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Nectar havo/vwo bovenbouw vernieuwd!

Met de vernieuwde editie Nectar havo/vwo bovenbouw 
gaan je leerlingen doelgericht en op eigen niveau 
richting het examen. Het niveau van de lesstof is 
behouden en waar nodig geactualiseerd en door de 
duidelijke koppeling tussen opdrachten en leerdoelen 
weten je leerlingen nu nog beter waar ze aan toe zijn. 
Bovendien stel je eenvoudig lessen samen met extra 
lesmateriaal en de vele digitale mogelijkheden. 

Nieuwsgierig? Bestel gratis beoordelingsmateriaal via:   
www.nectar.noordhoff.nl

Bij je beoordelings-pakket ontvang je een poster over duurzaamheid!

advertentie

Van Vliet / Witteveen
Neurobioloog Erwin van Vliet is de nieu-
we opleidingsdirecteur psychobiologie 
van het College of Life Sciences van de 
UvA. Hij volgt Sylvia Witteveen op die na 
10 jaar afscheid neem van deze functie 
en hoofd wordt van het Teaching & Le-
arning Centre van de bètafaculteit-UvA.

NWO Science Awards
Het NWO-domein Exacte en Natuurwe-
tenschappen heeft 1 december een Stair-
way to Impact Award van 50 duizend 
euro toegekend aan evolutionair eco-
loog Toby Kiers (VU Amsterdam) voor 
haar innovatieve onderzoek naar schim-
melnetwerken. Een Athena Award voor 
diversiteit van 50 duizend euro ging naar 
de Groningse glycobioloog Marthe Wal-
voort. Communication Initiative Awards 
van 10 duizend euro gingen naar de Na-
tionale Bijentelling en de KlimaatHelp-
desk van De Jonge Akademie. 

Sovonprĳ zen
Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft 
vogelteller en knobbelzwaanonderzoe-
ker Jan Beekman van Avifauna Gronin-
gen 18 november uitgeroepen tot Vrij-
williger van het jaar 2021. De 
Stimulansprijs voor aanstormend vogel-
talent ging naar Vincent Sanders (27) uit 
Kekerdom, coördinator broedvogeltel-
lingen in de Gelderse Poort. 

soortgenotenSmededelingen redactie@bionieuws.nl

Bionieuws biedt jaarlijks journalistieke talen-
ten met een achtergrond in de levensweten-
schappen kans tijdens een stage kennis te 
maken met het complete productieproces van 
de krant. 

VEREISTEN
Een redactiestage duurt minimaal drie maan-
den. In aanmerking komen studenten die een 
universitaire of hogeschoolopleiding volgen in 
een van de levenswetenschappen en die al 
enige ervaring hebben met journalistiek schrij-
ven. Dat kan door middel van vakken of cursus-
sen, of bijvoorbeeld in een studieverenigings-
blad of een ander medium.

INHOUD VAN DE STAGE
Stagiairs leren alle aspecten van het journalis-
tieke vak kennen; het hele redactionele proces 
tot aan het drukken vindt op de redactie plaats. 
Zo is het mogelijk alle wetenschapsjournalis-
tieke vaardigheden toe te passen. Daarnaast 
krijgen stagiairs uitgebreid inzicht in het re-
dactionele proces. Van planning tot schrijven, 
redigeren, opmaak en fotoredactie. Stagiairs 
schrijven artikelen voor de krant en de website. 
Daarbij zijn de diverse journalistieke genres 
het uitgangspunt: interview, nieuwsartikel, 
reportage, achtergrondverhaal en tot slot het 
luchtige genre. En dat alles onder geregeld 
stevige tijdsdruk van een naderende deadline.

BELANGSTELLING?
Stuur je cv, motivatie en enkele proeven van 
journalistieke bekwaamheid naar redactie@
bionieuws.nl. Neem voor meer informatie of 
vragen contact op met de hoofdredacteur Gert 
van Maanen.

Stageoproep Bionieuws

Inzending van bioloog Marjolein 
Degenaar die geïnspireerd door een 
bezoek aan trekkende kraanvogels 
een aantal haiku's schreef, waar haar 
collega Denn. Reinds illustraties bij 
maakte (meer in: decembernummer 
Amphora). 


