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ZIJN

MENSEN 

OOK DIEREN?

Kom met je klas naar het ARTIS-Groote Museum en
onderzoek hoe alles met elkaar is verbonden.

grootemuseum.nl/onderwijs

Kanker heeft een enorme impact op het leven. IPSO centra zijn er voor iedereen

die leeft met kanker. Meeleeft. Of leeft met de gevolgen ervan.

Ontdek wat een IPSO centrum voor jou kan betekenen op

www.omgaanmetkanker.nl

Omgaan met kanker.
Je hoeft het niet alleen te doen.



JA
N

U
A

R
I 2

0
2

3 N
V

O
X

   3

VOORWOORD

Delen

A
ls een kalenderjaar een paar 
weken oud is, zijn veel goede 
voornemens alweer verleden 
tijd. Misschien is delen een 

goed voornemen waar we nooit genoeg 
energie in steken en wat ook nooit af is. 
Delen kan je iets opleveren, als het gaat 
om zaken die je anderen kunt vertellen 
of waar je aandacht voor vraagt in onze 
wereld vol digitale media. Delen kan ook 
betekenen dat je iets afstaat aan een 
ander. We leven in een tijd waarin het 
streven naar méér (welvaart, grondstoffen, 
ruimte) bij een deel van de mensheid leidt 
tot tekorten bij de ander (klimaatschade, 
uitputting, armoede). Je moet de koek 
met elkaar verdelen, en voor de westerse 
mens betekent dat inleveren. Het rijke 
Europa is voor veel mensen de uitweg 
naar overleven. De vraag is of we onze 
leefomgeving op die manier willen delen.

Delen is ook binnen een vereniging 
fundamenteel. Het vormt een 
gemeenschappelijk element in de 
drie pijlers van de NVON: ontmoeten, 
ondersteunen en vertegenwoordigen. 
Een vereniging is bedoeld om elkaar 
te ontmoeten. U leest dit verhaal, en 
mijn gedachten ontmoeten de uwe. In 
een gesprek delen we onze gedachten, 
kennis en ervaringen. Goede gesprekken 
ontstaan waar ontmoeting is: tijdens een 
commissievergadering, de borrel op een 
conferentie, bij een pizzalezing of via 
een mailwisseling. Dan is delen winst, de 
opbrengst is verbondenheid, gedeelde 
ervaringen en een netwerk.

Het delen van kennis helpt anderen. Als 
je geen idee hebt hoe je iets aanpakt of 
hoe iets in elkaar zit, is het fijn wanneer 
iemand je daarover vertelt en uitleg geeft. 
Het ondersteunen heeft iets van ‘gedeelde 
smart’, maar niet minder van het delen 
van kennis en ervaring, zodat je daar in 
jouw situatie mee aan de slag kunt. In de 
context van de vereniging is dat ook de 
ondersteuning die je kunt krijgen wanneer 
je problemen ondervindt in de werksituatie. 
Leden helpen elkaar en de vereniging zorgt 
dat die hulp te vinden is. 
De derde pijler: vertegenwoordigen lijkt 
iets minder op delen gericht. Toch is het 
daar ook toepasselijk. Ik schreef eerder 
over de noodzaak om een goede en sterke 
visie te ontwikkelen over onze vakken. We 
moeten die ook delen. Basisvaardigheden? 
Prima. Bèta-basiskennis? Essentieel. We 
krijgen dit alleen gedaan wanneer we onze 
gedachten en visie op de juiste plaats 
en manier delen op de plekken waar we 
vertegenwoordigd zijn. 

Delen zonder iets terug te vragen is 
niet zo gebruikelijk. Dat zien we terug 
in het gebrek aan vrije toegang tot 
wetenschappelijke literatuur voor 
medewerkers en leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Ook daar vroeg 
ik eerder aandacht voor. Die toegang 
is belangrijk voor leraren en toa’s. Ze 
verifiëren informatie in lesmateriaal of 
media, vinden vakdidactische kennis, 
ontdekken nieuwe ontwikkelingen op 
hun vakgebied. Leraren zijn opgeleid 
op hbo en universiteit, en verdienen 

het om te delen in de schat aan kennis 
die in de internationale literatuur is 
opgeslagen. Misschien belangrijker: dat ze 
hun leerlingen hier in een vroeg stadium 
wegwijs in kunnen maken. Delen van 
de goede bronnen vormt de basis om te 
kunnen delen in de ‘body of knowledge’ van 
de mensheid. De hele maatschappij vaart er 
wel bij. 
We hebben dat niet snel geregeld. Voor 
de tussenliggende tijd wil ik een oproep 
doen. Er is binnen de vereniging een 
flink aantal leden dat (via aanstelling bij 
een hoger onderwijsinstelling) toegang 
heeft tot wetenschappelijke literatuur. 
Zij kunnen degenen zonder die toegang 
ondersteunen. Wanneer leden-met-toegang 
samengebracht worden in een werkgroepje 
‘NVON-bibliotheek’, kunnen ze de leden-
zonder-toegang helpen door op verzoek 
artikelen op te vragen en te delen. Hiermee 
geven we het delen van kennis concreet 
handen en voeten. Hoe dit er precies uit 
moet zien: ik ontmoet graag leden om 
onze gedachten hierover te delen. En 
intussen is het de kunst om deze wens 
te delen op de plekken waar we de NVON 
vertegenwoordigen. 
 
Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl
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Generieke vaardigheden

Ta
al  •

  Rekenen  •  21e eeuwse vaardigheden

Houding
• Willen, weten, begrijpen, 
 bereiken & delen
• Kritisch en innovatief zijn

Leefwereld van kinderen
Vragen en interesses van kinderen
Inbreng van de leraar

•

•

•

Kennis
• Onderzoeks- en  
 ontwerpproces
• Inhoud leergebied OJW

W&T
Onderwijs

Vaardigheden

Context

• Onderzoeken en ontwerpen

 - denkwijzen
 - observeren en meten
 - bronnen, materialen & gereedschap 
 - reflecteren, waarderen & oordelen 

Wetenschap & 
Technologie: 
 blijven doen!
SLO heeft in kaart gebracht wat de huidige 
trends zijn op het gebied van W&T in het 
basisonderwijs. Wat is de stand van zaken? Wat 
gaat goed en wat kan beter? Diverse experts, 
pabodocenten en leerkrachten leverden hiervoor 
input, zowel mondeling, schriftelijk als via weten
schappelijke publicaties. In dit artikel worden er 
twee trends uitgelicht en staat een korte samen
vatting van de trendanalyse.

INHOUD

In overleg over klimaat en biodiversiteit komt discussie over  
klimaat of geoengineering steeds vaker voor. 
Klimaatengineering behelst een ingreep in ons klimaatsysteem 
waarmee negatieve ontwikkelingen van bovenmatige CO2
uitstoot, gedeeltelijk teniet gedaan worden. Velen zijn hier 
tegen, anderen vinden dat er onderzoek gedaan moet worden 
naar dit soort nieuwe technieken.

OP HET OMSLAG:  
Illustratie: Stephan Timmers  
zie www.stephan-timmers.com

Mag dat: draaien 
aan de thermo
staat van onze 
aarde?

#1 JANUARI 2023

De prik die 
kanker kan 
voorkomen
Humaan Papillomavirus (HPV) is één van de meest 
voorkomende soa’s en kan verschillende vormen 
van kanker veroorzaken. In Nederland is het voor 
meisjes en sinds 2022 voor jongens mogelijk om 
zich te laten vaccineren tegen HPV. Hoe kun je 
leerlingen leren om een geïnformeerde keuze te 
maken over zo’n maatschappelijke kwestie als 
HPVvaccinatie? 

12

6

9

Periodiek van de NVON Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Losse nummers E 5,50  |  nvon.nl/nvox

Geo-engineering

Wetenschap & Technologie: blijven doen!

HPV-vaccinatie

JANUARI  
2023

jaargang 48

#1



JA
N

U
A

R
I 2

0
2

3 N
V

O
X

   5

Warm
De afgelopen tijd hebben we warme compli-
menten van lezers mogen ontvangen over 
artikelen in NVOX en over het themanummer. 
Het is altijd fijn om dergelijke mails te ont-
vangen, want dat doet een mens goed. Ik heb 
de complimenten gedeeld met de redactie en 
met het bestuur. Het is een van mijn goede 
voornemens om wat vaker een complimentje 
te geven aan de mensen in mijn omgeving. 
Ook in deze NVOX staat weer een aantal 
artikelen over warmte, want dat blijft een 
onderwerp dat ons bezighoudt. Coen van der 
Kamp sprak met twee hoog leraren die aan 
ons uitleggen waarom er wel of juist geen 
onderzoek gedaan moet worden naar moge-
lijkheden om het opwarmen van de aarde met 
technische hulpmiddelen te beperken. Alsof 
we aan de thermostaat van de aarde draaien. 
Het bijbehorende artikel is zeer de moeite 
waard en ik verwacht daar wel reacties van 
lezers op. Graag!
Ook Rolf Soer schrijft over warmte: hij 
bedacht een experiment voor leerlingen 
waarbij de warmtebalans in een huis, dat 
gemaakt is van een kartonnen doos, aan 
een onderzoek wordt onderworpen. Met 
eenvoudige middelen nadenken over isolatie 
en warmte. Ik zie dergelijke artikelen graag 
in de NVOX staan. Heeft u nog iets liggen 
dat interessant zou kunnen zijn? Wij helpen 
graag met het schrijven van het artikel als u 
daar zelf niet zo van houdt of denkt dit niet 
te kunnen. 
Wij kregen twee artikelen binnen van 
 collega’s die hun eigen lesmethodes hebben 
geschreven. Het ene artikel is een onder-
bouw nask-methode waar je als docent 
eenvoudig je eigen materiaal aan kunt 
toe voegen. Het andere artikel gaat over 
relevante scheikunde, die producten als uit-
gangspunt neemt in plaats van stoffen. 
De redactieleden hebben zich weer bijzonder 
ingespannen om er een mooi nummer van te 
maken waarvoor een warm compliment!

Hoofdredacteur NVOX
redactie@nvon.nl

Vakblad van de NVON 
Nederlandse Vereniging voor het 
Onderwijs in de Natuurwetenschappen
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Coen van der Kamp / redactie

En opeens, misschien niet eens in zo’n verre toekomst, is het 
zover: we zijn terechtgekomen in het doemscenario dat velen 
vreesden, anderen wegwuifden. Ondanks pogingen om minder 
CO2 uit te stoten, is de aarde ruim boven de twee graden 
opgewarmd en klotst het zeewater tegen onze duinen. We 
zullen moeten toegeven: ons klimaatbeleid zette toch niet 
zoveel zoden aan de dijk. Bestaat er nu een plan B?

WETENSCHAP

gedaan kun-
nen worden. Er 

zijn twee manieren 
om dat te doen: door 

CO
2
 uit de lucht te halen 

(Carbon Dioxide Removal) 
of door een deel van het zonlicht 

te laten terugkaatsen (Solar Radiation 
Management). Beide technieken worden 
gezien als noodmaatregel en dragen niet 
bij tot een structurele oplossing van het 
klimaatprobleem. De enige maatregel die dat 
wel doet is mitigatie (reductie van de uitstoot 
van broeikasgassen), waar op dit moment 
volledig op ingezet wordt. Toch vinden velen 
dat er op z’n minst onderzoek gedaan moet 
worden naar dit soort nieuwe technieken. 
Aan klimaatengineering kleven echter 
nogal wat bezwaren: de risico’s zijn groot en 
misbruik ligt op de loer. Vandaar dat anderen 
verdere ontwikkeling van de meest riskante 
technologieën, zoals zonne-geo-engineering, 
willen verbieden.

Voorbeelden Solar Radiation  
Management (SRM)
•  De belangrijkste techniek is gebaseerd 

op de vulkaanuitbarsting in 1991 op de 
Filipijnen. Daarbij kwamen grote hoeveel-
heden zwaveldeeltjes in de stratosfeer, die 
het zonlicht gedeeltelijk tegenhielden en 
zo wereldwijd voor een temperatuurdaling 
zorgden. Bij stratosferische aerosolinjectie 
gebeurt dat kunstmatig. Bij een reductie 

Er is een mogelijk alternatief waarover in 
wetenschappelijke kring een  serieuze 
discussie gevoerd wordt. Kernvraag 

daarbij is of dat plan uitgewerkt moet 
worden. Of juist niet? Dat komt omdat het ge-
baseerd is op klimaat- of geo-engineering. In 
internationaal overleg over klimaat en biodi-
versiteit komt dit onderwerp steeds vaker aan 
de orde, ook in het Klimaatboek van Greta 
Thunberg en in het jongste IPCC-rapport. 
Misschien is het tijd om de discussie erover 

uit te breiden naar het onderwijs. Onderzoek 
naar klimaatengineering gaat onze leerlin-
gen, de volwassenen van 2050, direct aan 
omdat zij mogelijk in dit dilemma een keus 
zullen moeten maken. 

Geo- of klimaatengineering
Klimaatengineering behelst een grootscha-
lige ingreep in ons klimaatsysteem waarmee 
negatieve ontwikkelingen ten gevolge van 
bovenmatige CO

2
-uitstoot, gedeeltelijk teniet 

Mag dat: draaien aan 
de thermostaat van 
onze aarde?
Geo-engineering: een omstreden 
noodrem bij oververhitting
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Mag dat: draaien aan de thermostaat van onze aarde?

van 2% van het zonlicht kan deze methode 
verdere opwarming van de aarde verhin-
deren. Deze methode lijkt technologisch 
haalbaar en betaalbaar, maar riskant.

•  Ook is het mogelijk wolken witter te maken, 
waardoor ze het zonlicht beter reflecteren. 
Als je vanaf speciale schepen kleine deeltjes 
zeezout in de lucht spuit, zullen die als kern 
van condensatie optreden waardoor er 
meer neveldruppeltjes in een wolk gevormd 
worden, die het zonlicht beter weerkaatsen. 

•  Omdat cirruswolken zonlicht reflecteren, 
zorgen ze voor verkoeling maar tegelijk ab-
sorberen ze infraroodlicht waarmee ze voor 
opwarming zorgen. In verdunde wolken is 
de absorptie van infrarood geringer terwijl 
het reflecterend vermogen gelijk blijft. 
Verdunning van de cirruswolken kan dus 
bijdragen aan temperatuurverlaging. 

•  Ook wordt gedacht aan een verkoeling 
van de aarde door het plaatsen van grote 
spiegels in woestijngebieden. Daarnaast 
bestaan er science-fiction-achtige plannen 
zoals het uitvouwen van een groot scherm, 
ter grootte van Europa, tussen zon en aarde.

Voorbeelden Carbon Dioxide  
Removal (CDR)
•  De meest voor de hand liggende techniek 

is het uit de lucht filteren van CO
2
 en het 

vervolgens ondergronds opslaan.
•  Door grootschalige bebossing kan CO

2
 uit 

de lucht gehaald worden. Hiermee wordt 
bovendien de enorme ontbossing die de 
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden 
gecompenseerd. Nadeel is dat de meeste 
bossen niet zo snel groeien.

•  Ook wordt er enig effect verwacht van 
ijzerfertilisatie van oceanen. Heel kleine 
ijzerdeeltjes bevorderen de algengroei 
waarmee CO

2
 uit het water onttrokken 

wordt. Zeewater dat minder CO
2
 bevat zal 

vervolgens CO
2
 uit de lucht opnemen. Deze 

methode is inmiddels verboden door het 
VN-verdrag over biodiversiteit.

•  Een andere methode is de grootschalige 
inzet van olivijn, een natuurlijk mineraal 
dat CO

2
 uit de lucht opneemt en ermee 

reageert tot carbonaat (kalk). Het idee is om 
verpulverd olivijn uit te strooien. 

Herman Russchenberg
Herman Russchenberg is hoogleraar
Atmospheric Remote Sensing, hoofd van
het departement Geowetenschappen
en Remote Sensing aan de TU Delft en
directeur van het TU Delft Klimaatinstituut.

Hij zegt blij te zijn dat geo-engineering zo 
langzamerhand uit de taboesfeer gehaald 
wordt. “Goed dat erover geschreven wordt. 
Hoe meer aandacht, hoe meer ook het be-
lang van mitigatie onderstreept wordt. Laat 
het een wake-upcall zijn.” Hij vreest dat we 
met de huidige klimaataanpak de opwarming 
van de aarde niet onder de twee graden kun-
nen houden. “Als we onverhoopt naar de 2,5 
graden gaan, moet je klaarstaan met de juiste 
technieken. Die zijn niet in één middag uit de 
grond te stampen. Je moet er tijd voor nemen 
om ze te ontwikkelen en ook om na te den-
ken over de consequenties, de organisatie 
en de ethische aspecten. De tijd die ons rest 
voordat de aarde te warm wordt, moeten we 
goed gebruiken. Afgelopen jaar hadden we 
wereldwijd hittegolven en onleefbare tempe-
raturen in India en Pakistan. Stel je voor dat 
dat een jaar of vijf achter elkaar gebeurt, dan 
zal de roep om in te grijpen overal gehoord 
worden. Als je pas op dat moment deze 
technieken wilt gaan gebruiken terwijl ze niet 
goed doordacht zijn, krijg je ongelukken.” 
Reductie van de CO

2
-emissie is het belang-

rijkste wat we nu voor het klimaat kunnen 
doen. “Er is een taak weggelegd voor de 
wetenschap en het onderwijs om die bood-
schap goed over te brengen.” Russchenberg 

vreest niet dat onderzoek naar klimaat-
engineering de noodzaak voor CO

2
-reductie 

zal wegnemen. “Dat is ook bij de adaptatie 
van klimaatverandering niet gebeurd. Een 
brandweerauto houden we immers ook ach-
ter de hand voor het geval er brand uitbreekt, 
maar ondertussen doen we er alles aan om 
een brand te voorkomen. Juist in landen die 
het meest investeren in mitigatie en adapta-
tie wordt over dit soort nieuwe technieken 
nagedacht. Je kunt hieraan pas beginnen 
als je alles op alles gezet hebt om de emissie 
naar nul te brengen. Ze hebben geen zin of 
werken zelfs averechts als je ondertussen 
doorgaat met het uitstoten van broeikasgas-
sen. Dan bouw je een tijdbom.” 
Hij is van mening dat er in ons 
klimaatbeleid een element van wensdenken 
zit. In alle modellen gaat men ervan uit 
dat we vanaf 2050-2060 over technieken 
beschikken voor negatieve emissie, 
technieken die we nu nog niet kennen. “Ik 
neem graag aan dat er innovaties komen, 
maar je kunt er niet op vertrouwen.” 
“Ondanks de mooie beloftes die op de 
klimaatconferenties in Glasgow en Parijs 
zijn gedaan, doen we veel te weinig. En als 
we zouden doen wat we moeten doen, dan 
hebben we nog het probleem van de zich 

>>

Enkele technieken: rode pijlen: CDR, gele pijlen: SRM. Illustratie: Stephan Timmers
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ontwikkelende wereld. Daar is geen CO
2
 

meer voor beschikbaar. Hun ontwikkeling 
kan alleen nog zonder fossiele brandstoffen. 
Daarmee moeten ze een stadium overslaan. 
Dat zal een hele uitdaging worden.”
Voor Russchenberg vormen de organisato-
rische en bestuurlijke aspecten belangrijke 
onderdelen van klimaatengineering. Die 
moeten volgens hem internationaal, liefst in 
VN-verband geregeld worden, zoals er meer 
internationale verdragen zijn op gebied van 
techniek en wapens. “Uitstel is niet mogelijk. 
Er zal zo snel mogelijk mee begonnen moe-
ten worden.” 

Frank Biermann
Frank Biermann is hoogleraar Global Sus-
tainability Governance aan het Copernicus 
Instituut voor duurzame ontwikkeling aan de 
Universiteit Utrecht.
Hij nam vorig jaar het initiatief voor een open 
brief, gericht aan regeringsleiders, waarin 
gepleit wordt voor internationale afspraken 
tegen het gebruik van zonne-geo-enginee-
ring en tegen overheidssubsidies voor de 
ontwikkeling ervan. De brief is wereldwijd 
door zo’n vierhonderd wetenschappers on-
dertekend van wie zestig uit Nederland. Het 
idee is dat zoveel mogelijk landen zich tegen 
dit soort technieken uitspreken. “Er zijn ook 
afspraken die het menselijk klonen verbie-
den of het gebruik van biologische wapens 
en die worden redelijk nageleefd. De kans dat 
dan één land op eigen houtje toch met SRM 
begint, acht ik nihil. Mocht dat gebeuren, 
dan zal de internationale gemeenschap daar 
maatregelen tegen nemen.” Biermann zegt 
dat alleen al de hoop op technologieën voor 
klimaatengineering de grote energiebedrij-
ven, de kolen- en olie-industrie of overheden 
ertoe kan verleiden om minder op dure 
mitigatieprogramma’s in te zetten en voor 
‘meer tijd’ te pleiten. “Verschillende actoren 
die nu echt aan de slag moeten met de ener-
gietransitie kunnen door de speculatie op 
geo-engineering denken dat ze gewoon nog 

even door kunnen gaan met de uitstoot van 
broeikasgassen. Zo worden onze klimaat-
doelen vooruitgeschoven. Terwijl, als we nu 
de juiste maatregelen nemen, we in 2050 van 
de fossiele brandstoffen af kunnen zijn. Dat 
is volgens het IPCC haalbaar, mits er een be-
leidsomslag komt. Het is heel gevaarlijk om 
nu een plan B op tafel te leggen. Door daar 
alleen al over te denken, houd je de mitigatie 
tegen en zorg je ervoor dat we nog langer 
moeten wachten voor het probleem opgelost 
is. Vertraging van het mitigatiebeleid door de 
geo-engineeringhype is het grootste gevaar 
voor onze toekomst.”
“We hebben een grote omslag in ons gedrag 
nodig en we zullen met een compleet ander 
economisch systeem moeten gaan werken, 
dat niet meer alleen gericht is op groei. Zo’n 
andere economie zal er hoe dan ook komen. 
Kijk maar naar Amsterdam, waar vanaf 2030 
geen fossiele brandstofauto’s meer mogen 
komen. Het zal niet lang meer duren voor 
benzinestations verdwijnen en er overal 
laadpalen komen te staan. Ons land gaat er 
heel anders uitzien als alle energie van wind 
en zon komt en we minder vlees eten. Al die 
veranderingen zullen we niet makkelijk vin-
den, maar technisch zijn ze uitvoerbaar. Het 
is aan de bètadocenten om onze jeugd hierop 
voor te bereiden en ze te laten zien dat we er 
een betere wereld door krijgen.”
De risico’s en neveneffecten van SRM op 
bijvoorbeeld weerpatronen zijn op dit 
moment niet te overzien. Bovendien zal elke 
ingreep in het klimaat gevolgen hebben voor 

de gehele wereld. “Wie zijn wij dat we aan 
het klimaat mogen sleutelen? We mogen de 
aarde niet als een machine zien die wij naar 
believen kunnen bedienen. Wie gaat de be-
slissing nemen deze technieken in te zetten? 
Het is duidelijk dat de grote landen dat zullen 
doen. Het zijn vooral de VS, China en mis-
schien ook Rusland die bij geo- engineering 
de dienst uitmaken. En dat terwijl de VS niet 
meer dan 4% van de wereldbevolking verte-
genwoordigen. De Afrikaanse landen zullen 
hierin geen enkele rol spelen. Voor mij en 
voor de wetenschap in z’n algemeenheid is 
zonne-geo-engineering geen optie.” 

