
 
 

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN 

 

Contactdag « Jonge vorsers overzee » 

 

13 december 2016 

 

De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen organiseert op dinsdag 13 december 

2016 haar tweede Contactdag ‘Jonge vorsers overzee’. Het doel van deze Contactdag is om 

enerzijds jonge vorsers (jonger dan 40 jaar) die in verschillende onderzoeksdomeinen in 

overzeese gebieden werken met elkaar in contact te brengen, en anderzijds jonge vorsers kennis 

te laten maken met de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en haar 

activiteiten (www.kaowarsom.be). 

De contactdag spitst zich toe op zes brede thema’s waarin de onderzoeksprojecten van een 

groot aantal jonge vorsers een plaats kunnen vinden. Aan elk thema wordt een sessie gewijd 

(één inleidende uiteenzetting en twee lezingen door jonge vorsers), afgewisseld met 

postersessies. Er is ook een open sessie gepland voor onderwerpen die bij geen enkel van de 

zes thema’s ondergebracht kunnen worden.  

 

De bijdragen (voordrachten of posters) kunnen in het Engels, Nederlands of Frans voorgesteld 

worden, het Engels draagt echter de voorkeur. 

 

Deelname aan de Contactdag is gratis maar inschrijving is noodzakelijk. 

 

Thema’s 

1.  One-Health: environment, animal and human well-being. 

2.  Biodiversity and its role in nutrition and livelihood provision. 

3.  Anthropogenic and natural influences on society: characterization, historical 

inventory, monitoring and resilience. 

4.  World population growth and economic and social evolutions: megacities, poverty, 

migration, epidemics, infrastructure, transport, … 

5.  Learning from the past: archaeology, history and insights in 21st century society  

6.  Communication, Old and New Languages 

7.  Open Session 

 

Programma 

08.30 – 09.00 Registratie en ophangen posters 

09.00 – 09.30 Welkom en voorstelling van de „Koninklijke Academie voor Overzeese 

Wetenschappen” 

09.30 – 10.20 Lezingen  

10.20 – 11.00 Koffie en postersessie  

11.00 – 12.40 Lezingen  

12.40 – 13.40 Lunch en postersessie 

13.40 – 15.20 Lezingen  

15.20 – 16.00 Koffie en postersessie 

16.00 – 16.50 Lezingen  

16.50 – 17.50  Discussies + Afsluitend woord 

http://www.kaowarsom.be/


 

 

Deelname en indiening van samenvatting 

De samenvatting van de voordrachten/posters dienen vóór 30 september 2016 d.m.v. de op 

onze website beschikbare sjabloon 

http://www.kaowarsom.be/en/submission_abstracts_jongevorsers_jeuneschercheurs ingediend 

te worden. 

 

Het Wetenschappelijk Comité zal de samenvatting beoordelen en beslissen of u met een lezing 

of poster kan deelnemen. 

 

Deadlines  

Indienen abstract:    30 september 2016 

Bekendmaking aanvaarding abstract: 20 oktober 2016 

Inschrijving:     15 november 2016 

 

Locatie 

Paleis der Academiën 

Hertogsstraat 1 

1000 Brussel 

België 

http://www.kaowarsom.be/en/submission_abstracts_jongevorsers_jeuneschercheurs

