
een initiatief van:

10 Docentenbijeenkomst natuurkunde

11 Scholennetwerk wiskunde

11 Baudelaire tussen Sartre en Bataille:  
filosofie en poëzie

12 Augmented virtual en mixed reality in het 
onderwijs

15 Fieldlab bionic fish

16 Practica bij scheikunde:  
welke bewuste keuzes kan je maken? (2/4)

17 Docentenbijeenkomst: geschiedenis:  
nieuwe examenonderwerpen 2022

18 Lesung von Maxim Leo: Wo wir zu hause sind

18 ‘‘Een Albatros en een voorbijgangster’’. 
Nederlandse Baudelaire-vertalingen

22 Tweeluik: online en blended onderwijs

23 Breder leren kijken naar biodiversiteit en 
aansluiting

23 The English book club: reading Spiegelman’s 
‘‘Maus’’ in het classroom 

25 Toekomsttaal: inleiding digitale geletterdheid

29 Tweeluik activerende didactiek motivatie en 
zelfregulatie 

30 Starts-ups en innovatie technologie:  
lesgeven aan de next generation 

30 Werken met vakdidactische kijkwijzers 
geschiedenis 
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11 Practica bij scheikunde: Welke bewuste keuzes 
kun je maken?

12 Drieluik natuurkunde

18 Arbo en gebruik chemicaliën binne vo:  
welke regels hanteer je waarvoor? (1/2)

19 Informatiebijeenkomst havo bèta programma

20 Scholennetwerk wiskunde

24 Cursus sterrenkunde (1/5)

24 Klimaatonderzoek aan zeewater

25 Drieluik: loopbaanorientatie en studiekeuze  
technische beroepen en opleidingen

26 Stad van de toekomst: planologie en 
duurzaamheid

27 Docentenbijeenkomst natuurkunde

28 Overal is bio-informatica 

4 Bètasymposium 2022 -  
Toekomst van het onderwijs

7 Cursus sterrenkunde (2/5)

7 Workshop creatief schrijven door schrijfster  
Alma Mathijsen en literatuurmuseum 

10 Minder stress bij leerlingen in het vo:  
De stress lessen

10 Masterclass seksualiteit: seks is meer-ganzenbord 

17 Wereldburgerschap, de poort naar  
inclusief onderwijs? 

21 Cursus sterrenkunde (3/5)

10 Stad van de toekomst: waterbeheer

14 Cursus sterrenkunde (4/5)

14 Drieluik: meer leren van projectonderwijs

14 Einsteins verjaardag

17 Energietransitie in de glastuinbouw 

18 Cursus sterrenkunde (5/5)

30 Wat moeten we met zouten? 

31 Tweeluik: onderzoeken en ontwerpen in vmbo

31 Het buitenlokaal -  
de schooltuin als bron van inspiratie 

1 Docentendag TU Delft pre-university  
programme

5 Stem: projecten met Arduino

7 Burgerschapseducatie in een wantrouwende 
wereld

8 Symposium: het belang van alfa en gamma

13 Online sessie ontwerponderwijs:  
pitchen zonder PowerPoint

5 Docentenbijeenkomst geschiedenis:  
nieuwe examenonderwerpen 2022

12 Pratica bij scheikunde:  
Welke bewuste keuzes kan je maken? (1/4) 

14 Medische beeldvorming: rollenspel in de klas 


