
VLAAMS CONGRES VAN 
LERAARS WETENSCHAPPEN 

 

 

Beste collega, 

 

Jaarlijks organiseren de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie (VOB), de Vereniging van 

Leraars in de Wetenschappen (VeLeWe) en de Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) het 

Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen. Het congres staat open voor alle leerkrachten 

wetenschappen en is netoverschrijdend. Het wordt ondersteund binnen het actieplan 

Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking 

met het departement Onderwijs. Het congres gaat steeds door aan een Vlaamse Universiteit. 

 

Het aanbod bestaat uit een 30-tal workshops/microlezingen waarin onderwerpen, in de klas 

bruikbaar worden uitgewerkt. Er is eveneens een didactische beurs. 

 

Misschien heb je wel een leuk idee voor een practicum of een lessenreeks? Wees niet 

bescheiden, kom er mee naar buiten en deel je ideeën en materiaal met andere collega’s.  

Je kan verderop concrete informatie vinden i.v.m. de dagplanning en de voorwaarden. 

De collega's zijn vooral geïnteresseerd in praktisch bruikbare thema’s en uitwerking in de klas.  

 

Met vriendelijke groeten 

Het congrescomité 

 

 

LOCATIE - DATUM 

2 jaar op dezelfde locatie op een universitaire campus. 

 

SPREIDING VAN DE CONGRESACTIVITEITEN 

 

9.00-10.00 10.00-11.00 11.10-12.10  13.10-14.10 14.20-15.20 15.20-17.00 

onthaal workshop workshop  workshop workshop hapje-tapje 

  broodjeslunch tussen 11.30 en 13.30   

beurs beurs beurs beurs beurs beurs beurs tot 15.30 

 
WAT KUNNEN WE DE WORKSHOPLEIDERS AANBIEDEN? 

 Een som van € 150 voor de onkosten ter voorbereiding van de workshop. 

 Terugbetaling van de verplaatsingsonkosten voor de workshopleider en één 

medewerker.  

 Terugbetaling van andere onkosten (fotokopieën, producten…) tegen afgifte van het 

aankoop-bewijs met een maximum van € 30 per sessie. Voorafgaand overleg met de 

congrescoördinator is vereist indien dit bedrag fors overschreden zou worden. 

 Het middagmaal voor de workshopleider en één medewerker. 

 Het hapje-tapje achteraf. 

 



WAT VERWACHTEN WE VAN U? 

Een workshop duurt 1 uur (bij voorkeur) en wordt 2 keer gegeven.  

Workshopleiders zorgen ZELF voor het meeste materiaal (o.m. laptop, glaswerk, producten…). 

 

 

Inlichtingenformulier + Abstract 

U krijgt tijdig een inlichtingenformulier toegezonden. Hierin vragen we naar de titel en een 

korte omschrijving van de workshop, de gewenste doelgroep en duur van de sessie, naast 

lokaal- en materieelvereisten. Deze informatie gebruiken we om het programma op de website 

vorm te geven. 

In het congresboek dat elke congresdeelnemer zal krijgen, nemen we van elke workshop een 

abstract op, 1/2 of maximaal 1 pagina A4 groot. Deze abstract geeft kort weer waarover uw 

workshop gaat en is ruimer dan de korte omschrijving die we op het inlichtingenformulier 

vragen. Het congresboek wordt in zwart-wit gedrukt. 

 

 

WAT VERWACHTEN ONZE COLLEGA’S VAN DE WORKSHOPS? 

Bruikbaarheid  

De inhoud van een workshop moet liefst zoveel mogelijk aansluiten bij het dagelijks klasgebeuren: 

toepassingen op de theorie, demonstratie- of leerlingenexperimenten (nieuw, eenvoudig), nieuwe 

opvattingen over de leerstof, nieuwigheden (technieken, materiaal), eenvoudig didactisch materiaal, 

tijdbesparende tips… 

Interactiviteit 

De deelnemers willen zoveel mogelijk zelf betrokken worden bij wat gebracht wordt. ‘Zelf iets mogen doen’ 

krijgt de voorkeur op ‘Alleen maar moeten luisteren’. Daarbij mag het programma niet te overladen zijn (een 

uurtje is kort) zodat de experimenten rustig kunnen afgewerkt worden. 

Overzichtelijkheid 

Een syllabus met uitgebreide informatie (werkbladen, beschrijving van experimenten, adressen van 

leveranciers, websites…) en duidelijke (reproduceerbare) schetsen wordt enorm op prijs gesteld.  

 


