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O N D E R W I J SEerste hulp bij oververhitting

Door Maartje Kouwen

Met het stijgen van de temperatuur, 
neemt ook het gezucht en gepuf toe. 
Korte broeken, zweetlapjes en venti-
latoren bieden geen soelaas meer. 
Ook de Bionieuws-redactie gaat deze 
zomermaanden enigszins gebukt on-
der de hitte. Wat te doen of te laten 
om de hitte te overleven?
‘Mensen hebben een opmerkelijk ver-
mogen zich aan te passen aan warm-
testress’, schrijven onderzoekers in 
mei 2015 in Scandinavian Journal of Me-
dicine and Science in Sports geruststel-
lend. ‘Met voldoende water en be-
scherming tegen  de zon kan een ge-
zond warmte-geacclimatiseerd per-
soon vrijwel elke natuurlijke warm-
testress tolereren.’
Toch komen onderzoekers ook gere-
geld met zorgwekkender resultaten: 
‘De Europese hittegolf van 2003 re-
sulteerde in ten minste zeventigdui-
zend doden en in het laatste decen-
nium vielen in de Verenigde Staten 
gemiddeld zeshonderd doden per 
jaar door overmatige hitteblootstel-
ling’, meldt Wilderness and Environ-
mental Medicine in december 2013. Die 
negatieve uitkomst is direct te relate-
ren aan de mate en duur van de hit-
teblootstelling; snelle opsporing en 
behandeling van oververhitting lo-
nen dus.

Hittekramp
De eerste signalen van oververhit-
ting zijn onschuldig lijkende sympto-
men als duizeligheid, misselijkheid 
en vermoeidheid, vertelt Coen Bon-
gers van het Radboud Universitair 
Medisch Centrum – hij doet onder-
zoek naar warmte en sportprestaties. 
‘Het lichaam probeert de tempera-
tuur rond 37 graden te houden. Als de 
temperatuur stijgt, door inspanning 
of door omgevingswarmte, kunnen 
er problemen ontstaan. Wat je dan 
vooral ziet is hittekramp in de spie-
ren, transpireren en hoofdpijn.’ Ze-

ker bij de combinatie van hitte en in-
spanning kan die lichaamstempera-
tuur snel oplopen, vertelt Bongers, 
doordat de mogelijkheid om hitte af 
te geven beperkt wordt. ‘Bij de Zeven-
heuvelenloop bleek 15 procent van de 
hardlopers een lichaamstempera-
tuur boven de 40 graden te hebben. 
Toch vertoonde bijna geen van de 
deelnemers ernstige gezondheids-
klachten, gerelateerd aan te hoge 
lichaamstemperatuur.’
Op internet doen veel tips de ronde 
om het lichaam koel te houden op zo-

merse dagen, variërend van lakens in 
de koelkast leggen, pittig eten of een 
ijsbad nemen. Het lichaam koel hou-
den kan inderdaad op diverse manie-
ren, vertelt Bongers. ‘Het dragen van 
een koelvest, drinken van  ijsschaaf-
sel of nemen van een koude douche 
voorafgaand aan een inspanning 
zorgt voor een grotere buffer om te 
kunnen stijgen in temperatuur. In 
rust helpt het ook om voldoende te 
drinken, uit te zon te blijven, luch-
tige kleding te dragen en in een koele 
omgeving te verblijven, zodat het li-

chaam zijn warmte kwijt kan.’
Eenmaal oververhit zijn er weer heel 
andere maatregelen te adviseren. De 
meest gehoorde tip die tegelijkertijd 
veel discussie oplevert is het drinken 
van koud water. Die zou het lichaam 
ofwel afkoelen, of het zou juist aan-
zetten tot harder werken om die kou 
te verwerken, waardoor het lichaam 
zou opwarmen. Is een kop thee niet 
beter?
Te koud drinken is niet verstandig, 
zegt Bongers. Oververhitting kan het 
best worden bestreden door het li-
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chaam geleidelijk te koelen, ‘Wat je 
eigenlijk wil is je bloedvaten openzet-
ten om meer warmte af te kunnen 
geven. Als je te snel te veel koud water 
drinkt gaan de bloedvaten zich juist 
vernauwen. Deze vasoconstrictie 
heeft een tegengesteld effect.’ Het-
zelfde geldt voor een koude douche: 
beter is lauw water. Een uitzondering 
is een hitteberoerte, zegt Bongers, 
waarbij de lichaamstemperatuur ex-
treem hoog wordt.  ‘In dat geval is het 
van belang het lichaam zo snel moge-
lijk op een actieve manier te koelen. 
Hierbij kun je denken aan het plaat-
sen van ijszakken, een ventilator, 
natte handdoeken gebruiken of de 
persoon in water dompelen.’
En die kop thee? De Canadese onder-
zoeker Ollie Jay testte het idee in zijn 
Thermal Ergonomics Laboratory met 
fietsers die hij volhing met sensoren 
(Acta Physiologica, oktober 2012). De 
conclusie: een kop thee helpt om af te 
koelen, maar alleen onder bepaalde 
omstandigheden. ‘Wat we ontdekten 
is dat je disproportioneel veel gaat 
zweten wanneer je een warme drank 
drinkt’, zegt Jay tegen Smithsonian.
com. ‘Ja, een warme drank is warmer 
dan je lichaamstemperatuur, maar 
de toename in zweet – als dat kan ver-
dampen – compenseert ruimschoots 
voor de toevoegde warmte.’ De  kern-
temperatuur van het lichaam stijgt 
daarbij overigens niet, ontdekte Jay. 
En het zweet moet dus wel kunnen 
verdampen. ‘Op een hele warme en 
vochtige dag , of als je veel kleding 
draagt, en het zweet niet van de huid 
kan verdampen, dan is een warme 
drank een slecht idee.’
Het vermogen beter met warmte om 
te gaan is – voor gezonde mensen – 
overigens wel te trainen, vertelt de 
Nijmeegse Bongers. Sporters zijn 
daar gemiddeld al beter in. ‘Sporters 
worden vaker blootgesteld aan licha-
melijk stressvolle condities, waar-
door hun lichaam sneller zweet en 
makkelijker warmte afgeeft’, zegt 
Bongers. ‘Ook acclimatiseren in een 
warme omgeving helpt om te leren 
beter warmte af te geven.’ Laat die 
hittegolf nog maar even duren dus.

