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Adres en bereikbaarheid

Openbaar vervoer
Corpus is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Reis per trein naar station Leiden Centraal. Vanaf Leiden CS 

rijden er meerdere bussen naar Corpus. Neem bijvoorbeeld vanaf de noordzijde van Leiden CS bus 37 en stap uit 

bij halte Corpus. Vanaf de zuidzijde van het station vertrekken bus 57, 221 en 30 richting Corpus. Uitstappen bij 

bushalte Transferium A44 (bus 221 en 30) of Wassenaarseweg/Corpus (bus 57).

Met de auto
Corpus ligt op 5 minuten rijden van Leiden en 30 minuten rijden van Amsterdam. 

Er is gratis parkeergelegenheid op het terrein van Corpus. 

Gebruik je een navigatiesysteem? Vul dan het volgende adres in: Ingenieur G. Tjalmaweg, Leiden.

Route:

l Vanaf de A44 vanuit Amsterdam:

 - Afslag Leiden (afrit 8)

 - Bij stoplichten rechtsaf richting Katwijk

 - Neem direct daarna de eerste afslag, deze weg gaat richting Corpus
l Vanaf de A44 vanuit Den Haag/Wassenaar:

 - Afslag Leiden (afrit 8)

 - Bij stoplichten linksaf richting Katwijk

 - Onder het viaduct door, rechtdoor

 - Neem direct na de kruising de eerste afslag, deze weg gaat richting Corpus
l Vanaf de N206 vanuit Katwijk/Noordwijk:

 - Direct na de brug, afslag Transferium

 - Vanaf Transferium linksaf richting Katwijk

 - Neem direct daarna de eerste afslag, deze weg gaat richting Corpus

CORPUS ’reis door de mens’
Willem Einthovenstraat 1
2342 BH Oegstgeest
Tel: 071-7510200
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Verandert je bloedsomloop wanneer je een handstand doet? Kun je aan fruit 
verslaafd raken? Neemt onze smartphone straks de taken van de dokter over? 
Ontdek het op maandag 21 november tijdens dé landelijke Natuur, Wetenschap 
en Techniekconferentie voor het basisonderwijs. Neem een kijkje aan de binnen-
kant van je lichaam en ervaar welke bijzonderheden jouw lijf voor je verborgen 
houdt. Zoek uit hoe mensen verouderen en wat je allemaal aan je eigen lijf kunt 
meten in de klas. Je hebt de keus uit 36 praktische workshops en inspirerende 
lezingen, die midden in het museum Corpus worden gegeven. Je maakt een 
speciale reis door je lichaam en krijgt lesideeën mee naar huis die je direct kunt 
inzetten in de klas.

Programma 21 november 2016

Inschrijven
Prijs: 187 euro p.p. (na 1 oktober 217 p.p.). 

Inschrijven vóór 1 november via: www.biologieplus.nl/pagina/conferentie-2016 

Inschrijvingen verlopen op volgorde van binnenkomst, wees er dus snel bij!

Na inschrijving ontvang je een factuur op het opgegeven factuuradres. Geef, als dat nodig is, direct een eventuele 

opdrachtcode door.  Dit om nodeloos heen en weer zenden van facturen te voorkomen. Wij verwachten dat de 

factuur is voldaan voor aanvang van de conferentie. 

Annuleringsvoorwaarden
Tot 15 oktober 2016 kun je kosteloos annuleren. Daarna wordt tot tien werkdagen voor de conferentie bij annule-

ring de helft van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Vanaf vijf werkdagen voor de conferentie ben je het 

hele bedrag verschuldigd. Je kunt je overigens tot op de dag van de conferentie zelf, zonder bijkomende kosten, 

laten vervangen door een collega. 

Catering
Je hoeft geen eten en drinken van huis mee te nemen: voor een uitgebreide lunch en heerlijk diner wordt gezorgd.

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

09.00 - 10.00
10.00 - 11.10
11.10 - 11.35
11.35 - 12.50
12.50 - 13.50
13.50 - 15.05
15.05 - 15.40
15.40 - 16.55
16.55 - 17.55
17.55 - 19.10



4

LE
V

EN
D

E

LI
JV

E
IN

Facebook
www.facebook.com/BiologiePlus 
Nieuws, subsidieregelingen, activiteiten en lessen 

op het gebied van natuur, wetenschap en techniek 

in het basisonderwijs. 

Twitter
www.twitter.nl/BiologiePlus
Biologie Plus twittert over natuur, milieu, weten-

schap, duurzaamheid, voeding en meer voor het 

basisonderwijs.

LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/4216485 

Wordt lid van de LinkedIngroep van Biologie Plus en 

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Biologie Plus online
www.biologieplus.nl 
Doe-ideeën, inspiratie, nieuws, vragen, recensies en 

meer vind je op Biologie Plus online. Laat je e-mail-

adres achter op de website en ontvang de berichten 

tweewekelijks in je inbox. 

YouTube
www.youtube.com/user/BiologiePlus
Volg hier clips van Biologie Plus en meer.

Pinterest
www.pinterest.com/BiologiePlus
Speciaal voor de juffen en meesters die pinnen heeft 

Biologie Plus een aantal pinborden gemaakt. Doe hier 

visuele inspiratie en ideeën op voor in jouw klas.

Ontmoet Biologie Plus online! 
Wil jij graag weten wat er speelt in het basisonderwijs op het gebied 
van natuur, wetenschap en techniek? Bekijk en volg Biologie Plus online 
waarop wij dit met jou delen.

WWW
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Inhoud

L - Lezing
iL - Interactieve lezing

W - Workshop
E - Excursie

Ronde 1 
11:35 - 12:50 uur

Ronde 2 
13:50 - 15:05 uur

Ronde 3 
15:40 - 16:55 uur

Adres en bereikbaarheid

Programma & inschrijven

Ontmoet Biologie Plus online!
Hoe leert ons brein?
‘It’s all about mentelity’
Reis door de mens

Biomimicry, leren van de natuur
Praten met apparaten 
Vals spelen mag!
Alles over (h)oren
Ontdekkingstocht in de natuur met GPS
W&T talent ontwikkelen, hoe doe je dat?
Biomedisch ontwerpen
In je lichaam met SchoolTV.nl
Check je boodschappenmand
Programmeren met kinderen
NWT-onderwijs voor jongens én meisjes
Onderzoekend leren met pannekoeken
Proef de toekomst!

Biomimicry, leren van de natuur
Praten met apparaten
Kinderen en groente worden vrienden!
Proefjes die boem doen
Techniek in de schooltuin
Op bezoek bij het hele kleine leven
Rekenen met en aan je lijf
De boer op
Bloedsomloop binnenstebuiten 
Lekker samen klooien!
Verhip, waar zijn de knieën van een kip?
Bij de les?
Ontdek het Zelf!

Praten met apparaten 
Biomimicry, leren van de natuur
Oog in oog met T. rex
T. rex in town
Met Ruby op avontuur!
Zie je wat je ziet?
Meten aan je eigen lichaam
Onderzoeken en ontwerpen met kunst

Bewegen in het onderwijs
Proefjes die boem doen
Seksuele vorming in de klas? 
Hoezo creatief?
Colofon

2
3
4
6
7
9

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38

40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
55

L1
L2
W3

E4
E5
W6
W7
E8
iL9
W10
iL11
W12
W13
W14
W15
W16

E17
E18
iL19
W20
W21
iL22
W23
E24
W25
W26
W27
W28
W29

E30
E31
E32
E33
W34
iL35
W36
W37
W38
W39
W40
iL41
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Hoe leert ons brein?
Van hersenscanners tot mindset 

Nienke van Atteveldt – universitair docent onderwijsneurowetenschap Vrije 
Universiteit Amsterdam

Met hersenscantechnieken zoals fMRI kunnen 

we tegenwoordig het levende brein in actie 

zien. We kunnen zien hoe het brein leert en ont-

wikkelt. Dit levert inzichten van grote waarde 

voor het onderwijs. Maar wat kunnen we eigen-

lijk allemaal zien op een hersenscan? Zien we 

welk kind ADHD heeft, en welke hoogbegaafd 

is? Nienke neemt je in haar lezing mee in de we-

reld van de hersenscans. Waar liggen de kansen 

voor het onderwijs, en wat zijn neuromythen? 

Inzichten uit hersenonderzoek over hoe dyna-

misch het brein is en blijft, bieden een belang-

rijke kans in het onderwijs. Elke keer als je iets 

leert, verandert je brein een beetje. Dit inzicht 

kan leerlingen motiveren en hun mindset be-

invloeden.  

Een leerling die gelooft dat hij of zij ergens geen aanleg voor heeft (‘ik heb gewoon geen wiskundeknobbel’), heeft 

waarschijnlijk een statische of vaste mindset. Een leerling die denkt ergens misschien nóg niet zo goed in te zijn, 

maar door harder te werken dat wel te kunnen worden, heeft waarschijnlijk een dynamische of groeiende mindset. 

Deze tweede groep leerlingen gaan meestal beter om met feedback en tegenslagen. Nienke zal uit de doeken doen 

hoe je met kennis over het brein de mindset van je leerlingen kan beïnvloeden.

Cognitief neurowetenschapper dr. Nienke van Atteveldt (1977) is universitair docent aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Na haar promotie in Maastricht, over hoe het brein 

geschreven en gesproken taal verenigt, deed ze onderzoek aan Columbia University in New 

York. Terug in Nederland schreef zij met twee collega’s het boek Kijken in het brein – mythen 

en mogelijkheden (Querido), bedoeld om het grote publiek een realistisch beeld te geven van 

de kansen en grenzen van hedendaags hersenonderzoek. Sinds 2014 werkt ze aan de afdeling 

Onderwijsneurowetenschap aan de VU waar ze de invloed van overtuigingen over leren, op het 

leren zelf, en de hersenontwikkeling onderzoekt.

L1 | Ochtendlezing | vanaf  10.10 -11.10 uur
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Bibian Mentel – meervoudig snowboardkampioene

Wat doe je als je als net klaar bent voor de 

Olympische winterspelen en opeens laat je ge-

zondheid je in de steek? Erger nog, je krijgt te 

horen dat je een agressieve vorm van botkanker 

hebt en je been moet worden geamputeerd. Weg 

olympische droom, weg carrière? 

 

Dit overkwam snowboardkampioene Bibian Men-

tel. Ze ging niet bij de pakken neerzitten maar 

knokte verder. Met een flexibele geest en een 

immense vechtersmentaliteit ging ze verder met 

het beoefenen van haar favoriete sport, maar 

dan bij de devaliden! En uiteindelijk kwam de 

olympische droom toch nog uit. In 2014 droeg 

ze voor Nederland de vlag tijdens de paralympi-

sche winterspelen in Sotsji. Ze sloot haar olym-

pische droom prachtig af met goud op de snowboardcross. Dankzij de inspanningen van Bibian is snowboarden 

voortaan een paralympische discipline. 

Bibian kreeg nog meer tegenslagen te verduren. De kanker kwam vier keer terug. Het feit dat de kanker nog diverse 

keren opspeelt en haar in zijn greep houdt, weerhoudt Bibian er niet van zich onverminderd in te zetten voor haar 

sport. Bibian doet tijdens deze lezing haar inspirerende verhaal over het omgaan met tegenslagen, over doorzet-

tingsvermogen en over hoe je kinderen kunt helpen met het verwezenlijken van hun dromen.

Bibian Mentel was zevenentwintig en klaar voor de Olympische Spelen (Salt Lake City 

2002), toen ze een agressieve vorm van botkanker kreeg. Tegen alle medische adviezen 

in suisde Bibian – om te proberen of het ging – op één been de berg af; zeven maanden 

later was ze Nederlands kampioen. Om jonge sporters met een handicap te helpen net 

als zij de uitdaging aan te gaan en hun passie te blijven volgen, ook als dit zogenaamde 

‘extreme sporten’ betreft, richtte Bibian de Mentelity Foundation op. In 2015 pakte ze 

goud op de cross in La Molina, Spanje.

L2 | Avondlezing | 17.55 - 18.50 uur

‘It’s all about mentelity’ 
Een verhaal over doorzettingsvermogen
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Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Het lichaam is de basis van 

álles, ieder lijf is uniek. Maar 

hoe werkt deze ingenieuze 

corpus eigenlijk? Ontdek hoe 

uw ingenieuze lichaam werkt 

in de Reis door de mens van 

Corpus.

 

Ervaar hoe het leven ontstaat 

in het baarmoedertheater, 

maak in het 5D-harttheater 

een duizelingwekkende reis 

als rood bloedlichaampje, 

loop door het oor en ontdek  

in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein. Hoe reageren de darmen op een broodje kaas? 

