ONS KLIMAAT
om te leven, om te werken, om te leren…

Het klimaat versterkte het klimaat tijdens de klimaatlessen. Anders gezegd: Het
bedompte klimaat in het klaslokaal versterkte het werkklimaat tijdens de lessen over
klimaatverandering. Of: Het gebrek aan zuurstof in het lokaal droeg bij aan de
werksfeer tijdens de lessen over het broeikaseffect.
’Klimaat’ heeft veel betekenissen en die zijn
alle vervat in het thema van de Onderwijsconferentie 2007. Zowel de eigenlijke, de
oneigenlijke als de figuurlijke betekenis (Van
Dale,1984, zie kader) ervan komen aan de
orde.
‘Ons klimaat’ als leerstof: zoals de
klimaatsverandering en de invloed daarvan op
de natuur, maar ook klimaatonderzoek en
klimaatmodellen, in de klas en in het veld.
‘Ons klimaat’ als omgevingsvariabele op
school: een veilig en actief werk- en
leerklimaat voor leerling én docent.
‘Ons klimaat’ als inrichting van de
onderwijssituatie: bijvoorbeeld het Nieuwe
Leren of een goed klimaat voor onderzoek
doen.

klimaat’,o.
(…maten),
1.
gemiddelde
of
samengevatte natuurlijke gesteldheid van de lucht
en het weer in een landstreek, in het bijzonder de
warmtegraad, naar de gewone toestand en de
meest voorkomende veranderingen van de
dampkring beschouwd: het klimaat van Noord
Europa; een zacht, een guur, een gematigd, een
heet, een gezond klimaat; zij kan aan dit vochtig
klimaat maar niet wennen; –fysisch klimaat, het
werkelijk heersende togv. het wiskundig
of
astronomisch klimaat, dat alleen bepaald wordt door
de hoek van inval der zonnestralen en de duur van
de beschijning; –vand. (oneig.) ook voor de
(kunstmatige) gesteldheid wat betreft temperaturen,
vochtigheid, ventilatie e.d. in besloten ruimtes, als
fabriekshallen, kantoorzalen enz.; –2. (fig.)
heersende algemene gesteldheid of toestand: het
geestelijk klimaat; een verbetering van het fiscale
klimaat; het klimaat was hier gunstig voor de
vestiging van zware industrie;

Dit thema met zijn vele invalshoeken, rijk als het onderwijs zelf, levert u zeker weer
een hoop bagage op voor de praktijk van alledag.
Organisatie
Jaap van Egmond (vakdidactiek biologie, UOCG-RUG), Jaap van Elst
(lerarenopleiding VO/BVE, HR), Els de Hullu (ICLON), Riny van Krieken (ILO-UvA),
Tycho Malmberg (NIBI), Miriam Ossevoort (vakdidactiek biologie, UOCG-RUG),
Herman Schalk (Onderwijscentrum VU), René Westra (Petrus Canisius College
Alkmaar / Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen UU)

21ste Biologie Onderwijsconferentie - 19 en 20 januari 2007
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Inhoudsopgave
Algemene informatie
Programma vrijdag & zaterdag
Informatie Congreshotel De Werelt
L1
Plenaire openingslezing: Ecologische relatieproblemen – Marcel Visser
L2
Plenaire avondlezing: Hoe lang duurt duurzaamheid? – Salomon Kroonenberg
E3
Excursie naar Burgers’ Zoo: Climate control in het klein – vrijwilliger van IVN
W4 Verspreiding van griep door klas en school – Francine Behnen, Ronald Smallenburg
W5 Het digitale leerklimaat – Francine Behnen, Michiel Dissel, Janny Kuipers
W6 Verbeter ‘t leerklimaat in het studiehuis – Nora Walsarie-Wolff
W7 Beeldend onderwijs met Story Inventor – Loes Sparwer
W8 Krijgen we er ook een cijfer voor? – Peter de Haas, Lieke Kievits
W9 Van schoolboek als routeboek tot schoolboek als naslagwerk – Agnes Jacobs, Fred Janssen
W10 De Vrolijke School: een community of learners? – Jos Beishuizen
W11 ZonniG: succesfactoren voor klimaatonderzoek door lln.– Angelique Breedveld, Joop vd Schee
W12 Trekken en duwen voor kwaliteit – Herman Schalk
L13 Tropisch Klimaat – Piet van Ipenburg
W14 Klimaatsverandering met Science Across the World – Lida Schoen
W15 Hoe veilig is het in jouw klas? Verhalen over klassenklimaat en faalangst – Jaap van Elst
W16 In de vmbo-praktijk: Biologie-onderwijs volgens de concept-contextben. - Marco Mazereeuw
W17 Naar een gezond klimaat in een kennisbank biologie – Jan Lutgerink, Rene Almekinders
W18 Dramatisch leerklimaat – Eric Verouden
W19 De docentenwerkplaats: hè, hè eindelijk?! – Claudia in ’t Veld, Tom Toebes
W20 Het ICT-klimaat verandert: Compex komt eraan! – Mariëtte Lieverse, René Westra
W21 Poolworkshop voor biologen – Ad Huiskens, Froukje Rienks, Peter de Vries
W22 Klimaatmodellen met Powersim – Bart Ormel, Elwin Savelsbergh
W23 Boer zoekt Grutto – Sandra Elzinga, Dorien Farjon
L24 Fossiele broeikasklimaten analoog aan toekomstige klimaten? – Appy Sluijs
W25 Een beetje meer verliefd – Gee van Duin
L26 Het klimaat is een biologisch product – Pier Vellinga
L27 Het klimaat verandert: maar is de mens wel schuldig? – Bas van Geel
W28 Het natuurwetenschappelijk klimaat in de klas – Willem Bustraan, Hein Dirks
W29 Klimaatsverandering brengt geheimen van de zee aan het oppervlak – Katja Philippart
W30 Opgewarmd Nederland: lekker of een tandenbrekertje? – Rolf Roos
W31 Overtuiging bepaalt gedrag, en overtuiging is een keuze! – Anneke Durlinger, Carel Woudt
L32 Actief leren vereist actief onderwijzen – Greetje van der Werf
L33 Wilde flora: grote veranderingen – Arnout-Jan Rossenaar
L34 Moeten ijsberen straks schotsje springen? – Arjen Drost
L35 Aanpassing aan een warmer klimaat is geen koud kunstje – Christiaan Both
W36 Biologie in 2007: een nieuwe wind gaat waaien – Jaap van Egmond, Miriam Ossevoort
W37 Een ander leerklimaat: boek weg, werkvloer op! – Agnes Legierse, Marjo Oosterbaan
W38 Digitale proefles milieukunde – Barbara Meijkamp
W39 GLOBE: Gevolgen klimaatverandering voor natuur en bodem – Judith Harrewijn, Noor vd Hoeven
W40 Een frisse wind door het evolutie-onderwijs – Oof Oud, Alex Verkade
W41 Bio-informatica staat dichterbij dan je denkt – Robbie Joosten, Maïlys Guillard
W42 Kringlopen, A-biotische factoren en klimaat – Renske de Jonge
W43 Met andere ogen: natuurbeleving in een winters klimaat – Marijke van Langen
W44 Het klimaat gemeten – Texas Instruments ism Bart Dertien
W45 Biologie voor jou: De methode die blijft verrassen en verwonderen – Uitgeverij Malmberg
W46 Vita: De unieke ervaring in Mens & Natuur – Uitgeverij Malmberg
W47 Biologie in het leergebied Mens & Natuur – Uitgeverij Wolters-Noordhoff
Inschrijfformulier
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Algemene informatie
Vrijdag: studiedag
Als vrijdag 19 januari een werkdag voor je is, kun je een studiedag aanvragen bij je
school. Zeker als je aangeeft dat je de helft van de conferentie in je eigen tijd volgt
(de zaterdag), moet de directie te overtuigen zijn. Het gaat om officiële nascholing
waarvoor in de CAO en in veel regelingen van scholen ruimte en geld aanwezig is.
Betaling: zelf of via de school?
Alle scholen hebben een budget voor nascholing, gebaseerd op een bepaald bedrag
per persoon. De conferentiekosten (officiële nascholingskosten) kunnen worden
betaald uit dat budget. Geef bij het factuuradres aan waar de rekening naar toe kan.
Korting
NIBI-leden krijgen 10 % korting - ook als je per 1 januari 2007 lid wordt! En NVONleden krijgen 5% korting. Ben je lid van beide organisaties, dan ontvang je 15 %
korting.
Inschrijving
Inschrijven kan door middel van het formulier achter in het programmaboek of - bij
voorkeur - via www.nibi.nl. Vul vooral programmakeuze en factuurgegevens
zorgvuldig in.
Voor betaling ontvang je op het factuuradres een nota! Zie inschrijfformulier.
Annulering
Als je vóór 1 december annuleert, ontvang je 90% van het inschrijfbedrag retour; als
je ná 1 december maar vóór 1 januari annuleert, ontvang je 50% retour. Na 1 januari
ben je het volledige bedrag verschuldigd (natuurlijk mag er altijd een vervanger
komen).
Workshops, lezingen & excursie
De workshops, lezingen en de excursie zijn allen kort omschreven. Bovendien heeft
ieder onderdeel een eigen nummer. Dat nummer ziet u terug in het
programmaschema van vrijdag en zaterdag dat achter in dit programmaboek staat.
Voor de duidelijkheid: W= workshop, L=lezing en E=excursie. Bovendien is een ‘v’ of
‘z’ toegevoegd, dat staat voor vrijdag en zaterdag.
Wat betreft uw keuze geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt! Er is een maximum
aan het aantal deelnemers per workshop. U kunt wel voor elk tijdstip een
reservekeuze aangeven. Na inschrijving ontvangt u van het NIBI bureau een
bevestiging.
De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors
• Uitgeverij Malmberg
• Uitgeverij Wolters-Noordhoff
• Texas Instruments
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Programma vrijdag 19 januari 2007
09.00 – 10.00

Ontvangst, Informatiemarkt open

10.00 – 10.15

Welkom

10.15 – 11.05

Lezing - plenair

11.05 – 11.30

Pauze, Informatiemarkt

11.30 – 12.45

1ste ronde Workshops & Lezingen

12.45 – 14.00

Lunch & Informatiemarkt

14.00 – 15.15

2de ronde Workshops & Lezingen

15.15 – 15.45

Pauze, Informatiemarkt

15.45 – 17.00

3de ronde Workshops & Lezingen

17.00 – 18.30

Informatiemarkt / bar geopend

18.30 – 20.30

Diner & Informatiemarkt

20.30 – 21.30

Avondlezing - plenair

21.30 – 01.00

Bar geopend

Programma zaterdag 20 januari 2007
08.00 - 09.00

Ontbijt

09.00 - 10.15

4de ronde Workshops & Lezingen

10.15 - 10.45

Pauze

10.30 - 13.30

Excursie

10.45 - 12.00

5de ronde Workshops & Lezingen

12.15 - 12.30

Afsluiting

12.30 - 13.30

Lunch & vertrek
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Congrescentrum ‘De Werelt’
Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren
tel: (0318) 484641
De accommodatie
‘De Werelt’ is gelegen in een bosrijke omgeving en beschikt over een uitstekende
accommodatie: de grote ontvangsthal, de eetzaal en de bar staan tot uw
beschikking. Daarnaast zijn er 14 zalen en 118 comfortabele hotelkamers. Alle
kamers zijn voorzien van douche, toilet en wastafel; linnengoed is inbegrepen. Bij
grote drukte zijn er kamers in het naastgelegen complex te huur.
Bereikbaarheid
Met de auto:
• vanaf A1 Amsterdam - Apeldoorn:
o afslag Barneveld/Ede A30 (N30) richting Ede
o afslag Lunteren
• vanaf A12 Utrecht – Arnhem
o afslag Ede-Noord/Barneveld (A30)
o afslag Lunteren
• vanaf A15 Rotterdam – Nijmegen
o afslag Kesteren N233 richting Rhenen/Veenendaal
o volgende rotonde richting Veenendaal
o volgende rotonde Veenendaal-West (2de afslag)
o volg N224 tot aan A30
o neem de A30 richting Lunteren
• afslag Lunteren
In Lunteren
• rijdt u door tot aan de Dorpsstraat (winkelstraat), aan de overkant bevindt zich
de muziekkoepel;
• Hier gaat u rechts af (richting Ede); na de Ned. Herv. kerk links af (Boslaan);
• spoorwegovergang over; rechtdoor, bos inrijden tot aan viersprong;
• rechts af (Molenweg);
• daarna 1e weg links (Westhofflaan), waar een bord u verwijst naar de ingang
van De Werelt.
Openbaar vervoer:
Per trein is Lunteren bereikbaar vanuit Amersfoort en Ede-Wageningen.
De wandeling vanaf NS station Lunteren naar De Werelt duurt ongeveer 15 minuten.
Vanaf het NS-station gaat u over het parkeerterrein met de kiezelstenen linksaf over
de Boslaan het bos in. Bij de viersprong in het bos rechtsaf de Molenweg in (zie
borden). Daarna de 1e weg links (Westhofflaan).
Op uw verzoek regelt De Werelt graag taxivervoer voor u. Ook kunt u bij het station
een taxi bestellen via tel. (0318) 48 45 55.
Vertrekschema’s NS
Ga naar www.ns.nl. Kijk bij Stationsvoorzieningen per station en selecteer
vervolgens het station Lunteren. Daar staan de vertrekschema (gekoppeld aan de
reisrichting).
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openingslezing L1, vrijdag 10.15-11.05 uur

Ecologische relatieproblemen:
de invloed van klimaatsverandering op de fenologie van voedselketens
Prof.dr. Marcel Visser – werkgroepleider Populatiebiologie van Dieren,
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
In het voorjaar komt de natuur weer tot leven.
Bomen lopen uit, insecten verschijnen en vogels
keren terug uit hun verre overwinteringsoorden.
Dit soort jaarlijkse biologische verschijnselen
noemen we fenologie. De fenologie van soorten
is nauw op elkaar afgestemd: met rupsen die uit
het ei komen voordat hun voedsel beschikbaar is,
loopt het slecht af. Maar wat gebeurt er nu met
die precieze afstemming als het klimaat
verandert? In voedselketens vormen heel
verschillende soorten (planten – insecten –
vertebraten) een schakel, en elk van die schakels
reageert anders op de verandering in klimaat.
Dat leidt tot ecologische relatieproblemen!
Een van de best gedocumenteerde verstoorde driehoeksverhoudingen is die
van koolmees, kleine wintervlinder en zomereik in de Nederlandse bossen. De
onderzoeksgroep van Marcel Visser legde bloot dat koolmezen op de Hoge Veluwe
niet eerder gaan broeden, terwijl hun voedselbron van eiwitrijke wintervlinderrupsen
wel twee weken eerder uit het ei kruipt dan 30 jaar geleden. Hierdoor missen de
jonge mezen in het nest een deel van de levensbelangrijke ‘rupsenpiek’ – de periode
van ongeveer tien voorjaarsdagen waarin er erg veel dikke rupsen in het bos te
vinden zijn, net voordat ze zich gaan verpoppen in de grond. Maar ook de rupsen
moeten op een houtje bijten: zij zijn nu te vroeg. Ze komen deels eerder uit het ei dan
eikenblaadjes uit hun knop en daardoor hebben de vroegste rupsen niks te eten.
De oorzaak achter al deze relatieproblemen blijkt de verandering in het
temperatuurpatroon van onze lente te zijn. Vooral het tweede deel van de lente is
een paar graden warmer geworden, maar de vroege lente niet. Marcel Visser legt
verder uit dat een reactie op klimaatsverandering niet automatisch betekent dat een
soort zich goed aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Kijk maar naar de rupsen
van de kleine wintervlinder: die reageren in hun fenologie te sterk op de toegenomen
temperaturen. Een ander goed onderzocht voorbeeld van de groep van Visser is de
bonte vliegenvanger die zijn jongen ook met rupsen voedt. Deze insectenetende
lange-afstandstrekker heeft als probleem, dat er in zijn overwinteringsgebied in Afrika
niet veel verandert, terwijl de fenologie van de rupsen in zijn broedgebied – 5000 km
verderop – wél verschuift.
Na een overzicht van de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren in het
onderzoeksveld, komt ook de actuele wetenschap aan bod. Welke vragen proberen
de ecologen op dit moment op te lossen? Wat voor onderzoek doen ze daar precies
voor? En met welke andere wetenschappers werken ze daarbij samen?
Zie ook:
www.nioo.knaw.nl/ppages/mvisser/
www.nioo.knaw.nl/NEWS/persbericht.htm (bijvoorbeeld het bericht van 3 mei 2006)
www.natuurkalender.nl
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avondlezing L2, vrijdag 20.30-21.30 uur

Hoe lang duurt duurzaamheid?
Hoe eeuwig zingen de bossen?
Salomon B. Kroonenberg, hoogleraar geologie TU Delft
Waar waren onze
zeehonden in de ijstijd, toen
er geen Waddenzee was om
in te dartelen, en de
Noordzee een kale
zandvlakte was, gegeseld
ijskap
door ijzige stormen? Waar
was de bonte specht in de
ijstijd, toen er geen bomen
waren om in te timmeren?
poolwoestijn
Waar waren de
toendra
eekhoorntjes in de ijstijd,
steppe
toen er geen eikels waren,
geen denneappels, ja zelfs
helemaal geen bos? Waar
waren onze vlinders in de
bos
ijstijd, toen er geen bloemen
waren om nectar uit te
zuigen? Hoe vlogen de
Europa in de laatste
trekvogels in de ijstijd, toen
de kanoetstrandlopers niets
te zoeken hadden in Siberië?
We hebben geleerd dat er toen mammoeten in ons land rondliepen, en
wolharige neushoorns, en sabeltandtijgers. Allemaal heel spannend, maar waar was
ónze natuur? Zijn die pas ná de ijstijd ontstaan door de evolutie? Welnee, zeehonden
bestaan al dertig miljoen jaar en de ijstijd is nog maar tienduizend jaar geleden. Nee,
de zeehonden, de eekhoortjes, de spechten en de vlinders deden hetzelfde als onze
welgestelde bejaarden: naar de Costa del Sol. Ze overwinterden in Spanje, Portugal,
Italië, Griekenland. Ze wachtten daar, veilig beschut door de Alpen en de Pyreneeën,
rustig af tot het voorbij was. Wel honderdduizend jaar. En niet één, keer, maar wel
twintig keer, want er zijn wel twintig ijstijden geweest. En elke keer als het warmer
werd zwommen de zeehonden weer naar de Noordzee, kroop het bos met vogels,
wilde zwijnen, spechten en vlinders en al om de bergen heen naar Frankrijk, België,
en, ja, eindelijk weer in Nederland.
Nu wordt het ook weer warmer, en de natuur reist weer noordwaarts. Niet te
veel drukte maken dus over die arme pimpelmeesjes die al uit het ei komen als er
nog niets te eten is. Onze planten en dieren zijn geen kasplantjes. Ze zijn het
gewend, ze hebben in hun hele bestaan niets anders gedaan dan heen en weer
reizen. Er bestaat geen evenwicht in de natuur.
Want over tienduizend jaar zijn we al weer op weg naar de volgende ijstijd.
Denken over de natuur, over duurzaamheid dwingt ons ver in de tijd vooruit te kijken.
En niet alleen maar tot het jaar 2100 zoals de meeste klimaatmodellen doen: dat is
de toekomst gemeten met de menselijke maat. We moeten meten met de maat van
de natuur, want natuurlijke processen als klimaatverandering en zeespiegelstijging
fluctueren in veel grotere tijdschalen. Over tienduizend jaar zijn de mensen
misschien juist blij zijn met het beetje extra broeikasgas dat wij aan de atmosfeer
hebben toegevoegd. Want daardoor is de ijstijd waarin zij leven niet zo koud.
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Excursie E3, zaterdag 10.30-13.30 uur