>>

Worden er op jouw school debatwedstrij-
den gehouden of ben je van plan die te 
gaan houden? Overweeg een debat over 
de stelling: ‘De Nederlandse regering moet 
de ontwikkeling van technologieën voor 
klimaatengineering verbieden’.

Herman Russchenberg. Frank Biermann.  

WETENSCHAP Karianne Djoyoadhiningrat-Hol en Martin Klein Tank
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SLO heeft in kaart gebracht wat de huidige 
trends zijn op het gebied van W&T in het 
basisonderwijs. Wat is de stand van zaken? 
Wat gaat goed en wat kan beter? Diverse ex-
perts, pabodocenten en leerkrachten uit het 

onderwijsveld leverden hiervoor input, zowel 
mondeling, schriftelijk als via wetenschap-
pelijke publicaties. Hier lees je een korte 
samenvatting van de trendanalyse en lichten 
we twee trends uit.

Wetenschap & 
Technologie: blijven doen!

In deze tijd vol maatschappelijke uitdagingen zijn er zorgen over de aandacht voor 
Wetenschap & Technologie op basisscholen. Door het oplopende lerarentekort, uitval van 
leraren en lessen in coronatijd, focus op basisvaardigheden en nieuwe leergebieden als 
burgerschap en digitale geletterdheid, zijn er simpelweg zorgen over de tijd, aandacht en 
mankracht voor W&T. 

Karianne Djoyoadhiningrat-Hol en Martin Klein Tank ACHTERGROND

Een rijk aanbod van Wetenschap & 
Technologie (W&T) is, zeker in deze 
tijd, van groot belang voor leerlingen. 

Onze maatschappij staat voor uitdagingen, 
zoals het energievraagstuk, pandemieën, 
klimaatverandering en oplopende voedsel-
schaarste. Grote thema’s die vragen om een 
generatie die probleemoplossend bezig kan 
zijn, kennis en kunde heeft van wetenschap 

en een generatie die de impact beseft van de 
uitdagingen waar we voor staan. We hebben 
een generatie nodig die creatief is en techno-
logische oplossingen kan en durft te beden-
ken en te ontwerpen. De basis hiervan leggen 
we in het basisonderwijs onder andere met 
Wetenschap & Technologie. 

>>

Hoe staat het met het W&T in het po? 
SLO brengt ontwikkelingen in kaart

LinkedIn groep Wereldoriëntatie voor pabo-opleiders: 

https://www.linkedin.com/groups/13920396/ 

De aandacht voor W&T 
wordt moeilijker door de 
afname van aandacht 
voor wereldoriëntatie
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wordt de facultatieve wereldoriëntatie-toets 
voor het laatst afgenomen en er is voorals-
nog geen belangstelling bij Cito of bij andere 
commerciële aanbieders voor deze toets. 
Ten tweede is in 2021 bekendgemaakt dat 
de pabo-toelatingstoets voor wereldoriën-
tatie vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer 
doorslaggevend is om te mogen starten met 
de pabo. Met een driejarig experiment wordt 
onderzocht of het bieden van meer tijd aan 
aspirant-studenten, om aan de bijzondere 
nadere vooropleidingseisen te voldoen, de 
toegankelijkheid van de opleidingen tot 
leraar basisonderwijs kan verbeteren, zonder 

dat daarbij de kwaliteit van het onderwijs in 
het gedrang komt. In 2015 was de kwaliteit 
van leerkrachten een van de redenen om de 
toelatingstoets juist in te voeren: zorgen dat 
studenten met voldoende basiskennis begin-
nen en daarmee overladenheid verminderen 
in het eerste jaar van de pabo, kwalitatief 
hoger geschoolde leerkrachten afleveren en 
gelijktrekken van alle pabo’s, en hiermee de 
status van de opleiding en het beroep van 
leerkracht verhogen.
Sinds de invoering van deze toets voor de 
poort is het niveau van studenten gestegen, 
niet alleen van wereldoriëntatie, maar ook bij 
de reken-toets. Verder blijkt dat sinds 2015 de 
totale instroom naar het tweede jaar lager ligt 
dan daarvoor. Toetsen voor de poort levert 
kwalitatief betere aankomende leerkrachten 
af, maar minder. 

De wens om iets aan het oplopende lera-
rentekort te doen is groot. Het is afwachten 
hoe dit zich verder ontwikkelt. De gesproken 
experts, diverse pabodocenten en de vakver-
enigingen VGN, NIBI en KNAG, respectieve-
lijk voor geschiedenis, biologie en aardrijks-
kunde, verwachten dat het afschaffen van de 
toets voor de poort niet alleen meer leer-
krachten oplevert, maar ook wat men met de 
invoering juist wilde oplossen: risico op meer 
overladenheid in het eerste jaar van de pabo, 
de kans op meer uitval van studenten die het 
in hun eerste jaar toch niet blijken te redden 
en lagere kwaliteit van leerkrachten. 

Basisvaardigheden en kansen-
gelijkheid 
Ook door de politieke inzet op de basis-
vaardigheden van rekenen en taal, burger-

Wereldoriëntatie
Terwijl de aandacht weer groeit voor weten-
schap in de maatschappij, vindt er de laatste 
jaren op politiek en bestuurlijk niveau een 
afname plaats van aandacht voor wereld-
oriëntatie. Aangezien W&T de inhouden 
van wereldoriëntatie nodig heeft, wordt 
W&T meegenomen in de afname van deze 
aandacht. Deze ontwikkeling zien we terug in 
verschillende besluitvormingen.

Toetsen verdwijnen
Ten eerste is besloten dat Centrale Eindtoet-
sen (CE) doorstroomtoetsen worden. In 2023 

ACHTERGROND

>>

W&T wordt 
meegenomen in de 
afname van aandacht 
voor wereldoriëntatie

WAT IS W&T?
Bij W&T leren leerlingen de kennis en 
vaardigheden van onderzoeken en ontwer-
pen en leerlingen bouwen kennis op over 
zichzelf en de wereld om hen heen. Hiervoor 
maken ze gebruik van de onderzoeks- en 
ontwerpcyclus. Ook leren leerlingen onder-
liggende vaardigheden bij onderzoeken en 
ontwerpen zoals het hanteren van verschil-
lende denkwijzen. Leerlingen werken bij 
W&T aan een nieuwsgierige, kritische en 
innovatieve houding. In het figuur zie je hoe 
deze componenten bij W&T samenkomen en 
hun onderlinge samenhang.

IN HET KORT
De volgende trends zien we bij Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs. Je 
leest meer over twee dikgedrukte trends in de hoofdtekst:
1.  De aandacht voor W&T wordt moeilijker door de afname van aandacht voor 

wereldoriëntatie
2.  De meeste scholen weten dat er aandacht moet zijn voor W&T. Een goede aanpak gaat 

nog moeizaam;
3.  Scholen die aan W&T doen, willen er structureel mee aan de slag;
4.  W&T wordt nog steeds gezien als onderwijsvernieuwing;
5.  Scholen en instellingen hebben de behoefte om W&T niet alleen te combineren met 

Natuur & Techniek, maar vaker ook met andere leergebieden;
6.  Steeds meer scholen ontdekken dat bij W&T alle kinderen kunnen meedoen en 

dat W&T de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleert;
7.  Bij W&T is er steeds meer nadruk op lokale initiatieven: het bedrijfsleven en andere 

organisaties maken werk van W&T;
8.  W&T heeft steeds meer de aandacht van methodemakers en andere aanbieders van 

leermateriaal.

Generieke vaardigheden

Ta
al  •

  Rekenen  •  21e eeuwse vaardigheden

Houding
• Willen, weten, begrijpen, 
 bereiken & delen
• Kritisch en innovatief zijn

Leefwereld van kinderen
Vragen en interesses van kinderen
Inbreng van de leraar

•

•

•

Kennis
• Onderzoeks- en  
 ontwerpproces
• Inhoud leergebied OJW

W&T
Onderwijs

Vaardigheden

Context

• Onderzoeken en ontwerpen

 - denkwijzen
 - observeren en meten
 - bronnen, materialen & gereedschap 
 - reflecteren, waarderen & oordelen 
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schap en digitale geletterdheid en de inzet 
op kansengelijkheid is het moeilijk om de 
aandacht voor W&T overeind te houden. 
Er is geen ruimte in het lesrooster om alle 
leergebieden als losse vakken aan te bieden, 
en leerkrachten overzien de leerlijnen van 
deze domeinen nog onvoldoende om deze te 
integreren in thematisch onderwijs. Dit lijkt 
een gemiste kans, aangezien leergebieden als 
taal, rekenen, burgerschap en digitale gelet-
terdheid zich juist uitstekend lenen voor inte-
gratie met W&T en leerlingen de kans biedt 
om de wereld om hen heen vanuit meerdere 
perspectieven en vakinhouden te verkennen 
en ervaren.

W&T biedt juist kansen
Scholen vinden het belangrijk om aandacht 
te besteden aan de sociaal emotionele ont-
wikkeling van kinderen. Er is veel aandacht 
voor het omgaan met jezelf en met ande-
ren, voor samenwerken en samen leren. Bij 
W&T-lessen komt dit allemaal aan de orde. 
Kinderen leren samenwerkvaardigheden als 
ze samen onderzoek doen, taken verdelen 

en discussiëren. Kinderen leren omgaan 
met successen, mislukkingen en kritische 
feedback tijdens hun onderzoeks- en ont-
werpactiviteiten. Onderzoekend en ontwer-
pend leren doet zo een belangrijk beroep op 

zelfregulatie. Het sociale aspect komt ook 
in de literatuur terug bij de definiëring van 
onderzoekend leren, de sociale dimensie van 
onderzoek doen. Leerlingen ontwikkelen bo-
vendien empathie voor en inzicht in anderen 
voor wie ze onderzoeken en ontwerpen. Ze 
oefenen hun vermogen om zich cognitief en 
emotioneel te verplaatsen in een ander en 
met een passende reactie te komen.

Verbaasd
Leerkrachten zijn geregeld verbaasd over wat 
W&T-opdrachten bij kinderen naar boven 
kunnen halen. Niet alleen bij (hoog)begaafde 
kinderen die helemaal opgaan in hun onder-
zoek en ontwerp, maar juist ook bij kinderen 
die normaal meer moeite hebben om mee te 
komen. Zij bloeien op als er bij het onderzoe-
ken en ontwerpen een beroep wordt gedaan 
op vaardigheden en kennis waarin zij juist 
goed zijn. Het is wel van belang te beseffen 
dat onderzoekend en ontwerpend leren 
meer is dan het bevorderen van de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Als 
bij W&T-lessen sociaal emotionele doelen 
zoals samenwerken voorop staan, kan dit de 
inhoudelijke W&T-doelen laten ondersneeu-
wen. Experts benadrukken dat het er juist om 
gaat dat kinderen goed hands-on en minds-
on bezig zijn en niet alleen om wie met wie 
goed heeft samengewerkt.

Vuur laten branden
Het belang van W&T wordt ingezien, zowel in 
het onderwijs als in de maatschappij. Er zijn 
echter nog flinke stappen te maken om W&T 
structureel onderdeel van het curriculum 
te laten zijn. Actualisatie van de kerndoe-
len voor primair onderwijs en onderbouw 
voortgezet onderwijs kan hieraan bijdragen 
door een betere wettelijke verankering van 
W&T. Het is tot die tijd van belang te zorgen 
dat W&T bij scholen niet uit beeld raakt, dat 
het vuur voor W&T blijft branden en scholen 
aandacht blijven geven aan de huidige 
kerndoelen 42 en 45. Inzetten op W&T in het 
onderwijs is en blijft, zeker gezien de maat-
schappelijke uitdagingen waar we voor staan, 
essentieel. 

BRON
•  Djoyoadhiningrat-Hol, K. & Klein Tank, M., (2022).  

Trend analyse Wetenschap & Technologie in het 

basis onderwijs. Amersfoort, 2022

Wetenschap & Technologie: blijven doen!

Inzetten op W&T in het 
onderwijs is en blijft 
essentieel, zeker gezien 
de maatschappelijke 
 uitdagingen waar we 
voor staan

IS W&T VERPLICHT?
In de huidige kerndoelen zie je W&T terug 
in kerndoel 42 en kerndoel 45. De inspectie 
controleert niet op de kerndoelen die val-
len onder OJW, zoals deze kerndoelen. Wel 
sloten onderwijs, overheid en het bedrijfs-
leven in 2013 het Nationale Techniekpact. 
Met een blik op de snel veranderende 
toekomst, zijn overheid, onderwijs en het 
bedrijfsleven het eens: wetenschap en 
technologie moeten goed verankerd zijn in 
het curriculum. Een van de doelen uit het 
Techniekpact: basisscholen bieden in 2020 
W&T structureel aan. Deze afspraak heeft 
jarenlang een impuls gegeven aan het 
basisonderwijs om met W&T aan de slag te 
gaan. De vraag ligt nog om W&T een stevi-
ge plek te geven in de kerndoelen. Dit kan 
indien in het huidige actualisatietraject van 
de kerndoelen ook wereldoriëntatie wordt 
meegenomen. Op dit moment is alleen 
de actualisatie gestart voor Nederlands, 
rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid 
en burgerschap.

Wil je de volledige trendanalyse Weten-
schap & Technologie lezen? Dat kan via: 
https://wetenschapentechnologie.slo.nl/
trendanalyse/ 

1

Trendanalyse Wetenschap
& Technologie
Ontwikkelingen en uitdagingen bij 
Wetenschap & Technologie in het 
basisonderwijs

NOVEMBER 2022
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Het belang van oordeelsvorming rond 
maatschappelijke kwesties zien we 
onder andere terug in het examenpro-

gramma voor de bètavakken: “De kandi-
daat kan in contexten een beargumenteerd 
oordeel geven over een situatie in de natuur 
of een technische toepassing, en daarin on-
derscheid maken tussen wetenschappelijke 
argumenten, normatieve maatschappelijke 
overwegingen en persoonlijke opvattingen” 
(Eindterm A9 Waarderen en oordelen). Ook 
in het kader van burgerschapsonderwijs zien 
we oordeelsvorming terug. Vaardigheden 
zoals kritisch denken en het kunnen vormen 
van een eigen mening zijn belangrijk om 
goed te kunnen functioneren in de samen-
leving.
Het kunnen komen tot een beargumenteerd 
oordeel op basis van betrouwbare informatie 
kan uitsplitst worden in zes subcompeten-

ties: (1) het juist kunnen interpreteren van 
wetenschappelijke informatie; (2) omgaan 
met strijdige informatie; (3) het naast elkaar 
kunnen zetten van verschillende perspectie-
ven; (4) afwegen van waarschijnlijkheid en 
risico; (5) (morele) argumentatie en  
(6) dialoogvaardigheden en reflectie op eigen 
waarden (Henze et al., 2020). Uit eerder on-
derzoek blijkt dat je als bètadocent aandacht 
kunt besteden aan zulke competenties door 
leerlingen te laten werken aan maatschappe-
lijke vraagstukken met een bètacomponent 
(Bollema et al., 2020).

Onderzoek en lesopzet
In ons onderzoek waren we benieuwd welke 
subcompetenties van oordeelsvorming 
leerlingen laten zien na een biologieles rond 
HPV-vaccinaties. Leerlingen uit 4-havo en 
4-vwo volgden één burgerschapsles waar-
voor de 5E-leercyclus werd gebruikt. Dit in-
structiemodel behelst vijf fasen die hieronder 
kort worden toegelicht voor de specifieke les.

Engage
In de eerste fase van de les, de ‘Engage-fase’, 
wordt de voorkennis van leerlingen geacti-
veerd met behulp van een Mentimeter. De 
vraag is: “Onlangs moest je een beslissing 
nemen of je al dan niet ingeënt wilde worden 

tegen corona. Wie/wat heeft jou tot jouw 
beslissing geleid?” Vervolgens komen de leer-
doelen aan bod en bekijken de leerlingen een 
informatieve video van de NOS over HPV. 

Explore
In de ‘Explore-fase’ lezen leerlingen in 
tweetallen twee artikelen over HPV-vacci-
natie met tegenstrijdige standpunten. De 
ene bron is een nieuwsartikel van de NOS 
getiteld: “Onderzoek: HPV-vaccin beschermt 
tot 87 procent tegen baarmoederhalskanker” 
(NOS nieuws, 2021). De andere bron is een 
blog van Stichting VaccinVrij met als titel 
“HPV-promotieonderzoek – wetenschap of 
verkapte marketing stunt?” (Vader & Franke-
ma, 2018).

Explain
In de ‘Explain-fase’ discussiëren de tweetal-
len over wat ze zojuist in de twee artikelen 
hebben gelezen. Daarna wordt in een klassi-
kale discussie besproken wat ze opmerkelijk 
vonden tijdens het lezen van de bronnen. 

Elaborate
In de ‘Elaborate-fase’ oefenen leerlingen met 
het beoordelen van de twee bestudeerde 
bronnen. Daarvoor gebruiken ze een zoge-
naamde ‘CRAAP-toets’ (Kurpiel 2021). Leer-

Veerle Peeters, Nicole Derks en Hanna Stammes / Radboud Universiteit, Nijmegen

De prik die kanker  
kan voorkomen
Stimuleren van oordeelsvorming tijdens een 
biologieles over HPV-vaccinatie

Humaan Papillomavirus (HPV) is één van de meest voorkomende soa’s en kan verschillende 
vormen van kanker veroorzaken. In Nederland is het voor meisjes en (sinds 2022) voor jongens 
mogelijk om zich te laten vaccineren tegen HPV. Zeker als gevolg van een inhaalcampagne 
komen jongens en de nog ongevaccineerde meisjes voor de keuze te staan of ze de 
vaccinatie wel of niet willen halen (RIVM, 2022). Hoe kun je leerlingen leren om over zo’n 
maatschappelijke kwestie als HPVvaccinatie een geïnformeerde keuze te maken? Deze vraag 
stond centraal in een recent bacheloronderzoek uitgevoerd aan de Radboud Universiteit.

IN DE KLAS

VEERLE PEETERS is masterstudent 

Human Biology aan de Radboud Uni-

versiteit in Nijmegen. Ze voerde in het 

kader van haar bacheloronderzoek bij 

het Institute for Science Education van 

de Radboud Universiteit deze studie uit 

onder begeleiding van Nicole Derks en 

Hanna Stammes.
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De prik die kanker kan voorkomen

lingen geven daarbij een bron scores op vijf 
punten: ‘Actualiteit’, ‘Relevantie’, ‘Autoriteit’, 
‘Accuraatheid’ en ‘Doel’. Om de accuraatheid 
te kunnen bepalen, kunnen leerlingen een 
feitenblad (gebaseerd op wetenschappelijke 
publicaties) over HPV-vaccinatie gebruiken. 
Daarna discussiëren leerlingen klassikaal 
over welke bron beter uit de test komt en 
waarom. 

Evaluate
In de ‘Evaluate-fase’ krijgen leerlingen een 
evaluatieformulier. Ze schrijven op of ze 
het eens of oneens zijn met enkele stellin-
gen (zoals: “Iedereen moet zich tegen het 
Humaan Papillomavirus laten inenten”). 
Daarbij wordt gevraagd of ze hun mening 
met argumenten willen onderbouwen. Het 
tweede deel van het evaluatieformulier 
bestaat uit het opschrijven van leerzinnen 
waardoor leerlingen rapporteren over wat ze 
hebben geleerd van de les. 
Voor het onderzoek gebruikten we de evalu-
atieformulieren van een 4-havo (21 leerlin-
gen) en 4-vwo (15 leerlingen) klas als data. 
Middels kwalitatieve analyse bekeken we 
welke subcompetenties van beargumenteer-
de oordeelsvorming (nr. 1 t/m 6) hierin terug 
te zien waren.