Wat gebeurt er als men niest en waar op de tong proef je suiker of juist zout? 

 

Wie deze unieke en interactieve attractie binnenstapt, maakt op originele en informatieve wijze kennis met de 

werking van het kostbare, unieke lichaam. De Reis door de mens wordt gemaakt met een audiotour, beschikbaar 

in acht talen. 

www.corpusexperience.nl

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het menselijk lichaam.

Gedurende één van de workshoprondes maak je de Reis door de mens, aangeboden door Corpus. 

De reis wordt gemaakt met een audiotour, die je bij de start van de reis ontvangt.

W3 | Elke ronde

Reis door de mens
Corpus Experience
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E4 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Biomimicry, leren van de natuur
Excursie met workshop in de Hortus Botanicus Leiden 

Thal Jonas en het technolabteam – Technolab

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Opdracht 1: Superzwevers

Voor de verspreiding van plantenzaden door de 

wind heeft de natuur vele oplossingen gevon-

den, die  zijn terug te brengen tot vier verschil-

lende principes. We onderzoeken deze principes 

met behulp van een collectie zaden en verkrij-

gen zo inzicht in het zweven van zaden. 

Deze inzichten kunnen we aanwenden voor het 

oplossen van een hedendaags mondiaal pro-

bleem: het effectief vanuit de lucht verspreiden 

van hulpgoederen over een rampgebied.

De opdracht is om met beperkte materialen su-

perzwevers te ontwerpen die zich zo gelijkmatig 

mogelijk verspreiden over een zo groot moge-

lijke oppervlakte.

In een experimentele opstelling testen we alle tijdens de workshop geproduceerde superzwevers en vormen een 

oordeel over de beste oplossing voor ons probleem.

Opdracht 2: Schuilhut

Vogels bouwen op veel verschillende manieren hun nesten. Zij doen dit met behulp van door de natuur beschikbaar 

gestelde materialen. Inzicht in de eisen die aan een vogelnest gesteld worden, kunnen ons in een noodsituatie 

helpen bij de bouw van een schuilhut. We willen ons dan beschermen tegen weersinvloeden als wind, regen en kou.

We onderzoeken materialen die door vogels voor het bouwen van een nest gebruikt zijn op specifieke eigenschap-

pen, zoals stevigheid, flexibiliteit, isolatie en waterafstotende kwaliteiten.

In de workshop gaan we met verschillende materialen bouwen. Vervolgens gaan we het ontwerp testen, aanpassen 

en opnieuw testen. Door naar alle ontwerpen te kijken, krijgen we een beeld van mogelijke oplossingen voor de 

bouw van een schuilhut.

Deze workshop vindt plaats in de Hortus Botanicus Leiden, deelnemers gaan hier op de fiets naar toe.

Fietsen zijn aanwezig

Leerkrachten groep 5 tot en met 8, docenten onderbouw voortgezet onderwijs.

Deelnemers krijgen twee praktische opdrachten en gaan zelf  in kleine groepen ontwerpend leren in de tuin. 

Deelnemers krijgen het digitale deel van het lesmateriaal na afloop per mail.  
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Wesley van der Velde en het technolabteam – Technolab 

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Hoe ziet de arbeidsmarkt en de samenleving er 

over twintig jaar uit? We weten het niet! Wat we 

wel weten is dat technologie en digitale gelet-

terdheid een steeds grotere rol gaan spelen. Je 

hebt er baat bij als je ‘ICT-wijs’ bent. Dat geldt 

zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en 

docenten. Maar ICT blijft voor veel scholen een 

lastig thema om activerend aan te bieden. Daar-

bij verouderen de lesmaterialen voor ICT snel 

en zijn ze relatief duur. Geen nood, Technolab 

weet raad!

In onze workshop Praten met Apparaten gaan 

deelnemers zelf aan de slag met programmeren 

en robots. Met ultrasone technieken gaan we 

afstand bepalen (echolocatie). Scratch wordt gebruikt om een ultrasone sensor op een Arduino te programmeren.

Na de workshop weet je hoe je met maakeducatie kunt starten in de klas. De workshop is geschikt voor leken én 

meer ervaren docenten.

Deze workshop vindt plaats in Technolab, deelnemers gaan hier op de fiets naar toe.

Fietsen zijn aanwezig.

www.technolab.nl

Leerkrachten groep 5 tot en met 8, docenten onderbouw voortgezet onderwijs.

Deelnemers gaan na een korte instructie zelf  programmeren in scratch.

Deelnemers krijgen het digitale deel van het lesmateriaal na afloop per mail.

E5 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Praten met apparaten
Excursie met workshop in Technolab 
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W6 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Vals spelen mag!
Samen spelen, bewegen en lachen

Simone Obdeijn – Leerkracht basisonderwijs, zzp’er Simone Ondersteunt! en  
TalentCoach bij BasisTalent

Doelgroep: 

Werkvorm:
Materiaal:

Kinderen laten bewegen, lachen en samen spelen heeft een posi-

tieve invloed op de algemene ontwikkeling van kinderen, ja toch? 

Dit geldt voor alle kinderen, niet alleen voor het toch al sportieve 

kind. Het gaat hier niet alleen om de fysieke gezondheid, ook om de 

mentale gezondheid en weerbaarheid. Hoe speel je samen, samen 

eerlijk of met een beetje valsspelen, mag je de regels tussentijds 

bijstellen, en hoe doe je dit handig als begeleider? 

Kinderen bewegen tegenwoordig minder spontaan: buitenspelen is 

gevaarlijk geworden, we hebben vele ontspanningsapparaten bin-

nen. Kunnen we ze verleiden door met spullen in school of thuis, 

toch te laten spelen? Rare, leuke, uitdagende spelletjes, met weinig 

materiaal. Zelf verzonnen, met kennis van bekende spelletjes, met 

bekende of juist nieuwe regels en nu net even iets anders?

Simone Obdeijn is naast leerkracht in het basisonderwijs ook al acht 

jaar wekelijks leiding bij scouting en daagt volwassenen en kin-

deren graag uit om te spelen. Samen met haar ga je inventief en 

actief bezig met onder andere pingpongballblowgame, blaasvoetbal, 

bekerblaasspel, kaarsje aansteken, levend bowlen en nog meer. Voor 

iedereen, doe het samen: voor de observant en mee- en medespe-

lers.

www.simoneondersteunt.nl

www.basistalent.nl

Leerkrachten, onderwijsassistenten, bso-medewerkers, pabo-docenten.
De activiteit is geschikt voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Korte inleiding, daarna samen ervaren: de uitleg, start spelen, bijsturen en nabespreken.
Voorbeeldspellen op papier.
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Myrthe Hol – KNO-arts en otoloog bij Radboud UMC Nijmegen 
Martijn Agterberg – Neurowetenschapper Radboud UMC Nijmegen

Doelgroep: 

Werkvorm:
Materiaal:

Bijzonder hè, die mooi gevormde oorschelpen aan weerszijde van je 

hoofd? Je staat er waarschijnlijk niet bij stil hoe belangrijk het is 

dat je er twee van hebt. Enig idee waarom ze zo mooi geplooid zijn? 

KNO-arts Myrthe Hol, neurowetenschapper Martijn Agterberg en een 

van hun promovendi, vertellen je alles over (h)oren. Het oor is een 

fascinerend orgaan!

Maar wat als het onverhoopt niet werkt? Zou je wel eens willen 

ervaren hoe het is om maar met één oor te moeten horen? En, hoe 

het klinkt als je dat oor weer kunt gebruiken door te horen met 

een hoorimplantaat? En misschien wel het leukste: je gaat zelf een 

wetenschappelijk experiment uitvoeren en zo kennismaken met een 

van onze projecten op basisscholen genaamd: Wetenschappelijke 

doorbraken over (h)oren in de klas. 

Na een korte inleiding nemen we je mee in de wondere wereld van 

de wetenschap en gaan jullie aan de slag met vragen waar ook wij 

het antwoord niet op weten. Samen met Myrthe en Martijn doe je 

onderzoek in ons mobiele laboratorium naar de werking van het 

gehoor. In dit lab wordt vanuit alle mogelijke richtingen geluid 

aangeboden. Aangezien je de geluidsbronnen niet kan zien, ben je 

daardoor volledig afhankelijk van je (h)oren. Met de aanwezige ap-

paratuur, waaronder een mobile eye-tracker, registreren we de hoofd- en oogbewegingen. Deze natuurlijke respons 

op waar geluid vandaan komt, gebruiken we om onderzoek uit te voeren en zodoende komen we van alles te weten.

Na deze workshop weet je niet alleen alles over (h)oren, maar kun je deze unieke ervaring meenemen naar de klas. 

Want wat voor (h)oorexperimenten kun je met huis-, tuin- en keukenmateriaal zelf doen? Dat ontdek je hier. Als 

jouw leerlingen zelf hebben ervaren hoe het is om niet goed te kunnen horen, begrijpen ze vaak nog beter het nut 

en de noodzaak van preventieve maatregelen en technische ondersteuning. 

www.radboudumc.nl/Zorg/Afdelingen/Hearing_Implants –  www.mbfys.ru.nl/~johnvo/

Leerkrachten, techniekcoördinatoren, onderwijsassistenten, pabodocenten. De proefjes zijn geschikt voor 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Centrale inleiding en in groepjes ervaren hoe het gehoor werkt, en wat als het niet werkt?
Mobiel laboratorium voor onderzoek naar de werking van het gehoor, horen met een hoorimplantaat, 
project om zelf  in de klas mee aan de slag te gaan.

W7 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Alles over (h)oren
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E8 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Ontdekkingstocht in de natuur met GPS 

Juke Loman – gastdocent bij NME-Duurzaam Leiden en ontwikkelaar 
nme-projecten

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

In deze excursie fietsen we in circa 5 minuten naar het nabijgelegen 

Bos van Bosman waar we een GPS-veldwerktocht houden. Dit is 

een combi van een ontdekkingstocht en natuuronderzoek met een 

moderne manier om je te oriënteren in een ‘natuur’-gebied. Om de 

veldwerkontdekkingstocht tot en goed einde te brengen is de GPS-

ontvanger ons belangrijkste instrument.

Steeds ga je met een groepje op zoek naar een locatie waar een 

kort experiment of onderzoekje kan worden uitgevoerd. De bijbe-

horende werkbladen spreken voor zich. Bij de start van de toch 

worden rugzakjes met veldwerkmaterialen  uitgedeeld, een bundel 

met werkbladen en natuurlijk de GPS-ontvanger. 

De GPS-ontvanger is vooral geschikt voor landschapsverkenning in 

een wat groter gebied. In Leiden houden we veel tochten in pol-

dergebieden rond de stad. Leerlingen leren zich zo ruimtelijk te 

oriënteren in een landschap. Ook leren ze dat een polderlandschap 

meer of minder specifieke, natuurlijke dan wel kunstmatige ken-

merken heeft. Die kenmerken of eigenschappen zijn te herkennen 

door onderzoek aan de flora en fauna, en aan bodem en water, met 

eenvoudige instrumenten en met de eigen zintuigen.

De ‘route’ (richting en afstand), die door de GPS-ontvangers wordt 

aangegeven, is verschillend voor elk groepje. Vervolgens gaan de teams hun ‘eigen’ weg en komen op een afge-

sproken tijdstip weer bij elkaar op de laatste locatie. 

Na afloop van de tocht heb je een goed beeld van wat er bij komt kijken als je zelf een GPS-tocht met de klas zou 

willen organiseren of als je een GPS-tocht zou willen ontwikkelen nabij je eigen school.

http://gemeente.leiden.nl/themas/duurzaam-leiden-nme

leerkrachten groep 7-8 en NME-professionals die de mogelijkheden van een GPS-ontdekkingstocht willen 
ervaren. 
Centrale inleiding. In groepjes de opgegeven locaties voor veldwerkopdrachten opzoeken en enkele opdrach-
ten uitvoeren. Gezien de beschikbare tijd zal het om een impressie gaan.  Nabespreking. 
Voorbeelden van GPS-tochten van NME-Duurzaam Leiden.  Een overzicht van relevante informatie en links 
naar andere aanbieders van GPS-tochten.  
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Menno Wierdsma – Docent en onderzoeker Hanzehogeschool

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Talent en talentontwikkeling krijgt tegenwoor-

dig veel aandacht in het basisonderwijs. We 

verwachten van leerkrachten dat ze al bij jonge 

kinderen wetenschap- en techniektalenten kun-

nen ontlokken, herkennen en stimuleren. Maar 

wat is talent eigenlijk? Bestaat er zoiets als 

wetenschap- en techniektalent en wat betekent 

dat voor je onderwijs? Op welke manier kan je 

de wetenschap- en techniektalenten van je leer-

lingen herkennen en stimuleren? Welke didacti-

sche handvatten zijn er voor leerkrachten om 

hiermee aan de slag te gaan?