Climate control in het klein
Excursie naar Burgers’ Zoo
Vrijwilliger van IVN
Altijd al oog in oog hebben willen staan met een adelaarsrog of een vliegende hond?
Dat kan want als je mee gaat met deze excursie dan ben je verzekerd van een
avontuurlijke ontdekkingstocht in de Jungle en in de tropische Oceaan. En dat
allemaal in Nederland, namelijk in Burgers’ Zoo.
Eco-display Bush
In Burgers' Bush, 's werelds grootste overdekte regenwoud, leven duizenden
zoogdieren, vogels, reptielen en vissen. Het is even wennen aan de tropische
temperatuur en de hoge luchtvochtigheid, maar als je geleerd hebt hoe je moet
zoeken, blijkt dat er achter veel mensen een goede ontdekkingsreiziger schuilgaat.
Op reis ontmoet je onder andere kroonduiven, otters, waterzwijnen, maar ook
kaaimannen. De vogels en vliegende honden heersen in het luchtruim en voeden
zich niet alleen met de vruchten die er in Burgers' Bush groeien, maar ook pikken ze
wel eens een hagedisje of een vis mee.
Eco-display Ocean
Vanuit de Burgers’ Bush gaat de reis verder onderwater. Eerst staat de bezoeker
opeens bij een strandje en komt het zeewater bijna tot aan het pad. Langzaam daalt
het pad af en het water stijgt tot de lippen, en nog hoger. Dit is het begin van een reis
over de bodem van de Zuidoost-Aziatische koraalzee. Burgers’ Ocean, zoals het
nieuwste ecodisplay van Burgers' Zoo heet, is met ruim 8 miljoen liter zeewater het
grootste aquarium van Europa. Tenmidden van de enorme watermassa wordt de
bezoeker eindelijk op zijn plaats gezet: als slechts een schakel van een ecosysteem,
net zoals de vissen.

Een kijkje in de Bush (links). Tropische rog
uit het koraalrif in de Ocean (rechts).

De excursie wordt geleidt door een vrijwilliger van IVN (Vereniging voor Natuur- en
Milieueducatie). Je vertrekt ’s ochtends na het ontbijt en smeert zelf een
lunchpakketje. Na de excursie is de onderwijsconferentie afgelopen en ben je vrij om
op eigen gelegenheid nog wat door Burgers’ Zoo rond te wandelen en zul je zelf
vervoer naar huis moeten regelen. NB! Je komt dus niet meer terug in Lunteren.
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workshop W4, vrijdag 11.30-12.45 uur

Verspreiding van griep
door klas en school
Ronald Smallenburg (Kennislink)
Francine Behnen (Educonstruct)

Griep verspreidt zich snel via schoolgaande kinderen en jongeren. Jongeren dragen
het besmettelijke virus langer bij zich dan volwassenen. Het virus verspreidt zich via
fysiek contact, maar ook via waterdruppeltjes in de lucht en deurklinken. Op scholen
waar de ventilatie in de lokalen slecht is, kan de kans op besmetting via druppeltjes
in de lucht groot zijn. Meer onderzoek hiernaar is wenselijk..
De Grote Griepmeting meet voor het vierde achtereenvolgende jaar de
verspreiding van griep in Nederland. Leerlingen kunnen de verspreiding van griep in
hun klas of op hun school gedurende het griepseizoen in kaart brengen. Ze kunnen
deze gegevens vergelijken met de landelijke gegevens over de verspreiding van
griep. Op de site van de grote griepmeting, http://www.degrotegriepmeting.nl/ bij de
rubriek ‘spelen en leren’, ‘grieples’ staan uitdagende opdrachten voor verschillende
niveaus en schoolsoorten. Hiermee kunnen leerlingen de gegevens over de
verspreiding van griep toepassen en bijvoorbeeld een advies aan de schoolleiding
formuleren over maatregelen die de verspreiding van besmettelijke ziekten in de
school beperken.
Wiskundige modellen over de verspreiding van griep gaan ervan uit dat
ongeveer de helft van de besmette mensen daadwerkelijk de ziekte krijgt. Leerlingen
in het studiehuis kunnen met Powersim aan de slag om de verspreiding van griep
(landelijk en op school) te simuleren. Zo kunnen ze de meest effectieve maatregelen
bepalen om de verspreiding van het virus te beperken.
Met de klas werken aan de Grote Griepmeting is een kans om in landelijk
verband te werken aan wetenschappelijk onderzoek (het Nivel gebruikt de gegevens
van de Grote Griepmeting om huisartsen tijdig te waarschuwen bij een opkomende
epidemie). Uit voorgaande jaren blijkt dat de gegevens verzameld via de Grote
Griepmeting valide zijn. De grilligheid van onderzoek doen komt tot uiting: het ene
jaar is er nauwelijks sprake van een griepgolf en al helemaal niet van een epidemie
(2005-2006), het andere jaar ligt zo’n 30% van de bevolking ergens tijdens het
griepseizoen een week of wat op bed (2003-2004).
Tijdens de workshop krijgt u de gelegenheid om met de meest recente
gegevens uit de database van de Grote Griepmeting te werken. U kunt de diverse
leermaterialen bekijken en uitproberen (diverse materialen zijn downloadbaar, er zijn
afdrukken in de zaal aanwezig, de simulaties en webopdrachten kunnen alleen op
een computer, hiertoe zijn enkele computers beschikbaar tijdens de workshop). Er
zijn verschillende leermaterialen voor zowel vmbo als h/v, onderbouw, bovenbouw en
studiehuis. Diverse leermaterialen zijn vervangend voor delen van de meest

12

gebruikte methoden. Ter voorbereiding op compex biedt de Grote Griepmeting een
aanvullende gelegenheid om Powersim goed onder de knie te krijgen.
Na deze workshop kunt u met uw klas(sen) aan de slag met de Grote
Griepmeting. U weet welke materialen er beschikbaar zijn en u heeft tips
meegekregen hoe u het met uw klas de metingen kunt verrichten en langere tijd kunt
volhouden.

Quote deelnemer Grote
Griepmeting:
Met dit idioot virus lig ik al 3 dagen
plat en voel me gewoon beroerd, zelfs
mijn citroen-cocktail kon het virus niet
uitschakelen.

Griepincidentie door de
jaren heen
In deze grafiek is mooi te zien
dat een griepgolf niet ieder
jaar in de zelfde maand start.
En ook de hevigheid hangt van
de virusstam af.
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workshop W5, vrijdag 15.45-17.00 uur

Het digitale leerklimaat
Francine Behnen, Bogerman Sneek/webdidactiek Kennisnet
Michiel Dissel, Staring College Lochem
Janny Kuipers, Bogerman Sneek
Tussen de digitale leefwereld van jongeren en het analoge leerklimaat gecreëerd
door docenten gaapt een diepe kloof. Een van de mogelijkheden om een brug te
leggen over deze kloof is het inzetten van een elektronische leeromgeving.
Een elektronische leeromgeving (elo) is heel handig om reeds bestaande
documenten, plaatjes en simulaties op te slaan (dit heet ook wel substitutie).
Daarnaast biedt een elo de mogelijkheid om de leerprocessen overzichtelijk te
structureren (transitie) en effectiever en spannender te laten verlopen (transformatie).
Leerlingen kunnen, met behulp van een goed ingerichte elo, zelfstandig aan de
slag. Zo kan er in de lessen meer tijd over blijven voor ‘leuke’ dingen als een boeiend
verhaal, practicum, debat, toneelspel etc.Een ander voordeel is dat het leren over
biologie niet hoeft te stoppen op het moment dat de leerlingen over de drempel van
het lokaal naar buiten wandelen. Over enkele uren zijn ze weer terug, via de elo. Een
vraag aan de docent is via de elo snel gesteld. Nadelen zijn er ook, leerlingen
verwachten een antwoord binnen 24 uur, soms korter. Veel docenten zijn deze
snelheid van communiceren niet gewend. Het kost extra tijd, leerlingen eisen meer
persoonlijke aandacht op dan in de klassieke situatie.
Docenten die aan de slag gaan met een elo, gaan eerst verkennen wat een elo
precies kan en doet. Elo’s bevatten veel handigheidjes die na de eerste investering
daadwerkelijk tijdwinst op leveren. Na de eerste kennismaking wordt enige bezinning
zinvol. ‘Wat stop ik in de elo?’en ‘wat stop ik, bewust, niet in de elo?’ maar ook ‘welk
leerklimaat wil ik creëren?’ en ‘welke verwachtingen mogen leerlingen hebben ten
aanzien van de communicatie via de elo?’
In deze workshop willen wij ( biologiedocenten) onze ervaringen delen met
diverse elo’s . Het buiten de les via de elo doen van diagnostische toetsen bleek
bijvoorbeeld goed te werken, en de mogelijkheid om via de elo vragen te kunnen
stellen aan de docent en medeleerlingen tijdens het leren voor de examens voorzag
in een enorme behoefte.
Wij reflecteren op de veranderingen die in de klas/school hebben plaatsgevonden
met het in gebruik nemen van de elo, de wensen die uit deze veranderingen
voortvloeien en de te verwachten landelijke elo- en onderwijskundige ontwikkelingen
in de nabije toekomst. Onze nadruk zal liggen op de inzet van een elo in het
algemeen, niet op de technische voor- en nadelen van de verschillende elo’s. Tijdens
de workshop kunt u zelf via de aanwezige computers wat snuffelen en uitproberen in
onze elo’s. We hebben onze elo’s op diverse manieren ingericht voor diverse
groepen leerlingen (zowel onderbouw als studiehuis).
Na afloop van deze workshop begrijpt u hoe de huidige onderwijskundige
ontwikkelingen verweven zijn met de ontwikkelingen bij de elo’s. U neemt inspiratie
mee om concreet vorm te geven aan biologische leeromgevingen, een effectief
leerklimaat te scheppen en een geheel te vormen van de fysieke lessen en wat er via
de elo gebeurt.
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workshop W6, vrijdag 11.30-12.45 uur

Verbeter ‘t leerklimaat in het studiehuis
Nora Walsarie-Wolff, docent biologie
/ ANW van der Capellen SG, Zwolle
en auteur Biologie (inter)actief voor
de tweede fase, Nijgh Versluys
Na zeven jaar tweede fase blijken
leerlingen van alles te leren: ze zijn
vaardiger geworden in het verzamelen
en presenteren van informatie, breder
in hun algemene ontwikkeling. Ik vind
het dan ook niet juist om te zeggen dat
het studiehuis "mislukt" is. Wat ik wel
heel jammer vind is dat die verbreding
een gebrek aan diepgang tot gevolg
heeft gehad.
Een van de oorzaken daarvan is
dat we de leerlingen niet geleerd
hebben van datgene wat hen
aangeboden wordt werkelijk iets te
leren. Het lijkt of de organisatorische kant van de tweede fase de docenten en
schoolleiders zo heeft opgeslokt dat ze nauwelijks zijn toegekomen aan het
verbeteren van het leerklimaat. Leerlingen wordt vooral geleerd zelfstandig te werken
en die werkzaamheden goed te plannen, maar de vele opdrachten leiden vooral tot
supersnel afvinkgedrag. Of, zoals een studieadviseur van de VU zegt: ’het studiehuis
heeft ervoor gezorgd dat het steeds meer gaat om kennis te vergaren en steeds
minder om kennis te vergroten.’ Vragen als "hoe leer je, hoe verdiep je je in de
aangeboden leerstof, hoe stel je je manier van leren bij als dat nodig is, hoe maak je
leren ook nog leuk voor jezelf" komen niet of nauwelijks aan bod.
In mijn workshop wil ik daarmee aan de slag, want juist biologiedocenten
zouden aan dat leerklimaat iets kunnen doen. Biologie biedt de mogelijkheid om op
verschillende niveaus met leren bezig te zijn: vakinhoudelijk (wat gebeurt er eigenlijk
als je iets leert, wat levert leren op, welke vormen van leren zijn er, welke zintuigen
kun je daar allemaal bij gebruiken, hoe kun je een leerproces bevorderen) maar ook
didaktisch: hoe zorg ik ervoor dat in mijn lessen alle verschillende aspecten van een
leerproces zo goed mogelijk aan bod komen? Zelf gebruik ik daar steeds meer de
kapstok voor die Kolb biedt met zijn leercirkel.
In de workshop wil ik laten zien hoe je een onderwerp vanuit de vier
verschillende leerstijlen kunt benaderen en hoe je dus, door de keuze van je
opdrachten en werkvormen, tegelijk met je lesinhoud ook bezig kunt zijn met het
proces van leren leren.
Een workshop is pas een workshop als de deelnemers zelf aan de slag gaan.
Ze zullen in groepjes proberen voor een zelfgekozen onderwerp een leerklimaat te
scheppen dat recht doet aan de verschillen tussen leerlingen. Met als belangrijkste
doel van elk onderwijs: leer mij het zelf te doen. Mijn eigen ervaring ligt vooral in de
tweede fase. Maar het lijkt me een uitdaging samen ook de mogelijkheden in de
onderbouw te verkennen.
Neem daarom je biologieboek mee!
(En als je, als voorbereiding op deze workshop je eigen leerstijl wilt testen, ga dan
naar www.nijghversluys.nl, kijk bij methode-ondersteuning.)
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workshop W7, vrijdag 11.30-12.45 uur en zaterdag 09.00-10.15 uur

Beeldend onderwijs met
Story-Inventor
Loes Sparwer, IVKO-school Amsterdam (vmbo)
Op het grensgebied van biologie en verzorging komen in het tweede jaar VMBO een
aantal thema's ter sprake die dicht bij het leefklimaat van de leerlingen liggen zoals
alcohol, sex, tienermoeders en loverboys. Onze pedagogische missie is om
leerlingen duidelijk te maken dat zij in het leven keuzes kunnen maken. Je kunt
proberen via lessen, voorlichters, projecten en rol- of dramaspel te benadrukken dat
een leerling altijd een keuze kan maken (een stukje zelfverantwoordelijkheid).
Dit jaar heb ik het anders aangepakt. Met behulp van een softwareprogramma,
Story-Inventor. Met de Story-Inventor kun je een spelachtig beeldverhaal maken. Je
kunt er foto's, video, tekst en geluid invoeren. De leerlingen brainstormen eerst over
een onderwerp en maken een verhaal. Daarna werken ze de hoofdpersonen en
scènes uit door zich te informeren via interviews, zoeken in mediatheek en op
Internet, enz. Ze kunnen de verhaallijn verbeelden met tekeningen, filmpjes, tekst en
geluid en dit in het spel inbrengen.
Ze kunnen in het spel keuzemogelijkheden voorleggen zodat een verhaal op
verschillende manieren kan aflopen. De leerlingen zijn op deze wijze actief bezig met
onderwerpen die dicht bij hun leef/interessesfeer liggen en ook wordt zodoende het
hebben van keuzes op een indirecte wijze aangegeven. Er ontstaat ook interesse in
de spelen van anderen en ongemerkt leren ze van elkaars spel en keuzes.
In deze workshop zal ik voorbeelden laten zien van leerlingwerk en kunnen we even
zelf snuffelen aan het maken van een story met behulp van het programma.
Doelgroep: onderbouw vmbo docenten
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workshop W8, vrijdag 11.30-12.45 uur

Krijgen we er ook een cijfer voor?
Peter de Haas, docent biologie Jac. P. Thijsse College Castricum
Lieke Kievits, docent biologie Alkwin Kollege Uithoorn
Wij hebben ons in het kader van de concept-context benadering gestort op planten
en hebben in ‘05/’06 meegewerkt aan het experiment van de Commissie
Vernieuwing Biologie Onderwijs (CVBO). Leerlingen uit 4 HAVO zijn een week of zes
bezig geweest met het verzorgen van kamerplanten en wat daarbij komt kijken.
Daarnaast hebben ze gekeken in de keuken van de professionele kweker. Zij waren
enthousiast over deze aanpak en wij ook. Op het moment van indienen van het
abstract hebben wij helaas nog geen feedback ontvangen van de CVBO. Daarnaast
willen wij graag feedback van jullie, onze collega docenten biologie. Hier hechten wij
veel waarde aan. Wij willen wij graag een cijfer! !
In deze workshop willen wij graag geven en ontvangen, het moet niet veel
gekker worden! Dat wordt het ook niet. Eigenlijk wordt het gewoon een workshop
over ons werk voor de vernieuwing van het biologieonderwijs in het kader van de
concept-context benadering. Wij willen graag ons concept-context materiaal aan een
(hopelijk) groter publiek tonen. Maar met een twist dus, want wij willen een cijfer
Wij nodigen u dus uit om ons te beoordelen. Kom het liefst met een kant en
klare rubric. We hopen tijdens de workshop de geesten op een lijn te krijgen en er
één beoordelingsformulier uit te persen. Wij doen vervolgens ons verhaal, laten u
actief kennismaken met ons lesmateriaal, en zullen zonder protest de beoordeling
afwachten.
Wij hopen op de komst van veel collega’s uit het veld, immers: een beter
onderwijsklimaat begint bij u!
Het wegen van
kamerplanten (zie
inzet) was een van
werkzaamheden van
de leerlingen.