Vraag: Helpt koud water drinken tegen hitte?Dwarse vragen van leerlingen?
Mail uw vragen naar redactie@
bionieuws.nl.
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Catharijnesingel 54, 3511 GC Utrecht.

Docenten/trainers

Tycho Malmberg, bioloog, projectleider voortge-

zet onderwijs van het NIBI, trainer Biologie Plus 

School en ontwikkelaar van lesmateriaal. 

 Karianne Djoyoadhiningrat-Hol ,bioloog, pro-

jectleider basisonderwijs van het NIBI, trainer 

Biologie Plus School en ontwikkelaar van les-

materiaal. 

Leen van den Oever, bioloog, directeur van het 

Nederlands Instituut voor Biologie, na een car-

rière in marketing en verkoop.

In het programma zijn een aantal spraakmakende 

gastsprekers opgenomen.

Kosten

Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, 3x lunch, 

diner en overnachting bedragen de cursuskosten € 

1850,- per persoon. NIBI-leden ontvangen € 100 

korting. Ook nieuwe leden ontvangen deze kor-

ting. Groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 

12 personen.

Meer informatie en aanmelding

vandenoever@nibi.nl

Management voor promovendi en 

postdocs

Voor veel promovendi en postdocs is de werkdruk 

groot. Onderzoek, zowel fundamenteel als toe-

gepast, kent veel onzekerheden en is lastig te 

plannen. Diverse andere taken (onderwijs, bege-

leiding van studenten, etc.) gaan ten koste van de 

eigen onderzoekstijd. Bovendien blijkt publiceren 

steeds weer tijdrovend door trage communicatie 

en het herschrijven van artikelen. Veelal ont-

breekt het aan goede afspraken. Kortom, werksi-

tuaties met veel onduidelijkheid en planningspro-

blematiek. Tijdens de cursus staat het antwoord 

op de volgende vragen centraal:

● Hoe krijg ik meer grip op mijn onderzoekspro-

ject? En hoe meer grip op wat ik moet doen?

●  Hoe kan ik mijn onzekerheden over wat anderen 

(bv. begeleider, promotor) van mij verwachten 

ombuigen in wederzijdse duidelijkheid en geza-

menlijke werkafspraken?

Data en locatie

Vrijdagmiddag 10 oktober en donderdag 16 en 

vrijdag 17 oktober 201. Op het NIBI-bureau, 

Catharijnesingel 54, 3511 GC  Utrecht

Docent/trainer

Jan van den Broek, bioloog en vanaf midden jaren 

negentig als docent betrokken bij de NIBI-cursus 

Onderzoeksmanagement. Hij heeft als adviseur en 

trainer een eigen bedrijf en is als docent verbon-

den aan de FNWI van de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. 

Kosten

Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch 

bedragen de cursuskosten € 750 per persoon. 

NIBI-leden ontvangen € 150 korting en betalen 

€ 600. Ook nieuwe leden ontvangen deze korting. 

Groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 12 

personen.

Certificaat

De studiebelasting van de NIBI-cursus 

Management voor Promovendi en Postdocs is 1 

EC. De training kan onderdeel zijn van het PhD 

opleidings- en begeleidingsplan. Na afloop van de 

cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.

Meer informatie en aanmelding

scheurwater@nibi.nl.

De NIBI Academy is een ini-

tiatief van het Nederlands 

Instituut voor Biologie, de be-

roepsvereniging van biologen. 

Het aanbod wordt verzorgd door 

NIBI-gecertificee
rde trainers. 