In deze interactieve lezing staan we stil bij 

verschillende visies op talent en talentontwik-

keling. Van daaruit bespreken we een aantal didactische handvatten die je als leerkracht in kan zetten om de 

wetenschap- en techniektalenten in je klas te herkennen en te stimuleren. De inzichten die in deze lezing worden 

besproken zijn voor een belangrijk deel te danken aan onderzoekers aan de vakgroep ontwikkelingspsychologie 

van de Rijksuniversiteit Groningen en het lectoraat leren en gedrag van de Hanzehogeschool Groningen.  

www.hanze.nl

Leerkrachten van het basisonderwijs die geïnteresseerd zijn in talentontwikkeling.

Interactieve lezing.

-

iL9 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

W&T-talent ontwikkelen, hoe doe je dat?
Talent in levenden lijve bij leerlingen herkennen en stimuleren





17

LE
V

EN
D

E

LI
JV

E
IN

Nadine Rodewijk en Eveline Holla – Wetenschapsknooppunt ZH | TU Delft

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Tijdens deze workshop komt ontwerpend leren 

uitgebreid aan bod. Met ontwerpend leren krij-

gen leerlingen de kans hun talenten en 21ste-

eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals 

nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemop-

lossend vermogen. Praktische voorbeelden van 

ontwerpprojecten in de klas vormen de rode 

draad, waarbij de focus ligt op het project Bio-

medisch ontwerpen. 

Daarnaast ervaar je zelf een aantal stappen van 

ontwerpend leren, aan de hand van een casus 

uit biomedisch ontwerpen. Hiermee laten we 

zien dat ontwerpend leren een concrete en laag-

drempelige manier is om wetenschap en techno-

logie toe te passen op school en in de klas. Na 

afloop van de workshop heb je een veelheid van 

lesideeën en activiteiten, waarmee je direct aan de slag kunt.

In deze workshop staat het project Biomedisch ontwerpen centraal. Leerlingen uit groep 7 en 8 ontwerpen in dit 

project hulpmiddelen voor mensen met een beperking, zoals reuma. Dat doen ze op dezelfde manier als studenten 

van de Technische Universiteit Delft deze hulpmiddelen ontwerpen. Stel dat je je armen en handen niet goed kan 

gebruiken, hoe is het dan om je tanden te poetsen of een wortel te schillen? Dit zijn vragen die in dit project 

behandeld worden. Niet alleen de technische vaardigheden spelen dus een belangrijke rol bij het bedenken en 

maken van oplossingen, maar ook het inlevingsvermogen van de leerlingen wordt aangesproken.

 

Wetenschapsknooppunt ZH | TU Delft verbindt leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs met de wereld van 

wetenschappers, waar ontwerpend en onderzoekend leren centraal staat. 

Meer informatie over de didactiek van ontwerpend en onderzoekend leren is te vinden in hun leidraad: 
www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Leidraad-onderzoekend-en-ontwerpend-leren-Wetenschapsknooppunt-ZH.pdf 

Leerkrachten van groep 5 tot en met 8.
In deze workshop krijg je een korte inleiding met achtergrondinformatie en voorbeelden uit de praktijk. 
Daarna ervaar je zelf  een aantal stappen van ontwerpend leren, aan de hand van een casus uit biomedisch 
ontwerpen.
Lesideeën en begeleidend materiaal zijn beschikbaar op www.ontwerpenindeklas.nl

W10 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Biomedisch ontwerpen 
Aan de slag met praktische ontwerpprojecten
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iL11 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

In je lichaam met Schooltv.nl 

Erik Appelman – Eindredacteur Schooltv.nl 

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Je lichaam bestaat uit organen, spieren, pe-

zen, bloed, water, botten, zenuwen en nog veel 

meer.   Maar hoe leg je nu al deze onderwerpen 

op een eenvoudige, didactische maar toch leuke 

manier uit aan je leerlingen? 

Schooltv.nl is een platform met didactisch ver-

antwoorde video’s die te gebruiken zijn in je 

lessen. Je kunt je aanmelden voor Mijn Schooltv 

en daarin een afspeellijst maken zodat je alle 

benodigde video’s bij elkaar hebt staan. Op die 

manier bereid je je lessen eenvoudig voor vanuit 

huis en kun je snel aan de slag. Schooltv.nl is 

ook beschikbaar in een app, zodat je ook onder-

weg, via je telefoon of tablet je lessen eenvou-

dig kunt voorbereiden. 

In deze interactieve lezing ontdek je hoe je op 

een leuke, eenvoudige, maar didactisch verantwoorde wijze schooltv.nl kunt inzetten voor je lessen natuur en 

techniek. We bespreken de mogelijkheden en hulpmiddelen die schooltv.nl voor je heeft en hoe je snel een les in 

elkaar zet met onze video’s. 

We behandelen onderwerpen als seksuele voorlichting, de bloedsomloop, de mens, de werking van organen en 

de spijsvertering. We laten zien hoe je snel kunt zoeken op onderwerpen of thema’s om deze toe te voegen aan 

Mijn Schooltv. 

Na afloop is er voldoende tijd om vragen te stellen en nog meer lessuggesties te bespreken. We geven je een flyer 

mee naar huis met meer informatie en mogelijkheden. 

www.schooltv.nl 

Leerkrachten en pabodocenten die onderwerpen uit de natuur en techniek op een eenvoudige, verantwoor-
de en didactische wijze willen toepassen in hun lessen.
Inleiding Schooltv.nl, werkwijze website, lessuggesties en mogelijkheden voor in de klas. De groep hierbij 
op een interactieve wijze laten deelnemen. 
Uitleg door middel van laptop en tablet. Het is handig als mensen een eigen apparaat meebrengen om mee 
te doen tijdens de interactieve lezing. 
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Jesse Willemse – science educator

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Sperzieboontjes, melk en chocola. Iedere week gooien we onze win-

kelwagen vol met lekkere en gezonde boodschappen om ons lichaam 

te verzorgen en verwennen. Maar waar komen die boontjes eigenlijk 

vandaan? Wat aten de koeien en wie heeft je cacaoboon geteeld? 

Voordat producten in de supermarkt belanden hebben ze al een 

hele weg afgelegd. Bij het boodschappen doen maken we dagelijks 

keuzes voor onze gezondheid en portemonnee. Dat heeft effect op 

mens en milieu in de hele wereld. Hoe kun je duurzaam winkelen en 

hoe laat je jouw leerlingen bewust shoppen?

In groepjes ga je direct aan de slag met boodschappen. Wat gooi je 

in je mandje? Wat vind je belangrijk bij het doen van de boodschap-

pen? Na het shoppen volgt een presentatie over de duurzaamheid 

achter producten in de supermarkt. Ze worden geteeld, verzorgd, 

bewerkt en vervoerd. Bij het ene product gebeurt dat duurzamer dan 

bij het andere. Duidelijk wordt dat er achter alles in je mandje een 

hele wereld schuilt. Je leert op welke factoren je kunt letten en hoe 

je dat in de supermarkt kunt zien. 

Met deze informatie ga je in groepjes verder aan de slag. Wat is 

er wel of niet duurzaam aan je boodschappenmandje? Zou je het 

anders kunnen doen? En wil je dat? We bespreken de resultaten 

gezamenlijk.

Om straks in de klas aan de slag te kunnen, bekijken we enkele les-

suggesties van het NIBI en oogsten we lesideeën vanuit de groep. Die ideeën krijg je mee naar huis (de oogst van 

de dag komt later online). Ook krijg je een lijst met relevante links mee (informatie, apps, filmpjes).

Iedereen die zelf  of  leerlingen wil (laten) ontdekken wat er achter producten uit de supermarkt schuilt en 
hoe je duurzaam kunt  shoppen. 
In groepjes actief  opdrachten uitvoeren, tekst en uitleg over duurzame factoren van producten, vervolgop-
drachten in groepjes en gezamenlijke discussie. Bespreken van lessuggesties.
Lesideëen op papier, lijst met relevante links met informatie.

W12 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Check je boodschappenmand
Duurzaam shoppen kun je leren 
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W13 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Programmeren met kinderen
Aandacht voor computational thinking in de bovenbouw

Hylke Faber – Junior onderzoeker aan de Pedagogische Academie van de  
Hanzehogeschool Groningen

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Binnen het onderwijs willen we leerlingen voor-

bereiden op deelname aan een snel veranderen-

de samenleving. Computers en de informatie- en 

communicatietechnologie zijn niet meer weg te 

denken uit onze huidige samenleving. Daarom 

wordt ook de aandacht voor het ontwikkelen 

van ICT-vaardigheden in het onderwijs steeds 

groter (Platform Onderwijs 2032, 2016; SLO, 

2014). Vanuit verschillende hoeken (zoals SLO, 

Kennisnet en Platform onderwijs 2032) wordt 

er aangedrongen op aandacht voor computati-

onal thinking (CT) in het primair onderwijs, als 

onderdeel van de digitale geletterdheid. Com-

putational thinking is meer dan programmeren. 

Op welke manieren kan je daar aandacht aan 

besteden? Hoe doe je dat met leerlingen in midden- en bovenbouw van de basisschool en welke materialen zijn 

er zoal beschikbaar?

In deze workshop wordt kort uitgelegd wat computational thinking inhoudt en hoe een leerlijn computational 

thinking eruit kan zien. Vervolgens ga je samen aan de slag met verschillende plugged en unplugged activiteiten 

met betrekking tot computational thinking en programmeren. Denk daarbij aan het gebruik van LEGO WeDo en 

Scratch, maar ook aan unplugged leeractiviteiten waarin je samen bespreekt hoe je ons alfabet kan omzetten in 

computertaal. Je bespreekt of en hoe je deze activiteiten in zou kunnen zetten in jouw onderwijspraktijk en op 

welke vakken je aan kan sluiten door je lessen op deze manier in te richten.

Leerkrachten van groep 5 tot en met 8
Korte plenaire presentatie en daarna samen aan de slag met activiteiten met betrekking tot computational 
thinking en programmeren.
Deelnemers krijgen het besproken lesmateriaal mee naar huis. Daarnaast is de powerpoint na afloop te 
downloaden via www.biologieplus.nl
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Carla Roos – Projectleider kennis- en productontwikkeling basisonderwijs  
TechniekTalent.nu

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Jongens in de bouwhoek, meisjes in de huis-

hoek? Techniek is ook voor meiden uitdagend, 

interessant en spannend. Hoe geef je les over 

wetenschap, techniek en natuur op een manier 

die jongens én meisjes prikkelt?  Deze workshop 

geeft daar antwoord op. Je krijgt inzicht in je 

eigen (onbewuste) vooroordelen ten aanzien 

van meisjes en techniek én in de manier waarop 

je de talenten van alle leerlingen ontwikkelt met 

behulp van wetenschap- en techniek-onderwijs.

Techniek is overal. Met wetenschap en techniek-

onderwijs bereid je jouw leerlingen voor op een 

toekomst waarin technologie een steeds be-

langrijkere rol in ons leven speelt. Aan de hand 

van de ‘7 werelden van techniek’ krijg je in deze workshop handvatten om in je NWT-lessen aan te sluiten op de 

uiteenlopende interesses van kinderen. Meisjes en jongens leren daardoor dat techniek meer is dan machines en 

lopende banden. 

In de workshop krijg je inspiratie voor contextrijk NWT-onderwijs en wissel je ideeën uit over technieklessen die 

leuk en boeiend zijn voor jongens en meiden. Je wordt je bewust van je eigen beeld van techniek en je houding 

ten aanzien van meisjes en techniek. 

Na afloop van de workshop:

l Ben je je bewust van je eigen beeld van techniek en technisch werk

l Weet je hoe je in je techniekonderwijs rekening houdt met verschillen tussen meisjes en jongens

l Heb je inspiratie voor contextrijk techniekonderwijs

l Kun je aan de slag met praktische tips om de talenten van jongens en meisjes te ontwikkelen met behulp van 

NWT-onderwijs

www.techniektalent.nl

Leerkrachten, techniekcoördinatoren, directeuren en bestuurders.
Interactieve workshop.

Je gaat naar huis met een flinke dosis inspiratie en ideeën voor een NWT-les die leuk en boeiend is voor 
meisjes én jongens.

