
De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen organiseert op maandag 12 december 2022 haar vijfde 
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; wel moeten 
deze onderzoeksdomeinen overeenkomen met de disciplines die in de 3 klassen van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen behandeld worden. Anderzijds wil de Contactdag jonge vorsers kennis laten maken met de 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en haar activiteiten (www.kaowarsom.be).
De samenvattingen 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. Deelnemers van overzee kunnen via een 
video-link de voorstellingen volgen.

PROGRAMMA
08.30 – 09.00  Registratie en ophangen posters
09.00 – 09.15  Welkom en voorstelling
    van de ⹂Koninklijke Academie 
    voor Overzeese Wetenschappen”
09.15 – 09.45  Keynote lezing en discussie
09.45 – 10.15  Lezingen
10.15 – 11.00  Koffie en postersessie 
11.00 – 12.00  Lezingen
12.00 – 13.30  Lunch en postersessie
13.30 – 14.30  Lezingen
14.30 – 15.15  Koffie en postersessie 
15.15 – 16.15  Lezingen
16.15   Discussie en afsluitend woord; Prijs voor de Beste
    poster en de Beste presentatie

DEELNAME EN INDIENING VAN SAMENVATTINGEN
De samenvattingen, in het Engels, het Nederlands of het Frans, dienen vóór 3 oktober 
2022 d.m.v. de op onze website beschikbare sjabloon https://www.kaowarsom.be/
en/submission_abstracts_youngresearchers2022 ingediend te worden.
Het Wetenschappelijk Comité zal de samenvattingen beoordelen en beslissen of 
u met een lezing of poster kan deelnemen.

DEADLINES
Indienen abstract:     9 oktober 2022
Bekendmaking aanvaarding abstract:  15 november 2022
Uiterste inschrijvingsdatum:    2 december 2022

PRIJS VOOR DE BESTE LEZING EN VOOR DE BESTE 
POSTER
Lezingen en posters worden geëvalueerd op basis van de wetenschappelijke 
inhoud, de structuur en de organisatie, de tekst en de figuren, de mondelinge 
presentatie en het omgaan met vragen.

Contact: Mevr. Patricia Bulanza (contact_raos@kaowarsom.be)
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Young Researchers Overseas Day
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