Doelgroep
Docenten die een andere aanpak willen zien over het onderwerp planten in de havo
en docenten die geïnteresseerd zijn in de concept-context aanpak op havo.vwo. Ook
wanneer je belangstelling hebt voor de beoordeling van lesmateriaal ben je welkom!
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workshop W9, vrijdag 11.30-12.45 uur

Meerdere wegen leiden naar Rome:
Van schoolboek als routeboek tot schoolboek als naslagwerk
Fred Janssen, vakdidacticus biologie ICLON
Agnes Jacobs-Schepers
In de oude maar ook in vernieuwde schoolboeken wordt veelal één route
uitgestippeld waarlangs de reisleider (docent) zijn reizigers (leerlingen) naar de
eindbestemming leidt. Deze route is niet altijd voor iedere reiziger interessant. Ook
voor de reisleider is het niet altijd boeiend om elk jaar dezelfde route te nemen. Er is
vaak weinig tijd voor spontane uitstapjes omdat anders de einddoelen niet binnen de
beschikbare tijd worden gehaald.
In deze workshop presenteren we een aanpak waarmee je (samen met de
leerlingen) vele inspirerende leerroutes kan ontwerpen, waarbij eveneens de
einddoelen worden bereikt. Het schoolboek wordt hierbij gebruikt als naslagwerk.
Een inspirerende leerroute is een route die aansluit bij de mogelijkheden en
belangstelling van zowel docent als leerlingen. Dit leidt weer tot een inspirerend
leerklimaat waarin verveling (niet interessant of te makkelijk) en frustratie (te
moeilijk) zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gewenste
uitdagingen

groot

klein

Repertoire van
kennis en vaardigheden

groot

We onderscheiden verschillende varianten waarbij de keuzevrijheid voor docenten
en leerlingen om een route te bepalen telkens toeneemt: van kleine uitstapjes (5minutenbiologie) tot grotendeels door inbreng van docent en leerlingen bepaalde
leerroutes. In de workshop laten we praktijkvoorbeelden zien en ontwerp je met
behulp van de aanpak ook zelf een (stukje van) een dergelijke leerroute.
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workshops W10, W11 en W12, drieluik op vrijdag

Drieluik ‘Een Onderzoekend klimaat’
Drie gerelateerde workshops van het Onderwijscentrum van de VU
Hoe schep je in een klas of – beter nog – in een school een ‘onderzoekend klimaat’,
een klimaat waarin leerlingen op onderzoek uitgaan, daarbij kennis opdoen, een
onderzoekende houding ontwikkelen en kritisch kunnen reflecteren op hun eigen
onderzoek en dat van anderen? Het Onderwijscentrum VU probeert via onderzoek in
de praktijk antwoorden te vinden op deze vraag.
De vraag is van verschillende kanten te benaderen en dat is precies wat er in dit
symposium zal gebeuren. Vanuit theorie en praktijk, vanuit product en proces en
vanuit leerling en docent. Bedoeld voor docenten die op zoek zijn naar
mogelijkheden om op hun school een onderzoekend klimaat te scheppen.
Workshop 1
Jos Beishuizen, hoogleraar onderwijspsychologie en directeur van het
Onderwijscentrum, kijkt ernaar vanuit een theoretische invalshoek: hoe vorm je een
‘community of learners’?
Het project ‘De Vrolijke School’ omvat projecten in verschillende klassen en
verschillende vakken van het Ignatius Gymnasium in Amsterdam. Het beoogt
bereiken dat leerlingen op een betekenisvolle manier kennis gaan ontwikkelen en
daarvoor geleidelijk de juiste strategieën en vaardigheden ontwikkelen. In de
workshop wordt bediscussieerd of dat in de praktijk ook lukt.
Zie verder op bladzijde 20.
Workshop 2
Angelique Breedveld, docente scheikunde, en Joop van der Schee, vakdidacticus
aardrijkskunde, laten zien hoe in het project ‘ZonnIG’ leerlingen onderzoek deden
gerelateerd aan het onderzoeksthema klimaatverandering van de Faculteit Aard- en
levenswetenschappen van de VU. Zij bespreken hoe zo’n project in samenwerking
met de universiteit tot stand kwam en welke factoren zo’n project met 100 leerlingen
tot een succesvol product maakten.
Zie verder op bladzijde 21.
Workshop 3
Herman Schalk, vakdidactisch onderzoeker, gaat in op de reflectie op de kwaliteit
van onderzoek doen. Als leerlingen een onderzoek doen, is kwaliteitsbewaking door
de leerlingen zelf geenszins vanzelfsprekend. Er zijn verschillende manieren waarop
docenten dat kunnen stimuleren. Die betreffen zowel de onderzoekscontext, de
inrichting van de opdracht, als de feedback van de docent. Met dat laatste gaan we
actief aan de slag.
Zie verder op bladzijde 22.
Hoewel de drie workshops een samenhangend geheel vormen, is het ook mogelijk
op een of twee ervan in te tekenen.
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workshop W10, vrijdag 11.30-12.45 uur

De Vrolijke School:
een community of learners?
Jos Beishuizen, Onderwijscentrum VU

Een onderzoekend
klimaat deel 1:
de theorie en de
praktijk

In het project “De Vrolijke School” voeren leerlingen van het
Ignatiusgymnasium in Amsterdam onderzoeksprojecten uit samen
met hun docenten en met onderzoekers, studenten en vakdidactici
van de Vrije Universiteit. Samen vormen zij een community of
learners¸ waarin
• alle deelnemers elkaar serieus nemen als partners in het uit te voeren onderzoek,
• zinvolle en betekenisvolle onderzoeksvragen verband houden met de kernvragen
van het vakgebied,
• een cultuur van gezamenlijk onderzoek doen wordt gecreëerd,
• reflectie op het onderzoek en de resultaten ervan leidt tot verdieping van kennis
over het onderwerp van onderzoek, en tot de ontwikkeling van opvattingen over
de maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis van het uitgevoerde
onderzoek en van onderzoek doen in het algemeen, en
• alle deelnemers beschikken over hulpmiddelen en informatiebronnen die nodig
zijn om goed onderzoek te kunnen doen.
Met “De Vrolijke School” proberen we te bereiken dat leerlingen op een zinvolle en
betekenisvolle manier kennis gaan ontwikkelen en daarvoor geleidelijk aan de juiste
strategieën en vaardigheden ontwikkelen. De afgelopen periode hebben de
leerlingen onderzoeksprojecten uitgevoerd rond uiteenlopende onderwerpen zoals
de kwaliteit van het oppervlaktewater in Amsterdam, de kenmerken van chattaal, het
ontstaan van buikvliesontsteking, de manier waarop de kranten sinds de Tweede
Wereldoorlog hebben geschreven over het koningshuis, klimaatverandering, en de
manier waarop bepaalde moleculen zich binden aan receptoren waardoor de
overdracht van geneesmiddelen mogelijk wordt. De projecten zijn uitgevoerd door
leerlingen uit klas 3, 4 en 5.
Om na te gaan wat de effecten van het werken in een community of learners zijn
hebben we meetinstrumenten ontwikkeld waarmee we in de eerste plaats in kaart
brengen in welke mate een project echt een community of learners is geworden. Met
behulp van vragenlijsten, interviewschema’s, en observatieformulieren analyseren
we de gang van zaken tijdens de uitvoering van het project, vooral op bepaalde
kritische momenten, zoals de les waarin de leerlingen onderzoeksvragen genereren,
of de evaluatieles aan het eind van het project. In de tweede plaats meten we
leereffecten en veranderingen in belangstelling voor onderzoek en onderzoekend
leren.
Tijdens de workshop wordt de aanpak met meer details gedemonstreerd aan de
hand van video-opnamen die zijn gemaakt van het project StatIG, waarin leerlingen
een vergelijking hebben gemaakt van de manier waarop drie kranten sinds de
Tweede Wereldoorlog hebben geschreven over het koningshuis. Van de deelnemers
aan de workshop wordt een evaluatie van de sterke en zwakke kanten van deze
aanpak gevraagd. Met suggesties voor verbetering kunnen de deelnemende
docenten zelf hun voordeel doen wanneer zij in hun lessen een community of
learners willen opzetten en kan het project “De Vrolijke School” worden versterkt.
De deelnemers aan de workshop kunnen tevoren via de website van het project,
www.devrolijkeschool.nl, kennis nemen van de opzet van “De Vrolijke School”.
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workshop W11, vrijdag 14.00-15.15 uur

ZonnIG
Succesfactoren voor leerlingenonderzoek naar klimaatverandering
Angelique Breedveld, Ignatius Gymnasium Amsterdam
Joop van der Schee, Onderwijscentrum VU
Meer dan 100 derde klassers die zich tegelijkertijd via eigen
onderzoeksprojecten bezig houden met een stukje klimaatonderzoek
en aan het eind laten merken dat het boeiend was. Hoe doe je zoiets?
Wat moet je aan vakkennis aanbieden en wat kunnen ze zelf
verzamelen? Hoe moitiveer je leerlingen en hoe wordt het zinvol?

Een onderzoekend
klimaat deel 2:
het proces en het
product

ZonnIG is een van de onderdelen van het
project de Vrolijke School. De Vrolijke School
is een samenwerkingsverband tussen het
Ignatius gymnasium in Amsterdam en de
Vrije Universiteit. Doel is samen onderzoek
leren doen: onderzoekers van de VU samen
met leraren en leerlingen op school.
ZonnIG bood leerlingen de mogelijkheid
binnen het onderzoeksthema
klimaatverandering van Aardwetenschappers
van de VU zelf een deelonderzoek uit te
voeren. Leerlingen kiezen voor
onderzoeksvragen als ‘’Wat weten
Amsterdammers in verschillende stadsdelen
van klimaatverandering?” en “Welk effect
hebben vulkaanuitbarstingen op het
klimaat?” Voor het onderzoek werden uren
scheikunde en aardrijkskunde vrij gemaakt.
VU onderzoekers gaven gastcolleges en docenten op school zorgden voor de
begeleiding en organisatie.
Na een eerder, minder goed verlopen project ‘’WaterIG’’ verliep dit project zonnig. De
vraag is wat belangrijke succesfactoren zijn, want leerlingen vinden eigen onderzoek
in het algemeen leuk, maar zijn ook heel kritisch. Ze willen wat leren!
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen aan het denken gezet worden over onderzoek doen
en ook inzichten verwerven in de problematiek?
In de workshop vertellen we meer over het project, wat er goed ging en wat niet.
Vervolgens kunt u aan de slag met en reageren op leerlingenmateriaal en
onderzoeksuitkomsten. We hopen de workshop af te sluiten met een vrolijke en
zinnige discussie.
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workshop W12, vrijdag 15.45-17.00 uur

Trekken en duwen voor kwaliteit
Herman Schalk, Onderwijscentrum VU
Lukt het u uw leerlingen te laten reflecteren op de kwaliteit van hun
eigen onderzoek? Krijgen ze vat op wat onderzoek goed maakt?
Wat doet u om dat zoveel mogelijk te stimuleren?

Een onderzoekend
klimaat deel 3:
de docent en de
leerling

Om zicht te krijgen op hoe leerlingen kunnen leren de kwaliteit van hun onderzoek te
bewaken is twee jaar achtereen op twee scholen in 5 vwo minutieus de gang van
zaken gevolgd bij eigen onderzoek van leerlingen. Op verschillende manieren werd
daarbij geprobeerd het reflecteren op kwaliteit te stimuleren. Niet altijd met succes,
maar zeker ook niet altijd zonder!
Nadenken over kwaliteit vereist criteria. Die criteria kun je wel als gegeven
aanbieden, maar beter is het om ze al doende te ontwikkelen. Dus vanuit concreet
onderzoek, via het reflecteren op de kwaliteit ervan naar de criteria voor goed
onderzoek. En vervolgens kunnen de criteria weer op het onderzoek toegepast
worden waarmee de cirkel (of driehoek) rond is. Hieronder is dat in schema
weergegeven.
In de praktijk werkt deze opeenvolging echter niet vanzelf; om de ‘cirkel’gang in
beweging te krijgen is trekken en duwen noodzakelijk. De expertise van de docent
blijkt cruciaal, zowel wat de inhoud en uitwerking van de criteria als het beheersen
van begeleidingsvaardigheden betreft.
Ontwikkelen van
criteria voor goed
onderzoek

interactie
(m.n. taal)

Uitvoeren van
onderzoek

Reflecteren op kwaliteit
van onderzoek

Componenten van het leren bewaken van de kwaliteit van onderzoek. Hoewel de meest voor de
hand liggende wijze van doorlopen met de klok mee is (aangegeven door grote pijlpunten), lijkt heen
en weer gaan soms ook mogelijk (aangegeven met kleine pijlpunten).

In de workshop zullen verschillende manieren om te trekken of te duwen aan de orde
komen. Sommige worden bediscussieerd, andere ter plekke uitgeprobeerd.
Hoewel het onderzoek is uitgevoerd in 5 vwo, lijken de uitkomsten toepasbaar voor al
het leerlingonderzoek in het biologieonderwijs.
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lezing L13, zaterdag 09.00-10.15 uur

Tropisch klimaat
Piet van Ipenburg, Stichting Biodiversiteit en Educatie
Natuurbehoud staat niet meer in het centrum van de belangstelling. Het thema
klimaat biedt een goed kader om voor tropisch regenwoud eens na te gaan wat de
huidige situatie is. En als je dat deels vanuit eigen ervaring doet, dus doordrenkt van
het Nederlandse onderwijs in tropische landen rondkijkend, kijk je heel anders naar
Nederland dan als je hier bent. Over klimaat en de tropen dus, over hoe je daar een
onderwijsbaan kan krijgen, en over het van die afstand terugkijken naar het
Nederlandse onderwijsklimaat.
Rond 1985 was de bezorgdheid over het verdwijnen van tropische
regenwouden groot. Popster Sting ging er op bezoek, poseerde met kleurige
opperhoofden, dacht het noodlot wel even te keren, maar overzag de macht van
geldzucht. In grote lijnen werd het broeikaseffect op de wereldkaart ingetekend. Met
het verdwijnende Amazonewoud zouden klimaatgordels noordwaarts schuiven. Het
koude-oorlogsdenken produceerde de verklaring voor het verdwijnen van tropische
bossen: de Russen zaten erachter. Want zo zouden de graanzones, basis van
Amerika’s wereldmacht, naar Canada en Syberië doorschuiven. Sombere scenario’s
voor het jaar 2000 werden geschetst. We zijn daar alweer wat jaren voorbij. Hoe is
het die sombere voorspellingen vergaan? Wat is de situatie nu in de tropen, wat zegt
wetenschappelijk klimaatdenken tegenwoordig over tropische regenwouden?
Het onderwijsklimaat vlak over de Europese grenzen proeven via leuke
buitenlandse studiereizen heeft mijns inziens maar beperkt nut. Die showcase
scholen hebben in mijn ervaring een uitstekende staf, met creatieve, bezielende,
intern hooggewaardeerde eindverantwoordelijken. Je zou zo’n schoolleiding mee
terug moeten nemen en niet hun toevallige systeem. Het is juist het elders een tijdje
op een gewone school meedraaien dat het inzicht levert hoe het er in een ander
systeem echt aan toegaat.
Pas als je elders werkt, ervaar je bijvoorbeeld hoe doorgeschoten onze vwodeelvakken zijn/waren. Ook zie je van daar hoe je onze traditionele problemen in vier
havo kunt oplossen. Dat ons systeem met havo en vwo tot verspilling van talent leidt
en hoe makkelijk dat op te lossen is. Met als extraatje dat lesroosters maken er een
stuk simpeler op zou worden. Ik zal, aan de andere kant, ook wat van de roze wolken
proberen weg te blazen die rond het vak science hangen.
Een paar jaar dergelijke ervaringen zijn zeer waardevol. Ik zal ingaan op de
mogelijkheden om elders aan de slag te komen, ook als gewoon docent biologie met
gezinsverantwoordelijkheden.
Uniek aan Nederland tenslotte, ook binnen de westerse wereld, zijn onze
landelijke diploma’s. De corruptie in een derdewereldland maakt zoiets elders
onmogelijk. Het International Baccalaureate (IB) probeert dat gat te vullen. De
internationale waardering voor dat diploma is groot. Mits met voldoende punten kun
je er wereldwijd de beste universiteiten mee binnenstappen. Het is leerzaam om aan
den lijve te ervaren dat er ook binnen dat zo bonafide IB heel wat te rommelen valt.
Na afloop van deze lezing
- heeft u meer inzicht in het verband tussen tropisch regenwoud en het klimaat
- is de drempel verlaagd tussen u en eens in tijdje lesgeven in een ander klimaat
- waardeert én relativeert u nog meer de verworvenheden van Nederlands onderwijs.
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workshop W14, vrijdag 14.00-15.15 uur

Klimaatsverandering met
Science Across the World
Lida Schoen, Nederlands coördinator Science Across the World
'Climate change' is een nieuwe loot aan de al goed gevulde Science Across the
World boom (www.scienceacross.org). Het materiaal is web based en te bekijken op
www.scienceacross.org/index.cfm?fuseaction=content.showcontent&node=609.
Voorlopig is alleen een Engelse versie beschikbaar.
Na de zomervakantie 2006 starten de
proefuitvoeringen, waarvoor zich op dit moment
(juli 2006) al docenten uit 24 verschillende landen
aangemeld hebben. Dit getal zal tijdens de
conferentie zeker niet kleiner geworden zijn. Er
wordt samengewerkt met het West Midlands
Broadband Consortium
(www.wmnet.org.uk/wmnet/15.cfm) dat (gratis) zijn
uploadfaciliteiten (ook voor audio en video), videoconferencing en Flashmeeting ter
beschikking stelt aan deelnemende leerlingen en docenten. Een moderator ziet toe
op de kwaliteit van de inzendingen.
Het materiaal bestaat uit vier delen. Na en introductie volgen
1. The impacts of climate change where you live
2. The actions being taken to deal with climate change where you live
3. Reporting and publishing your findings
4. Discussing the issues
In deel 1 en 2 houden de leerlingen zich bezig met de gevolgen van
klimaatverandering in hun eigen land, zoals dijkverhoging, nieuwe/andere gewassen,
beperking watergebruik en het voorkomen van nieuwe ziekten. Ook kunnen ze
onderzoeken welke factoren klimaatverandering minimaliseren, zoals gebruik van
andere brandstoffen, nieuwe manieren voor verwarming, hernieuwbare brandstoffen
voor opwekken van elektriciteit en winnen van grondstoffen en energie uit afval.
De leerlingen moeten verschillende bronnen gebruiken: schoolboek, TV, radio,
kranten, internet (met goede zoektermen) en interviews. In deel 3 worden de
resultaten vertaald en geupload. In deel 4 wordt de beschikbare informatie uit de
andere deelnemende landen bestudeerd en besproken. Het materiaal biedt
discussievragen daarvoor.
Tijdens de werkgroep zal ik, indien nodig, meer over de achtergrond van Science
Across the World vertellen: vrijwilligersorganisatie, waar komt 't geld vandaan, hoe
kan ik meedoen, hoeveel lestijd kost 't, wat levert 't op?
Behalve 'Climate change' zijn ook bijvoorbeeld 'Biodiversity around us', 'What did you
eat?', 'Keeping Healthy' en 'Talking about Genetics' geschikt voor gebruik bij biologie
in verschillende leerjaren.
Het succes van het project (sinds 1990) berust op twee pijlers: kant-en-klaar
lesmateriaal (12 onderwerpen) en een database met deelnemende scholen (ruim
4000 in 123 landen).
U krijgt het proefmateriaal 'Climate change' en een uitgebreide brochure over inhoud
en werkwijze van Science Across the World. Samen kunnen we beslissen of het
materiaal vertaald moet worden in het Nederlands. Deelnemen aan 'Climate change'
biedt ook een mooie kans voor samenwerken met de talendocent(e).
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workshop W15, zaterdag 10.45-12.00 uur