Nascholing
sinformatie

Nascholing
sinformatie

Wageningen UR

(university & Research centre)

Plantenziekten

Datum: 

05-11-2014 (10.00-16.00)

Cursusomschrijving: 

Plantenziekten en –plagen zijn leuke 

onderwerpen voor de biologieles. Een expert laat 

u kennismaken met zijn/haar onderzoek naar 

planten. We houden een quiz en doen een proefje 

dat ook in de klas uit te voeren is. Na afloop gaat 

u naar huis met nieuwe lesideeën en lesmateriaal. 

Kosten: € 35,- 

Bouw en fysiologie van planten

Datum: 

14 en 21-11-2014 (14.00-21.00)

Cursusomschrijving: 

In de tweedaagse cursus wordt de bouw van de 

plant in een functioneel perspectief gebracht 

waardoor de cursist een goed inzicht krijgt in de 

wijze waarop een plant kan functioneren in zijn 

omgeving en die omgeving kan beïnvloeden. We 

gaan in op de vorm-functierelaties van de plant 

waardoor duidelijk wordt hoe een plant de vereiste 

levensverrichtingen kan realiseren.

Kosten: € 300,- 

Immunologie

Datum: 

20-11-2014 (14.30-20.00)

Cursusomschrijving: 

Verschillende concepten uit de immunologie zijn 

in de loop der jaren achterhaald geraakt. Nieuwe 

concepten doen hun intrede, veel sneller zelfs 

dan de meeste biologieboeken kunnen bijhouden. 

Prof. Savelkoul neemt u tijdens deze cursus mee 

langs actuele inzichten. Vaccinontwikkeling en 

Open Universiteit  -  Milieuopleidingen

Studeren aan de Open Universiteit

Zoals je ongetwijfeld weet kun je bij de Open 

Universiteit (OU) cursussen volgen als onderdeel 

van een academische bachelor- of masteropleiding 

of als onderdeel van een focusopleiding rond een 

bepaald thema. Maar je kunt ook losse cursussen 

volgen om je kennis en vaardigheden in een 

bepaald gebied te verdiepen. 

De OU biedt online activerend onderwijs, en het 

studietempo en startmoment bepaal je helemaal 

zelf. Als bevoegd leraar kun je voor een studie aan 

de OU gebruik maken van een ‘Lerarenbeurs voor 

scholing’ van de Dienst Uitvoering Onderwijs.  

Opleidingen Milieu-natuurwetenschappen: 

een interessante stap in je loopbaan

De OU biedt een bacheloropleiding in de 

milieu-natuurwetenschappen met een brede 

natuurwetenschappelijke basis. Aansluitend volgt 

verdieping in de milieu-natuurwetenschappen, 

beleid en gezondheid. Met een 2e graads 

lerarenopleiding in de bètavakken kom je in 

aanmerking voor een ruime vrijstelling in de 

bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen. 

Na afronding ben je Bachelor of Science (BSc), 

waarmee je rechtstreeks toegelaten wordt tot de 

masteropleiding (MSc) Environmental Sciences.

 
Professionalisering voor biologieleraren

De cursus Aarde, mens en milieu is een geschikt 

professionaliseringstraject voor leraren biologie 

en docenten Science. Deze introductie in de 

milieu-natuurwetenschappen bevat studietaken 

rond de thema’s milieu, maatschappij en 

wetenschap, het systeem Aarde, ecosystemen, 

milieu en technologie, voeding en gezondheid. De 

studiebelasting is ongeveer 200 uur. Interessant 

voor leraren van de bètavakken zijn ook de 

focusopleidingen met meerdere cursussen rond de 

thema’s: Mens en milieu, Duurzamer produceren, 

Milieubeleid en omgevingsvraagstukken, Voeding 

en gezondheid of Aardwetenschappen. De omvang 

van een focusopleiding bedraagt 300 of 400 uren 

zelfstudie.

Nieuwe cursussen 

Het wetenschapsgebied biedt veel verdiepende 

bachelorcursussen, zoals Levenswetenschappen 

1: Evolutie en Levenswetenschappen 2: Fysiologie, 

Ecosystems and Human Well-being, Gedragsbiologie 

en Voeding en gezondheid. De cursus Bodem en 

Water  richt zich op het bodem-water-systeem 

vanuit een (stroom-)gebiedbenadering. In de 

nieuwe cursus Geologie rondom plaattektoniek: 

ruimtelijke processen in de ondergrond ligt de 

nadruk op de fenomenen en processen die 

samenhangen met de interne warmteproductie 

van de aarde. Het gebruik door de mens van onze 

ondergrond (aardgas, aardwarmte, schaliegas) 

komt ook aan bod. De nieuwe cursus Voeding 

en gezondheid biedt veel basisinformatie 

over gezonde voeding. Ook wordt er aandacht 

besteed aan de rol van voeding bij overgewicht 

en ondergewicht, bij lichamelijke activiteit, in 

de diverse levensfasen, en bij de preventie van 

ziekten. 

Interessant is ook de MSc-cursus Environmental 

Problems: Crossing Boundaries between Science, 

Policy and Society, waarin de professionele 

rol van de milieuwetenschapper belicht 

wordt. Aan de orde komen onder andere 

onzekerheden, conflicterende kennisbronnen, 

niet-wetenschappelijke kennis en nieuwe media, 

toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden 

als Climategate, CO2
-opslag, UMTS-straling en 

inrichting van de Commandeurspolder. 

