
Richtlijnen voor deelnemers  
aan de Studiedag  
Starters in het Natuur- en Bosonderzoek 
Brussel, vrijdag 20 maart 2020 

English version below 

Op de jaarlijkse dag Starters in het Natuur- en Bosonderzoek stellen jonge onderzoekers in de bos- en 
natuurcontext hun onderzoek voor aan de hand van een presentatie of poster. De nadruk ligt op 
Vlaanderen, maar er kunnen ook resultaten uit andere landen worden voorgesteld. Op het einde van 
de dag brengen alle aanwezigen in de zaal een stem uit voor hun favoriete poster en presentatie. De 
winnaars krijgen een prijs. 

Voor wie wil deelnemen zijn hier enkele deadlines: 

MAANDAG 9 DECEMBER 2019 
Registreer je abstract van max. 1250 tekens via het online formulier ten laatste maandag 9 
december.  Geef aan of je de voorkeur geeft aan een lezing in de zaal of een poster.  
Alle posters worden aanvaard. Als er teveel kandidaten voor een lezing zijn, dan maken de 
organisatoren een selectie. 

 >> Gebruik het formulier: https://forms.gle/VQ6vg8KJoAjQpqWy8   

17 DECEMBER 2019 
De kandidaten voor een lezing vernemen of hun voorstel werd aanvaard, dan wel of we hen vragen 
om in de plaats ervan een poster te presenteren. Alle posters worden aanvaard. 

9 MAART 2020 
Deadline voor aanpassingen aan je abstract van een poster of presentatie. Deze samenvattingen 
komen (afdruk in zwart/wit) in de map van de studiedag. Je zal een mail ontvangen met de tekst die 
we op dat moment hebben met de vraag die te actualiseren indien nodig. 

TEN LAATSTE 19 MAART 2020 
Iedereen die een poster presenteert, krijgt op 20 maart één minuut de tijd om voor de zaal haar/zijn 
poster te promoten. Dat mag ludiek zijn, en we projecteren tegelijk één beeld (PPT of PDF) dat je ten 
laatste op 19 maart aan koen.vanmuylem@inbo.be  bezorgt. Als je geen beeld bezorgt, wordt gewoon 
de titel van de poster en je naam geprojecteerd. Je mag ook een object meebrengen dat je toont 
tijdens je minuut. 

https://forms.gle/VQ6vg8KJoAjQpqWy8
mailto:koen.vanmuylem@inbo.be


VRIJDAG 20 MAART 2020 
● Mensen die een presentatie brengen in de zaal, bezorgen die ten laatste een half uur voor 

aanvang (als PPT op USB stick) aan de voorzitter van de Startersdag. Je kan ze ook vooraf 
mailen. Je hoeft je niet te beperken tot een klassieke presentatie, het gebruik van multimedia 
wordt aangemoedigd. 

● Mensen met een poster printen die vooraf op A0 en hangen de poster op in de ruimte 
tegenover het auditorium voor de aanvang van de dag. Je krijgt van ons een nummer met de 
plaats waar je hem ophangt. 

Taal 
Op de studiedag is Nederlands de voertaal. Elk jaar zijn er ook wel één of meerdere presentaties in het 
Engels van buitenlandse studenten. Ook posters kunnen in het Engels. 

Achteraf  
Een evaluatie wordt georganiseerd bij de deelnemers. De presentaties en samenvattingen worden als 
pdf op de website van Inverde en op de Facebookpagina gezet.  

Wie organiseert?  
De praktische organisatie van de studiedag gebeurt door Natuurinvest/Inverde (Willy Verbeke en 
Christine Verecken) en ANB (Mario De Block), samen met het INBO (Koen Van Muylem) en 
vertegenwoordigers van Vlaamse universiteiten en hogescholen. Van hieruit worden de andere 
medewerkers gecontacteerd: auteurs van posters, sprekers, deelnemers aan het debat en praktische 
medewerkers op de dag zelf. 

Contact :  
● INVERDE: christine.verecken@vlaanderen.be 
● ANB: mario.deblock@vlaanderen.be  
● INBO: koen.vanmuylem@inbo.be 
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English version 
 

Participant guidelines for the study day 
Starters in het Natuur- en Bosonderzoek 
(starters in nature- and forest research), 
Brussels Friday March 20th 2020 
The annual Starters Day offers young researchers in the nature and forest context the opportunity to 
present their research by means of a lecture in the auditorium or a poster. The emphasis is on Flanders, 
but results from other countries can also be presented. At the end of the day, everybody can vote for 
their favorite poster and presentation. The winners get a prize.  

Here are some deadlines: 

9 DECEMBER 2019 
Please submit your abstract of max. 1250 characters (use this webform) on Monday December 
9th at the very latest.  Indicate whether you prefer a lecture in the auditorium or a poster.  

All posters will be accepted. If there are too many candidates for a lecture, the organisers will make a 
selection. 

 >> Form: https://forms.gle/VQ6vg8KJoAjQpqWy8 

17 DECEMBER 2019 
The candidates for a lecture will know whether their proposal was accepted or will be asked to present 
a poster instead. 

9 MARCH 2020 
Deadline for changes to your abstract of a poster or presentation via the personal link you received 
when submitting your abstract. These abstracts (printed in black and white) will be inserted in the 
binder of the day. You will receive an e-mail with the latest version of your abstract that can be 
modified if necessary. 

By 19 MARCH 2020 at the latest 
Everyone who presents a poster will get one minute on stage on March 20th to promote her/his 
poster. This can be playful, and we will project one image (PPT or PDF) during that minute. The file for 
projection needs to be delivered to koen.vanmuylem@inbo.be at the latest on Thursday the 19th of 
March. The poster's title and author will be projected if you do not deliver a file. You can also bring an 
object that you show during your minute. 

https://forms.gle/VQ6vg8KJoAjQpqWy8


FRIDAY 20 MARCH 2020 
• People doing a lecture in the hall deliver the file (PPT on a USB stick) to the chairman of the 

Starters Day at the latest half an hour before the start. You can also mail the file earlier to 
koen.vanmuylem@inbo.be  when it’s ready. Using multimedia is encouraged, there is no need 
to limit yourself to a classical presentation. 

• Print your poster on A0 paper beforehand, and hang it in the room opposite the auditorium 
before the start of the day. You will get a number with the place where you can hang your 
poster. 

Language 
Dutch is the language used during the day. Each year there are also one or more lectures in English by 
foreign students. Posters can also be in English. 

Afterwards 
An evaluation will be organized. The presentations and summaries will be published in PDF on the 
website of Inverde and the Facebook page. 

Who organizes? 
The practical organization of the study day is organized by ANB (Mario De Block) and Natuurinvest / 
Inverde (Willy Verbeke and Christine Verecken), together with INBO (Koen Van Muylem) and 
representatives of Flemish universities and colleges. They contact the authors of posters, speakers, 
participants in the debate, and take care of practical matters during the day itself. 

Contact: 
• Inverde: christine.verecken@vlaanderen.be 
• ANB: mario.deblock@vlaanderen.be 
• INBO: koen.vanmuylem@inbo.be 
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