Hoe veilig is het in jouw klas?
Verhalen over klassenklimaat en faalangst..
Jaap van Elst, lerarenopleiding VO/BVE, Hogeschool Rotterdam
“… Ik had Frans in het bijgebouw, van die noodlokalen met houten vloeren.
Mijn leraar was, realiseer ik me nu, jong. Ook besef ik nu pas hoe
zenuwachtig hij waarschijnlijk was, als beginnend docent.
Voor mij, als brugklasser, was hij een norse, onbenaderbare man. En
vooral tijdens repetities was het afschuwelijk. Hij liep, nee, stampte door
het lokaal.
En ondertussen keek hij rond. Ik voel zijn ogen nog in mijn rug priemen. En ik
voel nog de druppels zweet, als hij, achter me staand, over mijn schouder meekeek
naar de antwoorden die ik op schreef..”.
Nu ik, ook als leraar, de middelbare school verlaten heb, kom ik regelmatig oudleerlingen tegen. Zittend in de metro, op weg naar werk, studie of wat dan ook, halen
we herinneringen op, over de school, de lessen biologie. Maar ook gaat het dan
regelmatig over mijn verhalen over (faal)angst en de momenten waarop we “die
oefeningen” deden in de klas…
Jarenlang heb ik, met veel plezier, faalangstreductietrainingen voor leerlingen en hun
ouders gegeven. En ook nu nog, nu ik op de lerarenopleiding werk, geef ik nog een à
twee keer per jaar, zo’n training voor middelbare scholieren..
Tijdens deze workshop wil ik mijn ervaringen met jullie delen over preventie en
reductie van faalangst.
Wat kun je doen om faalangst te voorkomen?
Hoe maak je faalangst bespreekbaar? Hoe leg je aan leerlingen uit, dat je
geen “zwakkeling” bent en dat je dus gewoon heel normaal bent, als je faalangst
hebt?
Voor wie is deze workshop?
Voor iedereen, die meer over dit thema wil weten.
Wat neem je mee?
Enkele ideeën om faalangst te voorkomen
wat manieren om faalangstige leerlingen te
herkennen
wat tips om faalangst bespreekbaar te maken
en wat handvatten om leerlingen te helpen.
Maar vooral:
een verhaal, om aan je leerlingen te vertellen
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workshop W16, vrijdag 14.00-15.15 uur

In de vmbo-praktijk
Biologie-onderwijs volgens de concept-contextbenadering
Marco Mazereeuw, Lerarenopleiding biologie, Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden
Heb je je wel eens afgevraagd of het biologie-onderwijs in het vmbo praktijkgerichter
kan?
Een context is een praktijk... Zo begint de definitie van
een context die door de Commissie Vernieuwing
Biologie Onderwijs (CVBO) wordt gehanteerd.
De concept-contextbenadering zoals deze is
uitgewerkt in de concept leerlijn biologie van 4 tot 18
jaar lijkt het vmbo op het lijf geschreven. In de
bovenbouw van het vmbo is de beroepspraktijk aan
de orde van de dag. Leerlingen in de onderbouw
willen niets liever dan beginnen bij hun eigen
leefwereld. Daarmee ben je er echter nog niet.
Hoe kom je tot concreet materiaal dat gebruikt
kan worden in de les?
Op de boerderij
Hoe kun je het biologie-onderwijs laten aansluiten bij
de beroepsrichting?
Verandert het leerklimaat wanneer je met deze benadering het onderwijs vormgeeft?
Het eerste deel van deze workshop voor vmbo-docenten geeft aan welke
overwegingen een rol hebben gespeeld bij het vormgeven van de leerlijn biologie
toegespitst op het vmbo. In het tweede deel wordt aan de hand van bestaande
lessen gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de conceptcontextbenadering. Aansluitend is er de mogelijkheid om zelf richting te geven aan
een lessenserie in ontwikkeling.
Kortom, in deze workshop:
Maak je kennis met het vmbo-deel van de leerlijn biologie;
Krijg je een voorbeeld van een lessenserie op papier en ervaringen uit de klas;
Kun je zelf ervaren wat het is om een deel van een les volgens deze benadering
vorm te geven.
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workshop W17, zaterdag 9.00-10.15 uur

Naar een gezond klimaat in een kennisbank biologie
Jan Lutgerink, Ruud de Moor Centrum, OUNL, Heerlen
Rene Almekinders, Windesheim, Zwolle
Ontwikkeling kennisbanken RdMC
Binnen het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit Nederland
ontwikkelen we digitale kennisbanken als onderdeel van een breed opgezette
ondersteuning voor beginnende docenten. De kennisbanken moeten zodanig zijn
ingericht dat een beginnend docent ze als een nuttig hulpmiddel ervaart voor de
dagelijkse praktijk. Daarom bouwt het RdMC deze kennisbanken in samenwerking
met vertegenwoordigers van verschillende lerarenopleidingen en docenten uit het
voortgezet onderwijs. Het RdMC onderzoekt wat de behoefte van de doelgroepen is
door prototypen van kennisbanken te testen of flankerend onderzoek uit te voeren.
Er blijkt in de scholen, inclusief onder zittende docenten, veel belangstelling te
bestaan voor banken waar vakinhoudelijke thema’s en begrippen direct zijn
gekoppeld aan vakdidactische kennis. Er is vooral interesse voor veelvoorkomende
leerlingenfouten over abstracte begrippen (alternatieve concepties of misconcepties).
Kennis van mogelijke leerlingenfouten is een belangrijke voorwaarde om
vakinhoudelijke kennis adequaat over te kunnen dragen aan leerlingen.
Stand van zaken
Naast bijdragen aan het ontwerp van geschikte webpresentaties zijn de activiteiten
voor de kennisbank biologie tot nu toe vooral gericht geweest op het verzamelen en
presenteren van kennis over misconcepties bij leerlingen. Deze kennis hebben we
ook direct gekoppeld aan lesvoorbeelden. Op deze wijze proberen we vakspecifieke
onderwijsproblemen niet alleen snel herkenbaar te maken voor starters, maar ook
oplossingen of mogelijkheden aan te dragen voor een adequate kennisoverdracht.
Voornoemde vakdidactische kennis koppelen we steeds aan een kennisbasis,
die is geformuleerd op grond van vakinhoudelijke thema’s. We brengen nu ook in
toenemende mate vakinhoudelijke kennis in de kennisbank. Hierbij streven we naar
een heldere afstemming tussen vakdidactiek en vakinhoudelijke concepten. Sinds
kort werken we ook samen met docenten die betrokken zijn bij het maken van een
kennisbank biologie in een project van de Digitale Universiteit (kennisbank gericht op
studenten van de 2e-graads lerarenopleidingen biologie).
Doel workshop
In deze workshop lichten we onze activiteiten verder kort toe aan de hand van een
prototype kennisbank en vragen wij aan u om een webpublicatie van de kennisbank
biologie (in wording) te beoordelen (aan de hand van een korte vragenlijst). Daarbij
maakt u kennis met lesmateriaal dat plaats- en tijdonafhankelijk geraadpleegd kan
worden en vooral gericht is op een adequate didactische aanpak bij overdracht van
abstracte begrippen. We hopen dat u hier enerzijds van leert en anderzijds een
bijdrage kunt leveren aan een gezond klimaat binnen de kennisbank biologie (d.w.z.
zo goed mogelijk aansluitend op de behoeften van biologiedocenten). De workshop
zullen we afsluiten met een korte algemene terugkoppeling aan de hand van de
webpublicatie.
Belangstellenden voor de ontwikkeling van de kennisbanken biologie, natuurkunde
en scheikunde kunnen zich wenden tot:
Dr. J.T. Lutgerink, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit te Heerlen. Tel: 045
5762884
Jan.Lutgerink@ou.nl
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workshop W18, zaterdag 09.00-10.15 uur en zaterdag 10.45-12.00 uur

Dramatisch leerklimaat
Eric Verouden, docent drama Fontys lerarenopleiding Tilburg / acteur
Veel mensen zijn bekend met de term theater. Zij bezoeken weleens een voorstelling
of zijn zelf lid (of ooit lid geweest) van een amateurtheatergezelschap. Aan theater
zitten dus twee kanten; een receptieve kant: je kunt ernaar kijken of je kunt het zelf
doen: de actieve kant.
In een workshop Drama (afgeleid van het grieks: handelen) doen we oefeningen, die
betrekking hebben op het theaterspelen. Het doel is echter niet het opvoeren van
een productie, maar met elkaar (spelenderwijs) leren. Zo kun je gebruik maken van
drama om onderzoek te doen naar leercontexten, persoonsgebonden competenties
of docentenhouding.
Wanneer de werkvorm drama is en het thema van de conferentie 'Klimaat' stel ik
voor om in de workshop ons eigen 'klimaat' te onderzoeken. Dan gaat het over
temperament.
Zijn we in staat ons temperament voor het onderwijs positief aan te wenden. En hoe
dan?
Of zit het juist in de weg? Welke 'rol' speelt de docent?
En wat is functioneel?
Kortom een actief en persoonlijk onderzoek over omgaan met emotie, passie en
temperament in de klas.
Eric Verouden
In mijn werkzame leven volg ik al meer dan 20 jaar mijn passies: Theater en
onderwijs. Aanvankelijk los van elkaar, maar de laatste tijd echter steeds meer met
elkaar vervlochten. Zo geef ik Drama aan de Fontys Leraren Opleiding inTilburg en
verzorg veel trainingen op scholen over docentenhouding. Naast het lesgeven en het
geven van trainingen ben ik acteur en tour ik op het ogenblik (jan 2007) met een
gezelschap door Nederland.

Maak je lessen wat pittiger
door er wat drama aan toe te
voegen!
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workshop W19, vrijdag 11.30-12.45 uur

De docentenwerkplaats: hè, hè eindelijk?!
Claudia in ’t Veld, docent biologie Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Tom Toebes, docent biologie Fontys Lerarenopleiding Tilburg
In het beroepsonderwijs vindt al enige tijd een ingrijpende klimaatverandering plaats.
Leerlingen van het vmbo en mbo leren competentiegericht en de didactiek wordt
gebaseerd op de beroepspraktijk. Fontys Lerarenopleiding Tilburg is i.s.m. het
Platform Beroepsonderwijs en de Tilburgse scholen voor beroepsonderwijs vmbo en
mbo een innovatieproject gestart, TOP3C genaamd, dat tracht aan te sluiten bij deze
verandering. Bedrijven en instellingen uit de Tilburgse regio participeren.
Het project richt zich op het leren in zogenoemde ‘werkplaatsen’. Docenten en
leerlingen werken hierin samen aan praktijkopdrachten, die het bedrijfsleven
verschaft. De theorievakken worden geïntegreerd in het praktisch leren. Het
beroepsonderwijs en de beroepspraktijk groeien zo naar elkaar toe, waardoor
leerlingen naar verwachting gemotiveerder leren en beter functioneren in de
samenleving. Tot zover niets nieuws zou je zeggen: de oude ambachtsschool in een
nieuw jasje of is er meer……
Door bovenstaande ontwikkelingen verandert de rol van de docenten in het
vmbo en mbo op een manier die anders is dan vroeger: van docenten wordt
gevraagd dat zij zowel beschikken over kennis van hun vak als kennis van de
beroepspraktijk. Bovendien gaan zij de leerlingen als gids begeleiden op hun leerweg
naar die beroepspraktijk, waardoor didactische vaardigheden en het ontwerpen van
maatwerk in het onderwijs belangrijke taken in deze nieuwe docentenrol worden.
Het TOP3C-project introduceert een docentenwerkplaats. Docenten in het beroepsonderwijs en mbo, studenten en opleiders van de lerarenopleidingen en
medewerkers van regionale bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijs
en begeleiden de uitvoering ervan in de praktijk. Bovendien doen zij onderzoek naar
de effecten van hun werkwijze op de ontwikkeling van leerlingen, studenten en
docenten. Voor de lerarenopleiding is de docentenwerkplaats een vorm van
‘producerend leren’, een vak waarin toekomstige docenten zelfstandig onderwijs
leren ontwerpen.
TOP3C-project
In de workshop willen we het TOP3C-project verder toelichten. Daarna kunt u zelf
ervaring opdoen door deel uit te maken van een docentenwerkplaats die aan de slag
gaat met een case. In een plenaire terugkoppeling zal vervolgens uw mening worden
gepeild in hoeverre deze samenwerking efficiënt is en waardevolle producten
oplevert. Aangezien het TOP3C-project van mei 2005 tot mei 2008 loopt, is alle
tussentijdse feedback voor ons namelijk een welkome bron van inspiratie !
De workshop is met name bedoeld voor docenten in het vmbo en mbo en studenten
van de lerarenopleiding. Echter, iedereen die bij het lezen van het voorafgaande
enthousiast is geworden, en meer wil weten is natuurlijk van harte welkom.
Het TOP3C-project heeft nu slechts de regio Tilburg als proeftuin. Graag zouden wij
onze proeftuin uitbreiden. Hopelijk bent u na deelname aan de workshop
geïnteresseerd geraakt in de TOP3C-werkwijze en wilt u met ons meedenken over
mogelijkheden elders in Nederland.
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workshop W20, vrijdag 15.45-17.00 uur en zaterdag 10.45-12.00 uur

Het ICT-klimaat verandert:
Compex komt eraan!
Mariëtte Lieverse, Cito Arnhem
René Westra, Petrus Canisius College Alkmaar / Centrum voor Didactiek van
Wiskunde en Natuurwetenschappen afd. Didactiek van de biologie, Universiteit
Utrecht

Een van de meest succesvolle innovaties in het onderwijs is de inzet van ICT. Tot
enkele jaren geleden was het mogelijk om op woensdagavond al surfend op het net
een boeiend lesidee te ontdekken en dat op donderdagmorgen meteen in het
computerlokaal uit te testen. Nu is dat vrijwel ondenkbaar: het computerlokaal blijkt
volledig volgeboekt, reservering enkele weken voor je les is vaak broodnodig om aan
de beurt te komen.
Ook in de examens is ICT doorgedrongen. Na enkele experimentele rondes die in
2002 zijn gestart (de Compex-examens), wordt vanaf 2008 een deel van het centrale
examen biologie (ongeveer een derde) door alle leerlingen in ons land gemaakt met
behulp van de computer. Het gaat daarbij om videofragmenten, modellen, animaties,
nagebouwde websites of virtuele experimenten. In onze workshop krijg je eerst een
algemene inleiding, waarin we ingaan op het oefenen met de leerlingen, de
organisatie van het computergedeelte, de rol van de systeembeheerders en van de
schoolleiding. Daarna kun je zelf achter de computer kennismaken met een aantal
voorbeelden van materiaal dat in de jaren 2002-2006 in het kader van Compex is
ontwikkeld, bij voorbeeld Powersim-modellen, videofragmenten en een virtueel
experiment. Daarbij kun je zelf kiezen voor VMBO-, HAVO- en VWO-materiaal.
Onze workshop is dus bedoeld voor docenten van alle schoolsoorten. Het
uiteindelijke doel van de workshop is te leren hoe je met de op je afkomende
vernieuwing van het (gedeeltelijke) computer-examen goed kunt omgaan.
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workshop 21, vrijdag 15.45-17.00 uur

Poolworkshop voor biologen:
van klimaat, springstaarten en vette ganzen
Ad Huiskes (projectgroepleider Unit for Polar Ecology), Froukje Rienks
(wetenschapsvoorlichter) en Peter de Vries (onderzoeksassistent) Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Klimaatverandering is in het Noord- en het Zuidpoolgebied
goed te bestuderen. De veranderingen zijn hier ingrijpender,
en het ecosysteem is er eenvoudiger dus makkelijker te
doorgronden. Daarom zijn effecten van klimaatverandering
op ecosystemen, populaties en organismen juist daar zo
goed te zien. Open Top Chambers maken een belangrijk
onderdeel uit van de proefopstellingen op beide polen. Door
hun open dak verhogen ze plaatselijk de temperatuur zonder
de neerslag ter plekke te veranderen. Zo kunnen de
onderzoekers vooruit lopen op de (plaatselijke) opwarming
van de aarde en voorspellen wat de gevolgen zullen zijn
voor bijvoorbeeld de bodemvorming maar ook voor soorten
en ecosystemen in het algemeen.
Daarnaast blijft het poolklimaat natuurlijk ook respect afdwingen. Een
poolonderzoeker heeft het soms behoorlijk koud… Hoe redden plant en dier zich
onder zulke extreme omstandigheden? Neem nu het voorbeeld van de kleine
rietgans. Deze trekvogel vliegt ieder voorjaar honderden kilometers van Nederland,
België en Denemarken naar het welbekende eiland Spitsbergen. Daar moet deze
vogel in recordtempo eieren leggen en kuikens opvoeden voordat de sneeuw weer
terugkeert. Aan de trektocht, de keuzes en het (nood)lot van de kleine rietgans is ook
een spel gewijd: het Vette Ganzenspel. Dit speelt het NIOO op Open Dagen,
symposia en festivals. Maar ook voor het onderwijs kan het van nut zijn. Het is
gebaseerd op actueel onderzoek. Met een groepje deelnemers speel je een vlucht
ganzen. Het doel is voor iedere gans om zo vet mogelijk en op het juiste moment in
het broedgebied op Spitsbergen aan te komen. Meer vet en een goede timing
betekenen meer eieren. Je ondervindt dus aan den lijve wat de gevolgen zijn van
letterlijke of figuurlijke tegenwind, of juist wind mee. Klimaatverandering, boze boeren
(zie link 3 hieronder) en inzicht in ecologische principes komen allemaal voorbij.
De opzet van de workshop is: eerst een inleiding op het ecologische
poolonderzoek (met de nodige mooie plaatjes natuurlijk) en daarna het spelen van
het Vette Ganzenspel met het bekijken van de mogelijkheden om dit in het eigen
onderwijs toe te passen.
Interessant om te weten, is dat in maart 2007 het International Polar Year van
start gaat (zie link 4). Het themajaar duurt vreemd genoeg wel twee jaar, maar dat
geeft alleen maar meer aanleiding om er aandacht aan te besteden. Ook voor het
onderwijs staat er van alles op stapel… Poolonderzoeker en medeorganisator Ad
Huiskes brengt u op de hoogte.
Links
1. Website Unit for Polar Ecology van het NIOO:
www.nioo.knaw.nl/PROJECTS/UPE/
2. Website met informatie over Antarctica van het NIOO:
http://www.nioo.knaw.nl/NEWS/antarctica/CONTENT/indexNL.htm
3. Persbericht ‘Noorse boeren verjagen mee-eters, en verknallen zo de kansen van
trekvogels’: http://www.nioo.knaw.nl/NEWS/persbericht.htm (bij 16-02-2006)
4. Website International Polar Year, Nederland: http://www.nwo.nl/ipy/
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workshop W22, vrijdag 15.45-17.00 uur