Resultaten
We zagen dat een aantal subcompetenties 
vaker voorkwam dan andere. Subcompeten-
tie 2 (omgaan met strijdige informatie) zagen 

we relatief vaak terug (namelijk bij 22 van 
de 36 leerlingen). Een vwo-leerling schreef 
bijvoorbeeld: “Ik merkte dat het hebben van 
een betrouwbare bron heel waardevol is, niet 
alleen voor jezelf maar ook voor anderen met 
wie je die informatie gaat delen”. Subcom-
petentie 6 (dialoogvaardigheden en reflectie 
op eigen waarden) kwam ook relatief vaak 
terug (14 keer). Zo schreef een vwo-leerling: 
“Ik heb geleerd om duidelijk mijn mening te 
geven en heb goed nagedacht over de stellin-
gen en wat ik vind dat juist is”. 
Een aantal subcompetenties zagen we niet 
of nauwelijks. Subcompetentie 1 (het juist 
kunnen interpreteren van wetenschappelijke 
informatie) kwam bijvoorbeeld maar twee 
keer voor. 
Bij het bestuderen van de evaluatieformulie-
ren stuitten we op twee extra competenties: 
(7) herinneren van feiten over HPV (23 keer) 
en (8) uiten van meningen (10 keer). Wat 
betreft het herinneren van feiten beschreef 
een aantal leerlingen het HPV zelf of de 
gevolgen en besmettelijkheid van het virus. 
Een havo-leerling schreef bijvoorbeeld: “Ik 

heb geleerd dat het erg besmettelijk is. Dat 
veel mensen besmet raken. Dat het kanker 
veroorzaakt. En dat zowel mannen als vrou-
wen besmet kunnen raken”. Anderen noem-
den feiten rond de vaccinatie tegen HPV. 
Sommige leerlingen gaven hun mening over 
HPV-vaccinatie. Zo schreef een vwo-leerling: 
“Ik heb geleerd dat meisjes én jongens zich 
inenten tegen HPV en daar ben ik het ook 
mee eens”. 
Verder was het interessant om te zien dat 
sommige leerlingen ook het nut van de les 
voor hun toekomst in zagen. Een leerling uit 
de havo-klas schreef: “Ik heb geleerd dat je 
met een paar vragen makkelijk kunt bepalen 
of een bron betrouwbaar is en dat het best 
belangrijk is voor verslagen of andere onder-
zoeken/opdrachten”. 

Conclusie en discussie
Kijkend naar de resultaten van de leerzin-
nen kunnen we concluderen dat leerlingen 
middels deze lesopzet vooral subcompe-

tenties 2 (omgaan met strijdige informatie) 
en 6 (dialoogvaardigheden en reflectie op 
eigen waarden) oefenen. Leerlingen hebben 
ook veel geleerd over HPV zelf. Voor het 
ontwikkelen van andere subcompeten-
ties, met name subcompetentie 1 (het juist 
kunnen interpreteren van wetenschappelijke 
informatie) lijkt deze les minder effect te 
hebben. We zagen ook dat het leerlingen 
nog niet goed lukte om hun mening over de 
stellingen te onderbouwen met argumenten. 
Hierdoor zagen we in deze opdracht minder 
subcompetenties terug in vergelijking met de 
leerzin-opdracht. Dit suggereert dat leerlin-
gen konden opschrijven wat hun leerresulta-
ten waren na deze les, maar het toch moeilijk 
vonden om deze toe te passen. Om dit wel 
te kunnen behalen, zou het wellicht helpen 
om de leerlingen een stappenplan aan te 
reiken over hoe ze hun argumentatie kunnen 
opbouwen. 
Tevens laat dit onderzoek opnieuw zien dat 
je middels een les gebaseerd op het 5E-mo-
del al in één uur aandacht kunt besteden 
aan subcompetenties van beargumenteerde 
oordeelsvorming. Leerlingen zelf gaven ook 
aan het fijn te vinden om met het CRAAP-for-
mulier te werken. Het volledige lesmateriaal 
(inclusief CRAAP-formulier) is beschikbaar 
op https://bit.ly/3QgtnfZ. 

“Ik heb goed nagedacht 
over de stellingen en 
wat ik vind dat juist is”
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Studeren kun je leren
Een gesprek met Tine Hoof,  
auteur van ‘Studeren met succes’
Voor veel docenten is telkens weer de vraag: Wat hebben mijn leerlingen of 
studenten opgestoken van wat ik heb geprobeerd op hen over te brengen? En 
hoe gaan ze zelfstandig met de leerstof aan de slag? Welke studeerstrategieën 
zetten ze op dat moment in? Waarom? En hoe kan ik als docent hen op een 
meer effectieve manier leren studeren?

INTERVIEW

Als je terugdenkt aan je carrière tot dusver, 
waar ben je het meest trots op?
Als leraar was dat het moment als leerlingen 
dachten dat ze een bepaald leerstofonderdeel 
niet konden en bleek dat ze – na de lessen-
reeks – toch begrepen hoe het zat. De stra-
lende ogen, de lichtere tred, dat moet iedere 
docent goed doen.
En nu natuurlijk die boekjes. Die zijn het 
eindresultaat van een hele fijne samenwerking 
met de VAVO-scholengroep [Volwassenen 
onderwijs. M.O.] en de medeauteurs. Het doet 
me plezier dat scholen met het materiaal aan 
de slag gaan en dat docenten aangeven dat ze 
het heel bruikbaar en toegankelijk vinden.

Vaak zijn pedagogisch-didactische methodes 
sterk gekoppeld aan één persoon. Werkt de 
methode ook voor anderen?
Het staat of valt met het doordacht inzetten 
van de leerstrategieën en de inzichten. We 
baseerden de boekenset op gedegen weten-
schappelijk onderzoek, maar niets werkt bij 
elk leerstofonderdeel in elke context voor 
iedere leerling. We kennen intussen wel een 
aantal belangrijke principes die je als docent 
best inzet, leerlingen zich eerder geziene 
leerstof vaak laten herinneren bijvoorbeeld. 
De manier waarop je dat doet, werken met 
flashcards, een quiz of een oefentoets, is iets 
dat je als vakdocent vanuit jouw waardevolle 
praktijkervaring en vakinhoudelijke expertise 
beslist. De inzichten uit de boekenset kunnen 
helpen die doordachte keuze te maken. 

Tine Hoof werkte twaalf jaar in het voort-
gezet onderwijs, als docent en studie-
begeleider. Momenteel werkt ze als junior 
researcher en teacher trainer aan projecten 
rond effectief studeren bij het Expertise-
Centrum voor Effectief Leren (ExCEL) aan 
de Thomas More-hogeschool (België). 
Daarnaast is ze er docent effectieve leer-
strategieën. Ze is auteur van Studeren met 
succes, van (Leer studenten) studeren met 
succes en de bijhorende online leergang 
en – sinds kort – een set van tien studeer-
kaarten.

Wanneer, hoe en waarom kwam je terecht op 
de plaats waar je nu bent?
Ik werk nu bijna drie jaar voor ExCEL. 
Daarvoor gaf ik les in het voortgezet onder-
wijs. Daar werkte ik ook als studiebegeleider 
en kreeg ik heel vaak vragen van leerlingen 
over hoe ze nu het beste konden studeren: 
“Ik maak ellenlange samenvattingen en op 
de toets scoor ik toch niet goed genoeg. Hoe 
komt dat?” Of: “Op de kleinere toetsen scoor 
ik goed, maar tegen de herhalingstoets of het 
examen lijkt het alsof ik alles ben vergeten.” 
Ze begrepen zelden wat er in hun brein 
gebeurde. Of waarom sommige populaire 
studeerstrategieën, zoals herlezen of marke-
ren, vaak minder goed werkten om leerstof 
echt diepgaand te verwerken en op de lange 
termijn te onthouden en toepassen. Als ik 
hen dan leerde hoe ze effectievere studeer-

strategieën, zoals jezelf testen en herhaling 
inbouwen konden inzetten, merkten ze het 
verschil. De strategieën voelen moeilijker 
aan, maar de leerstof beklijft beter. En de im-
pact was vaak nog groter als de vakdocent in 
de klas uitlegde hoe ze zichzelf konden testen 
en waarom dat belangrijk is. Als leerlingen 
beter begrijpen hoe een brein leerstof ver-
werkt, onthoudt, vergeet… kunnen ze betere 
keuzes maken tijdens het studeren.

Wat heeft je keuzes bepaald?
Mijn keuze om bij ExCEL te werken aan pro-
jecten rond effectief studeren werd bepaald 
door dat voortdurende geconfronteerd wor-
den met die worstelende, studerende leer-
lingen. En het grote verschil dat je als docent 
daarin kunt maken. Hoe leerlingen studeren 
en waarom ze bepaalde keuzes maken, is 
voor veel docenten een ‘black box’. Via onze 
publicaties en ook tijdens onze vormingen 
geven we docenten inzicht in die black box. 

Wat zou je onmiddellijk weer doen?
Solliciteren bij ExCEL. Het werk is daar zo 
interessant. En de missie is heel mooi: on-
derwijsonderzoek en onderwijspraktijk meer 
met elkaar verbinden om bij te dragen tot 
excellent en rechtvaardig onderwijs, voor alle 
leerlingen. De thuissituatie van elke leerling 
in je klas (en de ondersteuning die ze daar 
krijgen) is heel verschillend, maar in de klas 
kun je wel je impact maximaliseren op elk 
van hen.
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Studeren kun je leren

Studeren kun je leren
Een gesprek met Tine Hoof,  
auteur van ‘Studeren met succes’

In hoeverre was je omgeving een stimulans of 
een rem?
De werkomgeving bij ExCEL is erg stimule-
rend. We zijn een jong centrum dat in korte 
tijd snel is gegroeid en al die nieuwe collega’s 
brengen hun eigen expertise en ervaring 
mee, wat boeiende gesprekken oplevert 
tijdens teamvergaderingen. 

Studeren met succes
Wat bewoog je tot het schrijven van deze 
boekenset?
De boekenset is dus geschreven in opdracht 
van de VAVO-scholengroep die wilde inzet-
ten op het versterken van de studievaardig-
heden van hun studenten.

Waren er obstakels bij het schrijven?
Het moeilijkste vind ik beslissen wanneer het 
genoeg is. Je blijft lezen, je weet dus telkens 
meer dat je ook nog wil verwerken, waardoor 
ik de deadline voortdurend wilde opschui-
ven. Loslaten is lastig.

Als je het over zou moeten doen, wat zou je 
dan zeker wel, en zeker niet doen?

Zeker de link met de docenten bewaken. 
De boekenset is een tweeluik, omdat de rol 
van de docent bij het leren studeren niet te 
onderschatten is. Studenten die uit zichzelf 
moeten ontdekken hoe ze moeten studeren, 
verliezen vaak veel tijd en kiezen spontaan 
voor minder sterke studeerstrategieën, wat 
kan leiden tot frustratie. Bovendien maken ze 
maar moeilijk de transfer naar verschillende 
leerstofonderdelen. Wanneer een docent 
in de klas, toegepast op zijn vak aandacht 
heeft voor leren en studeren, leerstrategieën 
modelleert, oefenkansen biedt, aangeeft 
waarom hij bepaalde lesvormen gebruikt, 
hebben leerlingen de meeste kansen. 

Voor wie is de set bedoeld?
Vooral docenten, studiebegeleiders en 
mentoren, kunnen er hun voordeel mee 
doen, evenals oudere studenten. We hebben 
ook een leergang opgezet voor Vlaamse en 
Nederlandse docenten.

Wat denk je dat mensen ervan mee kunnen 
nemen?
De belangrijkste boodschap voor de docent 
is dat bij leerlingen en studenten heel veel 
misconcepties leven over hoe ze optimaal 
kunnen studeren. Veel leerstrategieën wer-
ken tegenintuïtief. Vandaar dat die expliciete 
instructie over hoe studeren, en waarom, zo 
waardevol is.

Hoe kunnen de boeken het beste gebruikt 
worden?
De boeken kunnen inspiratie bieden voor 
mentorlessen of lessen studievaardigheden, 
maar de impact van die generieke lessen 
blijft vaak beperkt als er vanuit de verschil-
lende vakken niet verder op wordt doorge-
gaan. We hopen dus zeker ook vakdocenten 
te bereiken die leerlingen leren hoe ze 
bijvoorbeeld met de studeerkaarten kunnen 
werken, wat de valkuilen zijn, bij welke leer-
stofonderdelen ze goed kunnen werken. 

Heb je plannen voor een nieuw boek? Zo ja, 
wat?
Momenteel willen we vooral nog meer aan-
vullend materiaal ontwikkelen, zoals video’s, 
of mogelijk een pakket voor de start van het 
vo.

Wat verwacht je van de toekomst?
Op onderwijsvlak merk ik dat het werk dat 
we doen aansluiting vindt bij leraren en in 
het onderzoeksland. Het werk dat we doen 
wordt goed ontvangen. We proberen het nog 
verder te verspreiden en het publieke debat 
over de aspecten van het leraarschap te 
stimuleren. En de kloof tussen onderzoek en 
de leraren te verkleinen.

Laatste vraag: Wat zou jij jezelf gevraagd 
hebben als je mij was?
Hoe kun je de studeerkaarten gebruiken voor 
het natuurwetenschappelijk onderwijs? Deze 
vakken worden heel vaak gebruikt in onder-
zoek. De transfer is voor die vakdocenten 
best gemakkelijk te maken. En een vraag die 
ik kreeg na een lezing: Welke tip zou jij jezelf 
als student gegeven hebben? Ik was een 
hardnekkige overschrijver. Dat kostte veel te 
veel tijd die ik beter had besteed aan bijvoor-
beeld mezelf testen. Mijn tip aan mezelf zou 
dus zijn geweest: Stop daarmee. 

Rol van docent 
bij leren  
studeren  
niet onder
schatten
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In de getekende grafieken zie je het verschil tussen halver-
wege wachten met de fiets (links), de passagier helemaal 
wegbrengen en terugfietsen om nummer drie te halen 

(midden) en de passagier eerder afzetten en laten doorlo-
pen, en zelf terugfietsen om de derde persoon op te halen 
(rechts). De eerste twee scenario’s zijn gelijk aan wat je met 
een zak aardappelen kunt doen. 

Drie meiden met één fiets
Nu de nieuwe berekening. Het is de kunst het afzetpunt x 
zo te kiezen dat iedereen tegelijk aankomt. Eerst even met 
wandelsnelheid 4 km/h en fietssnelheid 12 km/h. De tijd t

1
 

die het duurt om tot x te fietsen is x/12. Degene die eerst ging 
lopen, is op het moment dat de fietsster omkeert op positie 
x/3. Zij blijft verder lopen, de ander fietst terug, ze komen 
elkaar een tijd t

2
 later tegen als de posities gelijk zijn. Dat is als

. Hieruit volgt  

Nu moet het zo zijn dat het de fietsster op dat moment op af-
stand x van het eindpunt is. Alleen dan zitten beide personen 
die een deel achterop zitten over dezelfde afstand achterop, 
lopen ze dus ook dezelfde afstand, en zijn hun totaaltijden 
gelijk. De totaaltijd van de fietsster is        . De tijd van 
iemand die een deel achterop zit en een deel loopt, is
     . Als je die tijden gelijkstelt, dan vind je  x = 4/3 km en  
t = 5/18 uur. Dat is 16 minuten en 40 seconden, aanzienlijk 
sneller dan de tijd die hoort bij de andere methodes, die was  
20 minuten!
Dit kun je nadoen met snelheden v en αv. Dat is een beetje 
gedoe met gelijknamig maken van breuken met letters, maar 
ook hier noem je de ‘wegbrengpositie’ x; bereken je na hoe-
veel tijd de terugrijdende persoon is aangekomen bij degene 
die liep, moet de laatste fietsafstand gelijk zijn aan x omdat 
anders niet iedereen gelijk aankomt, en eis je tenslotte dat 
de totale fietstijd gelijk is aan de tijd van iemand die een deel 

Vorige maand is in deel 1 van dit tweeluik berekend hoe snel je met één fiets 
twee personen en een zak aardappelen twee kilometer kunt verplaatsen. Als de 
zak aardappelen wordt vervangen door een derde persoon, dan biedt dat nieuwe 
mogelijkheden. De meest algemene vraag is hoe snel n personen zich kunnen 
verplaatsen als ze beschikken over een voertuig waarop twee personen passen.

Tegelijkertijd aankomen in 
de kortst mogelijke tijd  2

IN DE KLAS
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 halverwege wachten wegbrengen en ophalen afzetten op x, verder laten lopen, 
derde persoon ophalen 

α t(h)  t(min) t(h)  t(min) t(h)  t(min) 
1 1/2 30,00 1/2 30,00 1/2 30,00 
2 3/8 22,50 5/12 25,00 7/20 21,00 
3 1/3 20,00 1/3 20,00 5/18 16,67 
4 5/16 18,75 11/40 16,50 13/56 13,93 
5 3/10 18,00 7/30 14,00 1/5 12,00 
10 11/40 16,50 29/220 7,91 31/260 7,15 
∞ 1/4 15,00 0 0 0 0 
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Tegelijkertijd aankomen in de kortst mogelijke tijd - 2

achterop zat en een deel liep. De fietstijd tot x is , voor het 
terugfietsen geldt                . De oplossing voor de 
laatste tijd is           . De fietsster is een tijd 
          onderweg, dit moet gelijk zijn aan .

Je vindt                                  en . De 
laatste vorm is het eenvoudigst, de een na laatste vorm laat 
goed zien wat de tijdwinst is ten opzichte van met zijn allen 
wandelen.

In de tabel staan de tijden voor v = 4 km/h in de laatste ko-
lom, naast de al bekende tijden van de andere methodes. Alle 
waarden staan uitgezet in de grafiek. De nieuwe methode is 
altijd de snelste.

De hele club
De laatste uitdaging is te bedenken in hoeveel tijd n perso-
nen de afstand kunnen afleggen met één fiets. Er zijn allerlei 
mogelijke tactieken. De eerste methode is dat iedereen wacht 
tot hij helemaal wordt weggebracht. Degene die rijdt, rijdt eerst 
een keer heen om de eerste die meerijdt af te zetten, en dan 
nog  keer terug en heen. Dat lijkt dom, maar het is wel wat er 
gebeurt bij de shuttlebus tussen de parkeerplaats buiten Leiden 
en het centrum. Voor 2 kilometer en met een voertuig dat 12 
km/h gaat, is het aantal minuten 10 + 20(n - 2). Een andere 
simpele tactiek is dat iedereen gaat wandelen. Dat kost  

30 minuten. De linker grafiek op pagina 18 geeft beide metho-
des weer. Wat ook kan: de eerste helemaal wegbrengen, terug-
rijden en de tweede oppikken die met de rest is begonnen met 
wandelen, die helemaal wegbrengen, dan de derde, enzovoorts. 
Dit scenario is uitgebeeld in de middelste grafiek. Het wegbren-
gen van de eerste kost 10 minuten. Daarna kost het 5 minuten 
om terug te rijden tot de helft, waar de anderen dan ook aanko-
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 halverwege wachten wegbrengen en ophalen afzetten op x, verder laten lopen, 
derde persoon ophalen 

α t(h)  t(min) t(h)  t(min) t(h)  t(min) 
1 1/2 30,00 1/2 30,00 1/2 30,00 
2 3/8 22,50 5/12 25,00 7/20 21,00 
3 1/3 20,00 1/3 20,00 5/18 16,67 
4 5/16 18,75 11/40 16,50 13/56 13,93 
5 3/10 18,00 7/30 14,00 1/5 12,00 
10 11/40 16,50 29/220 7,91 31/260 7,15 
∞ 1/4 15,00 0 0 0 0 

>>
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men. De tweede persoon wegbrengen kost 5 minuten, waarna 
je 2,5 minuut terugfietst. Weer 2,5 minuten later heb je de derde 
persoon afgeleverd. De situatie is steeds vergelijkbaar, met 
steeds de halve afstand en een persoon minder die nog moet 
worden weggebracht. De tijd die nodig is, is 

Dit convergeert naar 30 minuten, wat logisch is, want als je 
oneindig veel mensen moet vervoeren zit de laatste oneindig 
kort achterop. De tijdwinst ten opzichte van de 30 minuten 
die lopen kost, is  minuten, met n het aantal personen 
inclusief fietsster.

De grote formule
Nu het pièce de résistance: de formule die ik aan het begin 
van het eerste deel van dit artikel aankondigde. De formule 
voor de tijd die het kost als je de eerste persoon wegbrengt 
tot een te bepalen positie x, terugrijdt, de volgende oppikt en 
achterop neemt tot bij degene die als eerste was afgezet en 
die verder is gaan lopen, en zo verder totdat alle n personen 
tegelijkertijd aankomen. Dit komt overeen met het rechter-
schema in de afbeelding.

De methode gaat helemaal volgens de lijnen die zijn beschre-
ven voor drie personen. Twee dingen zijn nog belangrijk. Het 
eerste is dat niet alleen de eerste die wordt weggebracht een 
afstand x achterop zit, dit geldt ook voor de tweede en elke 
volgende achteropzitster. Anders zijn de tijden niet gelijk. 

Ook elk stuk terugfietsen duurt even lang. Ga maar na: steeds 
als de fietsster x vooruit is gegaan, zijn de achtergebleven 
loopsters x/α vooruit gegaan. Steeds is de afstand die de 
fietsster terug moet gelijk.

Het enige wat verandert ten opzichte van de situatie met 3 
personen, is dat de fietsster n - 1 maal een afstand x heen 
aflegt en n - 2 maal terugrijdt. Dus nu moet 
 gelijk zijn aan           .

