesideeën.

En... actie! 
Hoe zet je zelf  een filmpje in elkaar? 
Ervaar in deze workshop hoe je een 
stop-motion filmpje maakt en direct 
koppelt aan NWT. Ook leer je over hoe je 
TV en YouTube goed inzet voor NWT-lessen. 

Smakelijke insecten 
Bekijk actief  je eigen voedingspatroon 
en ontdek wat jij kunt doen voor een 
duurzamere wereld. Verruil het biefstukje 
voor een insectenburger. Jakkie of  een 
ware delicatesse? Proef  het zelf!

Toekomst onderwijs 
De eerste iPad-scholen zetten een trend. 
Basisscholen kunnen onmogelijk om ICT 
heen. Of  dat nou iPads, smartboards of  
laptops zijn. Ontdek de meerwaarde van 
ICT-hulpmiddelen op jouw school.

Actief in het gras  
Natuureducatie begint vaak met goed 
leren kijken. Ontdek met de kleinsten de 
wondere wereld onder je voeten in het 
gras. Na afloop kijk je gegarandeerd met 
een andere blik naar het schoolgrasveldje.

Techniek in NME  
Vanaf  2020 wordt het verplicht om op alle 
basisscholen techniekles te geven. Steeds 
meer Natuur- en Milieueducatiecentra 
spelen hier op in en bieden techniek aan. 
Maar, hoe doe je dat eigenlijk?

Meer titels (totaal 36):
Je eigen kermisattractie
Dierenwelzijn onder de loep
Taal van wetenschap
NWT-gymles
3D printer in de klas

BOEM!

BOEM!


