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Uitnodiging docentenconferentie ‘Wetenschap in de Klas’
Wageningen Universiteit  |  Woensdag 5 oktober 2011

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de conferentie ‘Wetenschap in de Klas’ die het Wetenschapsknooppunt Wageningen 
University i.s.m. Food4You organiseert op woensdag 5 oktober 2011. De conferentie is bedoeld voor teams, (toekomstige) 
leraren, directeuren en techniekcoördinatoren uit het basisonderwijs.

Wetenschap, hoe doen we dat?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen de wereld om zich heen kennen en begrijpen en ze zitten vol vragen. Deze 
onderzoekende houding wil het onderwijs in wetenschap en techniek stimuleren door kinderen uit te dagen om problemen op te 
lossen en op onderzoek uit te gaan.
Dat is mooi gezegd, maar hoe geef je hier als school invulling aan? Hoe zet je kinderen aan het onderzoeken en hoe begeleid 
je activiteiten? En wat doe je als leerlingen vragen stellen waar je het antwoord niet op weet? De conferentie ‘Wetenschap in de 
Klas’ speelt in op deze vragen en geeft u middels workshops en lezingen handreikingen die u verder helpen om uw kennis te 
vergroten en met de kinderen op onderzoek uit te gaan. En na afloop krijgt u een tas vol inspiratiematerialen mee naar huis!

Food4You Kinderuniversiteit
Parallel aan het programma voor leerkrachten, directeuren en Pabo-studenten, wordt in de middag een programma voor 
kinderen van groep 6, 7 en 8 aangeboden. Terwijl u deelneemt aan het middagprogramma kunnen kinderen (uw eigen 
kinderen of een aantal leerlingen van uw school) aan de Kinderuniversiteit deelnemen!

Kosten
Deelname aan de kinderuniversiteit is gratis. De deelnamekosten voor de docentenconferentie zijn 50 euro 
per persoon. Na het aanmelden via de website www.food4you.nl ontvangt u een bevestiging met hierin 
de details rond de betaling. Voor de eerste 20 pabo-studenten die zich aanmelden is de toegang tot de 
docentenconferentie gratis. 

Locatie
Wageningen University
Forum, gebouwnummer 102
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen

Meer weten en aanmelden?
Ga naar www.food4you.nl (Kies in het menu voor Locaties >>> Wageningen). 
Op deze website vind je meer informatie over de conferentie en 
de kinderuniversiteit. Ook kan je je hier aanmelden voor beide 
evenementen. Aanmelden is verplicht!

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met het wetenschapsknooppunt 
Wageningen University via:



Programma docentenconferentie Wetenschap in de Klas 

12:30u  Ontvangst met koffie, thee en informatiemarkt

13:30u  Opening conferentie en ontwikkelingen Wetenschapsknooppunt Wageningen University

 Door dr. ir. Ab F. Groen, Wageningen UR

13:50u  Openingslezing ‘Algen: voedselvoorzieners van de toekomst?’

 Door dr. ir. Packo Lamers, Wageningen UR

14:30u  Workshopronde 1

15:15u  Koffie en theepauze

15:30u  Workshopronde 2

16:15u  Einde programma 

Keuzeprogramma workshops

1. Een bos vol ontdekkingen  |  Door dr. Jana Verboom, Alterra, Wageningen UR

2. Vriend of Vijand  |  Door dr. ir. Gera van Os, dr. ir. Frans van Alebeek en ing. Kees van Nes, Wageningen UR

3. High Tea  |  Door drs. Peter Bom, Christelijke Hogeschool Ede

4. Appels met peren vergelijken  |  Door Dannie Wammes, Pabo Groenewoud

5. Ik zag twee beren experimenteren  |  Door Albert Oving, IJsselgroep

6. Is lekkere limonade erg zoet?  |  Door Henk Rietdijk, Christelijke Hogeschool Ede 

7. Weet jij wat je eet?  |  Door dr. Dick Kraaij, Christelijke Hogeschool Ede

Programma Kinderuniversiteit

13:00u  Ontvangst kinderen, indelen in groepen

13:30u  Echte professoren en wetenschappers geven colleges over bijzondere ontdekkingen aan de universiteit! 

 Wat zit er eigenlijk in voeding? Wat is wel en niet goed voor je? Is het waar dat je je lekker voelt als je goed eet?   

 Je leert het bij de kinderuniversiteit!

16:00u  Afsluiting met diploma-uitreiking


