
Elk jaar organiseert de NVON het Bèta & Technologie Festival. Een inspirerend        
evenement voor en door bètadocenten en toa’s in de boven- en onderbouw van het 
VO. Met vakspecifi ek én vakoverstijgend aanbod voor vmbo-havo-vwo. Een leerza-
me dag met vele workshops, lezingen, demo’s van experimenten en een uitgebreide 
informatiemarkt. En vooral veel gezelligheid en goede gesprekken met vakgenoten. 

Het Bèta & Technologiefestival 2022 wordt georganiseerd door de NVON voor  
docenten en toa’s in het voortgezet onderwijs. Lees meer op 
nvonfestival.nl of op nvon.nl.

LOCATIE:
BOUW & 

INFRA PARK
HARDERWIJK

MELD JE AAN! 
WOENSDAG 5 OKTOBER 2022

  

NIEUWSGIERIG? 
LEES VERDER 



Schrijf je nu in! 
www.nvonfestival.nl
Deelnamekosten: € 180,- NVON-leden (inclusief leden-pre-
sentje) ; € 250,- niet-leden ; € 35,- studenten (voltijds, met 
NVON studentenlidmaatschap)

De openingslezing wordt dit jaar verzorgd door 
Dr. Ir. Doris van Halem (TU Delft). Op smakelijke 
wijze vertelt zij hoe je van slootwater drink-
water kunt maken. Want elke dag zorgeloos 
water uit de kraan drinken, is helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. De watertechnologe laat zien 
hoe je water zuivert en hoe het komt dat we in 
Nederland het schoonste drinkwater ter wereld 
hebben. 

Speciale actie!
Kom samen met je collega-docent of toa van 
dezelfde vaksectie of ga juist samen met een 
collega van een ander bètavak! Bij minimaal drie 
deelnemers van dezelfde school ontvangt iedere 
deelnemer een cadeaubon voor de NVON-shop 
ter waarde van €20,-. 

Sprankelende lezingen   

NVON Bèta & Technologie Festival 
is uniek! 
• Het enige event voor docenten én toa’s
• Gericht op alle schoolniveaus: vmbo-

havo-vwo
• Voor docenten en toa’s in de onder- en 

bovenbouw 
• Specifi eke vakgerichte workshops (Bio/

Natk/Sk/NLT/O&O/Techniek)
• Ruim aanbod vakoverstijgende        

workshops
• Heel veel doe-activiteiten in                 

festivalsfeer

Experimenten-tent

Aan het eind van de dag neemt creatieve den-
ker/maker Astrid Poot, mede-oprichter van de 
Stichting ‘Lekkersamenklooien’, je op inspire-
rende wijze mee naar de wereld van het maak-
onderwijs, wetenschap en creativiteit. 
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Praktische workshops

Niet te lang praten, maar vooral doen. Dat is 
het motto van de ruim 30 workshops in ons 
programma. Soms met een accent op een spe-
cifi ek vak zoals Biologie, O&O, Natuurkunde, 
NLT, Scheikunde of Techniek. Vaak zijn de 
workshops vakoverstijgend en geschikt om 
juist samen met collega’s van andere vaksec-
ties te volgen.

Op het plein staat een grote tent vol met inspi-
rerende demonstraties door toa’s en docenten. 
Vanuit het hele land verzamelen we voorbeel-
den om je op nieuwe ideeën te brengen voor je 
lespraktijk. Je mag de proefjes zelf uitproberen. 

Maakonderwijs