Op deze sites vind je alle informatie over de 

genoemde cursussen en opleidingen: 

www.ou.nl/milieu 

Links naar de verschillende opleidingen

Focusopleiding:      www.ou.nl/focusopleiding 

Bacheloropleding: www.ou.nl/studieaanbod/bmw

Masteropleiding:    www.ou.nl/studieaanbod/maes

Open Universiteit
www.ou.nl

Aanmeldingen en meer informatie: www.wageningenur.nl/docenten 

Locatie cursussen: Wageningen Campus tenzij anders vermeld

cbd.hsleiden.nl

Centrum Bioscience 

en Diagnostiek 

maatwerk in scholing

Benieuwd wat het CBD voor u kan betekenen? 

Kijk op onze site of stel ons uw vraag.

Centrum Bioscience en Diagnostiek

Postbus 382, 2300 AJ Leiden

tel: 071-5188743/753

fax: 071-5188415

cbd.hsleiden.nl

e-mail: cbd@hsleiden.nl

•  moleculaire biologie

•  microbiologie

•  pathologie/histotechnologie

•  immunologie/immunochemie

•  agrobotanie

•   klinische chemie/hematologie/ laboratoriumgeneeskunde

•  life science algemeen

•  kwaliteitszorg

Het CBD heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het verzorgen van 

scholing voor medewerkers in diagnostische en research laboratoria. 

De kracht van onze aanpak is dat onze cursussen en trainingen direct 

aansluiten op de beroepspraktijk. Zo kunnen wij maximale e� ectiviteit 

garanderen.

Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) verzorgt 

cursussen, workshops, masterclasses, individuele trajecten 

en incompanytrainingen voor bedrijven en instellingen 

op het gebied van Life Sciences en Health.

allergieën worden gebruikt als casus en ten slotte 

laat hij zien dat een practicum immunologie niet 

is voorbehouden aan universiteiten met chique 

labs. 

Kosten: € 150,- 

Seksualiteit van planten, de evolutionele 

context

Datum: 

6 en 13-3-2014 (14.00-21.00)

Cursusomschrijving: 

In deze intensieve tweedaagse cursus maakt 

u kennis met de seksualiteit van planten 

gedurende hun evolutie. Het gaat daarbij om 

de ontwikkelingslijn in voortplantings- en 

verspreidingsstrategieën van mossen, varens 

en zaadplanten en het belang voor vernieuwing 

en instandhouding van de soort. Zo kijken 

we naar de ontwikkelingen in de bouw van de 

voortplantingsorganen, zoals bloem en vrucht. U 

doet inspiratie op bij de interactieve inleidingen 

en neemt deel aan goed begeleide practica, die u 

rechtstreeks kunt toepassen in uw lessen.

Kosten: € 300,- 

Forensisch DNA-onderzoek

Datum: 

08-06-2015 (14.30-20.00)

Cursusomschrijving: 

Experts van het Nederlands Forensisch Instituut, 

NFI, vertellen over nieuwe ontwikkelingen in 

forensische DNA-onderzoek. Naast de lezingen ligt 

het accent op de toepasbaarheid in de les. Deze 

cursus is uitermate geschikt voor docenten die 

gebruik (gaan) maken van de module Forensisch 

Onderzoek en/of het Reizende DNA-lab “Puzzelen 

met pieken”. We organiseren de cursus in 

samenwerking met its academy Amsterdam.

Kosten: € 90,- 

Dynamische ecologie

Datum: 

18 en 30-06-2015 (14.30-20.00)

Cursusomschrijving: 

Ecosystemen staan onder druk door eutrofiëring 

en versnippering van het habitat. Daardoor 

kunnen ecosystemen plotseling omslaan 

(kantelpunten). Herstel naar een vroegere situatie 

wordt daarna lastig. Deze en andere inzichten 

binnen de ecologie komen aan bod in de vorm van 

lezingen. U gaat zelf actief aan de slag met de 

vertaalslag van deze voorbeelden richting de klas. 

Aan het einde van de cursus gaat u naar huis met 

concrete lesideeën. 

Kosten: € 250,- 

NIBI Academy

Ben je professional in de biobased business of in 

de wetenschap, dan weet je dat het een must is 

om verder te kijken dan je neus lang is, nieuwe 

dingen te doen en een keer anders tegen dingen 

aan te kijken. De NIBI Academy geeft je mogelijk-

heden met een spannend aanbod van trainingen, 

workshops en cursussen. Voor dit najaar hebben 

we op dit moment drie trainingen in de planning. 

Marketing en verkoop voor biologen

Werk je als bioloog (senior-)scientist in het ma-

nagement van een life sciences company en wil je 

net iets meer weten over de manier waarop jouw 

bedrijf meer geld kan verdienen met moderne 

biologie? Heb je zelf een prachtig idee en wil 

je de markt op? Dan doe je mee aan de training 

Marketing en Verkoop voor biologen. 