Klimaatmodellen met Powersim
Bart Ormel, Elwin Savelsbergh
Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit
Utrecht
Het klimaat op aarde verandert – zoveel is duidelijk.
De voorspelde biologische gevolgen, bijvoorbeeld
voor het broedsucces van de bonte vliegenvanger,
worden langzamerhand ook in veldstudies bevestigd.
Maar de klimaatverandering zelf, hoe zal het daar
verder mee gaan? Valt dat te voorspellen? Hoe werkt
het klimaat eigenlijk? En hoe kom je daar achter?
Hoewel het idee van de aarde als
superorganisme (Gaia, Lovelock) niet meer zo in de
mode is, zit het klimaatsysteem wel vol met
ingewikkelde terugkoppelingen waarbij iedere verandering weer andere
(versterkende of juist tegenwerkende) veranderingen teweeg brengt. Sommige van
die effecten zijn fysisch, andere chemisch of biologisch van aard. Je kunt lijnen uit
het verleden dus niet zomaar doortrekken naar de toekomst. Het zou zelfs kunnen
dat de toekomstige ontwikkeling gedeeltelijk chaotisch verloopt, en dat je de lijn ook
met een goed klimaatmodel maar beperkt kunt doortrekken.
Wereldwijd zijn duizenden mensen bezig met het voorspellen van
klimaatontwikkelingen en het ontwikkelen van modellen daarvoor. In de module
“voorspellen is moeilijk – vooral de toekomst” laten we leerlingen zelf een deel van
die ontwikkeling meemaken, om ze zo een beter begrip te geven van de gebruikte
technieken en de mogelijkheden en beperkingen van (voorspellende)
computermodellen. Hoewel deze module vooral bedoeld is voor gebruik binnen het
deelvak natuurkunde 2, of in het nieuwe vak ‘Natuur, Leven, Techniek’, zitten er aan
klimaatmodelleren ook belangrijke biologische aspecten. Bovendien komen de
gebruikte technieken met bijbehorende mogelijkheden en beperkingen ook terug bij
biologisch modelleren, bijvoorbeeld in de ecologie.
In onze workshop presenteren we het onderwijsontwerp van deze module, we
bouwen enkele eenvoudige klimaatmodellen waarin ook biologische aspecten aan de
orde komen, en we gaan in op de ervaringen in de klas, waarbij we uitgaan van de
bovenbouw van het VWO.
“Voorspellen is moeilijk” maakt deel uit van de modulenreeks
"computerondersteund modelleren". In de modulen uit deze reeks bouwen en testen
de leerlingen zelf steeds geavanceerdere modellen voor verschijnselen op het
grensvlak van biologie, en wis-, natuur- en scheikunde. Momenteel zijn de volgende
modulen beschikbaar:
- Populaties in beweging (ecologie)
- Hollen of stilstaan (homeostase bij de mens)
- Mosselkweek in de Oosterschelde en konijnen in het N.H. Duinreservaat
(ecosystemen)
- Een sportieve beweging (mechanica)
- Waskracht! (scheikunde)
- Voorspellen is lastig–vooral de toekomst (klimaat)
- Een harmonie met dissonanten (getijdenbeweging)
Daarnaast zijn er losse opdrachten op allerlei terreinen.
Voor meer info: www.cdbeta.uu.nl/vo/modelleren
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workshop W23, vrijdag 14.00-15.15 uur en zaterdag 09.00-10.15uur

Boer zoekt grutto
Dorien Farjon en Sandra Elzinga
Jac. P. Thijsse College, Castricum
In het kader van de door de CVBO in gang
gebrachte vernieuwingen in het biologie- onderwijs
hebben we een lessenserie gemaakt en
uitgeprobeerd in 4 HAVO.
Het doel van de lessenserie was in de eerste
plaats om de leerlingen zich meer bewust te laten
worden van hun leefomgeving. De omgeving van
onze school in Castricum leent zich daar uitstekend
voor. Echte natuur is daar niet snel meer te vinden,
beheerde natuur wel. Maar hoe beheer je die
natuur? Waar let je op? Wat is belangrijk?
Ten tweede wilden we graag dat de leerlingen bekend raakten met
verschillende begrippen die horen bij het concept ‘ecosysteem’.
De lessenserie heeft als derde doel om het concept ‘ecosysteem’ te verbinden met
(beroeps)toepassingen.
Dit alles wilden we bereiken door de leerlingen met behulp van excursies en
opdrachten de ecologische theorie toe te laten passen op een bepaalde situatie. We
wilden dat de leerlingen vertrouwd raakten met verschillende begrippen die te maken
hebben met de dieren in een ecosysteem.
Aan de hand van het te maken product probeerden we de leerlingen zich
bewust te laten worden van de eisen die een bepaalde diersoort stelt aan de
leefomgeving. En bovendien probeerden we daarmee enkele beroepstoepassingen
te belichten die verwant zijn aan dit onderwerp.
“Boer zoekt vrouw” was een
populair tv-programma, de titels
van de contexten zijn daarom
hieraan ontleend.
In de workshop laten we zien
welke contexten we hebben gebruikt en welke
concepten daarin behandeld werden. Aan de
hand van foto’s en producten laten we zien wat
de leerlingen hebben gedaan in deze lessen.
Ook laten we leerlingen zelf aan het woord over
deze aanpak. Onze workshop is geschikt voor
docenten in de bovenbouw van VMBO, HAVO
en VWO.

33

lezing L24, zaterdag 10.45-12.00 uur

Fossiele broeikasklimaten analoog aan toekomstige klimaten?
Appy Sluijs, Institute of Environmental Biology, Universiteit Utrecht
Hoe goed zijn onze voorspellingen?
De verwachtingen die het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)
presenteert over het klimaat van de toekomst zijn gebaseerd op klimaatmodellen.
Zulke modellen zijn precies hetzelfde als de weermodellen die Erwin Krol presenteert
tijdens het achtuurjournaal. Deze modellen kunnen tegenwoordig redelijk goed het
huidige klimaat en weer simuleren. Om deze reden worden ze gebruikt om een
wereld met stijgende CO2 concentratie te modelleren. Om zo te kijken hoe snel de
temperatuur zal stijgen en de ijskappen zullen gaan smelten. De verwachting is dat
deze eeuw, een verdubbeling van de preïndustriële waarde van CO2 wordt
bewerkstelligd: 560 ppm. Ergens volgende eeuw is een verviervoudiging een feit:
1120 ppm. Met deze kennis zou bij ons allen een belletje moeten gaan rinkelen die
de vraag stelt hoe goed de klimaatmodellen werken als de atmosfeer zoveel CO2
bevat. De enige manier om deze modellen te testen is door terug te gaan in het
geologisch verleden naar een periode die zulke hoge CO2 concentraties kende. Een
belangrijke vraag is daarom hoe het klimaat toentertijd werkte en of dat beeld klopt
met wat de klimaatmodellen simuleren voor die tijdsperiode.
Saillant ‘detail’ is dat dit soort CO2 waarden zich op aarde niet voorgedaan
hebben in de afgelopen 35 Miljoen jaar, dus ook niet tussen de ijstijden van de
afgelopen 5 Miljoen jaar. Deze fossiele broeikasperiode heet het vroege Paleogeen
(zo’n 65-55 miljoen jaar geleden). De gemiddelde temperatuur tijdens het vroege
Paleogeen was een stuk hoger dan in het huidige klimaat, waarschijnlijk door de
hoge broeikasgasconcentraties. Grote ijskappen, zoals die nu op Antarctica en
Groenland aanwezig zijn, waren er niet. Er liepen krokodillen rond in Alaska.
Het onderzoek dat wij verrichten bij Biologie en Aardwetenschappen op de
Universiteit Utrecht, richt zich onder andere op het zo goed mogelijk begrijpen van de
klimaten van het vroege Paleogeen. Bovenop de al warme, broeikascondities die
zich voordeden in het vroeg Paleogeen is een kortstondige periode van extreme
mondiale opwarming ongeveer 55.5 miljoen jaar geleden die het Paleoceen-Eoceen
temperatuur maximum (PETM) wordt genoemd. Het PETM karakteriseert de grens
tussen het Paleoceen en Eoceen en werd vrijwel zeker veroorzaakt door een
verhoging van de broeikasgas concentraties. Bewijs voor opwarming is onder andere
vergaard met behulp van geochemische methoden. Ook vonden migraties van
(sub)tropische land- en zeeorganismen richting de polen plaats.
Het PETM lijkt in veel opzichten op de huidige trends. Ten eerste was de
hoeveelheid koolstof die toentertijd snel in de atmosfeer gepompt werd (door
natuurlijke oorzaak) in dezelfde orde grote als de huidige en toekomstige input door
de mens. Ook nu wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen de verhouding
stabiele koolstofatomen snel lager doordat fossiele brandstoffen bestaan uit 12C-rijk
koolstof afkomstig van organismen. De temperatuur neemt snel toe, de oceaan
verzuurt, de zeespiegel stijgt en er vinden migraties van soorten planten en dieren
plaats richting de polen. We kunnen het PETM dus gebruiken als analoog van de
huidige trends en op basis daarvan voorspellen wat er in de (verre) toekomst met het
klimaat gaat gebeuren.
Ik zal ingaan op wat we weten van het klimaat in het Paleoceen en Eoceen en
gedurende het PETM. Vervolgens laat ik zien dat de klimaatmodellen die we
gebruiken om de toekomstige broeikasklimaten te voorspellen, zeer slecht het
klimaat van het deze fossiele broeikasperiode simuleren. Dit zet directe vraagtekens
bij de kwaliteit van de modellen en, als zodanig, de voorspellingen voor de toekomst.
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workshop W25, vrijdag 15.45-17.00 uur

Een beetje meer verliefd
Gee van Duin, Instituut voor de Lerarenopleiding-UvA / Cartesius Lyceum
Amsterdam
Als je leven het klimaat is, dan is verliefdheid een hete zomer.
Verliefdheid is ook hot.
Voor vierdeklassers havo/vwo geldt dat zondermeer, maar als je kijkt naar wat er aan
boeken verschijnt en wat er over verliefdheid op televisie komt, is het ook
wetenschappelijk een hot item.
In opdracht van de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs is een
lessenserie voor 4havo/4vwo ontwikkeld over verliefdheid waarvan op 6 juni in een
CVBOdag al verslag is gedaan. Verliefdheid wordt daarin benaderd als een
leefwereldcontext en van daar uit gaan leerlingen de wetenschappelijke kant
exploreren van de biologische aspecten van verliefdheid. Zo leren ze biologische
begrippen. Een essentieel denkgereedschap voor leerlingen daarbij is de
conceptmap (begrippennetwerk). Een uitgebreide neerslag staat op internet (zie
http://www.ilo.uva.nl/homepages/gee/CVBO/index.htm).
Ten tijde van de
conferentie is deze lessenserie
op een andere school in
verbeterde vorm wéér gegeven
en dat maakt het mogelijk om te
zien of er sprake was van een
onderwijskundige one night
stand of dat verliefdheid als
context een serieuze partner
van het nieuwe
biologieonderwijs kan zijn.
Wie interesse heeft kan
zich eerst oriënteren op de
bovengenoemde website. Bij
intekening is vereist dat u zich
via de site goed voorbereidt
over de vorm en inhoud van
deze lessenserie, zodat we in
de workshop verder kunnen
komen dan alleen maar
dunnetjes overdoen wat er in de
klas is gebeurd.
In deze workshop krijgt u
een vrolijke voortoets over
relevante concepten, u ziet een filmfragment, u praktiseert het samenwerkend
bouwen aan een conceptmap (om te zien of het proces zo eenvoudig is als het
product doet vermoeden), u krijgt kort verslag van wat anders is gedaan en gegaan
na de eerste ronde (zoals die op de website staat), en we bediscussiëren in hoeverre
dit alles nu recht doet aan je leerlingen, je vak en jezelf als docent. Want het gaat wél
over de bovenbouwbiologie van vier jaar na nu…
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lezingen L26 en L27

Klimaatsverandering door de mens?
Paleo-ecoloog Bas van Geel is van mening dat de huidige klimaatsverandering veel
eerder komt door de invloed van de zon dan door de invloed van de mens.
Hoogleraar milieuwetenschappen Pier Vellinga denkt wel dat de mens een grote rol
speelt. Na de lezing van Pier Vellinga - waar aan het eind stevig gediscussieerd zal
worden - geeft Bas van Geel in een volgende lezing zijn visie op
klimaatsverandering. Ook hij zal daarover met het publiek in debat gaan.
lezing L26, vrijdag 14.00-15.15 uur

Het klimaat is een biologisch product
Pier Vellinga, hoogleraar Milieuwetenschappen en decaan van de faculteit der
Aard- en Levenswetenschappen (FALW) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
In zijn boek “A new look at life on earth” laat Lovelock zien dat het leven op aarde
verantwoordelijk is voor de temperatuur op aarde. Leven op aarde bestaat zo
ongeveer 3,5 miljard jaar. Sindsdien is de temperatuur veel minder veranderd dan je
zou verwachten. De energie die de zon produceert is in die periode met ongeveer
30% toegenomen en het aardoppervlak is ingrijpend veranderd.
Stelling 1: Biologisch leven werkt als een thermostaat die de temperatuur op
aarde min of meer constant houdt.
Gedurende ijstijden, zoals wij de afgelopen 2 miljoen jaren kennen, is de
gemiddelde temperatuur ongeveer 5 graden lager. IJstijden ontstaan door een kleine
slingering in de baan van de aarde om de zon (Milancovitch cycli, iedere cyclus duurt
ongeveer 120.000 jaar). Een eerste afkoeling wordt versterkt door toename van
sneeuw en ijs en bijbehorende reflectie van warmte en door afname van de uitstoot
van broeikasgassen. Deze terugkoppelingen veroorzaken verreweg het grootste deel
van de temperatuurdaling. Als de slinger voorbij is krijgt de thermostaat weer vat op
de zaak.
Stelling 2: Kennis van de natuurlijke terugkoppelingen rondom ijstijden geeft
inzicht in de opwarming die de huidige uitstoot van CO2 ons kan brengen.
Door het winnen en verbranden van fossiele brandstoffen (voormalig leven) is
de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer de laatste 100 jaar met ca. 40
% toegenomen. Als gevolg hiervan en van wat er de komende 25 jaar onvermijdelijk
nog bij komt zal de aarde ongeveer 2 graden warmer worden. Verdere
temperatuurverandering is afhankelijk van de verdere uitstoot van broeikasgassen en
van de “gevoeligheid” van de aarde. Deze gevoeligheid wordt bepaald door
biologische processen in oceanen, bossen, moerassen en permafrost gebieden.
Stelling 3: Wanneer de biologische terugkoppelingen positief en sterk zijn, zal
bij voortgaand gebruik van fossiele brandstoffen met CO2 uitstoot, de
opwarming van de aarde de komende 100 jaar kunnen oplopen tot 6 graden
Celcius.
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur. Soorten zijn gewend
aan een bepaalde variatie in vocht en temperatuur en de hieraan gekoppelde
beschikbaarheid van voedsel. Klimaatverandering heeft invloed op beide, maar niet
synchroon. Sommige soorten zullen gunstige, andere ongunstige condities krijgen.
Juist de (voortdurende) verandering geeft onverwachte, voor sommige positieve,
maar voor de meeste mensen en ecosystemen negatieve effecten. Denk hierbij aan
de processierups en aan teken, maar ook aan hittegolven, droogtes en
overstromingen waarop onze gebouwde omgeving niet is ingesteld.
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Stelling 4: We zullen in ieder geval niet geruisloos overgaan naar een klimaat
en ecosystemen zoals we nu kennen in Frankrijk
Landgebruik en infrastructuur zullen grote invloed ondergaan van
klimaatverandering. Aanpassen kan pro-actief en kan reactief vorm krijgen. Pro-actief
vraagt investeringen vooraf. Reactief zal gepaard gaan met forse schade. De grote
vraag is of wij politiek en bestuurlijk in staat zijn te anticiperen op klimaatverandering.
Stelling 5: Vroege herkenning van klimaateffecten kan helpen grote
klimaatrampen te voorkomen.
lezing L27, vrijdag 15.45-17.00 uur