W14 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

NWT-onderwijs voor jongens én meisjes
Zo doe je dit op een leuke en boeiende manier



22

LE
V

EN
D

E

LI
JV

E
IN

W15 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Onderzoekend leren met pannenkoeken

Lieke Dekker – Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Kinderen zijn grenzeloos nieuwsgierig. Ze vra-

gen zich duizend dingen af! Als leerkracht kan 

jij jouw leerlingen helpen bij het vinden van de 

antwoorden op hun eigen vragen, door onder-

zoek met hen te doen. Gewoon bij jou in de 

klas! Onderzoek doen met leerlingen is niet al-

leen leuk en verbazingwekkend simpel, maar je 

stimuleert ook het zelf oplossen van problemen, 

kritisch en creatief nadenken, zelf leren, anders 

kijken en goede vragen stellen.

In deze workshop leer je de tips en trucs van het 

onderzoekend leren. Je leert hoe je leerlingen 

kan helpen om antwoord te vinden op hun ei-

gen vragen. We doen samen een onderzoek over 

pannenkoeken bakken (en eten het resultaat natuurlijk lekker op!). Daarna gaan we in groepjes aan de slag: we 

bedenken een aantal onderzoeken die jouw leerlingen in de klas kunnen uitvoeren. We sluiten af met het uitwis-

selen van alle ideeën. 

Na deze workshop weet je hoe je leerlingen antwoord laat vinden op hun eigen vragen. Je verlaat het lokaal met 

een gevulde maag en een boel praktische lesideeën over onderzoek doen in de klas! Je krijgt het doeboekje  Weten-

schap op Woensdag voor in de klas. Daarnaast krijg je handige kopieën van het vragenmachientje en de cyclus 

van onderzoekend leren mee naar huis. Met dit materiaal kan je snel en gemakkelijk aan de slag met onderzoek 

in de klas. 

Kijk vooraf eens op www.uu.nl/wetenschapsknooppunt, op het tabblad Basisonderwijs. Daar vind je een aantal 

videomodules over onderzoekend leren, gepresenteerd door Nienke de la Rive Box. (Deze voorbereiding is niet 

noodzakelijk, wel leuk en handig!)

Leerkrachten midden- en bovenbouw, pabo-studenten en -docenten, onderwijsontwikkelaars en nme- 
professionals die aan de slag willen met onderzoek in de klas.
Workshop met een centrale inleiding, daarna in groepjes aan de slag met het bedenken van een onderzoek, 
en centrale afsluiting.
Het doeboekje Wetenschap op Woensdag en werkbladen krijg je mee naar huis.  
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Ellen Willemse – Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Wat eet jij het liefst? En hoeveel vlees eet je? In 

de toekomst zou dat wel eens heel anders kun-

nen zijn. Misschien eet je dan wel sprinkhanen of 

andere insecten. Of komt het vlees op je bord uit 

de fabriek, waar het wordt gekweekt zonder dat 

er een dier aan te pas komt. Het zou ook kunnen 

dat je over dertig jaar eten maakt met een food-

printer. Die print dan precies wat jij lekker vindt 

en stopt er alles in wat je lichaam nodig heeft. 

In dertig jaar kan er veel veranderen. Wist je bijvoorbeeld dat dertig jaar geleden nog bijna niemand wist wat een 

magnetron was? Speciale magnetronmaaltijden bestonden niet. Moet je nu eens in de supermarkt kijken! Helemaal 

niet zo gek dus, om te denken dat eten er in de toekomst anders uitziet, of anders wordt gemaakt. Maar hoe? In 

deze workshop word je uitgedaagd om daarover na te denken.

De workshop gaat vooral om het winegums maken, maar je gaat ook een kleine quiz doen en smaken raden. Er is 

ook aandacht voor verschillende varianten van de workshop die kunnen worden gebruikt om aan te sluiten bij doel 

en doelgroep. Zo kan er nadruk worden gelegd op:
l gezondheid (groentewinegums);

l bijzondere smaken (bijvoorbeeld lavendel);

l creativiteit (kleurcombinaties en/of zelfgemaakte vormen).

Naast winegums maken, leren de deelnemers tijdens de workshop iets over de scheikundige achtergrond van 

winegums (gels). En over nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap die invloed kunnen hebben op ons eten in de 

toekomst. Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers hun zelfgemaakte winegums meenemen en krijgen zij 

bovendien de handleiding voor de workshop en een boekje vol ideeën over de toekomst.

NB: In de workshop wordt gewerkt met speciaal soort gelatine (beendermeel). Om veiligheidsredenen zijn vegetari-

sche of halal-varianten helaas geen optie.

www.proefdetoekomst.nl

Leerkrachten van onder-, midden- en bovenbouw en NME-professionals die het thema (gezond) eten in de 
toekomst op een leuke en lekkere manier willen behandelen.
De workshop winegums maken vormt de basis van de sessie. Daarnaast worden enkele ideeën voor varia-
ties op de workshop gepresenteerd (en geproefd!). 
Het boekje Proef  de toekomst  met verhalen, spelletjes en raadsels rondom het thema toekomst en een 
handleiding voor de workshop winegums maken.

W16 | Ronde 1 | 11.35 - 12.50 uur

Proef de toekomst!



Wetenschap & Techniek brengt talenten van kinderen tot bloei.  
Hoe geeft u les over wetenschap, techniek en natuur op een manier 
die jongens en meisjes prikkelt? Doe de workshop ‘WNT-onderwijs 
voor meisjes én jongens’. Meer over ons aanbod voor basisscholen 
vindt u op www.techniektalent.nl/basisonderwijs. 

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap & Techniek makkelijker dan je denkt.

“Techniek is voor iedereen. 
Voor denkers en doeners, 
meisjes en jongens.”
Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs 
en Opvoeding

TT_adv_A5_Wetenschap-techniek.indd   1 16-06-16   16:03
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Biomimicry, leren van de natuur
Excursie met workshop in de Hortus Botanicus Leiden 

Thal Jonas en het technolabteam – Technolab

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Opdracht 1: Superzwevers

Voor de verspreiding van plantenzaden door de 

wind heeft de natuur vele oplossingen gevon-

den, die  zijn terug te brengen tot vier verschil-

lende principes. We onderzoeken deze principes 

met behulp van een collectie zaden en verkrij-

gen zo inzicht in het zweven van zaden. 

Deze inzichten kunnen we aanwenden voor het 

oplossen van een hedendaags mondiaal pro-

bleem: het effectief vanuit de lucht verspreiden 

van hulpgoederen over een rampgebied.

De opdracht is om met beperkte materialen su-

perzwevers te ontwerpen die zich zo gelijkmatig 

mogelijk verspreiden over een zo groot moge-

lijke oppervlakte.

In een experimentele opstelling testen we alle tijdens de workshop geproduceerde superzwevers en vormen een 

oordeel over de beste oplossing voor ons probleem.

Opdracht 2: Schuilhut

Vogels bouwen op veel verschillende manieren hun nesten. Zij doen dit met behulp van door de natuur beschikbaar 

gestelde materialen. Inzicht in de eisen die aan een vogelnest gesteld worden, kunnen ons in een noodsituatie 

helpen bij de bouw van een schuilhut. We willen ons dan beschermen tegen weersinvloeden als wind, regen en kou.

We onderzoeken materialen die door vogels voor het bouwen van een nest gebruikt zijn op specifieke eigenschap-

pen, zoals stevigheid, flexibiliteit, isolatie en waterafstotende kwaliteiten.

In de workshop gaan we met verschillende materialen bouwen. Vervolgens gaan we het ontwerp testen, aanpassen 

en opnieuw testen. Door naar alle ontwerpen te kijken, krijgen we een beeld van mogelijke oplossingen voor de 

bouw van een schuilhut.

Deze workshop vindt plaats in de Hortus Botanicus Leiden, deelnemers gaan hier op de fiets naar toe.

Fietsen zijn aanwezig

Leerkrachten groep 5 tot en met 8, docenten onderbouw voortgezet onderwijs.

Deelnemers krijgen twee praktische opdrachten en gaan zelf  in kleine groepen ontwerpend leren in de tuin. 

Deelnemers krijgen het digitale deel van het lesmateriaal na afloop per mail.  
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Wesley van der Velde en het technolabteam – Technolab 

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Hoe ziet de arbeidsmarkt en de samenleving er 

over twintig jaar uit? We weten het niet! Wat we 

wel weten is dat technologie en digitale gelet-

terdheid een steeds grotere rol gaan spelen. Je 

hebt er baat bij als je ‘ICT-wijs’ bent. Dat geldt 

zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en 

docenten. Maar ICT blijft voor veel scholen een 

lastig thema om activerend aan te bieden. Daar-

bij verouderen de lesmaterialen voor ICT snel 

en zijn ze relatief duur. Geen nood, Technolab 

weet raad!

In onze workshop Praten met Apparaten gaan 

deelnemers zelf aan de slag met programmeren 

en robots. Met ultrasone technieken gaan we 

afstand bepalen (echolocatie). Scratch wordt gebruikt om een ultrasone sensor op een Arduino te programmeren.

Na de workshop weet je hoe je met maakeducatie kunt starten in de klas. De workshop is geschikt voor leken én 

meer ervaren docenten.

Deze workshop vindt plaats in Technolab, deelnemers gaan hier op de fiets naar toe.

Fietsen zijn aanwezig.

www.technolab.nl

Leerkrachten groep 5 tot en met 8, docenten onderbouw voortgezet onderwijs.

Deelnemers gaan na een korte instructie zelf  programmeren in scratch.

Deelnemers krijgen het digitale deel van het lesmateriaal na afloop per mail.

E18 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Praten met apparaten
Excursie met workshop in Technolab 
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Laura Emmelkamp –  Keet Smakelijk & Chef Het Samen 

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Eén procent van de Nederlandse kinderen eet 

voldoende groente. Tegelijkertijd eten ze gemid-

deld dertig suikerklontjes per dag. Niet echt een 

gezond eetpatroon. De statistieken over steeds 

dikker wordende kinderen liegen er ook niet om:  

een op de zeven kinderen heeft last van over-

gewicht of zelfs obesitas. Hoe keren we het tij? 

Meer groente eten helpt. Het is één van de 

beste remedies tegen overgewicht en andere 

welvaartsziekten, daarover zijn alle deskundi-

gen het eens. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je 

groente interessant, leuk en lekker voor kinde-

ren? Wat kunnen ouders doen? Welke rol kunnen 

scholen hierin spelen? En vooral: hoe betrekken 

we kinderen zelf in dit proces?

Laura Emmelkamp van Keet Smakelijk & Chef Het Samen zal aan de hand van praktische voorbeelden en tips laten 

zien dat kinderen en groente prima vrienden kunnen worden. Door kinderen een aantrekkelijk handelingsperspec-

tief te bieden ontstaat er een wereld van verschil: zelf kweken, samen koken, gezond, lekker en duurzaam eten, 

en ondertussen een hoop lol hebben met elkaar. 

In deze interactieve lezing brainstormen we over de vraag wat er allemaal nog meer mogelijk is. Vastgeroeste 

ideeën over kinderen en groente worden omgekeerd. Welke ervaringen kan de school en de docent kinderen bie-

den? Deelnemers van de workshop gaan naar huis met nieuwe inzichten en inspiratie om zelf aan de slag te gaan. 

Samen voeren we die dagelijkse portie groenvoer vrolijk op!

www.keetsmakelijk.nl

Leerkrachten groep 1 tot en met 8. 

Interactieve lezing met brainstorm en praktisch opdrachtje.
 
Je krijgt ideeën mee naar huis om zelf  aan de slag te gaan. 

iL19 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Kinderen en groente worden vrienden!
Tips en tricks voor een gezond eetpatroon
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Proefjes die boem doen
Proefjes doen met huis-, tuin- en keukenmateriaal 

Ynze van der Spek – De Maakschappij

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

De levende natuur is een bron voor fantastische 

vragen en fascinerende proefjes.

Waarom hebben sommige mensen een bril nodig 

en anderen niet? Hoe kan het dat een bij andere 

kleuren ziet dan wij? Hoezo kunnen sommige 

insecten op water staan? Kun je kijken als een 

vleermuis? Waarom kan een vlieg vliegen? Waar-

om kan geluid pijn doen aan je oren?

In deze workshop gaan we op zoek naar de ant-

woorden op deze (en meer) vragen. Dat doen we 

natuurlijk op de manier die je gewend bent van 

Proefjes die Boem Doen: door proefjes zelf uit 

te voeren, door uit te proberen, door te doen en 

te beleven. We maken bovendien een uitstapje 

naar zelf gemaakte robotjes, die verrassend veel 

overeenkomsten hebben met echte beesten. 

Proefjes die Boem Doen zijn proefjes met huis-, tuin- en keukenmateriaal die leuk zijn voor leerlingen én voor 

leerkrachten. Omdat het materiaal in de supermarkt en de bouwmarkt te koop is, kunnen kinderen de proefjes ook 

thuis laten zien.

