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Fotoreportage: bezoek aan de Galerij van de
Evolutie (KBIN). Ons jongste bezoek aan het KBIN,
ditmaal naar aanleiding van de nieuwe Galerij van
de Evolutie, kon opnieuw op heel wat belangstelling
rekenen. Fotoreportage

In memoriam Zuster M.J. Van Dyck. Op 21 maart
jl. overleed de emeritus Lector Biologie en
kanunnikes van het Heilig Graf in Turnhout op 99jarige leeftijd. Meer lezen

Aankondiging: Evolutietheorie: verworvenheden
en uitdagingen. Zomercursus van 29 t.e.m. 21
augustus 2009, een samenwerking tussen de
K.U.Leuven, de UGent en het KBIN. Meer lezen

Aankondiging: Wandeling in het Nationaal Park
Hoge Kempen. Maandag 1 juni 2009 maken een
wandeling in het eerste Nationaal Park van België,
de Hoge Kempen in Limburg. Agenda

In memoriam Zuster M.J. Van Dyck
Op 21 maart overleed Zuster M.J. Van Dyck. De zuster was bij vele generaties biologen bekend voor haar gedrevenheid,
haar fenomenale biologische kennis en haar inzet voor het Museum voor Dierkunde.

Drie gentlemen (Pater Pierre Wittouck, Prof. Ernest Petit De zuster op de emeritaatsviering van Prof. Quaghebeur in 1992, omringd door Prof. Vendrig,
en Willy Delmotte) helpen de zuster naar beneden tijdens Prof. Quaghebeur, Wim Pacolet, Hendrik Van den Bergh en Guy Mareels. (Foto: Julie
een PDL-uitstap naar de Hoge Venen in 1972. (Foto: Julie Puttemans)
Puttemans)

Evolutietheorie: verworvenheden en uitdagingen
Zomercursus 19 t.e.m. 21 augustus 2009
De driedaagse zomercursus van 19 t.e.m. 21 augustus 2009 ‘Evolutietheorie, verworvenheden en uitdagingen’,
georganiseerd door de promotoren van het project Wetenschapscommunicatie & Evolutietheorie (Universiteit Gent) in
samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, biedt
een staalkaart van wat moderne evolutietheorie betekent. Deze zomercursus is bedoeld voor leerkrachten uit het
secundair onderwijs (wetenschappen, levensbeschouwelijke vakken, maatschappijleer...).
De eerste dag, in het Museum voor Natuurwetenschappen gaat over de impact van de evolutietheorie op ethiek,
de medische wetenschappen, neurologie, psychologie en antropologie, met aandacht voor thema’s als empathie,
samenwerking en homoseksualiteit.
De tweede dag, ook in het Museum voor Natuurwetenschappen, is gewijd aan culturele evolutie of
evolutietheorie toegepast op de cultuur in de brede zin van het woord. Deze dag wordt afgesloten met een opvoering
van de theatermonoloog ‘Darwin in de klas’ door het gezelschap de Goesting. Beide dagen is er mogelijkheid om de
nieuwe Galerij van de Evolutie in het museum voor Natuurwetenschappen te bezoeken.
De derde dag, aan de K.U.Leuven, richt zich specifiek naar lesgevers van het secundair onderwijs en

lerarenopleidingen. Naast het duiden van een stand van zaken over evolutie voor alle levende wezens, worden
misconcepties en de ontwikkeling van het formele denken m.b.t. het thema evolutie vanuit vakdidactisch perspectief
aangehaald en mogelijke oplossingen voorgesteld.
Prof. Johan Braeckman (U.Gent) en Prof. Marion Crauwels (K.U.Leuven) leiden de voordrachten in.
Inschrijven gebeurt on-line via de site http://www.kuleuven.be/vsc/ of telefonisch via 016/329409 en na betaling van 30
euro op rekeningnummer 734-0066603-70 van het Vliebergh-Senciecentrum, Charles Deberiotstraat 36 bus 5208 te 3000
Leuven. De betaling geldt als inschrijvingsbewijs. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 150. Gelieve bij de betaling
duidelijk de gestructureerde mededeling 400/0002/39004 te vermelden.
Meer info:
Leen Wyndaele: e-mail: vsc@avl.kuleuven.be - Tel. : 016/32 94 09 - Fax: 016/32 94 01
Educatieve Dienst Museum voor Natuurwetenschappen: Tel.: 02/627 42 52
Universiteit Gent: Tel.: 09/264 39 84
Een gedetailleerd programma vindt op volgende websites:
Museum voor Natuurwetenschappen: www.natuurwetenschappen.be
project Wetenschapscommunicatie & Evolutietheorie UGent: www.evolutietheorie.be
Vliebergh-Sencieleergangen biologie KULeuven: www.kuleuven.be/vsc/

