
 

  

Science on Stage Nederland zoekt docenten uit het  basis- en voortgezet 

onderwijs met leuke en inspirerende lesideeën voor Natuur, Techniek, 

Bèta en Science-vakken! Wij zorgen voor een inspirerende uitwisseling 

van ideeën met (internationale!) collega’s.  

Schrijf je in vóór: 12 september 2021  

 

 

 

 

 

 

 

  

UTRECHT 
28 SEPTEMBER 2021 

MAIN SUPPORTER ORGANISER 

 

SUPPORTED BY 

 

                           

 

 

 

MELD JE NU AAN! 
 



 

 

Schrijf je nu in voor de Nederlandse voorronde voor het Europese Science on Stage festival 2021 in Praag, Tsjechië! 

Geef je een bètavak in het VO of natuur & techniek in het PO? Stuur dan een inspirerend of innovatief les-idee in 

vóór 12 september 2021. Ook docenten in opleiding worden expliciet uitgenodigd zich aan te melden. 

Deze beste projecten mogen vervolgens in maart 2022 in Praag vier dagen lang geïnspireerd raken door experimen-

ten, activerende werkvormen, energizers, science shows en andere best practices uit heel Europa! 

 

 

 

 

THEMA’S 2021-2022 
Projecten stimuleren onderzoekend leren in een 

van de volgende thema’s: 

 Science voor de jongsten (projecten voor  

peuterspeelzaal en basisschoolkinderen)  

 Duurzame ontwikkelingen in Science Onder-

wijs (projecten waarbij milieu, gezondheid en 

duurzaamheid centraal staan)  

 Technologie in STEM onderwijs (projecten 

over coderen, ICT, big data, Kunstmatige  

Intelligentie, Virtual Reality, netwerken, etc.)  

 Diversiteit in STEM onderwijs (projecten die 

inclusiviteit en diversiteit bevorderen)  

 STEM en kunst (bijvoorbeeld projecten waar-

bij science gecombineerd wordt met andere 

disciplines zoals kunst, muziek, sport, geschie-

denis, etc.)  

 Samenwerkingen in STEM onderwijs (pro-

jecten die de lokale gemeenschappen bij be-

trekken – bijv. tussen docenten, scholen en be-

drijven) 

 

 International Joint Projects 

Al een keer meegedaan met een voorgaand 

Science on Stage festival? Schrijf je  

dan met een buitenlandse collega in voor  

een gezamenlijk project! Inschrijfformulier  

op: www.science-on-stage.eu 

 

 

FESTIVALCATEGORIEEN 
 Markt 

De markt is het hoofdelement van het  

festival: alle deelnemers presenteren hun  

projecten en experimenten in een eigen  

kraampje. 

 

Een deel van de projecten mag zich daarnaast 

ook presenteren tijdens een van de: 

 

 Workshops 

Interactieve doe-sessies van docenten 

voor docenten. 

 

 Podiumpresentaties/science shows 

Deelnemers demonstreren hun experimenten 

of presenteren op een interactieve manier hun 

project. 

 

CRITERIA 
Het ideale Science on Stage project: 

 stimuleert interesse voor science vakken, 

 heeft betrekking op het alledaagse leven, 

 heeft een duurzaam karakter, 

 is toepasbaar in een reguliere school tegen  

redelijke kosten, 

 stimuleert inquiry-based learning. 

INSCHRIJVING 
Het inschrijfformulier vind je op de  

website van Science on Stage Nederland: 

science-on-stage.nl 

 

Vul het formulier in en retourneer naar: 

info@science-on-stage.nl 

 

Stuur het formulier op voor 12 september 2021. 

 

Je krijgt daarna een bevestiging van deelname 

en verdere informatie over de voorronde. 

Neem gerust contact met ons op bij vragen. 

  

CONTACT EN MEER  
INFORMATIE 
Science on Stage Nederland 

Tel. +31 (0)30 2539482  

info@science-on-stage.nl 

www.science-on-stage.nl 
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