Nou, dat klopt als            . De totale tijd is dan 
Merk op dat het bij α = ∞ in een flits is 

gebeurd, ongeacht n, en dat bij n = ∞ en eindige α de gewone 
wandeltijd nodig is. Logisch, want dan zit iedereen oneindig 

kort achterop. In de grafiek staan de tijden voor de verschil-
lende methodes als functie van n, voor wandel- en fietstempo 
4 respectievelijk 12 km/h.

Slotwoorden
Is dit allemaal nuttig in het echte leven? Misschien voor het 
treintje dat rijdt op het lange wandelpad naar Fort Pan-
nerden. Dat kan best op allerlei punten stoppen en ervoor 
zorgen dat iedereen ook een beetje gebruikmaakt van zijn 
eigen wandelsnelheid en niet gaat staan wachten. Zoals een 
tweedeklasser zei tegen een medeleerling die had geopperd 
dat je iemand een eind zou kunnen wegbrengen en dan de 
derde bij het beginpunt ophalen: “Het kan niet zo zijn dat 
iemand stilstaat.” Een inzicht. 

Illustraties: Renée Müskens
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Marijn van Nijhuis is lerarenopleider natuurkunde  
en onderzoeker aan Hogeschool Utrecht.

Hemelse  
staarten

M
isschien heb je in de zomer van 2020 de 
komeet Neowise gezien. Die was met het blote 
oog goed zichtbaar, en nog mooier door de ver-
rekijker of telescoop. Neowise was de helderste 

zichtbare komeet sinds Hale Bopp in 1997. In januari wordt 
er weer een komeet verwacht die waarschijnlijk met de ver-
rekijker goed te zien zal zijn. Hoe zit het met de vlammende 
staart van die mooie brokstukken?  
In feite zijn het ‘vieze sneeuwballen’ die met wapperende 
haren achter zich aan door de ruimte vliegen. Aristoteles 
noemde ze al ‘sterren met haar’. Niet gek dat de naam te 
maken heeft met de staart, want dat is tenslotte de meest 
kenmerkende eigenschap die in je opkomt wanneer het 
woord ‘komeet’ valt.
Deze ‘staartsterren’ leken vaak voortekenen van onheil – de 
Romeinse keizer Nero redde zichzelf van de zogenaamde 
vloek van de komeet door alle mogelijke opvolgers van zijn 

troon te laten executeren. Eeuwenlang dachten weten-
schappers dat kometen in de atmosfeer van de aarde 
reisden, maar in 1577 bleek uit waarnemingen van Tycho 
Brahe en berekeningen met de parallaxmethode dat ze in 
werkelijkheid verder weg waren dan de maan. Sommige 
kometen zijn niet-periodiek, maar de meeste bekende kome-
ten cirkelen in langgerekte ellipsvormige banen om de zon. 
Hierdoor bevinden ze zich soms in de buitenwijken van het 
zonnestelsel en soms in de buurt van de zon. 
Een komeet heeft eigenlijk twee staarten: een plasmastaart 
en een stofstaart. Kometen bestaan uit steen, stof en ijs en 
zodra ze dichter bij de zon komen, warmen ze op waardoor 
de buitenkant sublimeert. De zonnewind blaast deze gassen 
en stofdeeltjes vervolgens weg van de zon waardoor er 
twee staarten ontstaan. Deze staarten wijzen altijd van de 
zon af terwijl de komeet om de zon reist. De plasmastaart 
bestaat uit gassen die door de straling van de zon uiteen 
zijn gevallen in geladen moleculen en ionen. Aangezien 
het meest voorkomende ion CO+ zonlicht absorbeert en via 
fluorescentie weer straling uitzendt met een golflengte van 
420 nm, ziet de plasmastaart er blauw uit. De stofstaart lijkt 
normaal gesproken wit. Het stof in deze staart wordt minder 
sterk beïnvloed door de zonnewind aangezien de stof-
deeltjes veel groter zijn dan de ionen in de plasmastaart. 
Daarom is de stofstaart meestal gebogen in plaats van 
recht, en wijst hij niet rechtstreeks van de zon af, omdat hij 
ook wordt beïnvloed door de beweging van de komeet. De 
staarten van de komeet kunnen overigens extreem groot 
zijn en kunnen een lengte van maximaal 1 AU (de afstand 
tussen de aarde en de zon) bereiken.

Het is altijd even afwachten hoe een komeet de reis in de 
buurt van de zon doorstaat. Vaak vallen kometen voortijdig 
uiteen, waardoor het schouwspel waarop gehoopt werd 
uiteindelijk niet waarneembaar was. Van januari tot maart 
wordt komeet ZTF (C/2022 E3) verwacht, met het gunstig-
ste moment voor waarnemen op 28 januari. Laten we hopen 
dat er weer van die prachtige staarten te zien zijn als bij 
Neowise. Het is gelukkig niet nodig je te beschermen tegen 
de ‘giftige staart van de komeet’.

Wil je komeet ZTF in de gaten houden?  
Hier vind je meer informatie: 

Foto van komeet Neowise vanuit Amersfoort.
Foto: Jeroen Linnenkamp
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Van ervaringen tot 
duurzaam handelen
Ruimte voor het initiatief van leerlingen

De situatie in de wereld wordt steeds verontrustender, de problematiek heftiger, de 
uitwerking op het dagelijks leven ingrijpender. Een supercomplexe crisis, waarvan de 
oplossing, ondanks de nodige inspanningen, bij lange na niet in zicht is. Op welke manier 
werken we aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en  
bereiden wij leerlingen en onszelf voor op die onzekere toekomst? 

DIDACTIEK

•  Ruimte geven aan ervaring
•  Betekenis geven en morele vorming 
•  Samenwerken en handelen.

Via deze activiteiten kun je werken aan de 
Inner Development Goals, persoonlijke ont-
wikkelingsdoelen, die belangrijk zijn om de 
SDG’s te realiseren.

Ruimte geven aan ervaring
Dit gebeurt vooral als je er zelf voor open-
staat en de situaties aangrijpt. Opmerkingen 
van leerlingen als ‘Oh wat erg!’, ‘Dat is niet 
eerlijk!’ of ‘Wat een stom filmpje!’ bieden 
je een spontane uitnodiging om met hen in 
gesprek te gaan over wat er achter die uit-
spraken schuilgaat. Ook concrete lesstof kan 
aanleiding zijn om te spreken over persoon-

Als mensen tegen mij zeggen: “Ik zie het 
niet meer zitten, de wereld gaat ‘naar 
de knoppen’, het heeft toch allemaal 

geen zin”, heb ik de neiging om te zeggen: 
“Als je bij de pakken neerzit, weet je zeker 
dat de situatie er niet beter op wordt. Als je je 
inzet, kun je in ieder geval de hoop hebben 
dat er iets verbetert en dat je wellicht ook nog 
anderen inspireert.”
Om je hoop, moed, enthousiasme en creati-
viteit te kunnen behouden, te koesteren en 
te benutten is het belangrijk om emoties en 
gevoelens toe te laten, ook de sombere, die er 
hoe dan ook zijn. Pas als alle emoties, positief 
en negatief, er mogen zijn, ontstaat ruimte 
voor bewustwording, hoop en actiebereid-
heid. Het zou dus beter zijn om te vragen: 
“Wat maakt dat je vindt dat het geen zin 
heeft? En wat voel je daarbij?”
Dit verwerkingsproces begeleiden, en posi-
tief ondersteunen, is onderdeel van de taak 
van de docent, zeker als confronterende, in-
dringende of onzekere informatie onderdeel 
is van de les. Je bent samen met je leerlingen 
bezig met ‘transformative learning’. Dat gaat 
over leren en ontwikkelen van bewustzijn in, 
voor en door verandering. 

De waarde van emoties
Allereerst, wat gebeurt er als je een (heftige) 

ervaring meemaakt? Figuur 1 laat zien wat 
het gevolg kan zijn als je al dan niet de emo-
ties toelaat die voortkomen uit die ervaring. 
Als je emoties durft toe te laten, erover praat, 
je realiseert wat dit betekent, reflecteert en ze 
verbindt met kennis en eerdere ervaringen, 
kun je de impuls ontwikkelen om er iets mee 
te doen of in actie te komen. Andersom is de 
kans groot dat als die emoties er niet mogen 
zijn, je er als het ware ‘aan voorbij gaat’, een 
ontevreden gevoel krijgt of zelfs gedesillusio-
neerd kunt raken. Hoofdstuk 4 van Plan Bèta 
gaat hier uitgebreid op in.
De vraag is natuurlijk hoe je leerlingen hierin 
op een goede manier begeleidt.
Je zou bij iedere fase van de ervaringscyclus 
een onderwijsactiviteit kunnen kiezen.
Als voorbeeld drie soorten activiteiten:20
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REINA KUIPER is coach en trainer bij Stem van de natuur en 

projectleider docenten bij Wageningen Pre-University.

www.linkedin.com/in/reina-kuiper-4b080510/

 
Ontspanning of rusteloosheid Ervaring 

Voelen of verdoofd zijn 

Beseffen of vermijden 

Impuls of machteloosheid  
In actie komen of geen verantwoordelijkheid 

nemen 

In de flow zijn of zelfkritiek 

Tevredenheid of criticaster 

Figuur 1.
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lijke ervaringen. Hoe is het bijvoorbeeld om 
in een woestijn te zijn of een overstroming 
mee te maken?
Leerlingen moeten jou en elkaar vertrouwen. 
Dat is gemakkelijker in kleinere groepen of 
in situaties die je daar speciaal voor kunt cre-
eren, bijvoorbeeld een dagopening, werken 
met kaarten, creatieve werkvormen, groeps-
gesprekken in aparte opstellingen zoals een 
kring, op de grond zitten, in de schooltuin. 
Als je met leerlingen buiten bent, kan het 
direct ervaren van de natuur aanknopings-
punten bieden om in gesprek te komen over 
de betekenis van natuur, verlies van biodiver-
siteit, schoonheid of heel fysieke ervaringen. 
Persoonlijke betrokkenheid bij duurzaam-
heid ontstaat vooral door de ervaring van 
verbondenheid met de aarde en de natuur. 
Om ervaringen meer ruimte te geven kan het 
handig zijn om samen te werken met collega- 
docenten van de taal- of creatieve vakken.  

Betekenis geven en morele vorming 
Als ervaringen er mogen zijn en leerlingen 
zich er bewust van zijn, is dat een basis om 
die ervaringen in samenhang te zien met de 
rest van de wereld. Om betekenis te geven 
aan eigen ervaringen hebben leerlingen de 
vaardigheid van kritisch denken nodig en 
de juiste informatie. Ook systeemdenken en 
toekomstdenken zijn hierbij van belang. 
Bij systeemdenken brengen leerlingen ver-

schillende aspecten van eenzelfde vraagstuk 
met elkaar in verbinding. Dit kan met visuele 
tools waarbij de leerlingen zelf de casus 
analyseren en vervolgens de relatie tussen 
de variabelen van een vraagstuk benoemen 
en tekenen. Deze werkvorm kun je op vrijwel 
alle multidisciplinaire duurzaamheidsvraag-
stukken toepassen.
Bij toekomstdenken kun je leerlingen laten 
stoeien met tijdlijnen, trends, scenario’s, 
onvoorziene gebeurtenissen of je kiest voor 
een vrijere vorm met een gesprek over eigen 
dromen en toekomstbeelden. Als docent kun 
je leerlingen helpen om buiten de kaders 
van het huidige systeem te denken en de 
maatschappelijke horizon te verbreden. Het 
is belangrijk dat leerlingen leren inzien dat zij 
hun eigen toekomst mede vormgeven.
De echte reflectie komt pas goed uit de verf 
als je er met elkaar over in gesprek gaat. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een socratisch 
gesprek dat erop gericht is steeds nieuwe in-
zichten toe te voegen in plaats van met elkaar 
in discussie te gaan. Klimaatgesprekken is 
een voorbeeld van hoe dit ook breder in de 
maatschappij wordt vormgegeven.

Samenwerken en handelen 
Als ervaringen er mogen zijn en beteke-
nis hebben gekregen, ontstaat meestal de 
wens om ook echt iets te doen, iets maken, 
tuinieren, de school verduurzamen of zelfs 

een eigen initiatief of bedrijfje beginnen. Als 
docent kun je hiervoor uiteraard een kader 
geven dat past bij jouw lesstof, maar het 
moet blijven aansluiten bij de persoonlijke 
motivatie en initiatiefkracht van de leerling.
Je kunt leerlingen zelf een actie of project te 
laten opzetten; eventueel met een externe 
opdrachtgever, zoals gebeurt bij het Tech-
nasium, of je biedt een aantal casussen 
binnen of buiten de school om de school 
te verduurzamen naar het voorbeeld van 
Eco-Schools. Wil je leerlingen vrijer laten 
en toch wat richting geven, laat ze dan zelf 
een van de Sustainable Development Goals 
kiezen. Samenwerking tussen leerlingen 
onderling en eventueel met derden draagt bij 
aan het gevoel dat je er niet alleen voor staat, 
samen kunt leren, creëren en op elkaar kunt 
vertrouwen. 
Handelen kan ook gaan over echt actie-
voeren brieven of artikelen schrijven, en 
dergelijke. Hoe sta jij er als docent tegenover  
als jouw leerlingen mee willen doen aan een 
klimaatmars? Doe inspiratie op bij Teachers 
for climate.

]
Om echt iets te kunnen doen aan de 
wereldproblematiek hebben we leerlin-
gen én docenten nodig die in zichzelf een 
creatieve vonk ontdekken, een persoonlijke 
passie voelen, die durven te volgen en 
zich kritisch durven op te stellen naar het 
huidige systeem en dat systeem durven te 
veranderen. 
Wil je met collega’s in gesprek over hoe 
je duurzaam onderwijs vorm kunt geven? 
Bekijk dan de nascholingen en leergemeen-
schap duurzaam onderwijs van de WUR.

BRONNEN
•  www.sdgnederland.nl

• www.innerdevelopmentgoals.org

• www.technasium.nl

• www.klimaatgesprekken.nl

• vfvo.nl/lesmateriaal/socratisch-gesprek 

• eco-schools.nl

• teachersforclimate.nl

• wur.nl/teacheracademy

• wur.nl/docentontwikkelteam
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MARTHA HOEBENS maakt vanuit Bedrijf in de Klas onder 

andere lesmateriaal om docenten te helpen bedrijven in de 

klas te brengen, zoals deze doe- en denkopdrachten voor 

Brainport.

Kijk voor meer informatie op www.bedrijfindeklas.nl

Martha Hoebens / Bedrijf in de KlasIN DE KLAS

Als het over eten gaat en over machines 
komen vanzelf alle bètavakken om de 
hoek kijken. Hygiëne, garing, inter-

actie tussen substanties, warmtecapaciteit, 
energiebesparing – je kunt het zo gek niet 
bedenken of je moet er verstand van hebben 
om een goede machine te kunnen ontwerpen 
om voedsel mee te kunnen bewerken. Bij 
GEA maken ze onder andere de productielijn 
waarmee kipnuggets van ‘grote merken’ over 
de hele wereld worden gemaakt. Tegen-
woordig gebeurt dat niet meer met de hand 
natuurlijk. Dus hoe ontwerp je zo’n volledig 
geautomatiseerde kipnuggetlijn? 
Samen met collega Anouk ging ik op bezoek 
bij  GEA in Bakel. Hier ontwikkelen ze ma-
chines om te vormen, coaten, frituren en te 
bakken. Marcel heeft ons laten zien wat erbij 
komt kijken voordat zo’n machine in elkaar 
zit. Al snel zaten we ook om tafel met Tim, 
het hoofd van het Food Solutions Technology 
Center in Bakel. Hij zorgt dat de producten 
perfect worden bereid in hun machines. Sa-
men hadden ze meer dan genoeg vraagstuk-
ken om een smeuïge lesbrief voor leerlingen 
mee te maken.
 
Hoe maak je 240.000 kipnuggets  
per uur?
Om kipnuggets te maken moet de kip gema-
len, gemengd, gevormd, gecoat, gebraden, 
gegaard, bevroren en verpakt worden. Iedere 
stap vraagt om een andere machine. Door al 

deze machines in één lijn met elkaar te laten 
samenwerken, krijg je een volledig geauto-
matiseerde kipnuggetlijn. 
Afhankelijk van de wensen van de klant 
hebben deze machines andere opties en 
instellingen. Maar GEA moet altijd kunnen 
garanderen dat de kipnuggets van hun lijn 
voldoen aan de richtlijnen voor voedsel-
veiligheid en de eisen van de klant.

Uitvoering
In de opdracht maken leerlingen eerst zelf 
kipnuggets om een idee te krijgen van de 
stappen die hiervoor nodig zijn. Ze verge-
lijken hun kipnuggets met elkaar op vorm, 
kleur, knapperigheid enzovoorts en beden-
ken wat voor kipnuggets zij zouden willen 
produceren: budget nuggets, waar je meer 
winst op kan maken of juist ‘premium’ kip-
nuggets voor in chique restaurants? En wat 
maakt een kipnugget budget of juist premi-
um?
Vervolgens bepalen de leerlingen per stap 
wat er nodig is om hún kipnuggets te pro-
duceren. Hoe fijn moet je het vlees malen? 
Welke nugget-vormen wil jij kunnen maken? 
Hoe maak je de juiste korst? En hoe zorg 
je dat jouw kipnugget zeker wel gaar, maar 
niet droog wordt? Naast deze vragen bevat 
de lesbrief een aantal opdrachten met extra 
uitdaging, zoals ‘hoe garandeer je voedsel-
veiligheid?’ en ‘hoe kun je energie besparen 
in een kipnuggetlijn?’
Met behulp van de machines op een 
knipblad in de bijlage maken de leerlingen 
een poster waarop hun kipnuggetlijn staat. 

Hierbij geven zij uitleg over de opties en 
instellingen die zij kiezen om 240.000 van de 
lekkerste kipnuggets per uur te maken!

De machines van GEA maken vier verschil-
lende vormpjes. Kijk eens of je die vormen 
kunt herkennen als je een keer kipnuggets 
op je bord hebt liggen!

Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht 
van Brainport Development N.V. in samen-
werking met Bedrijf in de Klas. De lesbrie-
ven maken deel uit van de jaaragenda 
techniekpromotie Helmond-De Peel en zijn 
gefinancierd door de gemeente Helmond. 

Download hier de lesbrief ‘hoe ontwerp je 
een volledig geautomatiseerde kipnugget-
lijn?’ van GEA en andere lesbrieven over 
bedrijven in de Brainport Regio.
www.brainport.nl/lesmateriaal, QR code B.

Bekijk hier een kipnuggetlijn van GEA in 
bedrijf, QR code A. 

Hoe ontwerp je een volledig 
geautomatiseerde kipnuggetlijn?
Een lekkere opdracht waarin eten en techniek 
samenkomen

GEA nugget-line-layout.
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‘Atlas in de klas’
De meest interessante reportages, gesprek-
ken en fragmenten uit het wekelijkse tv 
wetenschapsprogramma Atlas zijn terug 
te vinden in ‘Atlas in de klas’. Het gaat om 
fragmenten van 6- 11 minuten, gemaakt 
om in je les te kunnen gebruiken: ‘Soja van 
eigen bodem’ met Diederik Jekel (sojaver-
bouw voor Nederland leidt in Latijns Amerika 
tot ontbossing), ‘geurverlies door corona’, 
‘brandstof van elektriciteit, water en CO2’ en 
‘Wat doet plastic met het leven in de sloot?’ 
Zie https://schooltv.nl/programma/atlas-in-
de-klas/ of QR-code A.

Podcasts van Atlas 
Vanaf februari 2022 maken de samenstel-
lers van het tv programma Atlas ook weke-
lijks een podcast van circa 30 minuten. Er is 
zowel aandacht voor fascinerende weten-
schappelijke inzichten en experimenten als 
voor de mens áchter de wetenschapper. Een 
thema als de verhouding mens en dier wordt 
in acht afleveringen behandeld. Hieraan 
werkte filosoof en Denker des vaderlands 
René ten Bos mee. Andere onderwerpen: 
Genetische geheimen; Impactvolle algorit-
mes; Het doxing dilemma; Kun je meten hoe 
bier smaakt? https://podcastluisteren.nl/pod/
Atlas of QR-code B.

Is verwarming op 17 °C gezond? 
Voor de Universiteit van Nederland legt 
hoogleraar thermofysiologie Wouter van 
Marken uit dat de verwarming een paar 
graden lager zetten zelfs goed kan zijn voor 
je gezondheid. Het traint je bloedvaten en 
kan leiden tot verlaging van de bloeddruk. 
Ook wordt bruin vet verbrand. Zie https://m.
youtube.com/watch?v=EwRs9vqFpmk of 
QR-code C.

Exactwatjezoekt.nl
Januari 2023 werd het scholierenplatform 

TIPS
      

Rolf Soer

Collegiale tips

B C

FE

A

D

exactwatjezoekt.nl gestart vanuit C3. Alle 
informatie over bèta en techniek is nu op één 
online plek vinden. Bij studievoorlichting, ori-
entatie op het werkveld en hulp bij het leren, 
biedt exactwatjezoekt.nl informatie in de 
vorm van filmpjes, studiekeuzetesten en tips. 
De vraagbaakscheikunde.nl, een initiatief van 
de KNCV en C3, maakt deel uit van exactwat-
jezoekt.nl. Een expertteam klaar om vragen 
van scholieren en eerstejaars studenten te 
beantwoorden. SisterIn Science.NL verzorgt 
uitlegfilmpjes over scheikunde. Oefenop-
gaven voor scheikunde zijn al beschikbaar, 
andere vakken volgen. C3 wil met deze 
onafhankelijke website scholieren helpen 
om betere resultaten te halen en slimmere 
keuzes te maken voor hun toekomst.  
In het eerste jaar worden 150.000 bezoekers 
verwacht. Zie exactwatjezoekt.nl of  
QR-code D. Tip van Gorgias Meijers /  
Deltion Sprint lyceum Zwolle.