Het klimaat verandert:
maar is de mens wel schuldig?
Bas van Geel, Paleo-ecologie en Landschapsecologie - Instituut voor
Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica, Universiteit van Amsterdam
Het klimaat verandert onmiskenbaar. Als de mens inderdaad verantwoordelijk is voor
klimaatverandering (versterkt broeikaseffect) dan ligt er een belangrijke taak bij
docenten wat betreft de bewustwording ten aanzien van het gebruik van fossiele
brandstoffen. De grote vraag is echter: verandert het klimaat door ons, of neemt de
temperatuur vooral toe door toegenomen activiteit van de zon?
Het klimaat is nooit stabiel geweest. Resten van planten en andere organismen
in veenafzettingen en sedimenten uit meren en oceanen vormen een belangrijke bron
van kennis over klimaatveranderingen in het verleden. Gebleken is dat
klimaatveranderingen gedurende de afgelopen 11.000 jaar veelal samengingen met
14
10
fluctuaties van de isotopen C (koolstof-14) en Be (beryllium-10) in jaarringen van
bomen en in boorkernen uit ijskappen op Groenland en op de Zuidpool. De activiteit
van de zon is bepalend voor de hoeveelheid kosmische straling die op aarde
doordringt en daarmee beïnvloedt de zon de aanmaak van deze twee isotopen. We
kunnen met behulp van beide isotopen de activiteit van de zon in het verleden
reconstrueren.
Een abrupte klimaatverandering omstreeks 850 v. Chr. is onderwerp van
onderzoek. Tijdens deze overgang veranderde het klimaat plotseling van relatief
warm en droog naar koel en vochtig, nadat de zonne-activiteit plotseling minder was
geworden. Voor mensen die in gebieden woonden met een hoge grondwaterstand
was deze klimaatverandering zeer ingrijpend. Zo kwam een langdurige
bewoningsfase in West-Friesland door verhoogde neerslag en een sterke stijging van
het grondwater plotseling tot een einde. Dezelfde klimaatverandering had in ZuidSiberië ook grote gevolgen: gebieden die tot dan toe halfwoestijn waren geweest
veranderden door toegenomen neerslag in een vruchtbare steppe met een hoge
biomassa-productie (weelderige plantengroei; veel voedsel voor grazende dieren).
Dit leidde tot opbloei en expansie van de cultuur van het ruitervolk dat bekend staat
als de Scythen.
Veranderingen in zonne-activiteit zijn relatief zeer klein en dat is vooral de reden
dat natuurkundigen en klimatologen lang van mening zijn geweest dat
klimaatveranderingen niet door de zon veroorzaakt kunnen zijn. Inmiddels zijn er
enkele mogelijke ‘versterkingsmechanismen’ voorgesteld:
1.
kosmische straling zou mede verantwoordelijk zijn voor wolkenvorming, met
effecten op temperatuur en neerslag.
2.
fluctuaties van UV-straling afkomstig van de zon zouden, via ozon-productie in
de stratosfeer en de daaraan gekoppelde absorptie van zonne-energie, effect
hebben op windpatronen.
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Het klimaatsysteem blijkt in het verleden bijzonder gevoelig te zijn geweest voor
variaties in zonne-activiteit. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit
tegenwoordig en in de toekomst minder het geval is, respectievelijk zal zijn. De factor
zonne-activiteit kan door gebrek aan kennis van de versterkingsmechanismen helaas
nog niet goed gekwantificeerd worden. Waar het gaat om de balans tussen
antropogene en natuurlijke klimaatverandering is er vermoedelijk sprake van een
sterke onderschatting van de rol van de zon. Als de zon inderdaad verantwoordelijk is
voor de klimaatverandering van de laatste decennia dan is ‘klimaatbeleid’ onzinnig. Is
er misschien sprake van ‘collectieve zelfbetrekkingswaan’? Met andere woorden:
berust het idee van antropogene klimaatverandering vooral op fantasie en
doemdenken?
Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en intensief onderzoek
naar nieuwe vormen van duurzame energievoorziening is absoluut urgent: de
luchtkwaliteit moet verbeteren en er zijn geopolitieke redenen (fossiele brandstof raakt
op en dat maakt landen die daar niet zelf over kunnen beschikken kwetsbaar; landen
met fossiele brandstoffen zijn ook kwetsbaar; oorlogsgevaar).
Aan de hand van een reeks illustraties zal de spreker inzicht geven in de aanpak
van onderzoek naar klimaatveranderingen in het verleden. Tevens worden
discussiepunten aangedragen betreffende de interpretatie van het huidige en het
toekomstige klimaat.
Stellingen:
1.
Antropogene klimaatverandering is hoogst
onzeker. Vooral de activiteit van de zon is
bepalend voor het klimaat.
2.
Waar het gaat om beperking van het
gebruik van fossiele brandstoffen zijn er
twee goede argumenten: 1) verbetering
luchtkwaliteit; 2) geopolitieke redenen.
3.
‘Alarmisten’ hebben een hype veroorzaakt.
We hebben dat enkele decennia geleden
ook als eens gezien. Toen betrof het ‘das
Waldsterben’.
4.
Als binnen enkele jaren duidelijk wordt dat
de mens niet, of nauwelijks
verantwoordelijk is voor
klimaatverandering dat heeft dat negatieve
effecten voor het aanzien van de
wetenschap. ‘Alarmisten’ zouden hun
boodschap moeten relativeren.
5.
‘Klimaatsceptici’ en ‘alarmisten’ doen er
goed aan om hun standpunten te
bediscussiëren en open te staan voor de
mogelijkheid dat hun interpretatie van de
huidige klimaatverandering onjuist is.
Pogingen om elkaars reputatie en
integriteit te ondermijnen zijn
contraproductief.

Een ingrijpende klimaatverandering rond 850 v. Chr.
is duidelijk zichtbaar in een hoogveenprofiel in
Drente. Het veen wordt bemonsterd door stalen
bakken in het profiel te slaan. De inhoud wordt op het
laboratorium onderzocht op botanisch samenstelling.
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workshop W28, zaterdag 10.45-12.00 uur

Het natuurwetenschappelijk klimaat
in de klas
Willem Bustraan, Hein Dirks - EHvA, Educatieve Hogeschool van Amsterdam

Hoe bepaal je de kenmerken van het
natuur-wetenschappelijk klimaat in een
klas? En welke weersverschijnselen zijn
typerend voor dit klimaat?
Leerlingen gaan niet allemaal
vervolg-opleidingen met biologie,
natuurkunde of scheikunde doen. Ook
komen zij niet allen in hun latere beroep
met deze vakken in aanraking. Maar
onze leerlingen worden wel allemaal
burgers die informatie voorgeschoteld
krijgen, een mening hebben of
beslissingen moeten kunnen nemen.
Ons onderwijs moet leerlingen voorbereiden
op het latere leven en een natuurwetenschappelijke basis is daarvoor
onmisbaar. Maar dan moeten de leerlingen
wel een natuurwetenschappelijk klimaat
ervaren hebben. Dit klimaat is gebaseerd op
de uitspraak: “het gaat niet om wat je weet,
maar om hoe je weet wat je weet´
Wij zetten jullie op verschillende
manieren aan het werk om kenmerken van
het klimaat te ervaren en wij doen dit met een
bedoeling!
Op scholen wordt overlegd over afstemming tussen vakken en/of het ontwikkelen
van leergebieden, over nieuwe inhouden en nieuwe leeromgevingen.
Docenten kunnen pas goed aan deze gesprekken deelnemen wanneer zij de
kenmerken van een natuurwetenschappelijk klimaat kennen en deze kenmerken
kunnen vertalen naar een leeromgeving waar “science for public understanding”
uitgangspunt is.
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workshop W29, vrijdag 14.00-15.15 uur en zaterdag 09.00-10.15 uur

Klimaatsverandering brengt geheimen
van de zee aan het oppervlak
Katja Philippart, marien ecoloog (NIOZ)
Sinds 1900 is de luchttemperatuur met 0.8 °C gestegen. Het grootste deel van die
stijging heeft plaatsgevonden in de laatste 30 jaar. Deze temperatuurstijging is niet
zonder gevolgen gebleven voor onze zeeën. Al reageren oceanen in het algemeen
traag op klimaatverandering, vergeleken met de afgelopen 100 jaar zijn de zoute
wateren van Europa nog nooit zo warm geweest. Uit langjarige veldwaarnemingen is
gebleken dat deze temperatuurstijging ook niet zonder gevolgen is gebleven voor het
leven in de zee.
Voor veel mariene planten en dieren wordt het ritme van hun leven bepaald
door omgevingsfactoren, zoals het klimaat. Zo planten veel mariene organismen zich
pas voort als het zeewater in het voorjaar een bepaalde temperatuur heeft bereikt.
Een relatief zachte winter leidt dan tot een vervroeging van het moment van paaien.
Omdat niet alle soorten op dezelfde manier op veranderingen in temperatuur
reageren, kunnen er vervolgens ontkoppelingen optreden tussen processen die
eerder op elkaar waren afgestemd. Zo is er in de Waddenzee mogelijk al een
ontkoppeling opgetreden tussen temperatuur-gestuurde voortplanting van
schelpdieren en zonlicht-gestuurde start van de voorjaarsbloei van de het
fytoplankton, de voornaamste voedselbron voor de jonge schelpdierlarven.
Eén mogelijkheid voor een marien organisme om met deze veranderingen om
te gaan is het opzoeken van een nieuwe leefomgeving, waarin het klimaat hetzelfde
is als in het vorige onder de oude omstandigheden. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat er momenteel een grote verhuizing van mariene organismen naar het noorden
gaande is. Waar het door ons culinair gewaardeerde soorten betreft, worden ze op
de voet gevolgd door de visserijvloot. Waarschijnlijk worden spaanse inktvissen over
enkele decennia in grote getale voor de kust van Engeland aangetroffen. Pech voor
de Spanjaarden en leuk voor de Engelse vissers?
Het KNMI voorspelt niet alleen een verdere stijging van de temperatuur, maar
ook veranderingen in de neerslag, wind en zeespiegel. Eerder gevonden relaties
tussen de abiotiek en de biotiek in mariene ecosystemen geven aan dat zelfs de
meest behoudende scenario’s voor het klimaat van de 21e eeuw zichtbare gevolgen
zullen hebben voor de Waddenzee en Noordzee. Al zijn er in de vroege historie wel
eerder perioden geweest waarin het klimaat snel veranderde, we hebben er nog
nooit zó met onze neus bovenop gestaan. We zien nu veranderingen in de zee die
we vooraf niet hadden verwacht, maar achteraf wel goed te begrijpen zijn. Kortom,
het zijn razend spannende tijden voor de mariene biologie en dus ook voor het
biologieonderwijs!
Tijdens deze workshop kan
Schelpdierlarven en fytoplankton in de
er, na een presentatie over de
Waddenzee. Klimaatverandering leidt
mogelijk tot minder noordelijke soorten
meest recente ontwikkelingen in de
door een (verdere) verlaging van de
zee als gevolg van de
eiproductie en een lagere overleving van
klimaatverandering, zelf aan de
jonge schelpdieren door een
hand van levend materiaal gekeken
vermindering in het voedselaanbod en
worden naar de effecten van
verhoging van de predatiedruk door
garnalen.
verschillende groeiomstandigheden
in het noorden en het zuiden van Nederland op het leven in de zee. De eenvoudige
aanpak van dit experiment leent zich uitstekend voor toepassing in het middelbaar
onderwijs.
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workshop W30, vrijdag 11.30-12.45 uur

Opgewarmd Nederland:
lekker of een tandenbrekertje?
Rolf Roos (bioloog, publicist) www.natuurmedia.nl
Klimaatverandering; eerst een vermoeden, toen een aanname, nu een hard feit - met
grote gevolgen voor natuur en mens. Rolf Roos, samensteller van boek + DVD +
website Opgewarmd Nederland’ gaat in op de nu bekende gevolgen voor plant en
dier, voor ecosystemen als bossen, moerassen, rivieren en wateren. De
lezing/workshop wordt geïllustreerd met filmmateriaal dat deels ook online
beschikbaar is op www.opgewarmdnederland.nl
Zowel voor docenten als leerstofontwikkelaars is de lezing geschikt: om nieuwe
inzichten op te doen en kennis te maken met filmateriaal in de vorm van korte clips
die zich goed lenen als introductie op een thema als klimaat en natuur of integratie in
lessen over evolutie, ecologie en aanpassing.
Deelnemers kunnen zich voorbereiden door vooraf de website
www.opgewarmdnederland.nl te bezoeken en kennis te nemen van variatie aan
filmclips met gevolgen voor (Nederlandse ) flora en fauna.
Als werkvorm gebruik ik een combinatie van lezing en onderwijsleergesprek waarbij
ik graag hoor waar docenten zelf tegen aan lopen bij het concreet maken van dit
onderwerp en welke clips meer en minder geschikt zijn....
Na afloop heeft de deelnemer goed zicht op de gevolgen voor de natuur in ons land
zich een mening gevormd over de betekenis ervan.

Roos, R. e.a. (red.), Opgewarmd Nederland (boek + DVD),
ISBN 90 808158 2 9 Te bestellen voor 14,95+3,50
verzendkosten via: www.opgewarmdnederland.nl
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workshop W31, zaterdag 10.45-12.00 uur

Overtuiging bepaalt gedrag,
en overtuiging is een keuze!
Anneke Durlinger, trainer/coach bij het Instituut voor Eclectische Psychologie
Carel Woudt, docent/coach in het MBO; Menso Alting College, Alfa College
Groningen en zelfstandig trainer en coach
"Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje."
"Als je je zinnen er maar op zet, dan kun je alles bereiken wat je maar wilt."
Herken je ze? Dit soort van uitspraken van ouders, van jezelf, waar je door je
opvoeding, door je opleiding, door je ervaring in de loop der jaren in bent gaan
geloven. Dit soort overtuigingen zijn van invloed bij de keuzen die je maakt, het
vertrouwen waarmee je je bepaalde vermogens eigen maakt. Deze overtuigingen
leiden daardoor al dan niet tot succesvol gedrag. Je persoonlijke overtuigingen
zullen dan ook bij elke vorm van interactie een duidelijke (onbewuste) rol meespelen.
Ook in je eigen beroepsbeoefening spelen persoonlijke overtuigingen een belangrijke
rol. Het leef-, werkklimaat in de klas zal hierdoor sterk beïnvloed worden.
In de workshop gaan we die persoonlijke overtuigingen onder de loep nemen en de
effecten daarvan bekijken op het lesgeven en op het leren van leerlingen.
Daarnaast zullen we ingaan op pragmatische vooronderstellingen die communicatie
effectief zullen beïnvloeden.

42

lezing L32, vrijdag 14.00-15.15 uur

Actief leren vereist actief onderwijzen
Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en leren (Rijksuniversiteit
Groningen)
Bent u van mening dat in het moderne onderwijs, waarin een meer actieve rol van de
leerling wordt geëist, uw eigen verantwoordelijkheid zal afnemen?
In de moderne opvattingen over
onderwijs wordt aan de leerlingen een
grote mate van verantwoordelijkheid
voor het eigen leerproces toegekend.
In zijn meest extreme vorm leidt dat tot
situaties waarin leerlingen zelf mogen
bepalen wat ze willen leren, wanneer
ze willen leren en hoe ze willen leren.
Deze opvattingen worden gelegitimeerd met inzichten uit de leerpsychologie, waarin beweerd wordt
dat kennis niet geïnstrueerd kan
worden, maar alleen geconstrueerd
kan worden door de leerling zelf.

Maar is dat nu ook werkelijk het geval? Leren leerlingen inderdaad beter als ze zelf hun
eigen kennis construeren dan wanneer deze wordt overgedragen door de docent?
In deze lezing zal worden aangetoond dat de veronderstellingen van het moderne
onderwijs – ook wel het ‘nieuwe leren’ genoemd – geenszins door resultaten van
onderzoek worden ondersteund: kennis kan wel degelijk geïnstrueerd worden, sterker
nog in veel gevallen is instructie effectiever en efficiënter dan zelfverantwoordelijk leren.
Dit betekent echter niet dat we weer terug moeten naar traditionele vormen van
onderwijs, waarin de leerling beschouwd wordt als een passieve consument van de
kennis die er door de docent wordt ingegoten.
Recente inzichten uit de leerpsychologie laten zien dat leren een verandering vereist in
de leerling, die alleen teweeg kan worden gebracht door wat de leerling doet, waar hij zijn
aandacht op richt en in welke activiteiten hij zich begeeft. Actief leren dus!
Maar de rol van de docent blijft van groot belang. De docent moet er voor zorgen dat
leerlingen zich begeven in activiteiten waarin ze zich uit zichzelf niet begeven, inclusief
maar niet beperkt tot het verwerven van kennis die door de docent of het boek wordt
aangereikt. Actief onderwijzen dus!
Actief leren vereist betrokkenheid van leerlingen, niet alleen wat betreft gedrag, maar ook
wat betreft emoties en denkprocessen. Actief onderwijzen betekent onder andere het
bevorderen van deze betrokkenheid. Het doel van de lezing is om docenten inzicht te
geven in hoe ze de betrokkenheid van leerlingen kunnen vergroten en daarmee actief
leerlingen aanzetten tot actief leren.
De lezing is bedoeld voor docenten van alle schoolsoorten.

43

lezing L33, vrijdag 15.45-17.00 uur

Wilde flora: grote veranderingen
Arnout-Jan Rossenaar, Stichting FLORON
Door klimaatverandering treden grote veranderingen op in de Nederlandse flora. Er
zijn zowel veel soorten planten die profiteren, als veel soorten die achteruit gaan.
Klimaatverandering sleutelfactor voor de flora
Uit recent onderzoek van FLORON en het Nationaal Herbarium Nederland blijkt dat
klimaatverandering nu dé belangrijkste factor is voor de verandering in de Nederlandse flora.
Tientallen nieuwe soorten verschenen en vestigden zich in Nederland. Met name in steden,
langs wegen en spoorlijnen, op drooggevallen rivieroevers en langs de kust vestigen zich
deze nieuwe soorten.
Maar liefst 200 wamteminnende plantensoorten hebben hun verspreiding recent verdubbeld,
waaronder Straatliefdegras en Zeevenkel. Dit zijn echter doorgaans vooral in de gehele
wereld algemene soorten, die zich op eigen kracht of met behulp van voor mensen
gemaakte infrastructuur kunnen verspreiden (“Mc-Donalds soorten”).

Straatliefdegras rukt in
Nederland snel op
langs wegen en in
steden mede door
klimaatverandering.
Foto: R. van der
Meijden.