In drie dagen leer je  jouw idee of jouw bedrijf te 

positioneren. Je leert je verplaatsen in de wereld 

van je klant. Je leert geen trucs, maar komt wel te 

weten waar klanten gevoelig voor zijn. De eerste 

winst na het volgen van de training is dat je naast 

de passie voor je eigen specialisme in de biologie 

ook een passie ontwikkelt voor marketing en 

verkoop. De tweede winst is dat je beter kunt com-

municeren met je marketing- en verkoopcollega’s 

op een krachtige, efficiënte en authentieke wijze. 

In het programma zijn rollenspelen met prospects, 

praktische oefeningen en praktijkopdrachten op-

genomen.

Na de training ben je in staat om: 

● Aansluiting te maken tussen je klant en je passie.  

● Je productpresentatie impact te laten
 hebben.

● Je gesprek meer beïnvloedend vermogen te 

geven.

Data en locaties 

Dinsdag 11 en woensdag 12 november in een 

conferentieruimte centraal in Nederland en op 19 

november op het NIBI-bureau, Catharijnesingel 

54, 3511 GC Utrecht.

Docenten/trainers

Leen van den Oever, directeur van het Nederlands 

Instituut voor Biologie. Eerder sales en marketing 

manager in farma en directielid inkoop, commer-

cie en productontwikkeling bij verzekeraars.  

Geo van Dam, Trainer Coach Spreker 

Auteur bij EFFEQTGROUP (www.effeqtgroup.com). 

Partner bij New Shoes Today. Eerder Docent / 

Trainer bij ISBW Opleidingen, Divisie Directeur en 

Business Manager farma en Regional Business 

Manager bij een zorgverzekeraar. 

Kosten

Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, 3x lunch, 

diner en overnachting bedragen de cursuskosten 

€ 1850,- per persoon. NIBI-leden € 100 kor-

ting. Ook nieuwe leden ontvangen deze korting. 

Groepsgrootte minimaal 10 en maximaal 12 per-

sonen.

Meer informatie en aanmelding: 

vandenoever@nibi.nl

Biologie voor managers

Werk je bij een life sciences company, bijvoor-

beeld als marketingmanager of financieel direc-

teur, en wil je net iets meer weten over de biologie 

waarmee jouw bedrijf geld verdient? Dan doe je 

mee aan de training Biologie voor managers. In 

drie dagen krijgen je het voor elkaar om een beeld 

te krijgen van de hele biologie, van DNA tot eco-

systeem en evolutie. Je hebt na drie dagen ook 

de specifieke biologie die jouw bedrijf gebruikt 

beter in beeld. De eerste winst na het volgen van 

de training is de verbetering van communicatie 

in je management team. De tweede winst is dat 

je naast de passie voor je eigen specialisme ook 

gepassioneerd raakt voor de biologie en met nog 

meer drive in je life sciences company aan het 

werk gaat. 

Na de training ben je in staat om: 

● De samenhang in de moderne biologie te zien.

● Kritische vragen te stellen aan je productont-

wikkelaars en scientists.

● De rol van biologie bij het oplossen van maat-

schappelijk vraagstukken te begrijpen.

● De kansen die door biologie ontstaan voor life 

sciences companies te benoemen.

Data en locaties

Woensdag 5 en donderdag 6 november in een 

conferentieruimte centraal in Nederland en op 

woensdag 26 november op het NIBI-bureau, 
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zet onderwijs van het NIBI, trainer Biologie Plus 

School en ontwikkelaar van lesmateriaal. 

 Karianne Djoyoadhiningrat-Hol ,bioloog, pro-

jectleider basisonderwijs van het NIBI, trainer 

Biologie Plus School en ontwikkelaar van les-

materiaal. 

Leen van den Oever, bioloog, directeur van het 

Leen van den Oever, bioloog, directeur van het 

Leen van den Oever

Nederlands Instituut voor Biologie, na een car-

rière in marketing en verkoop.

waardoor de cursist een goed inzicht krijgt in de 

wijze waarop een plant kan functioneren in zijn 

omgeving en die omgeving kan beïnvloeden. We 

gaan in op de vorm-functierelaties van de plant 

waardoor duidelijk wordt hoe een plant de vereiste 

Verschillende concepten uit de immunologie zijn 

in de loop der jaren achterhaald geraakt. Nieuwe 

concepten doen hun intrede, veel sneller zelfs 

dan de meeste biologieboeken kunnen bijhouden. 

Prof. Savelkoul neemt u tijdens deze cursus mee 

langs actuele inzichten. Vaccinontwikkeling en 

Open Universiteit  -  Milieuopleidingen

professionaliseringstraject voor leraren biologie 

en docenten Science. Deze introductie in de 

milieu-natuurwetenschappen bevat studietaken 

rond de thema’s milieu, maatschappij en 

wetenschap, het systeem Aarde, ecosystemen, 

milieu en technologie, voeding en gezondheid. De 

studiebelasting is ongeveer 200 uur. Interessant 

voor leraren van de bètavakken zijn ook de 

focusopleidingen met meerdere cursussen rond de 

 Mens en milieu, Duurzamer produceren, 

Milieubeleid en omgevingsvraagstukken, Voeding 

allergieën worden gebruikt als casus en ten slotte 

laat hij zien dat een practicum immunologie niet 

is voorbehouden aan universiteiten met chique 

labs. 