Voor het geval je zelf bronnen wilt  
raadplegen, volgen twee tips 

IPCC-rapport 2022 
4 April 2022 werd het zesde IPCC-rapport 
gepresenteerd. Het IPPC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) is het klimaatpa-
nel van de Verenigde Naties. Het rapport 
levert nieuwe verontrustende gegevens 
op. Het is tijd voor actie. 270 Onderzoekers 
uit 67 landen werkten er aan mee. Nieuw 
is aandacht voor maatregelen die de vraag 
naar producten en diensten reguleren en 
voor innovatie. Mogelijke ontwikkelingen tot 
2030 worden gegeven op basis van toezeg-
gingen die landen hebben gedaan evenals 
scenario’s voor de middellange (2050) en de 
lange-termijn (2100). Zowel het volledige 
rapport als samenvattingen ervan zijn te 
downloaden. Er zijn ook factsheets die vaak 
kleurrijk met diagrammen geïllustreerd zijn. 
De bijlage Annex 1 ‘Global to regional Atlas’ 

geeft de klimaateffecten per regio duidelijk 
weer. Zie https://www.ipcc.ch/report/ar6/
wg2/ , QR-code E.

VN-rapport klimaatadaptie 2022
Begin januari 2022, voorafgaande aan de 
VN Klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh, 
verscheen, na het IPPC-rapport 2022, het 
VN-rapport op over klimaatadaptie ‘UNEP’s 
Adaptation Gap Report 2022: Too Little, Too 
Slow‘. Het rapport kijkt naar de voortgang bij 
het plannen, financieren en uitvoeren van 
adaptatiemaatregelen. Ruim 84% van de par-
tijen bij het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
heeft adaptatieplannen, strategieën, wetten 
en beleid opgesteld – een stijging van 5% 
ten opzichte van vorig jaar. De instrumenten 
worden steeds beter in het prioriteren van 
achtergestelde groepen, zoals inheemse 
volkeren. Acties die de uitstoot van broei-
kasgassen verminderen en gemeenschap-
pen helpen met op de natuur gebaseerde 
oplossingen, komen aan bod. Landen worden 
opgeroepen om de financiering op te voeren. 
Het volledige rapport is te downloaden via de 
site https://www.unep.org/resources/adapta-
tion-gap-report-2022, QR-code F.

Oproep
Collega stuur jouw tip naar redactie@nvon.nl. 
Vermeld daarbij je naam en school.

Hoe ontwerp je een volledig 
geautomatiseerde kipnuggetlijn?
Een lekkere opdracht waarin eten en techniek 
samenkomen

GEA nugget-line-layout.
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BART GROB is conservator Biologie en Geneeskunde bij 

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

Bart Grob / Rijksmuseum Boerhaave

Zijn we op tijd om klimaatverandering een halt toe te 
roepen? Kunnen we gezond oud worden? Wat is onze 
plek in het universum en is er leven buiten de aarde? De 
antwoorden op dit soort vragen bepalen onze toekomst. En 
dit soort vragen houdt wetenschappers dag in dag uit bezig. 

Museumtijd? 
De tijd van je leven in het museum! 

Deze vragen komen sinds kort aan bod 
bij Rijksmuseum Boerhaave in de 
nieuwe permanente opstelling met 

de toepasselijke titel ‘Grote Vragen’. Een 
interessant aspect aan de tentoonstelling is 

dat antwoorden op die grote vragen in de 
toekomst liggen. Een vreemde contradictie 
misschien… Want wat doet de toekomst in 
een museum dat aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen binnen de wetenschap van 
de afgelopen vierhonderd jaar? 

Toch is het niet vreemd dat een weten-
schapsmuseum als Rijksmuseum Boerhaave 

de bezoekers de tijd geeft om na te denken 
over dit soort vragen. Immers, de wetenschap 
heeft met haar antwoorden een grote impact 
op onze maatschappij. De toegenomen 
complexiteit en abstractie van het onderzoek 
van tegenwoordig vraagt niet alleen om stil-
staan, maar ook om een andere benadering 
en beleving voor de bezoeker. Met andere 
woorden: hoe wordt de tijdsbesteding van 
die bezoeker heringericht en hoe houdt dat 
verband met wat er te zien is? 

Kort gezegd zijn daarvoor twee museale 
instrumenten beschikbaar in de gereed-
schapskist van een conservator. Het eerste 
instrument is actueel verzamelen. Dat waar 
de wetenschap nu mee bezig is laat je nu 
zien. Actueel en relevant. De complexiteit 

ACHTERGROND
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Museumtijd?

van wetenschap is daarbij een obstakel. Want 
hoe verzamel je een zwart gat? Of hoe laat je 
de mRNA technologie zien die zo van belang 
is geweest voor de ontwikkeling van het 
COVID-19 vaccin? 

Daar helpt het andere instrument bij, en-
gagement: hoe betrek je bezoekers bij het 
onderwerp. Er worden in musea drie vormen 
van engagement gebruikt: hands on, minds 
on en hearts on. Hands on en minds on zijn 
de meest voorkomende vormen. Spelletjes 
en interactieve schermen zijn voorbeelden 
van hands on. Tekstbordjes en animatievi-
deo’s zijn voorbeelden van minds on. Vragen 

stellen, oplossen en nadenken is vaak het 
primaire doel. Bezoekers besteden gemid-
deld 30 minuten tijd aan het lezen van tekst, 
de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan 
hands on is sterk afhankelijk van het ontwerp 
van een expositie. 

De derde vorm van engagement, hearts on 
appelleert aan voorstellingsvermogen en 
herkenning. Een zwart gat heeft pas echt 
betekenis als je er een voorstelling van kan 
maken (Hollywood regisseurs zijn daar een 
meester in!). Een flacon waarin het eerste 
toegediende COVID-19 vaccin zat is voor 
de meesten van ons een heel herkenbaar 

voorwerp, ook al zijn er daar miljarden van 
gemaakt. Hearts on en actueel verzamelen 
gaan daarom hand in hand. Samen bieden ze 
de mogelijkheid om de materialiteit van he-
dendaagse wetenschap eens op een andere 
manier aan te vliegen. Zo kan een verzame-
ling harddisks een sterke poëtische zeg-
gingskracht krijgen. Een discpack op zichzelf 
zegt niet zoveel, maar wanneer daar data op 
staan die afkomstig zijn uit het Event Horizon 
Project (bekend van de iconische foto van 
het zwarte gat) dan komt zo’n verzameling 
harddisks tot leven. Daar zit het zwarte gat in! 

Objecten die zeggingskracht krijgen door ze 
vanuit het hearts on idee te verzamelen en 
tentoon te stellen dragen bij aan het begrij-
pen en doorgronden van de complexiteit van 
hedendaagse wetenschap. Ook prikkelen ze 
het voorstellingsvermogen van de toeschou-
wer. Wetenschap gaat leven, nee sterker nog, 
wetenschap wordt een belevenis. 

En dan… heb je de tijd van je leven in een 
museum! 

Hands on, minds on, 
hearts on
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Bij Bètapartners, een netwerk van meer dan veertig scholen 
rond de UvA en VU in Amsterdam, worden masterclasses 
georganiseerd voor belangstellende leerlingen uit de boven-
bouw. In de masterclass ‘Insuline maken met bacteriën’ bij de 
UvA waren twintig  leerlingen van diverse scholen drie dagen 
volop bezig met praktische handelingen zoals gel-elektro-
forese en PCR om te zien hoe insuline in een bacterie wordt 
gemaakt en daarna wordt opgeschaald. Tijdens deze hande-
lingen werden de technieken uitgelegd. Daarnaast kregen ze 
tijdens het practicum een hoorcollege over genetische modi-
ficatie. De Masterclass omvat twintig contacturen en sluit aan 
bij de opleidingen Biomedische wetenschappen en Biologie. 
Oorspronkelijk werden koeien, paarden en varkens gebruikt 
voor het produceren van insuline. Vanaf de jaren 80 wordt 
humane insuline gemaakt door de E. coli bacterie. Die bac-
teriën zijn namelijk in staat om stukjes humaan DNA op te 
nemen. Hierdoor kunnen zij eiwitten produceren die nuttig 
kunnen zijn voor het maken van geneesmiddelen en vaccins, 
zo ook insuline voor diabetespatiënten.
De leerlingen oefenden eerst met verschillende pipetten 
door verschillende hoeveelheden water met kleurvloeistof 
te pipetteren op een geplastificeerd A4-papier en daarna het 
laden van een agarosegel door in het gewenste welletje te 
pipetteren.
Daarna brengen ze het gen met een fluorescerende rode 
eiwit, het rfp-gen, van het ene naar het andere plasmide om 
een vectorplasmide te vormen dat een bacterie efficiënt kan 
transformeren, waarbij het gewenste rfp-gen in de E.coli 
bacterie terechtkomt. Welke dan op grote schaal door groei 
geproduceerd kunnen worden. Het gebruik van geschikte 
kweekmedia maakt het mogelijk om snel te verifiëren of 
enerzijds de bacteriën zijn getransformeerd en anderzijds of 
ze ook het rode fluorescerende eiwit produceren. Zie foto 
linksonder, het lukt ongeveer in de helft van de gevallen. 
Melanie Rosenhart begeleidde de leerlingen bij de practica. 
Zij is werkzaam als projectleider bij Reizende DNA-labs & ABE 
Nederland en bij Bètapartners. Er deden ook havo-leerlingen 
mee en sommigen werken het geleerde in hun PWS uit.
De lunch werd de laatste dag door de UvA aangeboden in het 
Eetcafé de Oerknal op het Science Park.

Hein Bruijnesteijn

Het 
lokaal
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Door jonge 
docenten

3.. 2.. 1.. GELUKKIG NIEUWJAAR!! Het nieuwe 
jaar is alweer begonnen. Voor mijn gevoel 
heb ik twee keer met mijn ogen geknipperd 
en is 2022 echt voorbijgevlogen! Dankbaar 
kijk ik terug op wat ik het afgelopen jaar heb 
bereikt en meegemaakt, ook op de minder 
leuke dingen. Uiteindelijk is de samenvatting 
van alles wat je meemaakt wat jou maakt tot 
wie je bent, wat de hoofdstukken van jouw 
verhaal vormt. 
Misschien kijk je wel terug op wat je het 
afgelopen jaar hebt gedaan en ben je super 
content, niks meer aan doen: never change 
a winning team. Het kan natuurlijk ook zo 
zijn dat je het liefste het afgelopen jaar ver 
achter je laat en dat je dit jaar dingen echt 
anders wilt gaan doen. 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET ONDERWIJS IN DE NATUURWETENSCHAPPEN

Als je dan dit jaar dingen anders wil doen, 
wat ga je dan anders doen, en hoe? Wil je 
dingen anders op persoonlijk vlak, of op 
werkgebied? Meer activerende werkvormen 
inzetten in de les, of juist op een andere 
manier toetsen? Veel dingen om over na te 
denken, of om juist op je af te laten komen.
Misschien heb je met oud en nieuw wel een 
dik feest gevierd, of thuis op de bank geze-
ten (of in bed gelegen). Wat vaststaat is dat 
er in ieder geval vuurwerk is afgestoken met 
de jaarwisseling. Een eeuwenoude traditie, 
overgewaaid uit China. Van origine bedoeld 
om boze geesten te verdrijven, uiteindelijk 
door militairen, als hulpmiddel, en burgers 
als traditie om verschillende gelegenheden 
te kunnen vieren. Zoals bijvoorbeeld het 

einde van de tachtigjarige oorlog, het einde 
van een kalenderjaar of het einde van een 
festival. 
Vuurwerk brengt voor de meesten onder 
ons grote vreugde met zich mee. Voor de 
één mag elke knal nog wel harder zijn dan 
de vorige. Voor de ander zijn het de kleuren 
en vormen van het siervuurwerk. Met behulp 
van strontium, calcium, natrium, barium en 
koper kun je alle kleuren van de regenboog 
maken. Als je de bestanddelen van je vuur-
werk in een leuke vorm legt, krijg je die vorm 
uiteindelijk ook te zien in de lucht.
Helaas is voor velen onder ons vuurwerk een 
bron van stress en ellende: de harde knallen, 
de geur, de onvoorspelbaarheid van sommige 
consumenten en de schokgolf van het vuur-
werk zelf. Voor mensen met PTSS (post-trau-
matische stressstoornis) een heftige trigger 
en een bron van enorme spanning. Niet 
alleen voor de veteranen onder ons, maar 
ook voor mensen met bijvoorbeeld een trau-
matische jeugd, of slachtoffers van (vuur-
werk)ongevallen. Wat betreft dit laatste zijn 
er bij de vorige jaarwisseling (2021-2022) 
256 personen met vuurwerkletsel gezien op 
de spoedeisende hulp, en 517 op de huisart-
senpost (Valkenberg & Nijman, 2022).

Verder hebben niet alleen mensen last van 
vuurwerk, maar ook de dieren en het milieu. 
Je lieve huisdier, de vogels en andere wilde 
dieren ondervinden erge overlast van het sis-
sen, fluiten, andere hoge tonen en de harde 
knallen van het vuurwerk. Deze geluiden zor-
gen ervoor dat dieren angstig worden, zor-
gen voor permanente gehoorschade en voor 
een verstoring van de communicatie tussen 
de dieren. Vogels blijven veel hoger vliegen 
dan normaal, zo’n 800 meter in plaats van 
de gebruikelijke 150 meter (vogelbescher-
ming); bij varkens en lammeren verhoogt de 

Vuurwerk, of toch niet?

Op 24 en 25 maart 2023 is het weer 
zover: onze Jong NVON-conferentie! Na 
een succesvolle conferentie vorig jaar, 
hopen wij jullie weer te mogen verwel-
komen bij Boswell Bèta. Dit jaar zijn er 
workshops over onder andere forma-
tief handelen, diagnostische vragen, 
positieve groepsvorming en talentont-
wikkeling. Je leert niet alleen veel van 
de workshops, maar ook van elkaar 
om jouw lessen nóg leuker en beter te 
maken!
We beginnen op vrijdagmiddag rond 
een uur of vijf met een openingslezing. 
Daarop een gezellig diner met zijn allen, 
en we sluiten de avond af met een 
borrel waar we elkaar de gaafste les- en 
practicumideeën laten zien. We over-
nachten in het centrum van Utrecht, 
dicht bij het uitgaanscentrum voor wie 

nog een afzakkertje wil halen.
Zaterdag is er een keuzeprogramma 
voor de workshops, en sluiten we om 
14.30 uur af. 
Zin om ook te komen? Houd de website 
in de gaten!
 
Eerdere deelnemers over deze  
conferentie: 
•  “Top! Heel leuke sfeer en nuttige 

workshops” 
•  “ Super tof, veel info die ik kan  

gebruiken” 
•  “Goede combi van gezelligheid en 

info” 
•  “Workshops waar je praktisch  

uitvoerbare ideeën uit meeneemt” 

Namens Jong NVON,
Tosca Tamis

Save the date
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Het is altijd leuk om te schrijven voor 
Jong NVON. Ik doe het met veel plezier! 
Wil je een bijdrage leveren of heb je 
leuke ideeën om over te schrijven? 
Graag ontvangen we dan jouw bijdrage 
via jong@nvon.nl met een 
cc naar redactie@nvon.nl.

TOSCA TAMIS, DOCENT BIOLOGIE OP 

LYCEUM AAN ZEE EN MAVO AAN ZEE 

TE DEN HELDER

hartslag en de ademhalingsfrequentie. Verder 
kunnen de harde geluiden van vuurwerk 
zorgen voor een levenslange angst bij dieren: 
dus ook jouw huisdieren!
Als laatste is vuurwerk niet alleen schadelijk 
voor ons, ons gehoor en onze dieren, maar 
ook voor het milieu. Door het afsteken van 
vuurwerk komen zware metalen en che-
mische stoffen in de lucht, bodem en het 
grondwater terecht.

Luchtvervuiling
Door het afsteken van vuurwerk neemt de 
fijnstofconcentratie in de lucht enorm toe, 
vooral in de eerste twee uur van het nieuwe 
jaar. In steden is dit verschil groter dan in de 
buitengebieden. Het fijnstof blijft vaak extra 
lang hangen, omdat het met oud en nieuw 
meestal windstil is en niet regent (Milieucen-
traal, sd). Het inademen van fijnstof heeft als 
gevolg dat er in de longen een ontstekingsre-
actie op gang wordt gebracht, wat kan leiden 
tot een astma-aanval of benauwdheid. Verder 
kan het bloed sneller stollen, neemt de kans 
op een hartinfarct toe en verergert slagader-
verkalking door de ontstekingsreactie (hart-
stichting, sd). Verder hebben de metalen in 
vuurwerk, die gebruikt worden om de mooie 
kleuren te maken, ernstige gevolgen voor 
de lichamelijke gezondheid. Strontium kan 
bijvoorbeeld calcium in de botten vervangen, 
en verstoort de normale botstructuur waar-
door skeletproblemen en -defecten optreden 
(Höllriegl & München, 2011). 

Bodem- en waterverontreiniging
De metalen in vuurwerk komen na de 
explosie in de bodem terecht, en verplaatsen 
zich gaandeweg naar het oppervlaktewater. 
Hierdoor draagt vuurwerk bij aan een enorme 
ophoping van (zware) metalen in het milieu, 
omdat deze metalen ook niet kunnen worden 
afgebroken. Koper, bijvoorbeeld, is in hoge 
concentraties giftig voor dieren die in het 
water leven, en schadelijk voor de planten. 

Uiteindelijk komen deze metalen in ons 
lichaam terecht door ophoping in planten (die 
deze opnemen met het water) en uiteindelijk 
in dieren (Milieucentraal, sd). 
Daarbij zit er in vuurwerk perchloraat: zouten 
van perchloorzuur. Perchloraat komt van 
nature voor in het milieu, maar is tevens 
een milieuverontreiniging door bijvoorbeeld 
meststoffen, als afbraakproduct van water-
desinfectieproducten en dus het afsteken 
van vuurwerk. Perchloraat blijft lang in de 
bodem en het water zitten, omdat het zeer 
moeilijk afbreekbaar is. Een enkele consump-
tie van perchloraat kan geen kwaad, maar in 
grote hoeveelheden kan het de opname van 
jodium in het lichaam belemmeren, waar-
door de werking van de schildklier beïn-
vloed wordt. Perchloraat is, naast de zware 
metalen die in vuurwerk verwerkt zitten, een 
reden tot zorgen omtrent milieuvervuiling 
(Srinivasan & Viraraghavan, 2009). 

Vuurwerkafval
Zoals hierboven beschreven zitten er dus 
verschillende vervuilende chemische stoffen 
in vuurwerk. Maar alles wat we verknallen, 
moet ook verpakt worden. Hoofdzakelijk is 
het afval wat komt kijken bij vuurwerk karton 
en papier, met daarin een hoeveelheid van 
de bovengenoemde chemische stoffen en 
zware metalen. Het is soms lastig om secuur 
het vuurwerkafval op te ruimen, omdat na 
het afgaan van het vuurwerk de restanten 
overal terecht komen. Toch is het belangrijk 
om je vuurwerkafval zo snel mogelijk op te 
ruimen, om uitspoeling van de schadelijke 
stoffen naar de bodem en het water te 
voorkomen. 
Wat mij betreft mag het gebruik van vuur-
werk in zijn geheel verdwijnen, en daar ben 
ik volgens mij niet alleen in. Echter begrijp ik 
ook dat er mensen zijn die wél kunnen genie-
ten van vuurwerk, ondanks alle nadelen die 
eraan kleven. Een gulden middenweg hierin 
vinden lijkt mij niet te moeilijk: per gemeente 

een (aantal) vuurwerkshow(s), geregeld door 
professionals. Zo voorkom je ongelukken, 
wordt het vuurwerk direct goed opgeruimd, 
en beperken we de vervuiling door (zware) 
metalen tot een minimum. 

TOSCA TAMIS, DOCENT BIOLOGIE OP LYCEUM AAN ZEE TE 

DEN HELDER
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TOT-Amsterdam
In en rond Amsterdam
Dit schooljaar is TOT-Amsterdam al twee 
keer bij elkaar gekomen: in Almere bij het 
Trinitas Gymnasium en in Den Helder bij 
Scholen aan Zee. ‘Amsterdam’ heeft in die 
zin een grote reikwijdte. Volgende keer 
gaan we naar Alkmaar. Veel scholen van de 
deelnemende toa’s zijn lid van Bètapart-
ners. In Almere stond het kabinet vol met 
allerlei opstellingen en apparaten. We 
hadden dit eerder al gezien bij de online 
kabinetflitsjes en online toa-treffen. Toch 
wel leuk om het nu in het echt te zien en de 
logica erin te ontdekken. De spaarlamp gaat 
aan … bij Arnout.

In Den Helder werkten we in een groot 
laboratorium met veel ruimte en spullen. 
Langs de kant was er genoeg ruimte om 
wandelende takken en slakken te houden. 
Er staan ook veel ecologische systemen 
in potten van leerlingen. Dit laboratorium 
wordt alleen gebruikt voor practica. De les-
sen worden gegeven in ruime lokalen met 
veel opgezette dieren en andere modellen. 