Zeldzame soorten verdwijnen
Zeldzame en voor Nederland karakteritieke soorten van bijzondere leefgebieden als
moerassen profiteren echter niet of nauwelijks van de hogere temperaturen. De
omstandigheden voor Moeraskartelblad, Veenmoszegge en Zweedse kornoelje
verslechteren door de opwarming.
Deze soorten staan wel sterk onder druk door ongewenste neveneffecten van menselijke
activiteiten als biotoopvernietiging, vermesting, verzuring en verdroging. Klimaatverandering
vormt voor deze soorten een extra bedreiging, waardoor veel populaties dreigen te
verdwijnen.
Als reactie op klimaatverandering is het belangrijk dat soorten zich naar het noorden kunnen
verplaatsen.
Veel bedreigde plantensoorten zitten echter opgesloten in te kleine natuurreservaten. Het
bereiken van meer noordelijk gelegen reservaten blijkt voor planten nauwelijks mogelijk,
omdat voor bijzondere planten bruikbare verbindingszones niet zijn gerealiseerd.
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Overlevingsplan bedreigde planten belangrijk
Klimaatverandering bedreigt daarmee de effectiviteit van investeringen in natuurherstel en
natuurontwikkeling.
Het is noodzakelijk dat het Ministerie van Landbouw snel investeert in een op meest
bedreigde soorten gericht Overlevingsprogramma Klimaatverandering om de gevolgen van
het huidige klimaat voor bedreigde karakteristieke plantensoorten te beperken. De uitvoering
van zo’n overlevingsprogramma is noodzakelijk om de uitsterving van tientallen
karakteristieke plantensoorten in Nederland te voorkomen.
Recent nieuws en toekomst
Door klimaatverandering verandert de flora continu.
Deze veranderingen maakt het extra spannend om de ontwikkelingen van de planten in je
eigen (school)omgeving te volgen. De meest recente resultaten van 2006 bereiken nu het
FLORON-kantoor te Leiden en zullen in de lezing aan de orde komen.
Zo is in 2006 voor het eerst de mediterraan-atlantische Inula crithmoïdes in Nederland op
Goeree gevonden. Tevens is in Noord-Limburg langs de Maas een grote groeiplaats van de
in heel Europa zeldzame Klaverbladvaren gevonden. Deze warmteminnende soorten
illustreren dat klimaatverandering nog voor veel verrassingen in de flora kan zorgen.
FLORON is een onafhankelijke stichting voor de bestudering en bescherming van de
Nederlandse wilde flora met hulp van meer dan duizend deskundige vrijwilligers.
De gegevens over de wilde flora worden vastgelegd in de landelijke floradatabank. Deze
floradatabank kan gebruikt worden voor Europese, landelijke en regionale analyses.
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lezing L34, zaterdag 09.00-10.15 uur

Moeten IJsberen straks schotsje springen?
Arjen Drost, Willem Lodewijk Gymnasium Groningen / reisgids polaire streken
Het klimaat verandert, dat hoor je aan alle kanten. Met een zomer als deze is dat makkelijk
te geloven, maar als het koud is hoor je er niks meer over. En ach, 3 graden warmer, dat is
toch niet zo erg? Lekkere warme zomers enzo, geen probleem. Bovendien die paar graden
extra, die komen pas over 50 jaar, dus waar maken we ons hier druk over?
Een van de gebieden waar de
gevolgen nu al duidelijk beginnen te
worden is het poolgebied. De
poolgebieden zijn, volgens de
meeste klimaatmodellen, de
gebieden in de wereld waar de
grootste effecten te merken zijn. Er
is steeds minder ijs, er valt regen in
plaats van sneeuw en de permafrost
wordt steeds dunner. Dit zijn
allemaal geen toekomst verhalen,
maar dingen die de afgelopen
decennia al begonnen zijn.
Bovendien hebben veranderingen in
de poolgebieden ook gevolgen, direct en indirect op onze leefomgeving.
Op deze manier komt het broeikaseffect ineens een stuk dichterbij.
In deze lezing wil ik eerst wat achtergrondinformatie geven over de poolgebieden en
hoe de klimaatsverandering daar nu al zichtbaar is. In het tweede gedeelte zal ik een aantal
suggesties geven om dit thema binnen de les te behandelen.
Dit alles wordt geïllustreerd met mooie foto’s uit de betreffende gebieden om te laten
zien dat het zonde is om zulke gebieden verloren te laten gaan.
In deze lezing komen mijn ervaringen uit de poolgebieden aan bod, en mijn ervaringen
als docent op een gymnasium. Maar omdat dit onderwerp behoorlijk tot de verbeelding
spreekt, verwacht ik dat de lessuggesties met kleine aanpassingen ook voor andere niveau’s
geschikt zullen zijn.
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lezing L35, vrijdag 14.00-15.15 uur

Aanpassing aan een warmer klimaat is
geen koud kunstje
Christaan Both,
Een duivels dilemma
Stel je bent een trekvogel en bent de Europese
winter ontsnapt naar een warm gebied in Afrika. Veel
keus had je niet, want je kan alleen insecten eten, en
was in Europa gewoon van de honger dood gegaan
als je was gebleven. Het is al een hele prestatie dat
je dit gehaald hebt, want je hebt ruim vier-en-een-half
duizend kilometer gevlogen, waarvan een kleine
tweeduizend over de woestijn. Zonder kaart om je de
weg te wijzen. En nu moet je besluiten wanneer je
die hele weg terug gaat vliegen. Wanneer je te vroeg
vertrekt ontmoet je ergens onderweg misschien wel
de winter, en ga je alsnog dood van de honger. Lang
wachten lijkt het devies, zodat je in ieder geval altijd
omstandigheden tegenkomt waarin je insecten kan
Bonte vliegenvangervrouwtje op nest
vinden om in leven te blijven. Was het maar zo
simpel! Want waar je broedt, is de periode maar kort dat je succesvol jongen kan
grootbrengen. En dat is juist het moment dat de winter net verdwenen is en de jonge
blaadjes aan de bomen verschijnen. Alleen dan zijn de blaadjes goed verteerbaar voor
rupsen, en die heb je nu net nodig om je jongen mee groot te brengen. Die rupsen zijn maar
gedurende drie weken heel algemeen, want de bomen stoppen antivraat stoffen in hun
bladeren als ze iets ouder worden, en de meeste rupsen moeten voor die tijd verpopt zijn.
Het is een duivels dilemma: of je trekt vroeg in het voorjaar naar Europa met de kans dat
jezelf het loodje legt, of je komt te laat om succesvol jongen groot te brengen en bent dan
helemaal voor niets naar Europa gevlogen. Wanneer je maar een goede voorspeller had in
Afrika wanneer het voorjaar in Europa zou worden, dan zou je geen probleem hebben.
Helaas is die er niet, want je zou niet alleen het weer op vier-en-een-half duizend kilometer
afstand moeten kunnen voorspellen, maar dit ook nog een maand in het vooruit doen. Die
tijd kost het je immers om dit stuk te vliegen.
En dan verandert het klimaat.....
Maar nu wordt het klimaat warmer en lopen de bomen steeds eerder uit en verschijnen en
verdwijnen de rupsen eerder in het voorjaar dan voorheen. En wat doet onze trekvogel? In
Nederland vonden wij dat zij haar eieren ook eerder in het voorjaar is gaan leggen! Dat lijkt
dus een mooie aanpassing aan klimaatsverandering. Maar wacht eens even..... We
begonnen met de problemen die trekvogels hadden om hier op het juiste moment aan te
komen. Hoe krijgen ze het dan toch voor elkaar om eerder te gaan broeden? En is die
vervroeging in broeddatum wel voldoende? Om dit te begrijpen, moeten we meer weten over
de relatie tussen zo’n vogel en z’n omgeving. Zaken die in principe door iedereen makkelijk
te bestuderen zijn, als je maar de juiste vragen stelt en vasthoudend in je onderzoek bent. In
dit verhaal geef ik een overzicht over dit onderzoek dat hopelijk inspirerend is om hiermee
ook in de klas aan de slag te gaan.
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workshop W36, zaterdag 09.00-10.15 uur

Biologie in 2007:
een nieuwe wind gaat waaien
Miriam Ossevoort#*, Jaap van Egmond# - vakdidactiek biologie, #Universitair
OnderwijsCentrum Groningen (UOCG); *FWN, Instituut voor Didactiek en
Onderwijsontwikkeling, RijksUniversiteit Groningen
Met ingang van 2007 vindt een herstructurering plaats van de Tweede Fase, wat aanleiding
geeft tot aanpassing van het huidige examenprogramma, zo ook bij het vak biologie. O.a. het
(deel)vak biologie 1,2 maakt in de bovenbouw VWO plaats voor biologie.
Nu wordt er reeds druk gepraat over contexten en concepten in samenspraak met
biologieonderwijs vernieuwing, maar deze verandering vindt pas plaats vanaf 2010.
Eerst echter moeten we ons voorbereiden op de veranderingen vanaf 2007. Hoe gaan we
hier als docenten mee om?
Tijdens deze workshop proberen we een overzicht te geven van de veranderingen van
biologie 2007 in de bovenbouw HAVO en VWO. Tevens willen we de volgende vragen aan
de orde stellen ‘ Hoe ingrijpend zijn deze veranderingen?, ‘Wat zijn de verschillen tussen
HAVO en VWO?’, ‘Verandert nu ook het PTA op school?’ en ‘Hoe verhoudt zich deze
veranderingen tot de ideeën en plannen op school?’.
Daarnaast gaan we met verschillende werkvormen aan de slag met de invulling van de
lessen / het lesprogramma. Bijvoorbeeld, blijf je als docent vasthouden aan circulair
onderwijs ,waarbij verschillende concepten ieder jaar aanbod komen, of behandel je alle
onderwerpen rond 1 concept in 1 keer (zie afbeelding). Indien je deelneemt aan deze
workshop en reeds in het bezit bent van een plan voor Biologie 2007 op jouw school, neem
deze dan mee. In de workshop is namelijk ook tijd gereserveerd voor uitwisseling van ideeën
en plannen op school.

Lesprogramma Biologieonderwijs?
jaar

etc.

Ecologie

1

Genetica

2

of

jaar

1
genetica

2
ecologie
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etc.

workshop W37, vrijdag 11.30-12.45 uur

Een ander leerklimaat:
boek weg, werkvloer op!
Agnes Legierse, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
Marjo Oosterbaan, RSG Noord Oost Veluwe te Epe
Doel
Er gaat een andere wind waaien in het biologieonderwijs na 2010. Als het zover is wilt u daar
‘natuurlijk’ op voorbereid zijn. Wij laten een voorbeeld zien hoe u dat in uw praktijk voor
elkaar kunt krijgen.
Inhoud
U maakt kennis met de site ‘biologieuitdeboeken’. Op deze site staat een opdracht voor
leerlingen uit de bovenbouw havo/wo. Leerlingen houden een vraaggesprek met een
beroepsbeoefenaar, en halen hier biologische begrippen en hun betekenis uit. Zij verwerken
beeld en geluid tot een PowerPoint-presentatie met korte filmpjes.
Alles wat de leerlingen en docenten nodig hebben voor de opdracht is op de site
gegeven. Het gaat erom dat leerlingen kennismaken met een relevante beroepscontext en
de concepten die daarbij gebruikt worden.De opdracht kan in uw huidige biologieonderwijs
gebruikt worden in de oriëntatiefase van het profielwerkstuk.
Leerlingen van Marjo Oosterbaan, RSG Noord-Oost-Veluwe te Epe, deden dat. Marjo
zal over haar ervaringen met het begeleiden van deze leerlingen vertellen.
U zult een idee krijgen hoe u als biologiedocent het gedachtegoed van de concept-context
benadering in uw huidige praktijk eigen kunt maken. Dit kan op meerdere manieren:
- zoals al eerder genoemd, leerlingen maken een presentatie in het kader van het
profielwerkstuk,
- u maakt zelf een professionele presentatie die in te zetten is bij een lessenreeks
volgens de concept-context benadering,
- u maakt gebruik van de professionele presentaties die op de website staan.
Werkwijze
We gaan op een interactieve manier met elkaar na wat u zich voorstelt bij de concept-context
aanpak, hoe u op weg gaat naar deze verandering en hoe u dit met inzet van
‘biologieuitdeboeken’ op een natuurlijke manier zou kunnen doen. U kunt zich voorbereiden
door te kijken naar www.biologieuitdeboeken.nl.
Doelgroep
Bestemd voor docenten uit de bovenbouw havo/vwo
Mariska en Michelle van RSG Noord Oost
Veluwe te Epe en hun presentatie over de
kinderarts
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workshop W38, vrijdag 14.00-15.15 uur

Digitale proefles milieukunde
Barbara Meijkamp (Avans Hogeschool, Academie voor de Technologie van
Gezondheid en Milieu)

In deze workshop kunt u de digitale proefles milieukunde, klimaatsverandering bekijken en
ervaren. Deze proefles is gemaakt in samenwerking met 2e en 3e jaars studenten
milieukunde. Ze is gemaakt om leerlingen van 4 HAVO/VWO te laten kennismaken met
milieukunde en de manier van studeren in het HBO.
Deze proefles laat aan de hand van het thema klimaatsverandering zien hoe je een
milieukundig probleem kunt
aanpakken. Het algemene model
dat gebruikt wordt, is weergegeven
in het kader. In 5 lessen, van elk 45
minuten wordt klimaatsverandering
onder de loep genomen aan de
hand van dit model.
De proefles is gemaakt in de
digitale leeromgeving Blackboard en
kan, met een inlogcode, geheel op
afstand gedaan worden. Elke les
bestaat uit een blokje informatie en
verwerkingsopdrachten. Omdat het
een geheel digitale les is, zijn de
werkvormen ook anders dan de
leerlingen gewend zijn. Dat maakt
de les verrassend en afwisselend.
In deze workshop zal ik eerst
een korte presentatie geven van de
digitale proefles. Daarna kunt u zelf
(delen) van de digitale proefles
doen. Tenslotte zal er een korte
terugkoppeling zijn en kunnen
“vondsten” en ideeën over het gebruik van de digitale proefles in de klas uitgewisseld
worden. Misschien ziet u mogelijkheden om uw leerlingen deze proefles te laten doen als
mogelijkheid voor een praktische opdracht bij biologie of ANW.
Tijdens de workshop kunt u inhoudelijke ideeën opdoen over klimaatsverandering en
de biologische aspecten van dit milieuprobleem. Hopelijk doet u ook inspiratie op voor het
gebruik van digitale werkvormen in de klas. Tenslotte maakt u kennis met een HBO opleiding
waarbij veel elementen van ANW en biologie terugkomen. De workshop is daarom niet
alleen geschikt voor biologie maar ook voor ANW docenten.
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workshop W39, vrijdag 14.00-15.15 uur

GLOBE: Gevolgen van klimaatverandering
voor natuur en bodem
Judith Harrewijn, SME advies
Noor van de Hoeven, SME Advies
De temperatuur stijgt snel, waardoor klimaatzones met 400 km per eeuw naar het noorden
verschuiven. Dat is waarschijnlijk te hoog voor veel organismen om zich te kunnen
aanpassen of te kunnen verhuizen. En dit heeft ook weer gevolgen voor de bodem en de
bodemorganismen wat weer consequenties heeft voor ecosystemen en natuurlijk ook voor
ons.
U maakt in deze workshop kennis met het GLOBE programma: een wereldwijd milieu en
wetenschapsprogramma waarin leerlingen actief bijdragen aan de wetenschap van deze tijd.
Leerlingen helpen Wageningen Universiteit mee data te verzamelen hoe de natuur reageert
op een veranderend klimaat. Voor ‘Bodem’ helpen leerlingen de onderzoeksinstituten
Alterrra, Wageningen Universiteit en het RIVM aan cruciale informatie over het bodemleven,
de bodemkwaliteit en de rol van de bodem in het ecosysteem.

De Natuurkalender (basisvorming)
Natuurlijke processen zoals bloei van bloemen, bladval en start van vogeltrek vinden elk jaar
in een vaststaande periode plaats. Deze zogenaamde natuurkalender van soorten wordt
sterk beïnvloed door temperatuur, neerslag en daglengte. Door klimaatsverandering
verandert de natuurkalender van veel soorten in zo grote mate dat dit verschijnsel direct zeer
duidelijk waarneembaar is. Met de Natuurkalender leren leerlingen soorten kennen uit hun
eigen omgeving en zien ze dat klimaatverandering nu in de achtertuin plaatsvindt.
Bodem (2e fase)
De module Bodem gaat in op chemische, fysische en biologische eigenschappen van de
bodem en bestaat uit onderzoeksprotocollen zoals profielbeschrijving, zuurgraad, dichtheid,
vruchtbaarheid, waterinfiltratie, bodemrespiratie en macrofauna.
In de workshop, bestemd voor alle schooltypen, maakt u kennis met de werkwijze van de
onderwijsmodules De Natuurkalender en Bodem en hoe u die kunt integreren in uw vakken.
We geven via film een impressie van het GLOBE programma, voeren enkele metingen uit in
het veld en laten u zien hoe leerlingen de data via internet doorgegeven aan de
wetenschappers.
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workshop W40, zaterdag 10.45-12.00 uur

Een frisse wind door het evolutie-onderwijs
Oof Oud, AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam
Alex Verkade, De Praktijk, natuurwetenschappelijk onderwijs, Amsterdam
Hoe evolutie zorgt voor een grote diversiteit aan levensvormen is een van de meest
fascinerende, maar ook meest complexe onderwerpen in de biologie. In het evolutieonderwijs ligt sterk de nadruk op natuurlijke selectie, met berkenspanners en giraffen als
markante voorbeelden. Selectie speelt zeker een belangrijke rol, maar de klassieke
voorbeelden kloppen waarschijnlijk niet. Bovendien is het zeer de vraag of biodiversiteit
alleen met “struggle for life” verklaard kan worden. Er zijn aanvullende theorieën.
Kortom, het is hoog tijd dat een frisse wind het klimaat van evolutie-onderwijs verbetert.
De workshop introduceert de interactieve cd-rom “Evolutie, bron van biodiversiteit”; de vijfde
module in de populaire serie Biologie Buiten het Boekje. Vernieuwende aspecten zijn:
• ingebed in biodiversiteit worden verschillende theorieën besproken: hoe zijn ze ontstaan,
wat betekenen ze, en hoe vormen ze een samenhangend beeld van de moderne,
wetenschappelijke visie op evolutie;
• Dot-World games laten leerlingen zelf uitzoeken wat begrippen als selectie, adaptatie en
fitness betekenen, waarna het programma de achterliggende theorie toelicht.
De workshop biedt ruim de gelegenheid om kennis te maken met “Evolutie, bron van
biodiversiteit”, DotWorld games te spelen en aan de bijbehorende opdrachten te werken. Het
programma is gericht op vwo-onderwijs, met extra materiaal voor diegenen die meer
willen/kunnen. De op handen zijnde vernieuwing van het biologie-onderwijs schept een
klimaat waarin “Evolutie, bron van biodiversiteit” bij uitstek past.
De hierboven genoemde ‘frisse wind’ is vanzelfsprekend niet de enige link tussen evolutie en
klimaat. Er is een sterke wisselwerking tussen klimaat en het leven op aarde. De invloed van
menselijk handelen daarop is veelbesproken. Industrialisatie en toenemend gebruik van
fossiele brandstoffen beïnvloeden ieders leefklimaat en bedreigen het voortbestaan van
menigeen. Is dit een vorm van natuurlijke evolutie, of moet de mens wijzer zijn? Ook deze
vraag komt in “Evolutie, bron van biodiversiteit” aan de orde.