Kosten: € 150,- 

Seksualiteit van planten, de evolutionele 

context

Datum:

6 en 13-3-2014 (14.00-21.00)

Experts van het Nederlands Forensisch Instituut, 

NFI, vertellen over nieuwe ontwikkelingen in 

forensische DNA-onderzoek. Naast de lezingen ligt 

het accent op de toepasbaarheid in de les. Deze 

cursus is uitermate geschikt voor docenten die 

gebruik (gaan) maken van de module Forensisch 

Onderzoek en/of het Reizende DNA-lab “Puzzelen 

met pieken”. We organiseren de cursus in 

samenwerking met its academy Amsterdam.

Kosten: € 90,- 

NIBI Academy

Ben je professional in de biobased business of in 

de wetenschap, dan weet je dat het een must is 

om verder te kijken dan je neus lang is, nieuwe 

dingen te doen en een keer anders tegen dingen 

aan te kijken. De NIBI Academy geeft je mogelijk-

heden met een spannend aanbod van trainingen, 

workshops en cursussen. Voor dit najaar hebben 
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Lijnen in leren

Over de examenresultaten van je leerlingen ben 

je tevreden. Toch mag het altijd beter, ook van de 

schoolleiding, de ouders en de leerlingen. Lijnen 

in leren geeft training in het gebruik van lesactivi-

teiten die bewezen tot betere leer- en examenre-

sultaten leiden.

Lijnen in leren is een vervolg op de cursus 

Kennismaking met nieuwe biologie, maar kan  zon-

der problemen zelfstandig gevolgd worden. De 

lesmaterialen, die in Lijnen in leren als voorbeeld 

gegeven worden, zijn bedoeld voor de bovenbouw 

vwo of havo. Wat de cursus overbrengt, kan echter 

in alle lessen toegepast worden, ook in de onder-

bouw, ook in het vmbo. Deelname aan Lijnen in 

leren staat open voor alle docenten.

Lijnen in leren focust op lesactiviteiten waardoor 

leerlingen concepten verwerven en leren te ge-

bruiken. Die lesactiviteiten passen even goed in 

lessen die de conceptcontextaanpak niet volgen 

als in lessen die dat wel doen. Ze zijn ook goed te 

gebruiken bij gedifferentieerd les geven.

In Lijnen in leren komen onder andere aan de orde:

constructivisme, effectgrootte, SOLO, feedback, 

mindset. 

Ideeën van onder anderen: John Hattie, Robert 

Marzano, John Biggs, Carol Dweck

Lijnen in leren omvat drie bijeenkomsten van 4 

uur, onderbroken door een eenvoudige maaltijd. 

Lijnen in leren is interactief, biedt gelegenheid tot 

onderlinge discussie en het begeleid maken van 

uitwerkingen voor de eigen lespraktijk. De trainer 

is Harm Beekhof.

Nascholing
sinformatie

  rug.nl/sciencelinx/studiestijgers

 

Binnen Science LinX — StudieStijgerS, het 

 docentennetwerk van de FacuLteit wiSkunde 

en natuurwetenSchappen van de rijkS

univerSiteit groningen, werken vo—docenten 

in team verBand onder Leiding van een coach 

aan hun eigen  onderwijS en proFeSSioneLe 

ontwikkeLing (vakinhoudeLijk en didactiSch). 

van  vernieuwde eindeXamenprogramma’S 

tot eXceLLentie Bevordering in de kLaS, van 

 coLLegiaaL advieS tot actueeL onderzoek 

Bèta/techniek.  

Locatie zernike campus in groningen

data 2014: 12—9 / 3—10 / 7—11 

2015: 9—1 / 6—2 / 6—3, / 10—4 / 1—5

 

voor onderstaande docent ontwikkel teams zoeken 

we nog nieuwe (biologie)docenten. de bijeenkomsten 

van de dots zijn van 13:30—16:30 uur, steeds op de 

vrijdagmiddag.

dot BioLogie

coach ria dolfing is vakdidactisch medewerker bij de 

 Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de rug. 

ze is biologiedocent geweest op twee scholen en heeft in 

utrecht onderzoek gedaan naar professionalisering van 

 docenten in ontwikkelteams bij de implementatie 

van  context—gebaseerd Scheikundeonderwijs.

voor wie docenten havo/vwo biologie (evt. nLt, Scheikunde)

Lijkt het je leuk om samen met collega’s nieuwe lesideeën 

en lesmaterialen te ontwikkelen waarin de nieuwste 

 wetenschappelijke inzichten en technologieën aan bod 

komen? in het Biologie team kijken we dit jaar naar igem, 

een studenten wedstrijd Synthetische Biologie, als inspiratie

bron voor het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal. 