Weer drie groepjes
Tijdens de eerste bijeenkomst haakten 
twee nieuwe mensen online aan. Om 
elkaar een beetje te leren kennen had 
ieder weer een zogenaamd kabinetflitsje 
meegenomen. Zo liet Els haar hangende 
tuinkerszaden zien, zie volgende stukje, 
en Berta haar zelfgemaakte dompelaar, 
zie NVOX#9 in Het kabinet.
Een aantal mensen is (tijdelijk) afgehaakt, 
maar er zijn ook twee nieuwe bijgekomen. 
Er zijn nu tien deelnemers, die worden 
begeleid door Paul Dolk en Hein Bruijne-
steijn. We hebben weer drie groepen 
gevormd: biologie, scheikunde en natuur-
kunde. De laatste puntjes moesten nog op 

de i worden gezet van de voorschriften van 
afgelopen schooljaar. Het gecombineerde 
boekje van TOT-Breda, TOT-Twente en 
TOT-Amsterdam is als het goed is te down-
loaden vanaf toa.tips.

Plannen gesmeed
Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we 
concrete afspraken gemaakt over de uitvoe-
ring van de proeven. Zo gaat de biologie-
groep onderzoeken of ze lichtgevende bac-
teriën van haringstaarten kunnen kweken.

Het doel is om de leerlingen op een leuke 
manier te leren werken met bacteriën. 
Het resultaat zal dan een erlenmeyer met 
lichtgevende voedingsbodem zijn. Is dit een 
utopie? We proberen erachter te komen. 
Ieder van ons gaat veel haring eten en op 
zijn eigen school de bacteriën op een ander 
soort voedingsbodem proberen te kweken. 
Tijdens de TOT-bijeenkomsten werken we 
aan een nieuw enzympracticum met urease 
uit sojabonen of andere bonen.

Bij natuurkunde …
… zijn twee ideeën gelanceerd. Eén 
is een opstelling maken om de lucht-
weerstand en Cw-coëfficiënt te meten. 
Berta is begonnen: “Het is, heel 
simpel, misschien te simpel en dus 
wordt het uiteindelijk drie keer niets?” 
Als voorwerp gebruik ik hier een ping-
pongballetje. Het zou mooi zijn als we 
verschillende 3D-geprinte geometrische 
holle figuurtjes zouden kunnen testen. 
Die moeten ook een paar gaten naast de 
as hebben en een haak in het midden van 
het frontale oppervlak.
Met twee afgesneden plastic flessen en 
een luchtblazer heb ik een heel simpele, 
verticaal georiënteerde windtunnel 
gemaakt. Verticaal om de kracht van de 
luchtweerstand met een veer te kun-
nen meten. Ik heb een veerunster met 

HET KABINET
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maximum kracht 0,10 N gedemonteerd. 
Wellicht is het beter om een veer te 
gebruiken die vijf keer zo gevoelig is. Bij 
deze opstelling is de gemeten kracht bij 
de maximum luchtsnelheid 0,01 N.

Spruitgroenten
Bij ons op het Kaj Munk College doen we in de 
brugklassen bij biologie een onderzoek met 
spruitgroenten. Leerlingen onderzoeken of 
strooizout in de winter in de berm invloed kan 
hebben op de groei van planten in die berm.

Vorige jaren gaven we de zaadjes mee naar 
huis en moesten ze die thuis laten groeien 
in water en in zout water en ook meten. 
Dit ging vaak mis om diverse redenen. 
Wij wilden het daarom nu op school gaan 
doen. Per tweetal kweken ze op watten-
schijfjes plantjes in de twee zakjes op. Ze 
formuleren een onderzoeksvraag en meten 
gedurende vier weken elke les de lengte 
van de steeltjes.
Dat betekent dat we ongeveer 270 kweken 
krijgen en daar al die tijd een plek voor 
moeten vinden. Wij hebben bedacht om 
de plantjes in zipzakjes te kweken en die 
aan lijnen te hangen. De lijnen spannen we 
tussen een grote kar zodat ze ook steeds 
van lokaal naar lokaal verplaatst kunnen 
worden. We gebruikten mosterdkers, rucola-
kers en tuinkers.

Na afloop berekenen ze de gemiddelde 
lengte van de plantjes per zakje, maken er 
een staafdia gram van en vergelijken de ver-
schillende gegevens in de klas met elkaar 
en trekken conclusies.

ELS BRINKKEMPER, TOA BIOLOGIE OP HET KAJ MUNK  

COLLEGE IN HOOFDDORP

Labnummer
Theorie Uit Experimenten
Bij scheikunde werken we op het Spinoza 
Lyceum in de derde klas met de methode 
TUE. Daarmee leren leerlingen scheikunde 
door proefjes te doen en daar zelf over na 
te denken: wat heb je gezien, welke theorie 
zou je waarneming kunnen verklaren? Dan 
gaan ze de onderstreepte begrippen in het 
moduleboekje begrijpen en verbanden ont-
dekken tussen waarnemingen en theorie.
Ze werken in een vast groepje van drie of 
vier leerlingen. De docent deelt de groep-
jes in. Ze ontvangen een multomap, een 
werkboekje en moduleboekjes. Tijdens de 
les dragen ze een labjas en bij risicovolle 
practica een veiligheidsbril. In de paragra-
fen staan teksten met uitleg, begrippen, 

vragen en opdrachten. Zelf schaffen ze 
een (samenvattingen)schrift aan met een 
stevige kaft.

Samen beredeneren, apart noteren
Ze lezen om beurten de tekst en vragen 
hardop voor, vertellen elkaar hun antwoord 
met daarbij een argument, discussiëren 
over het antwoord tot ze het eens zijn en 
noteren dit ieder voor zich op een multo-
blaadje. Dan gaan ze op dezelfde manier 
met het volgende practicum aan de slag. 
Aan het eind van het lesuur leveren ze hun 
deze les beschreven multoblaadjes in bij de 
docent. Deze kijkt per groepje één blaadje 
na of verstrekt een antwoordmodel waar-
mee de leerlingen hun antwoorden zelf 
kunnen nakijken. Ze bewaren de nagekeken 
blaadjes in hun multomap en vinden zo hier 
alle uitgevoerde experimenten en waarne-
mingen in terug.

Rollen, onlinehuiswerk,  samenvatting
De leerlingen kunnen bij het werk gebruik- 
maken van vier rollen: de experimenten-, 
materialen-, theorie- en voortgang-ex-
pert. Van deze rollen zijn beschrijvingen 
beschikbaar. In overleg besluiten ze of ze 
met deze rollen willen werken.
Aan het eind van elke paragraaf maken ze 
als onlinehuiswerk individueel de vragen 
van deze paragraaf op www.scheikunde-
huiswerk.nl en maken ze met behulp van 
de blaadjes in hun map een samenvatting 
in hun samenvattingsschrift, dat ze, indien 
het aan de voorwaarden voldoet, bij iedere 
toets mogen gebruiken.
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Als ze zowel de samenvattingen als het 
huiswerk online regelmatig bijhouden, 
maken ze zich de lesstof voldoende 
eigen en halen ze bij een toets gemakkelijk 
een voldoende.

Verstrekte materialen genummerd
De multomap en moduleboekjes krijgen ze 
van de school in bruikleen en leveren ze 
aan het eind van het schooljaar weer in. 
Zoekgeraakte spullen worden eind van het 
schooljaar in rekening gebracht.
Als toa’s houden we overzicht op de mate-
rialen door elke leerling in deze klassen een 
lab(jas)nummer te geven. De genummerde 
labjassen liggen op maat in een vakkenkast 
met onderaan een rij XS, daarboven een rij 
S en zo omhoog tot de bovenste rij met drie 
vakken voor L, een vak voor XL en in vak nr. 
32 ligt een XXL-exemplaar. Voor het verde-
len laat de docent de leerlingen op een rij 
staan naar hun lengte.
Het labnummer komt op de map en boekjes 
te staan, maar ook de brillen zijn van 1 t/m 
32 genummerd. Zo kan elke leerling haar 
of zijn jas snel vinden en de jassen worden 
opgevouwen teruggelegd voor leerlingen 
van de volgende klas. Met één blik zie je 
of ze er allemaal weer liggen. In de kast-
jes eronder staan van links naar rechts de 
practicumspullen voor de opeenvolgende 
modules opgeborgen.

ANNA LOS, TOA SCHEIKUNDE OP HET SPINOZA LYCEUM IN 

AMSTERDAM

Robotautootjes 
 programmeren in  
de onderbouw
Eenvoudig te programmeren
Op het Trinitas gymnasium Almere gaven 
we de afgelopen vijf weken tijdens natuur-
kundeles in de tweede klas robotica. Doel 

was leren besturen van een Mindstorms 
EV3 robot. Leerlingen kregen een robot 
van gedeeltelijk eigen ontwerp, een aantal 
opdrachten en programmeerhints met 
de Lego-versie van scratch, ‘EV3 Class-
room’. Scratch is een eenvoudige vorm 
van programmeren, door schuiven van 
commandoblokjes onder elkaar. De blokjes 
hebben vormen die passen op mogelijke 
commando’s, terwijl ze niet passen op 
principieel onmogelijke opdrachten of 
voorwaarden. Voor een beginner, of docent 
die snel een fout helpt op te sporen, ideaal. 
Er zijn wel enkele beginregels en een soort 
aanhef noodzakelijk, de functie van die 
eerste regels is standaard rijsnelheid tempo 
bepalen en zorgen dat sommige gecombi-
neerde commando’s gaan werken. Uitleg-
gen van de beginregels kan het beste door 
ze een keer weg te laten.

Een ruim blokuur te kort
We hebben in 2017/18 van gemeentesub-
sidie vijftien EV3 Lego-dozen gekocht, een 
set voor een klas dus, plus enkele dozen 
voor onderzoekende leerlingen. Inmiddels 
hebben we een First LEGO League (FLL) 
team dat ermee werkt. De lesrobots, naar 
voorbeeld van een ontwerp uit Haarlem, 
namen we in gebruik in de tweede klas, in 
een activiteitenweek vlak voor de vakantie. 
Leerlingen kregen een ruim blokuur om te 
proberen wat opdrachten te doen. Maar 
vlak voor de vakantie en zonder cijfer: dat 
werkte niet optimaal. Sommige leerlingen 
hadden ooit meegedaan aan de FLL en 
kregen veel voor elkaar. Anderen hadden 
nog nooit een robot aangeraakt en bleven 
vaak steken, of waren toe aan vakantie. 
Onderscheid tussen leerlingen op grond 
van voorgeschiedenis werd vaak groter: 
ervaren leerlingen konden extra oefenen, 
wie bleef steken niet of veel minder.

Vijf keer een lesuur per week
Dit jaar hebben we daarom natuurkundeles-
sen ingevuld met robotica. Met vijf keer een 
lesuur was er nog steeds onderscheid tussen 
de leerlingen, maar knappere koppen konden 

vijf keer (namelijk als ze met hun eigen les 
van de week klaar waren) groepjes helpen bij 
wie het programmeren niet zo goed lukte. Er 
was nu bij meer groepjes geregeld een robot 
die deed wat hij moest doen.

Met extra kleursensor en soort lift
De Mindstorms robot in ons practicum is een 
uitgebreide versie van de standaard rijdende 
wagen met twee wielen en een licht lopende 
kogel als soort zwenkwiel. Sturen doe je 
door de motoren op verschillende snelheid te 
laten draaien. De oorspronkelijke versie van 
Lego kan diverse standaardverrichtingen en 
soms iets meer: met de standaard aanwezige 
kleurensensor kan een Mindstorms een lijn 
van een bepaalde kleur volgen.
Onze robot is uitgebreid met een extra 
kleursensor en een soort lift die een Duplo-
steen in ‘het oog’ van de tweede sensor 
brengt. Zo kun je in principe kleuren vergelij-
ken met de kleur van grondvlak waarover de 
robot zich beweegt. De sensoren blijken niet 
heel precies, want het heldergroen van een 
legosteentje wordt vaak als blauw geïnter-
preteerd. Het volgen van de lijn gaat met de 
goede commando’s overigens uitstekend

Goedkoper alternatief
Een andere robot, kleiner, iets eenvoudiger, 
heet Edison. Komt uit Australië, ziet alleen 
maar lichtsterkte. Maar kan juist weer luiste-
ren en in de standaardversie licht van boven 
waarnemen en daarmee een lamp volgen.
Edison heeft voor jongere doelgroep als 
standaard programmeren met blokken, voor 
oudere leerlingen een aangepaste python 
programmeeromgeving. Bij Lego kun je 
die (micro)python omgeving pas na langer 
zoeken vinden, het is en blijft leeftijd 10+ 
speelgoed, toevallig werkt het ook goed 
in de klas. Overigens moet ik nog kijken of 
ik de Mindstorms in python kan bedienen, 
het zal moeten met Visual Basic, dat ziet er 
voor mij nog best complex uit.

HET KABINET
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Wel nadelen
De kleine Edison kan tamelijk veel van 
want Mindstorms kan; alleen iets als een 
lift of hijskraan (extra motor) kan alleen 
gemaakt worden door twee Edisons op 
elkaar te stapelen. Die moeten dan apart 
geprogrammeerd worden. Maar ze kosten 
per tien stuks minder dan één complete 
Mindstorms. Edison heeft als nadelen een 
iets te zwakke overbrenging van motor 
naar de wielen en een niet zo ideale 
dataoverdracht.

De data gaan door een audiokabel die een 
led aanstuurt: Ed.python maakt van een 
gecompileerd programma een geluids-
bestand en speelt dat vervolgens af. Dat 
afspelen klinkt precies zoals vroeger, ver 
vóór de tijd van internet, toen bestanden 
nog via de radio verstuurd werden. Maar 
veel kabels blijken zwak, dus storingen in 
de overdracht komen geregeld voor. Win-
dows vervormt soms het geluid en beperkt 

meestal de maximale ‘geluidssterkte’. Een 
reserve-datakabel kost niet heel veel, maar 
sterkere kabels zouden handig zijn.

ARNOUT VAN DE HAM, TOA NATUURKUNDE OP HET  

TRINITAS GYMNASIUM IN ALMERE

Print je eigen rekjes!
Reageerbuisrekjes, epjesrekjes, cuvetrekjes, 
trays voor flesjes en potjes in alle maten, of 
een puzzel om zoutformules te leren. Heb 
je de beschikking over een 3D-printer, dan 
kun je ze zelf printen.

Drie jaar geleden kocht ik een 3D-printer 
omdat de techniek redelijk volwassen en 
vooral ook betaalbaar was geworden. Met 
het programma FUSION360 kan ik alles wat 
ik bedenk ontwerpen en als STL-bestand 
voor de 3D-printer exporteren. Zo heb ik 
voor gebruik bij scheikunde op school al 
heel veel dingen ontworpen en geprint. 

Heb je ook de beschikking over een 3D-prin-
ter en ben je op zoek naar een rekje dat 
niet te koop is? De bestanden, ook de nog 
in elkaar te lijmen bloembak, heb ik gedeeld 
via mijn website: nano2.nl/n2/3D.html

FRANS KILLIAN, TOA SCHEIKUNDE, ISW HOOGELAND, 

NAALDWIJK

Reactie op Het Kabinet NVOX #8

In ‘De geluidssnelheid meten met 
Lissajous-figuren’ legt Kay Bouten uit 
hoe je met wat apparatuur de geluids-
snelheid meet. Het kan echter simpe-
ler, met alleen een pc, een versterker 
en twee luidsprekers.  
Zoek op YouTube een zuivere toon 
met bijvoorbeeld ‘3000 Hz’. Als je deze 
afspeelt en je beweegt je hoofd heen 
en weer tussen de luidsprekers (sluit 
eventueel een oor), dan hoor je minima 
om de halve golflengte.   
Het weglengteverschil van je oor 
naar de speakers verandert een hele 
golflengte als je je je hoofd over een 
halve golflengte verplaatst. Meet de 
afstand waarover je je hoofd moet 
verplaatsen en je hebt de golflengte. 
De geluidsnelheid volgt uit v=λ•f.   
Je kunt je hoofd ook loodrecht op de 
luidsprekers bewegen, maar dan zit 
er meer dan de een halve golflengte 
tussen minima (of maxima). Om te 
berekenen hoeveel precies heb je de 
stelling van Pythagoras nodig.  
De methode is mogelijk onnauwkeuri-
ger, maar wel makkelijk en direct. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Groot
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Marianne Offereins / redactie

Stuiterbal door  
de flipperkast
Een interview met Peter Visser, 
pionier in Virtual Rality

Na zijn studie werkte Peter Visser jarenlang in het 
onderwijs. Hij behaalde in 2002 zijn brevet als sportvlieger 
en in 2006 zette hij ProSim4u – vliegsimulaties op. Een 
jaar of drie geleden ging hij met – vervroegd – pensioen, 
om zich volledig aan zijn bedrijf te wijden. 

INTERVIEW

Als je ziet waar je nu bent, wat heeft je keuzes bepaald?
Dat is complex. Je hebt in je leven toevallige ontmoetingen 
die sleutelpunten blijken te zijn. Ik ben van de generatie die 
nog het leger in moest, dat wilde ik van binnenuit veranderen. 
Na negen maanden weigerde ik de dienst verder. Ik kwam 
terecht bij een humanistisch raadsman die me op het juiste 
spoor zette, daar ontmoette ik ook mijn vrouw. Veel is toeval: 
ik stuiterbalde door de flipperkast. Ik ben voor vechter van de 
vrije wil, maar er is in het leven veel waar je geen  zeggenschap 
over hebt. 

Wat bewoog je tot het opzetten van je bedrijf ProSim4u – 
 vliegsimulaties?
In mijn onderwijs en ook voor die tijd had ik belangstelling 
voor de inzet van computers. Leerlingen konden daarmee 
zichzelf testen. Dat was heel stimulerend. Daar kwam ik ook 
in aanraking met computersimulaties. Toen zag ik de kracht 
van beelden en geluiden. (De telefoon in de klas is een vloek 
en een zegen tegelijk. Als je het gebruikt als gereedschap is het 
prima. Als het alleen maar afleidt: weg ermee.) De simulaties 
namen een grote vlucht, je kon in een andere werkelijkheid 
bewegen. Toen dacht ik: ‘Als ik dat voor mijn hobby zou kun-
nen gebruiken.’ Zo kon ik thuis oefenen, en dat ontwikkelde 
zich steeds verder. We hebben nu beroepspiloten die in ons 
bedrijf komen trainen.

Wat zou je onmiddellijk weer doen?
Nog eerder met pensioen gaan. De angst voor financiële 

Oorspronkelijk is Peter opgeleid als docent natuur- en 
scheikunde. Na een aantal baantjes kwam hij definitief 
voor de klas, eerst in Amsterdam, vervolgens in  

Hoofddorp, vandaar stapte hij over naar het laboratoriumon-
derwijs in Delft, en uiteindelijk kwam hij bij ROC Mondriaan 
in Den Haag, waar hij werkte aan de analistenopleiding. Die 
opleiding werd verplaatst naar Zadkine in Rotterdam. 
Zijn vader werkte op Schiphol, en Peter had een bovenge-
middelde belangstelling voor vliegen en vliegtuigen. “Ik was 
er vaak te vinden. In Lelystad heb ik een tijdje het vliegen 
geoefend en ooit een solovlucht gemaakt, maar ik had 
 weinig zin in de theorie.” 

Zijn vrouw en hij deelden de zorg voor de kinderen, dat kon 
omdat beiden parttime werkten. Peter dacht dat hij op de 
dagen dat hij thuis was wel even de vliegtheorie kon doen. 
Dat viel dus tegen: kleine kinderen kosten veel tijd. “Een dag 
op je werk is een dag rusten, met je kinderen is het topsport.”
Pas veel later haalde hij zijn theorie en een jaar later zijn 
vliegbrevet.

Een beeld zegt meer dan  
1000 woorden
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consequenties hield me op school vast, maar daarmee koop 
je geen geluk. Doe waar je passie ligt. En als je daar geld voor 
krijgt, is het helemaal top.

Wat zou je nooit meer doen?
Uiteindelijk was ik dan toch niet het leger in gegaan. Daar zou 
ik beter over hebben nagedacht. Een zinloze tijd. Maar ja, ook 
daar leer je weer van.

In hoeverre was je omgeving een stimulans of een rem?
Ik vond het op school heel leuk, maar daarin kreeg ik van 
thuis uit niet veel ondersteuning. Mijn ouders hadden door 
de oorlog eigenlijk de kracht van onderwijs niet meege-
maakt. Ze waren wel heel liefdevol. Schoolvrienden en 
-vriendinnen hebben me wel veel gestimuleerd.
Mijn vrouw moest studeren of ze wilde of niet. Het is waar 
je wieg staat, pas daarna komen de eigen keuzemogelijk-
heden. 

Wat was het belangrijkste moment in je loopbaan?
Het moment dat ik me realiseerde dat ik op het ROC moest 
stoppen en mijn eigen bedrijf opzetten. 
De combinatie van lesgeven, werken met computers en vlie-
gen is voor mij ideaal.

Aan welke onderdelen van jouw eigen opleiding heb je het 
meeste gehad?
Na de havo heb ik de hts gedaan en daarna mijn lesbevoegd-
heid behaald. Op de hts heb ik heel veel geleerd. Niet alleen 
de theorie, maar vooral de praktijk. Toen ik mijn diploma 
haalde, liepen mijn ouders over van trots.
Op het moment ben ik weer hard aan het studeren op de 
theorie, die ik nodig heb voor mijn bedrijf. 

Hoe combineerde je beide rollen? Interfereren die niet?
Het was niet altijd gemakkelijk: op school was het zo nu en 
dan echt ploeteren. Ik zat op een afdeling waar ik niet paste 
en dat is heel erg. Mijn bedrijf gaf, en geeft me de energie. 
Voor mijzelf beginnen was een gok, want als het niet zou 
lukken, zou ik nauwelijks pensioen overhouden. Gelukkig 
loopt dat goed.