De boem in Proefjes die Boem Doen is letterlijk en figuurlijk: bij een aantal proefjes ploft de boel letterlijk uit 

elkaar, maar bij alle proefjes knalt het ook in de hoofden van de leerlingen. Door zelf proefjes te doen, zien, horen 

en voelen de leerlingen wat er gebeurt en raken ze zeer betrokken bij de lesstof. Bovendien geven de proefjes aan-

leiding tot nieuwe vragen van kinderen. En die kunnen beantwoord worden door…  andere proefjes uit te voeren.

Tijdens de workshop ga je vooral zelf aan de slag met de proefjes. We bespreken het verloop van de proefjes, 

mogelijke werkvormen en de organisatie in de klas. Een aantal proefjes, met de werkbladen, zijn nu al te vinden op

www.proefjesdieboemdoen.nl.

Leerkrachten, techniek-coördinatoren, onderwijsassistenten, pabo-docenten.
De proefjes zijn geschikt voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Korte inleiding, daarna doen en bespreken we verschillende proefjes en werkstukjes. Nabespreking.

Lesideeën en werkbladen, verwijzingen naar online materiaal. 
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Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Tuinieren is hip, overal zijn initiatieven om te 

moestuinieren, van Albert Heijn en VT Wonen 

tot Jelle’s Makkelijke Moestuin en Moesie de 

moestuincoach. Maar wat kan je nog meer met 

de tuin naast zaaien, wieden, oogsten en eten?

Tuinen zijn voor kinderen een ideale plek om 

te ontdekken, verwonderen en leren. Een tuin 

ervaar je met je hele lichaam. Een schooltuin 

is daarom een ideale context voor vele onder-

werpen. Maar elke school met een schooltuin 

kent het probleem: de aandacht verslapt, het 

onderhoud raakt achterop, de oogst mislukt, er 

is te weinig tijd et cetera. Door meer en vaker 

lessen aan de tuin te koppelen, wordt de be-

trokkenheid groter en ervaren leerkrachten en 

leerlingen de tuin meer als een positieve toevoeging van het onderwijs. 

Tuinieren is niet de enige activiteit die in de tuin hoeft plaats te vinden. Er zijn nog veel meer mogelijkheden als 

het gaat om verwerking van zowel de tuinproducten als ervaringen. Tijdens deze workshop ontdek je wat je nog 

meer in de schooltuin met de klas kunt doen. Ook gaan we een verzorgingsproduct en een meetinstrument maken. 

De activiteiten worden gecombineerd met natuur, wetenschap en techniek, zijn allemaal praktisch van aard en 

zijn voor iedere klas geschikt (te maken). Na afloop is er voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen en handige 

tips met elkaar te delen. 

www.onderzoekendtuinieren.nl

Leerkrachten die hun (toekomstige) schooltuin willen inzetten voor meer dan tuinieren alleen. 

Centrale inleiding, in groepjes werken aan verschillende activiteiten, bekijken en delen van nog meer 
lessuggesties. 
Lesideeën op papier en een lijst met verwijzingen naar sites en organisaties met relevante informatie en 
lesideeën, en de zelfgemaakte producten van de activiteit.

W21 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Ingrid Meijer Boltjes – Ontwikkelaar lespakket Onderzoekend Tuinieren

Techniek in de schooltuin
Onderzoekend tuinieren met de klas
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Op bezoek bij het hele kleine leven
Bacteriën en schimmels; van ongenode gasten tot goede vrienden!

Stanley Brul – Hoogleraar moleculaire biologie en microbiële voedselveiligheid 
van de Universiteit van Amsterdam

Doelgroep: 

Werkvorm:

Micro-organismen – microben of ‘kleine beestjes’ zoals 

beroemd microbioloog van Leeuwenhoek ze noemde 

–  zijn divers en overal aanwezig. We hebben meer 

bacteriën op ons lichaam dan we cellen van het li-

chaam zelf hebben. In onze darmen zit ongeveer een 

kilo microben, meestal bacteriën maar ook gisten en 

zelfs virussen. Dat microbioom is essentieel voor ons 

metabolisme en daarmee onze gezondheid. Vele essen-

tiële metabole omzettingen die wij zelf niet kunnen 

uitvoeren worden door hen verzorgd. Eigenlijk zijn de 

meeste van de bacteriën en schimmels om ons heen 

dus essentieel voor een gezond lichaam. 

Maar waarom zitten microben wel op het ene product 

en niet op het andere? Wat zijn het voor beestjes, waar 

komen ze vandaan en waar zijn ze nu precies goed 

voor? Wat daar achter zit komt in deze interactieve lezing aan bod. We gaan op bezoek in de wereld van het hele 

kleine leven. Uw reisgids hierbij is Stanley Brul, hoogleraar moleculaire biologie en microbiële voedselveiligheid 

van de Universiteit van Amsterdam.

Voedselveiligheid en bederf zijn de minder florissante kanten van bacteriën en schimmels. Als ons brood wat te 

lang bewaard wordt, krijgt het allerlei mooie kleuren, meestal met groene boventoon. Als we gepasteuriseerde 

melk te lang bewaren wordt het zuur en zacht, en fruit zoals aardbeien krijgt al snel een wit kapsel. Er zijn bac-

teriën die ernstige ziektes kunnen veroorzaken zoals botulisme en salmonella-infecties. Yoghurt maar ook salami 

blijft daarentegen lang goed. Deze worden gemaakt door melkzuurbacteriën aan melk toe te voegen. Ook kaas en 

zuurkool worden gemaakt door toevoeging van bacteriën. Brood wordt lekker luchtig door gisten, een ander soort 

micro-organisme die qua cel-opbouw lijken op de mens en de suikers in het deeg omzetten in onder meer gas. Bier 

en wijn worden ook door gisten gemaakt. 

Schimmels en bacteriën zijn soms ongenode gasten, maar veel vaker goede vrienden!

Iedereen die geïnteresseerd is in de houdbaarheid van voedsel en wat microben hiermee te maken hebben.

Tijdens deze interactieve lezing neemt Stanley Brul je mee in de wereld van moleculen en microbiële 
voedselveiligheid.
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Greetje van Dijk – Onderwijsadviseur en ontwikkelaar, expert hoogbegaafdheid, 
werkzaam bij OnderwijsAdvies 
Leo Prinsen – Liefhebber van speels en onderzoekend leren en mede-ontwerper 
van activiteiten voor de Grote Rekendag

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van 

de mens in relatie tot zijn omgeving. Het kan 

om een voorwerp gaan, maar ook om een ruimte 

of een werkplek. Ergonomie is gevat in ons da-

gelijks leven, maar is vooral bekend in arbeids-

situaties. Het is afgeleid van het Griekse woor-

den ergon dat werk betekent, en het Griekse 

woord voor wet: nomos.  Ergonomie moet ervoor 

zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de 

werknemers verzekerd wordt. Bij het ontwerpen 

van consumentengoederen en interieurs speelt 

vooral comfort en het doeltreffend functioneren 

een rol. Wat kunnen we hiermee in de klas?

In groepsvorm gaan we aan de slag met gevarieerde opdrachten. Het hele lijf is onderwerp van verschillende re-

kentechnieken en is op deze wijze een betekenisvolle context. Hoeveel knikkers passen er in je hand? Hoe lang is 

de langste slinger die wij met ons lijf kunnen maken? Hoe goed kun je ruiken, voelen, horen, zien en proeven en 

hoe zou je dat kunnen meten? Hoe sterk is je haar en welke vormen zijn er te ontdekken met je lijf, bijvoorbeeld 

haakse hoeken? Is er samenhang tussen lichaamsmaten: als je langer bent, heb je dan ook een groter hoofd? 

We vervolgen met een brainstorm hoe de opdrachten zijn uit te breiden tot verrijkende (onderzoeks)projecten voor 

de bollebozen van de klas, waarbij alle leerlingen mee-leren. Een overzicht van relevante informatie en lesideeën 

krijg je mee naar huis. 

De opdrachten zijn eerder uitgewerkt voor de Grote Rekendag. Het stramien van ‘De uitdager van de maand’ van 

School aan Zet wordt gebruikt om verrijkingsprojecten te ontwerpen, hier gebaseerd op een GRD-opdracht. 

www.onderwijsadvies.nl  –  www.groterekendag.nl  –  www.schoolaanzet.nl 

Onderbouw, middenbouw, bovenbouw en rekencoördinatoren die geïnteresseerd zijn in activerend en ver-
rijkend reken- en wiskundeonderwijs.  
Centrale inleiding, in groepjes werken aan verschillende activiteiten. Meten met en aan je lijf. Keuze uit 
lesactiviteiten voor groep 1 tot en met 8.
Uitgebreide reader met hand-out, bronnen en de opdrachten.  

W23 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Rekenen met en aan je lijf 
Activerend en verrijkend reken- en wiskundeonderwijs 



Hebben jouw voedingslessen al  
een Schijf van Vijf update gehad?

Onze kennisexpert Astrid Postma-Smeets 
geeft op speelse wijze een korte rond leiding 
in de wereld van de Schijf van Vijf. Bekijk de 
video op www.voedingscentrum.nl/video.  

SVN001-27 WTK advertentie congresboekje.indd   1 30-06-16   13:28
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Marian Kathmann – medewerker Educatie NME-Duurzaam Leiden en Boerderij 
Nellesteijn in Wassenaar 

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

We bezoeken in deze excursie boerderij Nelle-

steijn in Wassenaar. Dit is een kwartier fietsen. 

Een bezoek aan een boerderij in de regio geeft 

stadskinderen een beeld van het werk op een 

melkveehouderij. Ze ontdekken en maken mee 

waar hun melk (en soms vlees) vandaan komt 

en hoe de melkveehouder voor zijn koeien zorgt 

en het grasland dat het voedsel levert voor de 

dieren. Het bezoek is voor de meeste kinderen 

en begeleidende volwassenen een eyeopener en 

een bijzondere beleving. Algemeen zijn boerde-

rijbezoeken een aanzet om de band tussen stad 

en platteland te vergroten. 

In deze excursie beleven deelnemers zelf wat 

een goed voorbereid boerderij bezoek kan betekenen voor de kinderen in je groep. Om in de eigen regio aan de 

slag te gaan worden belangrijke links en materialen meegegeven. 

Bij de keuze van het bedrijf kan er gelet worden op de bereikbaarheid, per auto, fiets of bus. Minstens zo belangrijk 

is wat de kinderen op de boerderij kunnen zien en doen. En welke veiligheidsregels er zijn. Het is aan te bevelen 

om het programma vooraf door te nemen met het gastbedrijf. Er zijn verschillende voorbeelden van een vragenblad 

om de dieren en het bedrijf beter te bekijken. Uiteraard is de boer of boerin aanwezig om in geuren en kleuren te 

vertellen over wat er komt kijken voordat je een glas melk in handen hebt. Met de opgedane indrukken en (soms) 

producten en gemaakte foto’s kan op school een verslag, krant of poster gemaakt worden. Na afloop van deze 

excursie heb je een goed beeld van wat een boerderijbezoek kan opleveren voor jouw school.

Deze workshop vindt plaats op de boerderij. Deelnemers gaan hier op de fiets naar toe. Fietsen zijn aanwezig.

http://gemeente.leiden.nl/themas/duurzaam-leiden-nme

www.nellesteijn.nl 

Leerkrachten van groep 1-8
Fietsen naar een boerderij. Centrale inleiding, rondkijken op de boerderij met verschillende opdrachten. 
Vragen stellen aan de boerin.
Voorbeelden en overzicht van educatief  materiaal te gebruiken bij een boerderijbezoek met links naar 
diverse aanbieders van boerderijeducatie en lesmateriaal. 
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De boer op
Een glaasje melk is er niet zomaar! 

Hebben jouw voedingslessen al  
een Schijf van Vijf update gehad?

Onze kennisexpert Astrid Postma-Smeets 
geeft op speelse wijze een korte rond leiding 
in de wereld van de Schijf van Vijf. Bekijk de 
video op www.voedingscentrum.nl/video.  

SVN001-27 WTK advertentie congresboekje.indd   1 30-06-16   13:28
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Bloedsomloop binnenstebuiten
De denkwereld van leerlingen over bloedsomloop als uitgangspunt

Frank van Herwaarden – Docent Natuur, Milieu, Wetenschap en Technologie

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Leerlingen hebben al ideeën over hoe hun li-

chaam er vanbinnen uitziet, nog voordat ze er 

één les over gehad hebben. Een mooi voorbeeld 

daarvan zijn de ideeën van kinderen over de 

bloedsomloop (zie ook de kindertekeningen 

hiernaast). Deze (vaak naïeve) ideeën zijn bere-

deneerd, verklaarbaar, in ontwikkeling én soms 

erg hardnekkig. Ze dienen dan ook het uitgangs-

punt voor het onderwijs te zijn!