 Studenten worden hierbij uitgedaagd een bacterie met 

slimme functies te ontwerpen. dit jaar zijn ze van plan de 

bacterie in te  zetten voor betere brandwondenpleisters.

in het dot Biologie is ruimte voor het bespreken van  problemen,

die naar voren komen bij de invoering van het nieuwe curriculum.

waar zitten knelpunten, wat kan anders, wat zijn geschikte experi  

menten en werkvormen? wat voor toetsen gebruik je voor het 

schoolexamen? kun je  onderling vragen uitwisselen? een bezoek 

of serie van bezoeken aan onderzoeksgroepen van de rug is

altijd mogelijk,  afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

dot eXceLLentie en taLentontwikkeLing

coach Lilian eggens is onderwijskundige en trainer van de 

cursus ‘Bevorderen van talentontwikkeling in de bètavakken’

voor wie de cursus is bedoeld voor onderbouw en boven

bouw docenten van havo / vwo scholen die werken aan inter

venties voor het bevorderen van talentontwikkeling in de klas.

onderwijs aan talentvolle leerlingen vraagt om een specifieke 

aanpak door de docent. of je je als school nou richt op het 

ontwikkelen van de talenten van alle leerlingen door bijvoor

beeld differentiatie in de klas of op een specifieke groep 

talentvolle leerlingen door bijvoorbeeld een bèta—topklas, 

de specifieke aanpak voor het ontwikkelen van deze

talenten is in de basis hetzelfde. in deze cursus leer je 

daarom hoe talent zich ontwikkelt en welke bijdrage jij 

als docent daaraan kunt leveren.

in de cursus worden theoretische achtergronden van 

 talentontwikkeling gecombineerd met praktische hand

reikingen. tijdens de cursus worden docenten uitgedaagd 

de nieuwe kennis direct toe te passen binnen de school. 

daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de uitwisseling 

van onderlinge ervaringen. de bijeenkomsten worden voor

bereid middels kleine huiswerkopdrachten, variërend van het 

lezen van artikelen of boeken tot het schrijven van een korte 

tekst of een experiment in de klas.

Science LinX — Studiestijgers  

AAnmeldingen 
en meer infor

mAtie

29ste Biologie  

Onderwijsconferentie 

In 2050 leven er naar schatting 9 miljard mensen 

op de aarde die allemaal moeten eten. Dat levert 

voldoende uitdagingen en vragen op over mondi-

ale voedselproductie en consumptie. Nu al lijdt 1 

op de 8 mensen aan ondervoeding en bij kinderen 

onder de vijf jaar is dit zelfs 1 op 5. Haaks op het 

hongerprobleem staat het probleem van over-

voeding met als gevolg obesitas. In Nederland 

is bijna de helft van de volwassen mannen te 

dik (BMI > 25) en lijdt 10 procent aan obesitas. 

Goede voorlichting over een gezonde leefstijl lijkt 

daarom geen overbodige luxe. Welke rol speel jij 

hier in als docent? En wat is eigenlijk duurzame 

voeding en hoe maak je de spijsvertering aantrek-

kelijk in de klas. Kom 16 en 17 januari naar alweer 

de 29e NIBI-onderwijsconferentie en stil je hon-

ger op het gebied van wetenschap en didactiek 

rondom voeding, vertering & voedselproductie.

Een greep uit het programma:

Ochtendlezing 

De ochtendlezing wordt verzorgd door Jaap 

Seidell, voedingshoogleraar bij de Universiteit 

Utrecht. Seidell vertelt je de belangrijkste we-

tenschappelijke inzichten over wat nu precies 

gezonde voeding is en zal ook enkele hypes 

duiden zoals antioxidanten in voeding of het 

Voedselzandloper-dieet..

Avondlezing 

De avondlezing wordt verzorgd door entomoloog 

en Spinozapremiewinnaar Marcel Dicke van de 

Wageningen Universiteit. Dicke is fan van insec-

ten; als studieobject en lekker hapje. In de avond-

lezing zal hij op smakelijke wijze uiteenzetten 

waarom insecten een prima alternatief voor vlees 

zijn. Er worden live insectenhapjes bereidt door 

kok Henk van Gurp, zodat iedereen Dickes pleidooi 

om meer insecten te eten meteen kracht bij kan 

zetten. 

Excursie – Eten uit de natuur 

Edwin Florès, is wildplukker van het eerste uur. 

De lekkerste paddenstoelen, kruiden en ander 

eetbaars uit de natuur weet hij als geen ander te 

vinden. Florès is dan ook hofleverancier aan ver-

schillende toprestaurants. Ga mee met Florès op 

wildplukjacht in de buurt van het Congrescentrum. 

Lezing – Kweekvlees duurzaam alternatief?

Onderzoeker Mark Post lanceerde vorig jaar met 

enig bombarie de allereerste kweekvleesburger 

aan het grote publiek. Deze high tech burger werd 

opgekweekt uit stamcellen van een koe en kostte 

een slordige 250 duizend euro. Vandaar dat we de 

kweekvleesburger dan ook nog niet in het koelvak 

van de supermarkt zien liggen. Post bespreekt of 

kweekvlees een duurzaam alternatief kan bieden 

voor gewoon vlees. 

