
 

 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging W&T-conferentie 3 oktober 2012 

‘Wetenschap, de smaakmaker van de klas!’ 
 

Wat? Een inspiratie- en studiedag om naar eigen smaak meer wetenschap toe te voegen aan uw 

onderwijs  

Voor wie? Leerkrachten, schoolleiders en W&T-coördinatoren uit het basisonderwijs & pabo-studenten 

Wanneer? Woensdag 3 oktober 2012 van 10.00u-16.30u 

Waar? Wageningen Universiteit, Forum (gebouw 102), Wageningen 

 

Waarom ‘Wetenschap, de smaakmaker van de klas!’? 

De inspiratie- en studiedag aan de Wageningen Universiteit is een unieke kans om een kijkje te nemen in de 

wereld van onderzoek en wetenschap. Lezingen en workshops bieden u handreikingen om kinderen tot 

onderzoek aan te zetten en om deze onderzoeksactiviteiten te begeleiden. Maak bijvoorbeeld kennis met 

misschien wel de biobrandstof van de toekomst en ontdek de wetenschap achter koken. In het ochtend-

programma besteden we aandacht aan hoe wetenschap & techniek een (betere) plek binnen de school kan 

krijgen. Hoe zit het met de didactiek en faciliteiten, hoe maakt u de verbinding met taal & rekenen en hoe 

stelt u de leeropbrengsten vast? 

 

Kosten 

Ochtend: €30,- (inclusief lunch)│ Middag: €50,- │ Hele dag: €70,- (inclusief lunch) 

Tip: de kosten kunt u betalen uit de prestatiebox. Pabo-studenten betalen €35,- voor het 

middagprogramma. Voor de eerste 20 pabo-studenten die zich aanmelden is deelname gratis.  

Na afloop ontvangt u een deelnamebewijs.  

 

Aanmelden? 

Ga naar www.wetenschapsknooppunt.wur.nl/NL/Activiteiten/WT-conferentie  

Hier vindt u meer informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht!   

 

Food4You Kinderuniversiteit 

Terwijl u deelneemt aan de W&T-conferentie kunnen kinderen van groep 6, 7 en  

8 (uw eigen kinderen of een aantal leerlingen van uw school) aan de Kinder- 

universiteit deelnemen! Kijk voor aanmelding en meer informatie op  

www.wetenschapsknooppunt.wur.nl/NL/Activiteiten/Kinderuniversiteit 

          

Contact 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het  

Wetenschapsknooppunt Wageningen University 

via wetenschapsknooppunt@wur.nl 

 

  



 

‘Wetenschap, de smaakmaker van de klas!’ 
 

Wetenschap & techniek een goede plaats geven op de basisschool 

voor schoolleiders en W&T-coördinatoren 

10:00u – 10:30u  Ontvangst met koffie en thee 

10:30u – 12:15u  Bijeenkomst voor schoolleiders en W&T-coördinatoren 

   Door: Dr. J. (Hanno) van Keulen, Universiteit Utrecht 

12:15u – 13:15u  Lunch bij het Restaurant van de Toekomst 

 

Middagprogramma W&T-conferentie  

13:00u – 13:45u  Ontvangst met koffie en thee 

13:45u – 14:05u  Opening middagprogramma ‘Wetenschap, de smaakmaker van de klas!’ 

14:05u – 14:35u  Ir. E. (Eral) Osmanoglou over zijn passie voor de wetenschap achter koken 

14:45u – 15:30u  Workshopronde 1 

15:30u – 15:45u  Koffie- en theepauze 

15:45u – 16:30u  Workshopronde 2 

16:30u   Einde programma 

 

Voorlopig keuzeprogramma workshops 

1. Algen, de groene olie? | Door Dorinde Kleinegris, Elsbeth van der Velde en Guus Schehrer 

2. Wetenschap kriebelt | Door Dr. Ir. Frans van Alebeek, Jan-Gert Jansen & Helen Brandsma 

3. Moleculinair koken | Door David Kielman & Jeanine Heideman en Ir. Eral Osmanoglou  

4. Het weer smaakt naar meer | Door MSc. Miranda Braam & Ineke Scheps  

5. De strijd in het groen: bedreigingen voor de voedselproducerende gewassen ǀ Door Saskia de Kam & 

Ciska van de Loo, Jordy van de Bovenkamp en Vivian Tromp 

6. Smaakmakende proefjes voor in de klas ǀ Door Florien de Brouwer (Stichting C3) 

7. Lesgeven met wetenschap en techniek ǀ Door Dr. Hanno van Keulen (Universiteit Utrecht) 

8. Competenties ontwikkelen met W&T ǀ Manuela van den Bos (Coördinator Wetenschap & Techniek en 

Hoogbegaafdheid De Morgenster Geldermalsen) & Frederieke Ubels (Regio-coördinator Excellentie, 

Wetenschap & Techniek, KWTG) 

9. Smaaklessen: ontdek je eten! | Hetty Kroese, landelijk steunpunt Smaaklessen 

 

Programma kinderuniversiteit 

13:15u – 13:45u  Ontvangst kinderen 

13:45u – 16:15u Samen met wetenschappers op onderzoek! Wat gebeurt er in ons lichaam  

als we teveel zout eten? Kan een maaltijd zonder zout toch lekker zijn?  

Je leert het bij de kinderuniversiteit! 

16:15u – 16:30u  Afsluiting met diploma-uitreiking 

 

 