In deze workshop zullen we na een interactieve 

inleiding met aan de gang gaan een aantal 

praktische lesactiviteiten met betrekking tot de 

bloedsomloop. Het zich verdiepen in de denkwereld van kinderen en in de risico’s én de kracht van leermiddelen 

staat daarbij centraal. 

Welke rol speelt de keuze van lesactiviteiten, leermiddelen en schematische tekeningen door de leerkracht in de 

ontwikkeling van denkbeelden bij de leerling? Welke aanpak zou kunnen helpen om preconcepten om te buigen 

en misconcepten te voorkomen?

Beoogde opbrengst van de workshop is dat de deelnemers zich weer meer bewust zijn van het belang zich écht 

in de leefwereld en beginsituatie van hun leerlingen te verdiepen en dit ook toe kunnen passen in hun eigen 

lespraktijk voor wetenschap en techniek. 

Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die zich verder willen bekwamen in het openen van concep-
ten en het inzetten van passende leermiddelen in de klas bij wetenschap- en technologielessen.
Interactieve workshop, waarbij we in groepjes werken aan verschillende praktische lesactiviteiten die 
inzicht geven in de conceptuele ontwikkeling van leerlingen en inzet van leermiddelen door de leerkracht. 
 Een hoop inspiratie en na afloop is de presentatie te downloaden via www.biologieplus.nl.
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Astrid Poot – hoofd jeugd/familie projecten en creative director bij Fonk YEAH! 
Illustrator, blogger, spreker, maar vooral eeuwig lerend, voorzitter Stichting  
Lekkersamenklooien (Uitgever van Klooikoffers)

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Wat is maken, waarom is het belangrijk en hoe kun 

je erover nadenken in jouw onderwijs? En wist je dat 

Maken gelukkig maakt? 

Het is belangrijk dat kinderen als creatieve producen-

ten opgroeien en niet alleen als consumenten. Wat 

is de relatie tussen kennis en creativiteit? Is ken-

nis belangrijk? Of gaat het meer om gevoel en zelf-

vertrouwen? Of gaat het om de combinatie? En hoe 

vertalen koele (nee, niet coole) kerndoelen zich naar 

doelstellingen rondom creativiteit? 

In de zoektocht naar antwoorden stelt Astrid vragen 

om samen het antwoord te vinden op de vraag hoe 

kennis zich verhoudt tot creativiteit. 

Voorbeelden van vragen: Kun je ook te weinig weten? 

Kun je alles opzoeken? Wat is de minimale basis die je nodig hebt? Hoe zorg je dat ideeën blijven vernieuwen? 

Heeft maken een goede plek in het onderwijs?

Een leuke manier om de Klooikoffers in jouw school te regelen is door een groep kinderen samen een Klooikof-

ferbedrijf te laten starten. Ze regelen het uitlenen zelf en leren over ondernemerschap.

De workshop is interactief en heeft naturlijk een hoog maakgehalte. Maak kennis met de Makeredmovement en  

natuurlijk met de Klooikoffers!  

www.astridpoot.nl

www.lekkersamenklooien.nl  

Alle leerkrachten van het basisonderwijs.
Zoektocht (gesprek) over hoe kennis zich verhoudt tot creativiteit, aan de slag met de Klooikoffers, inspira-
tie opdoen om morgen aan de slag te gaan in de klas – movement to making!
Klooikoffers en concrete handreikingen om met Maken aan de slag te gaan.  

W26 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Lekker samen klooien! 
Wat is maken en waarom is het belangrijk in jouw onderwijs?
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Verhip, waar zijn de knieën van een kip?
Snijpracticum met spullen uit de supermarkt

Teun Baarspul – Freelance ontwikkelaar educatief materiaal 

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Snijpracticum op de basisschool? Onverantwoord! Of 

toch niet? Als je het over botten en spieren hebt, 

waarom dan niet the real thing laten zien? Als kinde-

ren met hun neus bovenop een echte ontleding mo-

gen staan, of zelfs mogen snijden, is dat een ervaring 

die ze nooit vergeten. Teun heeft als biologiedocent 

en bij museum Naturalis in Leiden veel ervaring op-

gedaan met het snijden van dieren, zowel voor pu-

bliek als samen met scholieren. Je merkt meteen dat 

leerlingen hun angst voor bloed en viezigheid verge-

ten zodra ze zien hoe mooi het lichaam van een dood 

dier in elkaar zit: spieren, pezen, botten, vreemde 

organen. Ze kunnen het vergelijken met hun eigen 

lijf en het menselijk skelet. Wat is hetzelfde? Wat is 

verschillend? Wat eet je eigenlijk van een dier? En 

waar zit dat dan? Leren over je eigen lijf aan de hand 

van kip op je bord!

Waarom kip? Kip is gemakkelijk te krijgen en bijna ieder kind eet weleens kip. Deze workshop daagt je uit om een 

stukje kip eens op een heel andere manier te bekijken. En daar hoef je géén expert voor te zijn. Je gaat samen met 

de andere deelnemers de wereld van botten en spieren ontdekken. En zo doe je dat ook met je eigen leerlingen. 

Wie goed kijkt, ontdekt steeds nieuwe dingen. Er wordt ook aandacht besteed aan het organiseren van je eigen 

snijdemonstratie of snijpracticum in de klas.

Leerkrachten in het basisonderwijs.

Inleiding, demo en workshop snijden in dierlijk materiaal.

Kippenpoten en kippenvleugels uit het schap van de supermarkt (biologisch!), scherp keukenmesje, pincet, 
latex handschoenen, snijplanken.
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Ronald de Moor – Werkzaam in basisonderwijs

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Kinderen zijn van nature vaak geïnteresseerd in 

kleine beestjes. Ze gaan daar ongedwongen mee 

om tot een volwassene ingrijpt. Ook van bijen 

en wespen krijgen kinderen op deze manier vaak 

al snel een beeld. 

De bij is erg belangrijk voor de mens. Deze 

neemt stuifmeel mee van de ene naar de andere 

bloem en bevrucht hiermee allerlei planten. De 

vruchten van deze planten oogsten wij vervol-

gens weer om op te eten. Helaas gaat het slecht 

met de bij. Door kinderen te laten kennismaken 

met bijen krijgen zij naast een onvergetelijke 

ervaring ook onbewust een kritische houding. 

Naast luisteren, kijken en proeven, gaan we in 

deze workshop ook zelf aan de slag. Voor elke klas is er een geschikte activiteit (te maken). In deze workshop 

ontdekken we het verschil tussen wilde bijen en de honingbij. We gaan de bij nader bekijken en maken een bijen-

hotel en zaadbommen. Daarnaast krijg je inzicht in het lesprogramma Bij de les.

Leerkrachten en nme-professionals die het belang van bijen en het plezier van het werken met bijen willen 
overbrengen op kinderen.
Na een korte inleiding ga je zelf  aan de slag om onder andere een eigen bijenhotel te maken.

Alle benodigde materialen zijn aanwezig.

W28 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Bij de les?
Kennismaken met de bij
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W29 | Ronde 2 | 13.50 - 15.05 uur

Ontdek het Zelf! 
Uitdagen van jonge onderzoekers in je klas

Sanne Weusthof – Onderwijskundige TechYourFuture

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Deze workshop staat in het teken van Onderzoe-

kend en Ontwerpend Leren (OOL). De methodiek 

biedt volop kansen om de jonge onderzoekers in 

je klas écht uit te dagen. 

Wat houdt onderzoekend en ontwerpend leren 

in? Op welke manier geef je dit een plek in het 

lesprogramma? En wat betekent dit voor jouw 

rol als leerkracht? Op deze vragen vind je als 

leerkrachten een antwoord in de workshop. 

Aan de hand van experimenten en een techni-

sche uitdaging ontdekken de deelnemers welke 

kennis en vaardigheden leerlingen trainen bij 

OOL. Tevens ontdek je als leerkracht dat je met 

je lesmateriaal op eenvoudige wijze elementen van OOL kunt toepassen en zo je onderwijs verrijkt. Met deze 

handvatten kun je de volgende dag direct aan de slag in de klas. De workshop is geschikt voor leerkrachten in de 

midden- en bovenbouw van het primair onderwijs. Kom naar deze hands-on workshop en ontdek het zelf! 

www.techyourfuture.nl

Midden- en bovenbouw primair onderwijs.
Je gaat na een korte uitleg in groepjes aan de slag met lesmateriaal over onderzoekend en  
ontwerpend leren. 

De presentatie wordt na afloop van de workshop beschikbaar gesteld op www.biologieplus.nl

E UBI O LO IG P SLwww. .nl

l	Onderzoekend en ontdekkend 

leren met wetenschap en techniek

l	Geef jouw school een doorlopende 

leerlijn NWT in handen

l	Ga met kant-en-klare praktische 

lessen naar huis 

‘Dit is een hele fijne training waarbij je veel ideeën krijgt  
om natuur, wetenschap en techniek binnen je school op  
te zetten. Wij hebben er veel aan!’ 

Mirella Nieuwenhuizen, leerkracht groep 5 en 6, 
De Wegwijzer Opperdoes

Natuur, Wetenschap 
en Techniektraining

voor het basisonderwijs

‘De training zit vol interessante en relevante informatie, 
met afwisselende werkvormen en een prettig tempo’ 

Rick de Jongh, techniekcoördinator 
Van Hasseltschool Hilversum 

‘Ik ben zeer enthousiast over de Basisklapper en de 
digitale boekenkast waarin alle lessen en leerdoelen 
overzichtelijk worden neergezet’ 

Elsbeth van de Velde, leerkracht onderbouw, 
OBS De Nijenoord Wageningen

3-daagse
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Volgende 

ronde start 28-9, 

nog enkele vrije 

plaatsen!
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Wesley van der Velde en het technolabteam – Technolab 

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Hoe ziet de arbeidsmarkt en de samenleving er 

over twintig jaar uit? We weten het niet! Wat we 

wel weten is dat technologie en digitale gelet-

terdheid een steeds grotere rol gaan spelen. Je 

hebt er baat bij als je ‘ICT-wijs’ bent. Dat geldt 

zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en 

docenten. Maar ICT blijft voor veel scholen een 

lastig thema om activerend aan te bieden. Daar-

bij verouderen de lesmaterialen voor ICT snel 

en zijn ze relatief duur. Geen nood, Technolab 

weet raad!

In onze workshop Praten met Apparaten gaan 

deelnemers zelf aan de slag met programmeren 

en robots. Met ultrasone technieken gaan we 

afstand bepalen (echolocatie). Scratch wordt gebruikt om een ultrasone sensor op een Arduino te programmeren.

Na de workshop weet je hoe je met maakeducatie kunt starten in de klas. De workshop is geschikt voor leken én 

meer ervaren docenten.

Deze workshop vindt plaats in Technolab, deelnemers gaan hier op de fiets naar toe. Fietsen zijn aanwezig.

www.technolab.nl

Leerkrachten groep 5 tot en met 8, docenten onderbouw voortgezet onderwijs.

Deelnemers gaan na een korte instructie zelf  programmeren in scratch.

Deelnemers krijgen het digitale deel van het lesmateriaal na afloop per mail.

E30 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Praten met apparaten
Excursie met workshop in Technolab 
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Biomimicry, leren van de natuur
Excursie met workshop in de Hortus Botanicus Leiden 

Thal Jonas en het technolabteam – Technolab

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Opdracht 1: Superzwevers

Voor de verspreiding van plantenzaden door de 

wind heeft de natuur vele oplossingen gevon-

den, die  zijn terug te brengen tot vier verschil-

lende principes. We onderzoeken deze principes 

met behulp van een collectie zaden en verkrij-

gen zo inzicht in het zweven van zaden. 

Deze inzichten kunnen we aanwenden voor het 

oplossen van een hedendaags mondiaal pro-

bleem: het effectief vanuit de lucht verspreiden 

van hulpgoederen over een rampgebied.

De opdracht is om met beperkte materialen su-

perzwevers te ontwerpen die zich zo gelijkmatig 

mogelijk verspreiden over een zo groot moge-

lijke oppervlakte.

In een experimentele opstelling testen we alle tijdens de workshop geproduceerde superzwevers en vormen een 

oordeel over de beste oplossing voor ons probleem.

Opdracht 2: Schuilhut

Vogels bouwen op veel verschillende manieren hun nesten. Zij doen dit met behulp van door de natuur beschikbaar 

gestelde materialen. Inzicht in de eisen die aan een vogelnest gesteld worden, kunnen ons in een noodsituatie 

helpen bij de bouw van een schuilhut. We willen ons dan beschermen tegen weersinvloeden als wind, regen en kou.