Workshop – Vertering heel praktisch 

Deze workshop behandelt het onderwerp vertering 

een keertje anders dan via de bekende kookboek-

practica met amylase, zetmeel en jodium als 

indicator. Je maakt kennis met een aantal goede 

praktische voorbeelden die je gelijk zelf kunt toe-

passen in de klas.

l Datum: vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 

l Plaats: Lunteren 

l Kosten: vrijdag en zaterdag €420, alleen de   

    vrijdag €270

voeding, vertering,

voedselproductie

29ste NIBI-onderwijsconferentie

16 en 17 januari 2015
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Vind je het ook lastig om leerlingen op weg te 

helpen bij het vinden van een goed uitvoerbaar 

onderzoek voor hun profielwerkstuk? Het 

profielwerkstuk kost per leerling maar liefst 

80 uur werk, dus ze hebben een hoge dosis 

motivatie nodig! Tijdens deze training besteedt 

biologiedocent en trainer Lizzy van der Avoort 

aandacht op welke manier je het beste uit de 

leerlingen kunt halen. Met als resultaat een 

product  waar jij als begeleider en de leerlingen 

oprecht trots op kunnen zijn. De haalbaarheid en 

kwaliteit van onderzoek wordt behandeld als ook 

de vraag hoe je opdrachten van externe partijen 

kunt binnenhalen. 

 
Deze training is bedoeld voor (aanstaande) 

profielwerkstukbegeleiders en je krijgt 

antwoord op vragen als: Hoe ben ik een goede 

profielwerkstukbegeleider? Waar halen ik en mijn 

leerlingen inspiratie vandaan? Wat wordt er van 

mij als begeleider verwacht? Hoe kan ik op een 

betrouwbare en valide manier beoordelen? 

 
Plaats: NIBI-kantoor, Catharijnesingel 54, 

Utrecht 

Datum en tijd: donderdag 2 oktober 2014 van 

16:00 - 20:00 uur. 

Kosten:  59,- euro NIBI-leden en 89,- euro voor 

niet- leden. Inclusief eenvoudige maaltijd. 

Maximaal aantal deelnemers is twaalf (minimaal 

6). Inschrijven kan via het formulier op www.

nibi.nl. Neem je bètacollega’s mee! 

Donderdag 2 oktober Training 

Profielwerkstuk Begeleiden
Harm Beekhof is biologiedocent met langjarige, 

brede ervaring. Hij heeft als docent van een pilot-

school modules geproduceerd voor de nieuwe exa-

menprogramma’s havo en vwo. Hij was lid van de 

commissie die de syllabi voor die programma’s uit-

werkte en heeft in de periode daarvoor een groot 

aantal jaren meegewerkt aan de productie van het 

CE biologie vwo. Hij was ook één van de trainers, 

die de cursus Kennismaking met nieuwe biologie 

verzorgden. De lesmaterialen, die in Lijnen in le-

ren als voorbeeld gegeven worden, zijn door hem 

gemaakt en worden door hem in zijn eigen lessen 

gebruikt.

Lijnen in leren 

Cursusdata: 

Lijnen in leren (1): maandag 29 september, 3  

november en 1 december 2014.

Lijnen in leren (2): woensdag 1 oktober, 5 novem-

ber en 3 december 2014.

Cursuslocatie: NIBI-kantoor, Catharijnesingel 54, 

3511 GC Utrecht

Cursustijden: van16.00 tot 20.00 uur

Certificaat: aan de deelnemers wordt door het 

NIBI een nascholingscertificaat beschikbaar ge-

steld

Kosten: individuele deelname € 395 (voor 3 bij-

eenkomsten), NIBI-leden 10% korting

Aanmelding: vandenoever@nibi.nl onder vermel-

ding van Lijnen in leren (1) of (2). 

Lijnen in leren (1) en (2) gaan ieder afzonderlijk 

door bij tenminste 10 aanmeldingen. Maximaal 14 

deelnemers per cursus.   
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Kom 16 en 17 januari naar de 29ste 

NIBI-conferentie. Het programmaboek 

met alle vijftig workshops en lezingen 

wordt naar deelnemers van voorgaande 

conferenties gestuurd. Wil je zeker weten 

dat je een boek krijgt, vul dan je adres in 

op het online formulier: 

http://www.nibi.nl/pagina/vo-2015

Genereer extra aandacht voor uw cursus, congres, vakinhoudelijke 
training of symposium met een aankondiging in het nascholingskatern 
2015/2016 van Bionieuws. Op 29 augustus komt uw aanbod onder 
de aandacht van de vijfduizend biologen die werkzaam zijn in de 
wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij overheden. 

U heeft al een halve pagina op tabloidformaat voor 500 euro, exclusief 
btw. Meedoen is gemakkelijk: reserveer nu de gewenst ruimte door een 
mail te sturen aan vandenoever@nibi.nl. U ontvangt dan snel verdere 
details over inleverdata en andere technische zaken. 