Wat is de belangrijkste eis waaraan een leraar moet voldoen?
Haha, ja… Je moet… Je moet je vak leuk vinden en je moet 
leerlingen leuk vinden. Als dat het niet geval is, dan wordt 

het wel heel moeilijk. Het is geen baan, het is een roeping. Je 
hoeft het ook niet voor het geld te doen. Je moet een beetje 
kierewiet zijn. Je moet houden van je werk en van de leerlin-
gen. Het werk in het onderwijs kan heel goed zijn, maar ook 
heel destructief. 

Wat verwacht je van de rol van VR in het onderwijs?
Ik denk dat we nog maar aan het begin staan. Het gaat verder 
als we die brillen niet meer nodig hebben. Wanneer we over 
kunnen gaan naar holografische projectie op de werkelijke 
wereld, dan verwacht ik heel veel. Als die stap is gemaakt, zie 
ik wijde perspectieven. Ik hoop dat ik dat nog zal meemaken.

Kan VR voor alle vakken worden gebruikt?
Dat is wel een moeilijke: ja, waarom niet? Het is een ge-
reedschap. Als je nu al vakken uitsluit, zit je op een verkeerd 
spoor.
VR heeft ook zijn grenzen. Het is een gereedschap dat je 
met verstand moet toepassen. Net als een boek, een liniaal, 
een white board. Het werkt wel heel sterk op de mens in. Je 
gelooft wat je ziet, en een beeld zegt meer dan 1000 woorden. 
Het zou mooi zijn als er ook van meer zintuigen gebruikge-
maakt kan worden.

Wat verwacht je van de toekomst?
Ik hoop het beste, ik hoop dat we allemaal gezond en ge-
lukkig blijven. En dat we hier geen oorlog gaan krijgen. De 
(wereld)-politiek is op het moment doodeng. Ik hoop dat we 
allemaal een goed pad zullen vinden. De energie, de klimaat-
problemen. De rest is bijzaak.

Welke vraag had jij jezelf gesteld?
Ik heb helemaal geen vraag: ik denk niet in strategieën. Ik had 
van tevoren geen bijzondere verwachtingen: ik zie wel wat er 
komt. 

Gereedschap dat je met 
verstand moet toepassen

Stuiterbal door de flipperkast
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Vlektyfus
Hoe microben over de wereld heersen 

Ooit heb ik het boek Power Unseen gelezen. Het is al een 
hele tijd geleden verschenen en is alleen nog tweedehands 
te verkrijgen. Dit boek behandelt microorganismen die 
in de loop der tijden het wereldbeeld of de maatschappij 
ingrijpend hebben veranderd. De microben worden in 
groepen behandeld : Makers, Deceivers, Destroyers, 
Supporters, Artisans. In serie neem ik steeds een micro
organisme onder de loep en de impact die dat organisme 
had of nog steeds heeft. 

Terwijl ik dit schrijf hebben de Russen 
zich net uit de stad Cherson terugge-
trokken; een spoor van vernieling ach-

terlatend. Het aanvallen van Oekraïne wordt 
een ‘speciale militaire operatie’ genoemd on-
der het mom van ‘denazificatie’; de gevolgen 
zijn wereldwijd merkbaar. Je krijgt de indruk 
dat dit alles gebeurt onder invloed van een 
extreme narcist die zich oppermachtig waant. 
Dit doet me denken aan de Napoleontische 
oorlogen. Napoleon is ook te beschouwen als 
een narcist; hij kroonde zichzelf als keizer. 

‘Verschroeide aarde’
Eind 1810 wilde Rusland geen bondgenoot 
van Napoleon meer zijn. Napoleon trok 
daarom in juni 1812 met een gigantisch leger 
(het Grande Armée) naar Rusland om Europa 
te veroveren. Aanvankelijk kreeg het Franse 
leger weinig tegenstand en kon het relatief 
gemakkelijk het vijandelijk gebied binnen-
trekken. De Russen trokken zich terug toen 
ze merkten hoe groot het leger van Napoleon 
was. Daarbij pasten ze de techniek van de 
‘verschroeide aarde’ toe en vernielden alles 
wat maar bruikbaar zou kunnen, ze vergiftig-
den zelfs de waterputten. In Polen moesten 
de troepen hun bivak buiten opslaan, het 
voedsel was slecht, de dagen heet en de 
nachten koud. Er braken besmettelijke ziek-
ten uit, zoals tuberculose en vlektyfus. Na-
poleon had gedacht de Russen vlak over de 
grens al te verslaan en verder van het verover-
de land te leven, maar moest een uitputtende 
tocht maken met gevechten en gebrek aan 

voorraden. Het leger bleek niet opgewassen 
tegen de extreme winterse omstandigheden. 
Dat waren ideale omstandigheden voor het 
toeslaan van vlektyfus: Rickettsia prowazekii. 
Er is uitgerekend dat Napoleon in totaal maar 
liefst 120 duizend soldaten aan ziekte verloor 
in de aanloop naar Moskou. Omgerekend is 
dat 4000 mannen per dag. 
Eerst stierf een groot deel van de soldaten 
aan dysenterie. Daarna deed de tyfus zijn 
werk: soldaten raakten besmet door kleren 
van gestorven kameraden aan te trekken. Er 
waren slechts twee opties: sterven van de kou 
of door een epidemische ziekte. De Russische 
velden lagen bezaaid met diarree en lijken.

De terugtocht
In september trok het Franse leger, waar nog 
maar de helft van over was, Moskou binnen. 
De bevolking werd geëvacueerd en de stad 
werd in brand gestoken. Alles ging in vlam-
men op. Napoleon was genoodzaakt Moskou 
te verlaten. Het leger moest door dorpen, die 
op de heenweg al geplunderd en verwoest 
waren. Er was een enorm gebrek aan voedsel. 
Er was zo weinig voedsel dat de soldaten 
overgingen tot kannibalisme en ook insecten, 
katten en de kadavers van paarden opaten, 
die ze op de heenweg hadden achtergelaten. 
Behalve door ondervoeding overleden ook 
veel soldaten door bevriezing. 

Vlektyfus
Vlektyfus wordt door bacteriën uit het 
geslacht Rickettsia veroorzaakt Alle organen 

BRON
•  Bernard Dixon. Power unseen. How microbes rule 

the World. 1994: Freeman, New York.

Marijke Domis / redactie

kunnen worden aangetast door de ziekte,  
maar de grootste schade treedt op aan 
huid, hart, centraal zenuwstelsel, spieren 
en nieren. Er bestaan verschillende soorten 
vlektyfus, waaronder endemische vlektyfus 
en epidemische vlektyfus. 
De epidemische vorm van vlektyfus wordt 
veroorzaakt door de bacterie Rickettsia pro-
wazekii. Deze ziekte is zonder behandeling 
in 10% tot 60% van de gevallen dodelijk. De 
bacterie wordt door de ontlasting van kleer-
luizen overgebracht of door de beet van de 
luis. Besmetting wordt ook veroorzaakt door 
krabben aan wondjes of door inademing. 
Slechte hygiënische omstandigheden tijdens 
oorlogen en hongersnoden vergroten de kans 
op besmetting. De omstandigheden waar-
mee het Grande Armée tijdens de Russische 
veldtocht werd geconfronteerd. 
Tegenwoordig komt vlektyfus het meest voor 
in vluchtelingenkampen waar goede voorzie-
ningen schaars zijn. In het verleden kwam de 
ziekte voor bij soldaten in loopgraven, maar 
ook in de Duitse concentratiekampen. In 
Nederland komen kleerluizen en daarmee de 
ziekte het meest voor bij dak- en thuislozen. 
Het is bekend dat Anne en Margot Frank in 
Bergen-Belsen zoals zovele anderen in 1945 
onder vreselijke omstandigheden door vlek-
tyfus zijn overleden. “Toen de geallieerden 
op 15 april 1945 Bergen-Belsen bevrijdden 
en het kamp met tanks binnenreden, wisten 
ze niet wat ze zagen. Overal uitgemergelde 
mensen, lopende geraamtes.” (Volkskrant 6 
oktober 2020). 

Foto gemaakt tijdens de bevrijding van Bergen-
Belsen. Imperial War Museum on the IWM Non 
Commercial Licence

ACHTERGROND
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Vlektyfus
Hoe microben over de wereld heersen 

COLUMN

Sinds begin dit jaar is Sanne Mom docent in 
opleiding op de Tech Campus van ROC Midden 
Nederland. Ze schrijft maandelijks voor NVOX 
over haar belevenissen op school, met studenten 
en collega’s. 

Onderwijspraktijk
“Wat is er nou toch met jou gebeurd?”

 Ik kijk mijn leerling onderzoekend aan. Zijn grijns is 
zo groot, dat de uitdrukking ‘van oor tot oor’ niet meer 
volstaat. Dat mag ook wel, ik heb hem net een 9 gege-
ven. “Eigen schuld!” Had ik hem gezegd. “Dat krijg je 
ervan als je je best doet!”

Zijn transformatie intrigeert me.
Zes maanden geleden zag ik hem voor het eerst, achter in 
het lokaal. Jas aan, klaar om te gaan. Hij was er meer niet 
dan wel, en als hij er wel was, voelde het alsof hij heel ver 
weg was. Vaak schrok hij op als ik mijn les afrondde; ogen 
op half zeven, vaak met een kenmerkend ‘Uuh, huh?’ als ik 
op weg was naar de deur.
Hij verdween een tijdje uit beeld, totdat hij me, net buiten 
school, aansprak. “Juf!” Hij beende op mij af en stopte net 
voordat hij mij onder de voet liep, onhandig, alsof hij net 
zo verbaasd was als ik over de plotseling te korte afstand. 
“Juf, die opdracht hè, hoe doe ik die interviews? Kan ik dan 
gewoon mensen filmen op straat als ik ze tegenkom?”
“Eeeh”, zei ik, “misschien moet je ze dan eerst even om toe-
stemming vragen, voordat ze zich helemaal rotschrikken.” 
“Bedankt juf, goeie tip!” riep hij.
En nu stond hij weer voor mij, de terechte eigenaar van een 
van de weinige hoge cijfers die ik uitdeel. “Ach, weet je”, 
zei hij, “ik vond de opdracht zo gaaf! Ik heb wekenlang door 
mijn woonplaats gefietst, zoekend naar mooie voorbeelden 
van onveilige plekken. Ik heb zoveel mensen leren kennen 
door die interviews! Ik heb er de beste vijf uitgehaald, voor 
u…voor vandaag.”

“Goh”, zei ik, “ik dacht dat je die opdracht amper meekreeg. 
Je was zo afwezig… Apathisch eigenlijk. Hoe ben je daar 
uitgekomen?”
“Juf”, grijnst hij, “dat klopt. Maar ik heb afscheid genomen 
van een foute vriend, en toen kwam die opdracht van u. 
Laat ik dat nou eens proberen, dacht ik! Maar juf, mag ik 
even mijn moeder bellen? Ik heb nog nooit een 9 gehaald!”
“Ach schat!” zei ik, “Als jij je moeder niet belt, dan doe ik 
het wel”
Ik zweefde mijn lokaal uit.

ChatGPT – Wie heeft ervaring?

De opdrachten aan leerlingen moeten binnenkort 
een heel ander karakter gaan krijgen want “Chat-
GPT” begint populair te worden. Stel een vraag of 
geef een opdracht en de software van ChatGPT 
schrijft de tekst voor je uit. Een werkstuk of een 
practicumverslag: geen enkel punt. Binnen een 
minuut geleverd en nauwelijks van ‘echt’ te onder-
scheiden. 
Wie heeft er al ervaring mee hoe je hiermee omgaat 
in de klas? Reacties heel graag naar redactie@nvon.nl
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Kritische menings
vorming in het vmbo
Vakinhoud als vertrekpunt 

Kritische meningsvorming is belangrijk voor iedere 
burger. De inhoud van de bètavakken is goed om kritische 
meningsvorming te oefenen, maar in het vmbo krijgt het 
nog weinig aandacht. In dit artikel beschrijven we hoe je 
kritische meningsvorming kunt oefenen aan de hand van 
socio-scientific issues (SSI), controversiële, maatschappelijke 
kwesties waarin zowel bètawetenschappelijke kennis als 
maatschappelijke afwegingen nodig is.

IN DE KLAS

vakken bieden volop aanleiding om op een 
inhoudelijke manier te oefenen met kritische 
meningsvorming. In dit artikel wordt daar-
om een aantal handvatten beschreven voor 
het oefenen van kritische meningsvorming 
op het vmbo. Het onderzoek naar, en het 
gebruik van tools voor het ondersteunen van 
kritisch denken en meningsvorming richt 
zich momenteel vooral op vwo’ers en havis-
ten, maar ook leerlingen op het vmbo zullen 
als burger gevraagd worden een kritische 
mening te vormen over SSI. Belangrijker is 
nog dat elke burger moet kunnen participe-
ren in een gezonde democratie, ongeacht 
scholingsverleden. 

Kiezen geschikte kwestie
Er zijn meerdere SSI bij de bètavakken die 
zich lenen voor het oefenen van kritische 
meningsvorming. Zo sluit het bespreken 
van de stikstofkringloop aan bij het huidige 
debat over de stikstofproblematiek. Voor 
het voeren van een inhoudelijk dialoog over 
een SSI als het stikstofprobleem hebben 
leerlingen achtergrondkennis nodig, zekere 
wanneer deze in dienst staat van kritische 

In een gezonde democratie kan iedereen 
meedenken, meedoen en meebeslissen. 
Dit wordt ook steeds meer verwacht van 

burgers omtrent SSI (Guérin et al., 2021). 
Denk aan stikstofproblematiek en het maat-
schappelijke debat over de rol van boeren. 
Mensen moeten een kritische mening 
kunnen vormen over deze onderwerpen. 
Om leerlingen hierop voor te bereiden, zijn 
onder andere kennis, taalvaardigheid en 
meningsvorming nodig. Door hier al vroeg 
aandacht aan te besteden, op basis van de 
vakinhoud bij bètavakken, raken leerlingen 

op jonge leeftijd al bekend met dit proces. 
Wat ons betreft zijn er voldoende aankno-
pingspunten bij bestaande curricula en 
hoeft er niets nieuws opgetuigd te worden. 
Burgerschapsonderwijs niet als apart vak of 
aparte opdracht, maar juist geïntegreerd in 
de bestaande vakinhoud. Kritisch burger-
schap als gevolg van goed, kennisgericht 
onderwijs. 

Bètavakken in vmbo
Bij de bètavakken in het vmbo ligt de nadruk 
op vakinhoudelijke kennis en de toepassing 
ervan in eenvoudige situaties; voor kritische 
meningsvorming lijkt weinig ruimte (Frijters, 
ten Dam & Rijlaarsdam, 2008). Internatio-
naal onderzoek naar de visie op SSI laat zien 
dat veel bètadocenten het belangrijk vinden 
om hier aandacht aan te besteden (Kara, 
2012). Tegelijkertijd is een standpunt dat het 
niet de verantwoordelijkheid is van bètado-
centen om kritische meningsvorming te oe-
fenen, als dit niet tot het curriculum behoort 
(Tidemand & Nilsen, 2017). Onterecht wat 
ons betreft, en vooral zonde want de bèta-

MYRTHE KOENDERS is student biologie 

aan de Universiteit Utrecht. Ze loopt 

stage bij het lectoraat Curriculumvraag-

stukken Funderend Onderwijs van de 

Hogeschool Utrecht. Ze werkt hier samen 

met DAAN VAN RIET. Hij is docent-on-

derzoeker en onder andere verbonden 

aan de werkplaats burgerschap Democra-

tisering van kritisch denken.

Burgerschapsvorming 
geïntegreerd in 
bestaande vakinhoud
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meningsvorming. Om een dialoog goed 
voor te bereiden, bedenk je als docent eerst 
welk onderwerp je wil bespreken (bijvoor-
beeld de stikstofkringloop), welke kennis 
leerlingen mogelijk al hebben en welke 
kennis zij nog nodig hebben. Vervolgens is 
het goed om verschillende perspectieven 
rondom een SSI te beschrijven. Zo kan 
het stikstofprobleem besproken worden 
vanuit meerdere invalshoeken, bijvoor-
beeld vanuit de politiek, wetenschappers, 
diverse burgerperspectieven, dierenwelzijn, 
natuurbeheerders, lobbyisten en boeren. 
Binnen deze perspectieven zijn ook weer 
meerdere perspectieven te onderscheiden. 
De thematiek raakt dus zowel vakinhoud als 
de burgerschap van leerlingen. Vragen die 
helpend zijn bij het kiezen van een geschikte 
kwestie, zijn (Werkplaats Democratisering 
van kritisch denken, 2020):
•  Welke maatschappelijke vraagstukken 

kunnen leerlingen onderzoeken door de 
bril van hun vakinhoud? 

•  Welke digitale, politieke, sociaal-culturele 
en technologische ontwikkelingen hebben 
invloed op de ontwikkeling van vak-
inhoud?

•  Welke situaties of vraagstukken zijn in-
teressant waarin morele problemen zich 
voordoen in relatie tot vakinhoud? 

•  Welke kennis hebben leerlingen al over een 
maatschappelijk relevant vraagstuk? 

Kennis leerlingen en leraar 
Leerlingen doen niet alleen binnen school 
kennis op, maar ook daarbuiten. De kennis 
die leerlingen meenemen naar school wordt 
ook wel ‘Funds of Knowledge’ (FoK) ge-
noemd (Calabrese Barton & Tan, 2009). De 
FoK van leerlingen kan gebruikt worden om 
SSI in een bekende context te plaatsen voor 
leerlingen. Door leerlingen met voorkennis 
hun kennis en ervaringen te laten delen 
met de rest van de klas, ontstaat er gedeelde 
verantwoordelijkheid voor een vraagstuk dat 
voorligt en staat participatie centraal. Door 
achtergrondkennis van leerlingen over SSI 
aan te spreken en door ze in een expertrol 
te plaatsen met behulp van hun FoK, zijn 
leerlingen meer betrokken, meer gemo-
tiveerd en beter in staat om mee te doen 
aan een dialoog over SSI tijdens de les. Het 
helpt hierbij ook om hoge verwachtingen te 

hebben van leerlingen. Hoge verwachtingen 
leiden tot hogere resultaten (Rubie-Davies, 
Meissel, Alansari, Watson, Flint & McDo-
nald, 2020). Lage verwachtingen houden 
leerlingen klein. 

Organisatie goed gesprek
Wanneer je met leerlingen aan de slag gaat, 
kun je leerlingen eerst op individueel niveau 
laten denken over hun mening. Vervolgens 
reflecteren ze op hun oorspronkelijke me-
ning. Doe dit door leerlingen na het op-
schrijven van hun mening, nieuwe informa-
tie en perspectieven te geven in bijvoorbeeld 
een video. Reflectievragen helpen ook. Uit 
onderzoek van Boerwinkel et al. (2011) is 
gebleken dat leerlingen met deze methode 
meer argumenten voor en tegen de kwestie 
konden bedenken en dat zij meerdere keren 
van standpunt wisselden. Nieuwe kennis 
vergroot de kans op kritische meningsvor-
ming. 
Een andere manier om leerlingen te laten 
reflecteren op hun oorspronkelijke mening is 
door ze aan het werk te zetten in kleine groe-
pen. Dit kan gedaan worden door hen eerst 
in stilte schriftelijk op elkaars mening te la-
ten reageren en vervolgens kunnen verschil-
lende meningen besproken worden in deze 
groepen. Het individueel vormen van een 
mening en het bespreken van verschillende 
meningen in kleine groepen is een effectieve 
en veilige manier voor leerlingen om hun 
mening te uiten. Onderzoek van Frijters et 
al. (2008) naar kritisch denken toont aan dat 
het voeren van een dialoog in kleine groepen 
een groter positief effect heeft op het kritisch 
denkvermogen dan wanneer leerlingen indi-
vidueel werken aan deze onderwerpen. 
Daarnaast kun je als docent ook een klassi-

kale dialoog gebruiken bij het aanleren van 
kritische meningsvorming. De rol die de 
docent inneemt bij een dialoog is cruciaal. 
Docenten kunnen afwisselend een meer te-
rughoudende of leidende rol aannemen. In 
hun terughoudende rol treden de docenten 
op als onpartijdige voorzitter, waarbij ze niet 
hun eigen mening geven. Ze ondersteunen 
leerlingen bij het uiten van meningen en 
focussen op het bewaken van het veilige kli-
maat in de klas. In hun leidende rol kunnen 
docenten optreden als rolmodel dat met 
respect kritisch omgaat met de mening van 
anderen, tegelijkertijd kunnen zij tijdens een 
dialoog hun mening uiten en daarbij hardop 
laten zien welke stappen zij gebruiken voor 
het vormen van een mening. Zo kunnen 
docenten ook nieuwe meningen naar voren 
brengen om leerlingen meerdere perspec-
tieven te geven. Deze vorm van begeleiding, 
waarbij docent en student gelijkwaardige bij-
dragen kunnen leveren, blijkt meer teweeg te 
brengen (Kennisrotonde, 2017) bij leerlingen 
dan een werkvorm waarbij leerlingen (of 
docenten) de grootste bijdrage leveren. 
In dit artikel hebben we gepoogd de toe-
gankelijkheid van het oefenen van kritische 
meningsvorming met bètavakinhoud te 
laten zien. Het is zeer de moeite waard en 
toegankelijk voor leerlingen om vakkennis 
breder te interpreteren vanuit verschillende 
perspectieven en de maatschappelijke 
relevantie van bètavakinhoud. In de achter-
liggende studie, op te vragen bij Myrthe 
Koenders, wordt meer aandacht besteed aan 
de toepassingsmogelijkheden in het vmbo 
en waarom SSI uitermate geschikt zijn voor 
leerlingen in het vmbo. 

* De bronnen van dit artikel zijn te vinden op 
internet. 