We onderzoeken materialen die door vogels voor het bouwen van een nest gebruikt zijn op specifieke eigenschap-

pen, zoals stevigheid, flexibiliteit, isolatie en waterafstotende kwaliteiten.

In de workshop gaan we met verschillende materialen bouwen. Vervolgens gaan we het ontwerp testen, aanpassen 

en opnieuw testen. Door naar alle ontwerpen te kijken, krijgen we een beeld van mogelijke oplossingen voor de 

bouw van een schuilhut.

Deze workshop vindt plaats in de Hortus Botanicus Leiden, deelnemers gaan hier op de fiets naar toe. Fietsen zijn 

aanwezig.

Leerkrachten groep 5 tot en met 8, docenten onderbouw voortgezet onderwijs.

Deelnemers krijgen twee praktische opdrachten en gaan zelf  in kleine groepen ontwerpend leren in de tuin. 

Deelnemers krijgen het digitale deel van het lesmateriaal na afloop per mail.  

E31 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur
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Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Tijdens deze excursie ga je naar Naturalis en 

voer je activiteiten uit die je kunt doen in het 

museum en in de klas. Je staat oog in oog met 

T. rex, doet inspiratie op om onderzoekend le-

ren in praktijk te brengen en maakt kennis met 

de mogelijkheden van het gebruik van de ver-

wonderwereld in de klas. Al deze activiteiten 

hebben het onderzoekend leren in zich. Met de 

workshop Dino’s door elkaar wordt je een echte 

dinoloog! Stap in de voetsporen van dino’s, 

richt de dinowereld in en voer de hongerige T. 

rex en de langnek. Door echte fossielen (tand, 

ei, voetafdruk en een versteende drol(!)) te 

onderzoeken wordt de nieuwsgierigheid geprik-

keld.

In de tentoonstelling kun je een dinostaart om of hoorns op doen. Vergelijk jezelf met de dino’s. Ben je een  

Triceratops of misschien een Ankylosaurus? In groepjes doe je opdrachten. Bij het echte T. rex-skelet is natuurlijk 

de vraag: wat zou jouw dino doen als hij T. rex tegenkwam?

 

Naturalis Biodiversity Center in Leiden, beter bekend als Naturalis, is het nationaal natuurhistorisch museum van 

Nederland. Een nieuw pronkstuk in de collectie is T. rex. Deze legendarische dino is het middelpunt van de ten-

toonstelling T. rex in Town. Na drie jaar zoeken, graven en prepareren is deze vleeseter te zien in Naturalis. Bij de 

tentoonstelling is een rijk educatief aanbod ontwikkeld voor in het museum, thuis en in de klas. Neem deel aan 

deze workshop om het aanbod voor groep 1 tot en met 4 aan den lijve te ervaren. 

Deze workshop vindt plaats in Naturalis. Deelnemers gaan hier op de fiets naar toe.. Fietsen zijn aanwezig. 

www.t-rex.naturalis.nl

Leerkrachten groep 1 tot en met 4, onderwijsontwikkelaars, Pabo-docenten en directieleden.

Introductie op onderzoekend leren in Naturalis, zelf  onderzoeken tijdens de workshop Dino’s door elkaar en 
het zaalprogramma Doe de dino, gevolgd door tips voor onderzoekende dino-activiteiten in de klas.
Fossielen, botten, de verwonderwereld.

E32 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Oog in oog met T. rex
Ontmoet deze legendarische dino in levenden lijve 
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Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

E33 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

T. rex in town
Ontmoet deze legendarische dino in levenden lijve

Tijdens deze excursie ga je naar Naturalis en 

voer je activiteiten uit die je kunt doen in het 

museum en in de klas. Je staat oog in oog met 

T. rex, doet inspiratie op om onderzoekend leren 

in praktijk te brengen en maakt kennis met de 

mogelijkheden van het gebruik van de verwon-

derwereld in de klas. Al deze activiteiten heb-

ben het onderzoekend leren in zich.

Hoe kom je te weten van welke dino een fossiel 

afkomstig is? Je krijgt echte fossielen van die-

ren uit de dinotijd en echte botten van dieren 

van nu om te onderzoeken. Kun je er achter ko-

men of het fossiel van een zwemmer, een loper 

of een vlieger afkomstig is? En is de dinotand 

van een vleeseter, planteneter of een alleseter? 

Vind net als je leerlingen zelf het antwoord. 

Hoe het skelet van T. rex eruit ziet ontdek je in de tentoonstelling. Maar hoe zag ze eruit met vlees en vel? En in 

welke wereld leefde dit grote roofdier? Maak een reconstructie van T. rex en haar leefomgeving. Zoek in de ten-

toonstelling naar bewijs voor je ideeën en wie weet kom je tot de conclusie dat je je reconstructie aan moet pas-

sen. Een grote poster met alle bevindingen gaat mee naar school, zodat er in de klas nog nagepraat kan worden. 

Naturalis Biodiversity Center in Leiden, beter bekend als Naturalis, is het nationaal natuurhistorisch museum van 

Nederland. Een nieuw pronkstuk in de collectie is T. rex. Deze legendarische dino is het middelpunt van de ten-

toonstelling T. rex in Town. Na drie jaar zoeken, graven en prepareren is deze vleeseter te zien in Naturalis. Bij de 

tentoonstelling is een rijk educatief aanbod ontwikkeld voor in het museum, thuis en in de klas. Neem deel aan 

deze workshop om het aanbod voor groep 5 tot en met 8 aan den lijve te ervaren. 

Deze workshop vindt plaats in Naturalis. Deelnemers gaan hier op de fiets naar toe. Fietsen zijn aanwezig.

www.t-rex.naturalis.nl

Leerkrachten van groep 5 tot en met 8, onderwijsontwikkelaars, Pabo-docenten en directieleden.

Introductie op onderzoekend leren in Naturalis, zelf  onderzoeken tijdens de workshop Dinofossielen en het 
zaalprogramma De wereld van T. rex gevolgd door tips voor onderzoekende dino-activiteiten in de klas.
Fossielen en botten om te onderzoeken, een poster om mee te nemen.
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W34 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Met Ruby op avontuur! 
Aandacht voor programmeren in de onderbouw

Josina Koning – Docent en onderzoeker aan de Pedagogische Academie van de 
Hanzehogeschool Groningen

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Computers en de informatie- en communicatie-

technologie zijn niet meer weg te denken uit 

onze huidige samenleving. Daarom wordt ook 

de aandacht voor het ontwikkelen van ICT-

vaardigheden in het onderwijs steeds groter. 

Vanuit verschillende hoeken (zoals SLO, Ken-

nisnet en Platform onderwijs 2032) wordt er 

aangedrongen op aandacht voor computational 

thinking(CT) in het primair onderwijs, als on-

derdeel van de digitale geletterdheid. computa-

tional thinking is meer dan programmeren. Op 

welke manieren kan je daar aandacht aan beste-

den? Dat kan al met leerlingen in de onderbouw; 

in groep 1, 2 en 3 kunnen leerlingen prima een 

aantal basisvaardigheden met betrekking tot 

programmeren opdoen. Hoe doe je dat en welke materialen zijn er zoals beschikbaar?

In deze workshop wordt kort uitgelegd wat computational thinking inhoudt. Vervolgens ga je samen aan de slag 

met verschillende plugged en unplugged activiteiten met betrekking tot  computational thinking en programme-

ren. Denk daarbij aan het gebruik van het boek Hello Ruby, de BeeBot, of de Cubetto. Je bespreekt of en hoe je 

deze activiteiten in zou kunnen zetten in jouw onderwijspraktijk en hoe je je leerlingen al op deze leeftijd kan 

voorbereiden op de toekomst.

Leerkrachten van groep 1 tot en met 4.
Korte plenaire presentatie en daarna samen aan de slag met activiteiten met betrekking tot computational 
thinking en programmeren.
Deelnemers krijgen het besproken lesmateriaal mee naar huis. Daarnaast is de powerpoint na afloop te 
downloaden via www.biologieplus.nl

Gratis  
microscopen

Ga aan de slag met 
microscopen in groep 
6 tot en met 8! Kom naar 
de training Microscopie 
voor de basisschool van 
Biologie Plus. 

Microscopie voor  
de basisschool

Deelname aan training is mogelijk 
voor twee leerkrachten per school 
liefst uit verschillende groepen. 

De school waarvan twee leerkrachten 
meedoen, krijgt 4 microscopen,  
1 Micropreparaten School-serie, 
1 verpakking object glaasjes, 
1 verpakking dekglaasjes,  
100 leerling-handleidingen 
en toegang tot online  
docentenhandleiding. 

Kosten: 250 euro per school (BTW vrijgesteld) 

Locatie: Diverse locaties door heel Nederland  

Aanmelden via: www.biologieplusschool.nl

NEOPTA B.V.
Optical instruments
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iL35 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Zie je wat je ziet?
Zien met je ogen en je hersenen

Harm Krugers en Romke Rouw – Hersenonderzoekers bij de Universiteit van 
Amsterdam

Doelgroep: 

Werkvorm:
Materiaal:

We kijken naar twee mensen die in een ogen-

schijnlijk normale kamer staan. Ieder persoon 

staat in een hoek. De ene persoon is wel veel 

groter dan de andere. Dan verwisselen ze van 

plek. Er gebeurt iets vreemds. De persoon die 

eerst groot was is nu klein geworden, terwijl de 

kleine persoon juist  groot is geworden. Dat kan 

natuurlijk niet. Hoe komt het dat je soms iets 

ziet dat anders is dan de werkelijkheid? Is dat 

eigenlijk handig? Of juist niet? 

Met onze ogen zien we veel dingen tegelijker-

tijd. Maar niet alles wat we zien is even belang-

rijk. We hoeven niet alles op te slaan wat we 

zien, anders worden we gek van alle prikkels. We 

zien daarom niet alleen met onze ogen, maar ook met onze hersenen. Die kiezen wat we zien en veranderen soms 

wat we zien op basis van wat we al eerder hebben gezien en onthouden.

In deze interactieve lezing leggen we uit hoe we zien met onze ogen en met onze hersenen, hoe onze hersenen 

prikkels verwerken en waarom we soms zien wat er niet is. Dat doen we aan de hand van  prikkelende voorbeelden 

en met levensechte demonstraties.

Na afloop is er voldoende tijd voor vragen en om bijbehorende voorbeelden en materialen te bekijken en te 

bespreken.  

Leerkrachten die op een toegankelijke manier willen behandelen hoe hersenen ons helpen bij alledaagse 
bezigheden zoals zien.
Interactieve lezing, met opdrachten en oefeningen.
Makkelijk te implementeren lesideeën.
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Allard Polak – Docent Natuur, Wetenschap en Techniek Pedagogische Academie 
Hanzehogeschool Groningen en MBO Raad

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Ben jij een bankhanger of een bezige bij? Tijdens deze workshop 

zal dat wel duidelijk worden. Na een korte interactieve presentatie 

komen we van top tot teen in beweging! Tijdens een circuit meten 

we op verschillende manieren van alles en nog wat aan ons eigen 

lichaam. Kunnen we bijvoorbeeld testen hoe lang het duurt voor je 

spieren verzuren als je tegen de muur gebukt zit als een roeier of 

wanneer je een zware emmer optilt? Hoe verandert je hartslag en 

ademhaling in rust en als je keihard fietst op een van de home-

trainers die in Corpus klaar staan? En hoe gaat het eigenlijk met 

jouw BMI?

Wat zeggen al die metingen over jouw lijf en leden? Wat gebeurt er 

met ons lijf in actie en waarom is bewegen gezond? Na het circuit 

bekijken we welke organen en orgaanstelsels ons in staat stellen 

op een been te staan, te sprinten, te fietsen en tegen een muurtje 

te leunen. Denk aan het skelet, de spieren, onze zintuigen en de 

hersenen. 

Dat klompje grijze massa in je bovenkamer bestuurt maar liefst 

650 spiermotoren in je lijf om actie te ondernemen. We ontdekken 

(opnieuw) hoe knap en ingenieus ons lichaam in elkaar zit, hoe 

bijzonder de werking en de samenwerking tussen alle orgaanstelsels 

is. Kom in beweging en doe mee! 

Tip: neem makkelijk zittende kleding of sportkleding mee!

Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die ideeën willen opdoen hoe je de lessen over het eigen 
lichaam en gezond gedrag onvergetelijk kunt maken.   
Interactieve presentatie / workshop en in groepjes werken aan verschillende praktische lesactiviteiten die 
vele leerlingen zullen aanspreken en inzicht geven in het eigen lichaam en gezond gedrag. 
De lesideeën uit het circuit krijg je mee naar huis

W36 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Meten aan je eigen lichaam 
Kom in actie!