Beide schermbeelden zijn ontleend aan de Engelse versie van het programma, op de
workshop kan met de Nederlandse versie gewerkt worden.
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workshop W41, vrijdag 15.45-17.00 uur

Bio-informatica staat dichter bij je dan je denkt
Robbie Joosten, Centre for Molecular and Biomolecular Informatics, Radboud
Universiteit Nijmegen
Maïlys Guillard, Laboratorium kindergeneeskunde & neurologie UMC St. Radboud
Computers zijn onmisbaar geworden in de moderne biologie. Er is
nu zo’n schat aan biologische en medische informatie beschikbaar
dat die niet zonder computers te bevatten is. De bioinformatica helpt
ons nieuwe biologische inzichten te verkrijgen. Het Internet maakt
het mogelijk om die informatie snel en efficiënt te delen en te
gebruiken, ook in de klas. Voor uw leerlingen kan het Internet zo
veel meer zijn dan alleen Habbo Hotel en MSN!
Met de lesmodule “Speur surfend in je genen” (voor 5 HAVO
en 5 en 6 VWO), kunt u uw leerlingen laten zien hoe dicht de
bioinformatica bij hen staat. Na een uitgebreide inleiding van één lesuur stappen ze
gedurende een twee lesuren durend practicum in de wereld van CSI. Ze gaan als
onderzoeker een aantal verdachte eiwitten bekijken die zijn gevonden bij een moordzaak. Ze
maken hierbij kennis met de databanken met eiwitvolgordes en eiwitstructuren die onmisbaar
zijn bij het genomics onderzoek. In het tweede deel van het practicum krijgen ze de kans om
een van de eiwitten in 3D te bestuderen en te manipuleren. Stap voor stap leren ze hoe ze
de meest geschikte kandidaat uit een aantal mogelijke medicijnen kunnen selecteren.
Het vierde en laatste uur is bedoeld om te reflecteren op de impact die bioinformaticaen genomicsonderzoek hebben op de maatschappij. We worden immers dagelijks
geconfronteerd met de producten voortkomend uit dit soort onderzoek! We kiezen zelf wat
we kopen in de supermarkt (zowel ons eten als bijvoorbeeld ons wasmiddel) en we moeten
zelf beslissen of we wel een genetische test willen doen voor een bepaalde ziekte zodra die
te koop is bij de apotheek (- of soms zelfs via het Internet).
Tijdens deze workshop krijgt u de kans om het practicum van “Speur surfend in je
genen” zelf te ervaren en te zien wat u uw leerlingen kunt laten zien op het gebied van de
bioinformatica. Het practicum is onderdeel van de Reizende DNAlabs (www.dnalabs.nl), een
landelijk initiatief waarbij u kosteloos het practicum op uw school kunt ontvangen. Het
lesmateriaal van “Speur surfend in je genen” ook te vinden is op www.bioinformatica-in-deklas.nl. Via deze site kunt u deze lesmodule ook zelf geven met behulp van de uitgebreide
docentenhandleidingen. De modulaire opzet maakt het makkelijk om de lessen aan te
passen aan de behoeften van u en uw leerlingen. Na de workshop krijgt u het lesmateriaal
op CD-ROM zodat u dat meteen kunt gebruiken.

Een 3D-animatie van een
eiwit
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workshop W42, zaterdag 10.45-12.00 uur

Kringlopen, A-biotische factoren en klimaat
lessenseries vanuit de concept-context benadering
Renske de Jonge, marien bioloog en MSc. Communicatie in de Natuurwetenschappen
Twee recent ontwikkelde lessenseries over ecologie zijn een voorbeeld van een manier om
lessen via internet aan te bieden. Lessen die gebaseerd zijn op de nieuwe biologie-leerlijn
(concept-context benadering), ontwikkeld door de CVBO, hoeven niet meer in boekvorm aan
de leerlingen te worden voorgeschoteld. De behandelde context bepaalt de manier waarop
een concept wordt aangeboden. In deze lessenseries bleek film- en beeldmateriaal hiervoor
het meest geschikt.
De eerste lessenserie betreft het concept Interactie van organismen met (a-)biotische
factoren, de tweede lessenserie behandelt het concept Kringlopen. De series horen bij
elkaar, maar zijn ook afzonderlijk te doen.
De lessenserie Interactie met (a)biotische factoren bestaat uit drie lessen. De eerste twee
behandelen wetenschappelijke contexten: onderzoek van Marcel Visser (NIOO-KNAW) en
Christiaan Both (RuG) naar de reactie van de koolmees en de bonte vliegenvanger op
klimaatverandering. De leerlingen gaan met wetenschappelijke data aan de slag, op zoek
naar verbanden. In de leefwereldcontext die hierop volgt vergelijken ze hun
wetenschappelijke data met de data van de Natuurkalender.
De lessenserie Kringlopen bestaat uit zes lessen en behandelt het concept kringloop,
waarbij ook het onderwerp klimaat weer terug komt in wetenschappelijke contexten. Het
betreft hier onderzoek van Steven van Heuven (NIOZ) over de koolstofkringloop, de oceaan
als opslagplaats voor koolstof en een nog
vrij onbekend, maar heel belangrijk effect
van verhoogde koolstofdioxide gehaltes in
de oceaan: verzuring van het water.
Dit verzuringseffect komt op een andere
manier aan bod in de hierop volgende
lessen bij de context Burgers’Ocean (in
Burgers’Zoo). Het draait hierbij om begrip
van de werking van het hele systeem in
Burgers’ Ocean, en om een beeld te
krijgen van de activiteiten die hiervoor
nodig zijn. Dit wordt duidelijk gemaakt met
een filmpje dat laat zien wat er achter de
schermen gebeurt. Een opdracht over het
verschil tussen een kunstmatig en een
natuurlijk ecosysteem maakt de werking
van beide systemen duidelijk.
Tijdens de workshop krijgt u een
voorproefje van de lessen, waarbij u aan
de slag gaat met delen van de lessen. De
vorm en de manier van toetsen zullen
hierna ter discussie worden gesteld.
De workshop is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in de nieuwe biologieleerlijn, en met name voor docenten van
vwo 5-6, waarvoor de lessenseries
bedoeld zijn.
Koraalbassin in Burgers’ Ocean
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workshop W43, vrijdag 15.45-17.00 uur en zaterdag 09.00-10.45 uur

Met andere ogen:
natuurbeleving in een winters klimaat
Marijke van Langen, Christelijk College Nassau-Veluwe (CCNV) Harderwijk

Vraag 5
Hoe vaak neemt u uw
leerlingen mee naar buiten?
O Vaak
O Nauwelijks
O Niet

Indien u bij vraag 5 Niet of Nauwelijks heeft ingevuld, dan willen we u uitnodigen voor de
deze workshop:
Want hierin gaan we onderzoeken wat de (on)mogelijkheden van natuurbeleving zijn voor
het biologieonderwijs.
We zullen met andere ogen kijken naar…alles wat zich buiten bevindt.
Natuur beleven op een andere manier dan de gebruikelijke wandeling of het gebruikelijke
veldwerk. Uit het hoofd, in het hart: beleving van de natuur met behulp van de zintuigen.
In deze workshop gaan we naar buiten, om te ervaren, te beleven. Ook zullen we
buitenspelen met biologische concepten en de mogelijkheden hiervan onderzoeken.

Voor wie?
Voor iedereen die open staat voor een nieuwe ervaring, die niet bang is voor eventuele lage
temperaturen en nattigheid.
Meenemen:
- Regenkleding/paraplu
- Zitmat/zitlap/ iets om op te zitten
- Warme kleding
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workshop W44, vrijdag 11.30-12.45 uur

Het klimaat gemeten
Texas Instruments ism Bart Dertien docent biologie op CSG Liudger en auteur voor
Nijgh Versluys
"Het meten van abiotische milieufactoren"
Meten met de grafische rekenmachine is voor het vak biologie een interessante en vooral
gemakkelijke manier geworden om theorie en daadwerkelijke praktische toepassing bij
elkaar te brengen.
De nieuwste meetmethode van Texas Instruments, het ‘Easy Data’ meten – de sensor direct
aan rekenmachine gekoppeld- maakt het in de buitenlucht meten voor docent en leerlingen
heel gemakkelijk. Nijgh Versluys heeft daarvan een aantal praktische experimenten in haar
totaal vernieuwde methode ‘Biologie Interactief’ opgenomen, en zal deze tijdens de
workshop aan u laten zien.
In ieder geval zullen de volgende meetmethoden aan bod komen:
- 4 methoden van meten met de PH-sensor en de temperatuursensor;
- dubbeltemperatuur meten met de CBL2 (de datalogger) van wel/niet gekiemde granen
of bonen;
- een of meer van de volgende onderwerpen uit de NIBI-handleiding concept en context,
komen aan bod:
1. 'optimale groei van gist',
2. 'meten aan fotosynthese' (orientatie op ecologisch of plantfysiologisch onderzoek), en 3.
in het thema ecologie is het practicum 'modelleren van vieze groene meren' ontworpen
(zoetwaterbiologie).
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workshop W45, vrijdag 14.00-15.15 uur

Biologie voor jou
De methode die blijft verrassen en verwonderen
Uitgeverij Malmberg
Al meer dan 25 jaar is Biologie voor jou (Bvj) de meest gebruikte biologiemethode in de
onderbouw, het vmbo en de tweede fase. Elke editie wordt de methode zowel didactisch en
inhoudelijk sterker door de ervaringen die docenten en leerlingen met ons delen. De
nieuwste edities van Biologie voor jou zijn nog aantrekkelijker qua vormgeving, nog
overzichtelijker en nog uitdagender dan voorheen. Dit laatste met name door het uitbrengen
van een echte havo/vwo editie. In de workshop willen we ingaan op motiverende
werkvormen en de inzet van de uitgebreide ICT-mogelijkheden.
Tijdens de workshop zal er ook aandacht zijn voor de methode Biologie & Verzorging voor
jou. Deze passende mix is een eerste, logische stap naar verdere integratie van vakken.
workshop 46, vrijdag 15.45-17.00 uur

Vita
De unieke ervaring in Mens & Natuur
Uitgeverij Malmberg
Vita is de enige geïntegreerde methode voor Mens & Natuur voor de onderbouw. In Vita
komen de vakken biologie, NaSk, techniek en verzorging samen in 16 praktijkgerichte
modules. Alle modules zijn geschreven door meerdere docenten uit verschillende
vakdisciplines en de praktica zijn helder verwoord. Dagelijkse dingen zoals sport, voeding en
energie zorgen voor een unieke ervaring in Mens & Natuur.
Dit schooljaar zijn de eerste scholen gestart met Vita. En de ervaringen zijn positief.
Leerlingen zijn gemotiveerder, docenten werken met plezier samen met collega’s van andere
vakgebieden, de lesvormen zijn afwissend en prikkelend en de lesstof is uitdagend en
interessant. Graag vertellen we u hier meer over.
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workshop W47, vrijdag 11.30-12.45 uur

Biologie in het leergebied Mens & Natuur
De oplossingen van Wolters-Noordhoff
Blijft biologie straks een losstaand vak op uw school? Dan kunt u prima aan de slag met
Nectar 3e editie uit de Explora-reeks in de onderbouw. Gaat u uw vak integreren met
verzorging, NaSk of techniek? Bezoek ook dan deze workshop over Nectar en Explora.
Leeroplossingen voor Mens en Natuur
Explora is de nieuwe naam voor leeroplossingen voor het complete leergebied Mens en
Natuur. Het biedt oplossingen voor alle scenario’s in de Nieuwe Onderbouw. Zo kunt u aan
de slag met Nectar 3e editie als u biologie als los vak wilt blijven geven. Wilt u vakken
samenvoegen? Dan zijn de Explora combinatiemethoden een ideale oplossing.

Voor scholen die biologie willen integreren met de andere vakken uit het leergebied is er de
Explora-Box. Hiermee heeft u zelf controle over de samenstelling en volgorde van de
leerstof.
Wilt u wel werken in het leergebied Mens en Natuur, maar heeft u geen tijd of ervaring in het
zelf samenstellen van leermiddelen, dan kunt u gaan werken met de Explora Modules.
Activerende en informatieve workshop
Tijdens deze workshop krijgt u een goed overzicht van de opzet, didactiek en werkwijze van
de methoden. Uitgangspunt hierbij zijn de flexibele leerroutes: keuzemogelijkheid om actief
via uitdagende opdrachten (DO-IT’s) de theorie eigen te maken, of via de traditionele manier
door middel van paragrafen en vragen. Verder komen de verschillende oplossingen voor
vakintegratie aan bod.
Voor docenten die lesgeven in de bovenbouw van het vmbo en de Tweede Fase voor
havo/vwo gaan we tijdens de workshop ook in op de mogelijkheden die Nectar 2e editie
biedt.
Na afloop van de workshop ontvangt u gratis een beoordelingsexemplaar van Nectar of de
nieuwe combinatie(s) Explora Biologie-NaSk en Explora Biologie-Verzorging.
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INSCHRIJFFORMULIER ‘ONS KLIMAAT’
21STE NIBI ONDERWIJSCONFERENTIE VOOR BIOLOGIE
19 & 20 JANUARI 2007
Inschrijven via www.nibi.nl heeft de voorkeur. Maar, invullen en opsturen naar:
NIBI, Postbus 19245, 3501 DE Utrecht kan ook.
GEGEVENS DEELNEMER (ook tbv nascholingscertificaat)
Achternaam
Voornaam
Straat
Postcode & plaats
Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum & -plaats
Naam school
Plaats school
Vegetarisch ja/nee
Speciale wensen tav eten
FACTUURGEGEVENS
KOSTEN
Volledige deelname € 380,OP KAMER MET:
1-PERSOONSKAMER (toeslag € 50,-)

bedrag invullen

Alléén vrijdag (incl. lunch, diner, koffie, thee) € 240,*Studenten (ICLON, HRO, UvA, VU, UU, RUG) € 70,TOTAAL
KORTING
Ik ben NIBI lid en krijg 10% korting
Ik ben NVON lid en krijg 5% korting

vul in ja of nee

DE KORTING WORDT TERUGGESTORT OP EEN DOOR U GEWENST REK.NR.
Naam
Plaats
Rekeningnummer
FACTUURADRES
Organisatie / Naam
Afdeling
t.a.v.
Straat
Postcode
Plaats

*Studenten organiserende instellingen (maximaal 40 studenten, op 2p kamer)
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VRIJDAG 11.30-12.45 workshops en lezingen

1 en 2

Verspreiding van griep door klas en school
Verbeter ‘t leerklimaat in het studiehuis
Beeldend onderwijs met Story-Inventor
Krijgen we er ook een cijfer voor?
Van schoolboek tot routeboek naar schoolboek als naslag.
De Vrolijke School: een community of learners?
De docentenwerkplaats: hè, hè eindelijk?!
Opgewarmd Nederland: lekker of een tandenbrekertje?
Een ander leerklimaat: boek weg, werkvloer op!
Het Klimaat gemeten
Biologie in het leergebied Mens & Natuur
VRIJDAG 14.00-15.15 workshops en lezingen

W4v
W6v
W7v
W8v
W9v
W10v
W19v
L30v
W37v
W44v
W47v

F. Behnen, R. Smallenburg
N. Walsarie-Wolff
L. Sparwer
L. Kievits, P. de Haas
A. Jacobs-Schepers, F. Janssen
J. Beishuizen
C. in ‘t Veld, T. Toebes
R. Roos
A. Legierse, M. Oosterbaan
Texas Instruments, B. Dertien
Uitgeverij Wolters-Noordhoff

W11v
W14v
W16v
W23v
L26v
W29v
L32v
L35v
W38v
W39v
W45v

J. van der Schee, A. Breedveld
L. Schoen
M. Mazereeuw
S. Elzinga, D. Farjon
P. Vellinga
K. Philippart
G. van der Werf
C. Both
B. Meijkamp
J. Harrewijn, Noor vd Hoeven
Uitgeverij Malmberg

W5v
W12v
W20v
W21v
W22v
W25v
L27v
L33v
W41v
W43v
W46v

F. Behnen, J. Kuipers, M. Dissel
H. Schalk
M. Lieverse, R. Westra
A. Huiskes, F. Rienks, P.de Vries
B. Ormel, E. Savelsbergh
G. van Duin
B. van Geel
A. Rossenaar
R. Joosten, M. Guillard
M. van Langen
Uitgeverij Malmberg

W7z
L13z
W17z
W18z
W23z
W29z
L34z
W36z
W43z

L. Sparwer
P. van Ipenburg
J. Lutgerink, R. Almekinders
E. Verouden
S. Elzinga, D. Farjon
K. Philippart
A. Drost
J. van Egmond, M. Ossevoort
M. van Langen

E3z
W15z
W18z
W20z
L24z
W28z
W31z
W40z
W42z

Vrijwilliger van IVN
J. van Elst
E. Verouden
R. Westra
A. Sluijs
W. Bustraan, H. Dirks
A. Durlinger, C. Woudt
A. Verkade, O. Oud
R. de Jonge

1 en 2

ZonniG: succesfactoren voor klimaatonderzoek door lln.
Klimaatverandering met Science Across the World
In de VMBO praktijk…
Boer zoekt grutto
Het klimaat is een biologisch product
Klimaatsverandering brengt geheimen van de zee…
Actief leren vereist actief onderwijzen
Aanpassing aan een warmer klimaat is geen koud kunstje
Digitale proefles milieukunde
GLOBE: gevolgen klimaatverandering voor natuur en bod.
Biologie voor jou: De methode die blijft verrassen…
VRIJDAG 15.45-17.00 workshops en lezingen

1 en 2

Het digitale leerklimaat
Trekken en duwen voor kwaliteit
Het ICT-klimaat verandert: Compex komt eraan!
Poolworkshop voor biologen
Klimaatmodellen met Powersim
Een beetje meer verliefd
Het klimaat verandert: maar is de mens wel schuldig?
Wilde flora: grote veranderingen
Bio-informatica staat dichterbij dan je denkt
Met andere ogen: natuurbeleving in een winters klimaat
Vita: De unieke ervaring in Mens & Natuur
ZATERDAG 09.00-10.15 workshops en lezingen
Beeldend onderwijs met Story-Inventor
Tropisch Klimaat
Naar een gezond klimaat in een kennisbank biologie
Dramatisch leerklimaat
Boer zoekt grutto
Klimaatsverandering brengt geheimen van de zee…
Moeten ijsberen straks schotsje springen?
Biologie in 2007: een nieuwe wind gaat waaien
Met andere ogen: natuurbeleving in een winters klimaat

1 en 2

ZATERDAG 10.45-12.00 workshops/lezingen/excursie 1 en 2
Excursie Burgers Zoo – NB! vertrek 10.30
Hoe veilig is het in jouw klas? Verhalen over klassenklim.
Dramatisch leerklimaat
Het ICT-klimaat verandert: Compex komt eraan!
Fossiele broeikasklimaten analoog aan toekomstige…?
Het natuurwetenschappelijk klimaat in de klas
Overtuiging bepaalt gedrag, en overtuiging is een keuze!
Een frisse wind door het evolutie-onderwijs
Kringlopen, A-biotische factoren en klimaat
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