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INSPIRATIEMIDDAG  

TECHNASIUMNETWERK RIJNLAND & INSTITUUT PSYCHOLOGIE UNIVERSITEIT 

LEIDEN 

9 APRIL 2020    13:00 – 15:00 UUR 

Centrale Hal, Pieter de la Court Gebouw, Universiteit Leiden 

Voor  

Schoolleiders, technatoren, docenten, technisch onderwijsassistenten en decanen 

technasiumscholen 

& 

Wetenschappelijk medewerkers instituut psychologie Universiteit Leiden 

 

HET INSTITUUT PSYCHOLOGIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN en het TECHNASIUM hebben de ambitie om hun 

samenwerking te versterken. Om dat doel te bereiken zijn schoolleiders, technatoren, docenten, technisch 

onderwijsassistenten en decanen van de technasiumscholen van netwerk Rijnland én het wetenschappelijk 

personeel van het instituut Psychologie en het technische personeel van SOLO van harte uitgenodigd voor een 

INSPIRERENDE KENNISMAKINGSMIDDAG.  

Tijdens deze inspiratiemiddag zullen de twee instellingen met elkaar kennismaken. Tijdens diverse activiteiten 

georganiseerd vanuit het instituut Psychologie kunnen geïnteresseerden kennis maken met het boeiende onderzoek 

dat op dit instituut uitgevoerd wordt. 

De technasiumscholen en hun leerlingen laten de wetenschappelijk medewerkers van het instituut Psychologie zien 

wat Technasium inhoudt en voor mooie resultaten oplevert. En leerlingen van Da Vinci presenteren de eerste 

vruchten van samenwerking met het instituut Psychologie binnen twee lopende projecten.  
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PROGRAMMA  

13.00-13.15  Wetenschappelijk directeur (Prof. Michiel Westenberg) geeft UITLEG over het  

INSTITUUT PSYCHOLOGIE UNIVERSITEIT LEIDEN 

13.15-13.30  TOELICHTING TECHNASIUM (Dorine Schilperoort, voorzitter netwerk Rijnland en   

  schoolleider Da Vinci College Leiden)  

13.30-13.45  TECHNASIUMLEERLINGEN Da Vinci College presenteren RESULTATEN van twee   

  lopende PROJECTEN (autofeeder voor apen-onderzoek, psychologie lab op wielen) 

13.45-14.00  Liselotte Rambonnet geeft uitleg over CITIZEN SCIENCE en het Citizen Science Lab 

14.00-14.45 INSPIRATIEMARKT met de volgende activiteiten: 

1. Iliana Samara en Fabiola Diana dagen alle leerlingen, studenten, wetenschappelijk personeel, 

docenten, technisch onderwijsassistenten en schoolleiders uit voor het LEUGENDETECTORSPEL  

  2. Maarten Struijk geeft een VR DEMO 

 3. PRESENTATIES PROJECTEN EN MEESTERPROEVEN door leerlingen Technasium. Leerlingenteams 

van vier technasiumscholen (Da Vinci College Kagerstraat Leiden, Maris College Den Haag, Antonius 

College Gouda en Groene Hart Lyceum Alphen aan de Rijn) presenteren hun projecten en 

meesterproeven aan het wetenschappelijk personeel ter inspiratie en ter bevordering van verdere 

samenwerking. 

14.45-15.00  AFSLUITING (Karen Laarveld, regisseur technasiumnetwerk Rijnland)  

 

AANMELDEN voor de inspiratiemiddag kan TOT UITERLIJK 1 APRIL 2020 per mail bij: 

Karen Laarveld (regisseur technasiumnetwerk Rijnland)  K.laarveld@technasium.nl  

Bij aanmelding graag naam, mailadres en functie opgeven.  

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/michiel-westenberg#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/liselotte-rambonnet#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/citizensciencelab
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/iliana-samara#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/maarten-struijk-wilbrink#tab-1
mailto:K.laarveld@technasium.nl