Foto Britt M
eijs
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W37 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Onderzoeken en ontwerpen met kunst

Anica Schilperoord – Inspirator en onderwijsbegeleider EWT Zuid-Holland

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Het hart van Wetenschap en Technologie wordt 

gevormd door de didactiek van Onderzoekend 

en Ontwerpend Leren (OOL). De didactiek van 

OOL wordt veelal toegepast binnen het leer-

gebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. OOL 

leent zich ook goed voor integratie in andere 

vakgebieden, zoals Kunstzinnige oriëntatie. In 

de beschrijving van het domein voor Kunstzin-

nige oriëntatie staat eveneens aangegeven dat 

zo mogelijk onderwerpen moeten worden geko-

zen die samenhangen met andere leergebieden. 

Het onderwijs krijgt hierdoor meer samenhang 

en betekenis voor de kinderen. De kunst is om 

een evenwicht te vinden tussen de mogelijkhe-

den van geïntegreerd onderwijs en de eigenheid 

van een domein, zoals Kunstzinnige oriëntatie. 

In de workshop bekijken we een (geïntegreerd) ontwerpschema voor lessen OOL en Kunstzinnige oriëntatie. 

Daarna oefenen we met de praktische toepassing van geïntegreerd onderwijs. We ontwerpen in groepjes leerac-

tiviteiten rondom een specifieke opdracht. Tijdens het ontwerpproces ontdekken we de mogelijke leerdoelen die 

vanuit verschillende leergebieden aan de activiteiten kunnen worden gekoppeld. De opbrengsten worden via korte 

presentaties met elkaar gedeeld.

De workshop start voor de deelnemers met ophalen van aanwezige voorkennis op basis van enkele korte, concrete 

opdrachten. Vervolgens worden de ervaringen van de deelnemers gekoppeld aan de didactiek van OOL en het cycli-

sche, creatieve proces met behulp van een korte presentatie. Daarna gaan de deelnemers in groepjes aan de slag 

met het ontwerpen van activiteiten waarin kunstzinnige oriëntatie en OOL zijn geïntegreerd. 

leerkrachten, ICC’ers en andere geïnteresseerden die Wetenschap en Technologie willen integreren in de 
onderwijspraktijk.
Start met enkele korte, concrete opdrachten, gevolgd door een korte presentatie. Daarna in groepjes aan de 
slag met onderzoekend en ontwerpend leren.
Deelnemers ontvangen de digitale presentatie, een ontwerpschema en het concrete lesvoorbeeld waarmee 
zij in de workshop aan de slag gaan.
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Christel Visser – Juf Talent, biedt trajecten op maat met als basis Sherborne 
bewegingspedagogiek 
Wendy Brasz – Buro Bruis

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Bewegen op school en in de klas levert betere 

studieresultaten op. Dat blijkt uit een driejarig 

onderzoek van het Universitair Medisch Centrum 

Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen in 

opdracht van het ministerie van Onderwijs. Er 

zijn lesmethodes ontwikkeld, waarmee scholie-

ren een aantal keren per week flink bewegen 

tijdens het herhalen van de reguliere lessen re-

kenen en taal. 

Naast leerwinst van vijf maanden zagen de on-

derzoekers dat de leerlingen na deze lessen zich 

ook beter konden concentreren op de vakken 

daarna. Allemaal dankzij het stofje adrenaline 

dat tijdens beweging vrijkomt in je hersenen.

De workshop is interactief en gericht op het in-

zetten van bewegingsspel ten behoeve van het groepsgebeuren, maar ook om eigen grenzen en die van een ander 

te leren ervaren en beter leren focussen. Aan de hand van stellingen over het belang van bewegen in het klaslokaal 

gaan we met elkaar in gesprek. We ervaren ‘activerende’ en ‘kalmerende’ bewegingsopties, waarbij aandacht wordt 

besteed aan concentratie en concrete suggesties worden gegeven om meer beweging in de lessen in te brengen. 

Er wordt gebruik gemaakt van ‘Sherborne bewegingsspel’, de principes worden ingezet om je als leerkracht erva-

ring op te laten doen in het bewust inzetten van bepaalde spelvormen. Tijdens het bewegingsspel wordt gebruik 

gemaakt van het gevoel van eigen ruimte en ruimte van anderen. 

Je ervaart dat beweging onrust oproept (=ontlading), en leert dit terug te brengen naar rust (= focus en con-

centratie).

www.juftalent.nl 

www.youtube.com/watch?v=XcFh_bId2Kk 

Leerkrachten in de onderbouw en middenbouw (t/m groep 6) van het basisonderwijs.  
Gesprek over het belang van bewegen in het klaslokaal, ervaren van bewegingsopties, aanbieden van 
concrete suggesties om meer beweging in de lessen in te brengen.
Bronnen en concrete handreikingen.  

W38 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Bewegen in het onderwijs
In mijn sas met mijn klas! 
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W39 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Proefjes die boem doen
Proefjes doen met huis-, tuin- en keukenmateriaal 

Ynze van der Spek – De Maakschappij

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

De levende natuur is een bron voor fantastische 

vragen en fascinerende proefjes.

Waarom hebben sommige mensen een bril nodig 

en anderen niet? Hoe kan het dat een bij andere 

kleuren ziet dan wij? Hoezo kunnen sommige 

insecten op water staan? Kun je kijken als een 

vleermuis? Waarom kan een vlieg vliegen? Waar-

om kan geluid pijn doen aan je oren?

In deze workshop gaan we op zoek naar de ant-

woorden op deze (en meer) vragen. Dat doen we 

natuurlijk op de manier die je gewend bent van 

Proefjes die Boem Doen: door proefjes zelf uit 

te voeren, door uit te proberen, door te doen en 

te beleven. We maken bovendien een uitstapje 

naar zelf gemaakte robotjes, die verrassend veel overeenkomsten hebben met echte beesten. 

Proefjes die Boem Doen zijn proefjes met huis-, tuin- en keukenmateriaal die leuk zijn voor leerlingen én voor 

leerkrachten. Omdat het materiaal in de supermarkt en de bouwmarkt te koop is, kunnen kinderen de proefjes ook 

thuis laten zien.

De boem in Proefjes die Boem Doen is letterlijk en figuurlijk: bij een aantal proefjes ploft de boel letterlijk uit 

elkaar, maar bij alle proefjes knalt het ook in de hoofden van de leerlingen. Door zelf proefjes te doen, zien, horen 

en voelen de leerlingen wat er gebeurt en raken ze zeer betrokken bij de lesstof. Bovendien geven de proefjes aan-

leiding tot nieuwe vragen van kinderen. En die kunnen beantwoord worden door…  andere proefjes uit te voeren.

Tijdens de workshop ga je vooral zelf aan de slag met de proefjes. We bespreken het verloop van de proefjes, 

mogelijke werkvormen en de organisatie in de klas. Een aantal proefjes, met de werkbladen, zijn nu al te vinden op

www.proefjesdieboemdoen.nl.

Leerkrachten, techniek-coördinatoren, onderwijsassistenten, pabo-docenten.
De proefjes zijn geschikt voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Korte inleiding, daarna doen en bespreken we verschillende proefjes en werkstukjes. Nabespreking.

Lesideeën en werkbladen, verwijzingen naar online materiaal. 
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Elsbeth Reitzema – werkzaam bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Doelgroep: 

Werkvorm:

Materiaal:

Kinderen hebben vragen over relaties en sek-

sualiteit. Waar komen de baby’s vandaan? Wat 

zijn de verschillen tussen een jongetje en een 

meisje? Hoe kun je verliefd worden? Hoe weet je 

dat je in de puberteit komt? Op al deze vragen 

willen ze graag een antwoord. 

Maar hoe geef je eigenlijk les over relaties en 

seksualiteit? Hoe ga je om met vragen en weer-

standen van ouders? In deze workshop leer je 

hoe je seksualiteit bespreekbaar kunt maken in 

de klas. 

In  groepjes gaan we aan de slag met verschil-

lende thema’s binnen relationele en seksuele 

vorming:
l Hoe sluit je met de lessen aan op de ontwik-

keling van de kinderen?

l Welke thema’s kun je behandelen en op welke manier?

l Welke vragen stellen kinderen en hoe ga je daarmee om?

l Wat vinden ouders van deze lessen en hoe gaat je om met weerstanden van ouders?

Na afloop krijg je een overzicht met informatie en een goodiebag mee.

 www.seksuelevorming.nl 

Leerkrachten van het basisonderwijs die handvatten willen om relationele en seksuele vorming te geven.

Plenaire inleiding, toelichting op te gebruiken lesmateriaal, interactief  in groepjes aan de slag met diverse 
thema’s binnen relationele en seksuele vorming.
Overzicht met alle besproken informatie, tips, verwijzingen naar sites met informatie en ondersteunende 
materialen en een goodiebag.

W40 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Seksuele vorming in de klas?
Lesgeven over relaties en seksualiteit, hoe pak je dat aan?
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Maaike Zijlstra – leerkracht groep 7, Basisschool de Werveling, Soest
Bart van Teutem –  coördinator wetenschap, natuur en technologie, ONS Muiderberg
Rik Kuiper –  NWT-coördinator Daltonschool Neptunus / EduScience

Doelgroep: 
Werkvorm:

Materiaal:

Creativiteit, wat is dat?  Elementen combineren 

op een nieuwe manier. Iets van verschillende 

kanten kunnen bekijken. Het maken van asso-

ciaties. Het anders interpreteren van een pro-

bleem. De systeemgrenzen anders leggen. Ori-

ginele ideeën hebben die een bepaalde waarde 

hebben. 

Leerkrachten brengen het creatieve proces op 

gang of geven daarvoor de ruimte door het stel-

len van vragen, het aanbieden van een uitda-

gende leeromgeving, en laten leerlingen in di-

verse werkvormen ergens op een andere manier 

naar kijken.  

In deze workshop maken de deelnemers actief kennis met opdrachten wetenschap, natuur en technologie die 

creativiteit of creatieve denkvaardigheden vergroten. Maaike, Bart en Rik laten zien hoe leerlingen op de eigen 

basisscholen aan het werk zijn met onder andere onderzoekend en ontwerpend leren, vragen stellen, knikkerba-

nen, Raad van Kinderen, zeilwagens, fantasierijke boomhutten en nog veel meer. 

www.eduscience.nl

leerkrachten groep 1 tot en met 8.
Workshop waar na de inleiding gewerkt wordt aan verschillende activiteiten die creativiteit en creatieve 
denkvaardigheden vergroten. 
Informatie en lesideeën in de vorm van een hand-out. 

iL41 | Ronde 3 | 15.40 - 16.55 uur

Hoezo creatief?
Creativiteit stimuleren bij kinderen



Superdeal! nu €50 ipv €199

56 doe-lessen groep 1-8, gedrukt en op DVD

Bestel de klapper met DVD 
bij je inschrijving (€50 incl. 
verzendkosten)

Basisklapper

E UBI O LO IG P SL

E UBI O LO IG P SLwww. .nl



Meer informatie?
Kom om 

11.30 uur naar 
de workshop.

In je lichaam 
met schooltv.nl
De leukste video’s voor jouw
lessen vind je op  schooltv.nl
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Colofon

© NIBI Biologie Plus, 2016. Alle rechten voorbehouden. 

Organisatiecomité 2016:
1. Vera Nijboer, Biologie Plus (NIBI) 

2. Tycho Malmberg, Biologie Plus (NIBI)

3. Rick de Jongh, leerkracht van de Van Hasseltschool

4. Menno Wierdsma, docent en onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

5. Inge Roos, techniekleerkracht basisschool de Morgenster Geldermalsen

6. Nannike Buvelot, docent pabo NWT en Pedagogiek, coach schoolteams NWT, leerkracht PO

7. Ans Repko-van Zeggeren, onderwijskundig coordinator Wetenschap & Techniek, stichting 

Kopwerk en Eureka onderwijs 

8. Janneke Breedijk-Dekker, ECHA Specialist in Gifted Education, inspirator Wetenschap & 

Technologie, kwartiermaker talentnetwerk PO Zuid-Holland, leerkracht PO

9. Lieke Dekker, Lieke Dekker, bioloog en projectmedewerker Wetenschapsknooppunt  

Universiteit Utrecht

10. Sta jij hier in 2017? Mail naar bps@nibi.nl

1 2 4 53

976 10

Sta jij hier 
in 2017? 
Mail naar 

bps@nibi.nl
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Meer informatie?
Kom om 

11.30 uur naar 
de workshop.

In je lichaam 
met schooltv.nl
De leukste video’s voor jouw
lessen vind je op  schooltv.nl



De NWT-conferentie is mede 
mogelijk gemaakt door:
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