In een gezonde 
democratie kan iedere 
burger participeren

Kritische menings vorming in het vmbo
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Joke van der Aalsvoort / Heerhugowaard

Naar relevanter 
scheikundeonderwijs  1
Mijn leerlingen vroegen wel eens waar bepaalde scheikundige begrippen, of het vak 
zelfs, in hemelsnaam voor dienden. Dit wierp de vraag op hoe scheikundeonderwijs kan 
motiveren als je niet weet waarom of waarvoor je het vak leert. Ik nam de uitdaging 
aan en ging op zoek naar voor leerlingen relevanter scheikundeonderwijs.

IN DE KLAS

op zijn aanwijzingen, ook voor het vmbo. 
In de hoofdstukken staat steeds een maat-
schappelijke praktijk centraal. Deze praktij-
ken zijn aangeduid met de maatschappelijke 
behoefte waarin ze voorzien: voedingsmid-
delen, water, geneesmiddelen, brandstoffen 
en cosmetica. In de paragrafen zijn deelprak-
tijken uitgewerkt, zoals de bereiding van een 
product (bijvoorbeeld appelmoes) door een 
producent, de controle van de kwaliteit van 
een product (bijvoorbeeld water) door een 
chemisch analist, het ontwerp van een fa-
briek die drinkwater maakt uit zeewater door 
een chemisch technoloog, de verbetering 
van de kwaliteit van een product (bijvoor-
beeld een geneesmiddel) door een chemisch 
onderzoeker en de ontwikkeling van een 
nieuw product (zoals tandpasta) door een 
productontwikkelaar.

‘Chemistry in Products’ is de titel van 
het proefschrift waarop ik in 2000 ge-
promoveerd ben. Het bevat een analy-

se van het toenmalige scheikundeonderwijs 
in de derde klas havo en vwo en een voorstel 
voor een andere opzet met een gedeeltelijke 
uitwerking daarvan.
De aanleiding voor dit onderzoek waren 
vragen van leerlingen: “Mevrouw, waarom 
moeten we dit (bijvoorbeeld de begrippen 
enthalpie en entropie) leren?”, “Mevrouw, 
waar dient dit (stereochemie, evenwichts-
leer) voor?”, “Mevrouw, wat kun je er eigenlijk 
mee worden?”
Tot mijn schande moest ik het antwoord 
op dergelijke vragen vaak schuldig blijven. 
Leerlingen stellen deze vragen omdat ze in 
een levensfase zijn waarin ze zich oriënteren 
op een studie of een beroep. Dergelijke vra-
gen horen binnen het scheikundeonderwijs 
een antwoord te krijgen, een decaan kan ze 
immers niet beantwoorden. 
De analyse leverde op dat het scheikundeon-
derwijs uitgaat van een opvatting over weten-
schappelijke kennis als universeel, objectief, 
algemeen, logisch en beschrijvend. Hiermee 
wordt wetenschap buiten de maatschappij 
geplaatst. Maatschappelijke belangen zoals 
die van religie, politieke partijen en grote 
bedrijven hebben geen invloed op de beoe-
fening of de resultaten van wetenschap. Voor 
scheikundeonderwijs maakt deze opvatting 

de beantwoording 
van vragen van leer-
lingen zoals hierbo-
ven onmogelijk.
Dit inzicht leidde 
tot een andere opzet 
voor scheikundeon-
derwijs die was geba-
seerd op het begrip 
‘maatschappelijke 
praktijk’. Zo’n praktijk 
is tot stand gekomen 
om te voorzien in 
een maatschappelij-
ke behoefte; bijvoor-
beeld aan voedsel 
of medicijnen. Een 
dergelijke praktijk 
bestaat uit verschillende ‘deelpraktijken’, 
zoals productie, kwaliteitscontrole, weten-
schappelijk onderzoek, ontwerp en product-
ontwikkeling waarbij scheikunde een rol kan 
spelen. In de nieuwe opzet maakten leerlin-
gen kennis met verschillende deelpraktij-
ken binnen een maatschappelijke praktijk. 
Doel hiervan was om leerlingen inzicht te 
geven waar scheikunde toe dient en in welke 
beroepen scheikunde nodig is waardoor 
chemische begrippen meer betekenis krijgen 
voor hen.

Chemie in Producten
Na mijn promotie heb ik het lesmateriaal ver-
der uitgewerkt tot een compleet lesboek voor 
de derde klas, getiteld ‘Chemie in Producten’. 
In eerste instantie voor havo en vwo, maar na 
een verzoek hiertoe van mijn vmbo-collega, 

JOKE VAN DER AALSVOORT is oud-docent van het Huygens 

College in Heerhugowaard.

Een leerling maakt natronloog voor de bereiding van 
zeep. Het mengsel van vet en olie staat al klaar.
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Deze opzet bood de mogelijkheid om de 
chemische begrippen voor de derde klas een 
plek te geven, zij het in een andere samen-
hang dan in het toenmalige scheikundeon-
derwijs. Bovendien gaf het de gelegenheid 
om leerlingen ook andere vaardigheden bij 
te brengen. Hoe zet je bijvoorbeeld een on-
derzoek op? Hoe breng je een advies uit aan 
de directie van een conservenfabriek over 
de keuze van een conserveermiddel voor 
appelmoes (uiteraard met een aansprekend 
logo van je adviesbureau)? Waarmee moet 
je rekening houden bij het ontwerp van een 
drinkwaterfabriek? 

KANEEL ALS CONSERVEER
MIDDEL
In het hoofdstuk over voedingsmiddelen 
onderzoeken leerlingen welke van twee 
stoffen het beste is als conserveermiddel 
voor appelmoes. Een leerling in de klas 
van mijn collega wilde een van de stoffen 
vervangen door kaneel omdat zijn moe-
der thuis dat in de appelmoes deed. Mijn 
collega ging hiermee akkoord. Tot beider 
verrassing bleek kaneel als conserveermid-
del te werken, de appelmoes met kaneel 
bleef langer goed dan de blanco.

SCHOON WATER, SMERIG 
 WATER
In de tweede stap van de drinkwaterbe-
reiding voegen leerlingen het vlokmiddel 
ijzer(III)sulfaat toe. Dit lost op in het water, 
waarbij het een bruine kleur krijgt. Een van 
mijn leerlingen schrok ontzettend toen 
dit gebeurde. Het water was smeriger 
geworden dan voor deze stap. Ik zag de 
betrokkenheid van de leerling bij zijn werk 
en was heel blij. “Komt goed”, zei ik.

Leerlingen leren onderzoeken
Inmiddels had de wetenschap vooruitgang 
geboekt in de vorm van het proefschrift van 
Lisette van Rens. Zij deed onderzoek naar 
een effectieve manier om leerlingen te leren 
onderzoeken (een eindterm in het schei-
kundeonderwijs). Het resultaat van haar 
onderzoek was het voorstel om leerlingen 
zelf onderzoek te laten doen. Leerlingen 

kiezen een onderwerp binnen een bepaald 
thema en bedenken een onderzoeksopzet. 
Dit moet leiden tot onderzoeksresultaten die 
aan wetenschappelijke criteria voldoen (fair 
and accurate measurements, reliable results, 
valid conclusions). Vervolgens doen leer-
lingen verslag van hun onderzoek door het 
schrijven van een artikel. Uiteraard heeft dit 
een indeling die in de wetenschap gebruike-
lijk is (summary, introduction, experimental 
procedure, results, discussion and conclusion, 
evaluation, bibliography). In het Engels om-
dat dit de gangbare taal is in de wetenschap.
Na haar promotie ging zij door met de do-
centen die zij om zich heen verzameld had. 
Andere sloten zich aan. Elk jaar zorgde ze 
voor een nieuw thema (bijvoorbeeld choco-
late, biofuels, gastronomy, fermentation) dat 
zo werd uitgewerkt dat leerlingen konden 
kennismaken met bovengenoemde criteria. 
Er deden ook buitenlandse leerlingen en 
docenten mee, waardoor het internationale 
karakter van wetenschap benadrukt werd 
en het gebruik van Engels als voertaal zinnig 
was. Als leerlingen klaar waren met hun on-
derzoek en hun artikel hadden geschreven, 
stuurden zij dit via Lisette naar de groep van 
docenten. Zij beoordeelden alle artikelen en 
kozen de drie beste uit. Het winnende artikel 
werd gepubliceerd in het tijdschrift “Natuur-
wetenschap & Techniek”.
Het onderzoek van Lisette maakte duidelijk 
welke kwaliteitscriteria gelden voor we-
tenschappelijk onderzoek en een daarop 
gebaseerd artikel. Het vraagt een goede 
onderzoeksopzet om aan deze criteria te 
kunnen voldoen. Dus ook voor het handelen 
van onderzoekers gelden bepaalde kwali-
teitscriteria. Zelf onderzoek doen blijkt een 
goede manier om leerlingen kennis te laten 
maken met de praktijk van wetenschappelijk 
onderzoek.
Wat geldt voor onderzoekers, geldt ook voor 
chemisch analisten, ontwerpers, productont-
wikkelaars en andere beroepsbeoefenaars. 
Ook hun werk moet aan bepaalde kwaliteits-
criteria voldoen. Door leerlingen in deze 
rollen te plaatsen kunnen zij kennismaken 
met wat een beroep inhoudt en welke eisen 
daarin gelden.
Helaas hield de subsidie van de VU voor het 
werk van Lisette op. Dit stelde mij voor de 
vraag: “Hoe nu verder?” Deze vraag wordt in 
deel 2 beantwoord.

Met dank aan:
Jan de Gruijter, Albert Pilot en Lisette van 
Rens voor hun commentaar op eerdere ver-
sies van dit artikel. 
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RECENSIES

Na de inleiding wordt in een viertal hoofd-
stukken – Studeren is topsport; Opwarming; 
Intense work-out; Cooldown – de wetenschap 
van leren en studeren; vertaald naar de klas-
praktijk. Vaak zijn studenten zich niet bewust 
van hoe hun brein leert, welke aanpak opti-
maal is en vooral welke aanpak minder effec-
tief. Het goede nieuws is dat effectief leren en 
studeren aangeleerd kan worden. Daarvoor is 
deze set een belangrijk hulpmiddel. En, laten 
we eerlijk zijn: voor de prijs hoef je het niet te 
laten. Een keer buitenshuis eten kost meer en 
dit levert veel meer op dan een volle maag.

MARIANNE OFFEREINS

Bij uitgeverij Ten Brink verscheen een 
interessant pakket dat voor leerlingen/
studenten net een verschil kan maken: 
Studeren met succes. Een interview met 
de hoofdauteur vindt u op pagina 14 van dit 
blad. Het pakket bestaat uit drie onderdelen: 
Een ‘tweeluik’ van docentenhandleiding en 
leerlingen/studentenboek, en een waaier 
van tien ‘studeerkaarten’. 
Had ik ze maar gehad! Vroeger! Toen dus 
niet helemaal alles beter was. Ik deed het 
niet echt verkeerd, maar met het studen-
tenboek, de kaarten en de instructie van 
mijn docenten had ik er veel meer uit 
kunnen halen.

Studeren met succes

Tine Hooff, Tim Surma & Paul A. Kirschner. Studeren 

met succes voor docenten. Wat de wetenschap jou 

als docent vertelt over effectief leren en studeren. 

Meppel: Ten Brink. 84 p. ill. ISBN 9789077866726. € 15.

Tine Hooff, Tim Surma & Paul A. Kirschner. Studeren 

met succes voor studenten. Wat de wetenschap jou 

als student vertelt over effectief studeren. Meppel: 

Ten Brink. 64 p. ill. ISBN 9789077866733. € 10.

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren. 10 Studeer-

kaarten. Hoe kan je slim studeren? € 7,50

in een dergelijk kort bestek, maar ze komen 
een heel eind. Ook dit is weer een boek dat 
je als een atlas kunt gebruiken om een en 
ander na te zoeken, maar waarin je op een 
rustig moment ook in kunt zitten bladeren 
om interessante weetjes voor de les in te vin-
den. Ach en daar gaat het om, dan wil je een 
klein tikfoutje wel vergeten: dat Otto Hahn 
op pagina 26 Otto Hand wordt genoemd 
bijvoorbeeld. De teksten van Wierenga zijn 
verlucht met tekeningen van Janse. Dat 
maakt het geheel nog leesbaarder.

TOSCA TAMIS

Wat ik verwachtte, niet dit kloeke boek, 
dat met de post binnenkwam. Neuro-
wetenschapper Lara Wierenga en grafisch 
ontwerper Dirma Janse beschrijven in vijf 
hoofdstukken, ieder gebaseerd op vijf vragen 
(behalve hoofdstuk 1, dat zes vragen heeft) 
de nieuwste inzichten op het gebied van 
bouw en functie van de hersenen. Zo komen 
aan de orde: Bouwstenen van het brein. Van 
brein in de dop tot brein in de drop. Man-
nen- en vrouwenbreinen. Knappe koppen: 
buitengewone breinen? De beste studiezaal 
voor je brein. De auteurs schrijven zelf dat 
het boek niet uitputtend is. Dat kan ook niet 

Atlas van ons brein

Lara Wierenga en Dirma Janse. Atlas van 

ons brein. Een visuele reis door de 

 hersenen. Tielt: Lannoo (2022). 256 p., ill. 

ISBN 9789401481724. € 39,99.

nauw nemen met de ethiek, sta je als vrouw 
fors op achterstand. Het lijkt goed te komen 
als ze een relatie aangaat met een jonge 
Nobelprijswinnaar. Maar… hij overlijdt bij 
een noodlottig ongeluk en ze staat er alleen 
voor. Met een jong kindje. Elizabeth laat zich 
echter niet kisten, transformeert haar keuken 
tot laboratorium en zet haar onderzoek voort. 
Een heerlijk boek om te lezen. En, oké, de 
scheikunde is eigenlijk maar bijzaak.

MARIJN VAN NIJHUIS

Was in 2021 ‘Daar waar de rivierkreeften zin-
gen’ voor mij het meest verrassende boek, met 
heel veel biologische aspecten, dit jaar was het 
‘Lessen in chemie’, dat ik achterelkaar uitlas.
Elizabeth Zott, de hoofdpersoon, is, zoals 
ook in de titel van het boek te lezen valt een 
briljant scheikundige, maar helaas… in de 
jaren zestig van de vorige eeuw was dat niet 
een garantie voor carrièrekansen. Integen-
deel, en als je dan ook nog te maken krijgt 
met leidinggevenden die duidelijk grensover-
schrijdend gedrag vertonen en die het niet zo 

Lessen in chemie

Bonnie Garmus. Lessen in chemie. Het leven 

is niet makkelijk voor een vrouwelijke 

scheikundige in de jaren vijftig. Gelukkig is 

de briljante Elizabeth niet voor één gat te 

vangen. Amsterdam: Boekerij (2022). 282 p. 

ISBN 9789022593035. € 20,99.
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thode. Dat is natuurlijk prachtig. Er is alleen 
één probleempje: in België is deze manier 
van werken niet toegestaan. 
Door een recente wijziging in de Nederland-
se dna-wet mag haar methode sinds kort 
in Nederland toegepast worden. Daarom 
werkt Sofie vaak samen met het Nederland 
Forensisch Instituut (NFI) om Nederlandse 
moordzaken op te lossen.
Ze beschrijft ook hoe DNA gebruikt kan 
worden om slachtoffers te identificeren, zo-
als bij de massagraven in Srebrenica en voor 
verwantschapsonderzoek. Heel interessant.

TOSCA TAMIS

Van mijn collega’s hoorde ik over de module 
Forensisch onderzoek bij nlt. Dit boek kan 
daar een prachtige aanvulling op zijn. 
Aan de hand van meer dan twintig politie-
dossiers, waaronder de moord op Marianne 
Vaatstra in Veenklooster, de baby die levend 
gevonden werd in een vuilcontainer in 
Amsterdam en de moord op Nicky Verstap-
pen op de Brunssummerheide, beschrijft 
forensisch geneticus Sofie Claerhout hoe 
deze opgelost zouden kunnen worden met 
behulp van het mannelijke y-chromosoom. 
Ze kan daders identificeren aan de hand van 
het DNA van hun (verre) familieleden met 
haar internationaal bekroonde ‘CSY’-me-

Dader onbekend

Sofie Claerhout. Dader onbekend. Het 

Y-chromosoom als sleutel tot onopgeloste 

moordzaken. Tielt: Lannoo (2022). 196 p. 

ISBN 9789401485418. € 22,99.

gaat Darwin uitgebreid in op de drie door 
hem onderscheiden klassen van koraalrif-
fen, hun bouw, ontstaan en verspreiding. 
Hij werkte twintig maanden aan het noest 
verzamelen van gegevens over koraalriffen uit 
reisverslagen en kaarten van talloze zeevaar-
ders. Dit alles om zijn nieuwe theorie over het 
ontstaan van de koraalriffen te onderbouwen, 
een theorie die hij had uitgedacht voor hij 
ook maar één koraalrif gezien had! Tot op 
de dag van vandaag geldt zijn boek als hét 
standaard werk over koraalriffen. Een aan-
rader voor iedereen die belangstelling heeft 
voor koraalriffen en/of Charles Darwin.

MARIJKE DOMIS

Een aantal jaren geleden vatte Toon van der 
Ouderaa het ambitieuze plan op om boeken 
van negentiende-eeuwse naturalisten, zoals 
Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Wil-
liam Edwards, Henry Bates, Joseph Hooker, 
vanuit het origineel in het Nederlands te 
vertalen en uit te geven. Na het Wormenboek 
is er dan nu het Koraalriffenboek. 
De vertaling is gebaseerd op de tweede 
editie (1846) van de Engelse uitgave, waarin 
Darwin ingaat op de nieuwe inzichten die 
na de publicatie van de eerste editie uit 1842 
waren opgedaan.
Het boek over koraalriffen is het eerste, gewijd 
aan één onderwerp, dat hij schreef na zijn 
verslag van de reis met de Beagle. In dit boek 

Darwins Koraalriffen

Charles Darwin. De bouw en verspreiding 

van koraalriffen. Darwins koraalriffenboek. 

Bunnik: APMboek (2022). 176 p., ill.  

ISBN 9789083115023. € 27,50.

het huishouden komen aan bod: hoe verwerk 
je een overvloed aan oogst en onkruid in 
je recepten, welke planten hebben ook een 
plekje in de keukenapotheek, waste je al eens 
met kastanjes? Meer dan genoeg ideeën!”
Het boek staat bovendien vol met prachtige 
foto’s, die het een plezier maken om het te 
lezen of om het alleen maar door te bladeren. 
En wat houdt je tegen om alvast eens in een 
hoek van de tuin te beginnen en te kijken wat 
het resultaat is: er gaat immers niets boven 
groente en fruit uit de eigen tuin.

MARIANNE OFFEREINS

Permacultuur is een manier van leven 
waarbij je samenwerkt met de natuur, met 
als uitgangspunt zelfvoorzienend leven, en 
gebruikmaken van kringlopen en natuurlij-
ke processen. Gebaseerd op drie ethische 
principes en twaalf ontwerpprincipes wordt 
de (moes)tuin ingericht. Aan de hand van 
de twaalf ontwerpprincipes leidt de auteur 
de lezer door het ontwerp en de verzorging 
van de zelfvoorzienende tuin. Ze geeft veel 
praktische tips om kringlopen te integreren 
in de moestuin: “Opvangen van water, herge-
bruiken van snoeiafval... Zelfs de tuindieren 
hebben hier hun rol! Maar ook de keuken en 

Permacultuur moestuin

Annelies Vandendriessche. Zakboek voor de 

Permacultuur moestuin. Tielt: Lannoo (2022). 

176 p., ill. ISBN 9789401481120. € 20,99.
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RECENSIES

om politieke of economische redenen werden 
genegeerd en hij analyseert dat de precieze 
oorsprong van dit virus misschien nog jaren 
onbekend zal blijven. Interessant aan dit boek 
is dat het vooral over het virus gaat en over 
de vragen hoe en wanneer het de kop opstak, 
hoe en waar het van de dieren op de mens is 
overgesprongen. Veel van deze vragen zijn nog 
steeds niet beantwoord, maar dit boek geeft 
veel informatie over de stand van zaken nu. En 
één ding is zeker: COVID-19 zal niet de laatste 
pandemie zijn van de eenentwintigste eeuw 
zijn. En waarschijnlijk ook niet de ergste.

TOSCA TAMIS

Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt het als-
of we corona onder de knie hebben. Wie wil 
kan gevaccineerd worden, de omicron-vari-
ant lijkt, hoewel wispelturig, minder ernstige 
effecten te hebben. Veel mensen voelen niet 
meer dan een fikse verkoudheid. Alleen… 
we zijn er nog niet.
Aan de hand van interviews met bijna honderd 
wetenschappers, onder wie ‘onze’ Marion 
Koopmans, neemt Quammen de lezer mee in 
de verwoede internationale inspanningen om 
SARS-CoV-2 te begrijpen en onder controle 
te krijgen. Hij beschrijft hoe epidemiologen 
deze pandemie al lang van tevoren zagen 
aankomen, maar dat hun waarschuwingen 

Buiten adem

David Quammen. Buiten adem. De wetenschap-

pelijke race om het coronavirus te verslaan. 

Amsterdam: Atlas Contact (2022). 446 p.  

ISBN 9789045045511. € 29,99.

men’ met meer elektrificatie. Duurzame 
warmte, elektrisch vervoer en energieopslag 
gaan een enorme rol spelen en een circu-
laire economie vergt kringlooplandbouw 
met ‘Caring farmers’ en consumenten die 
overstappen naar meer plantaardig eten. 
Jan Terlouw, Marjan Minnesma, Herman 
Wijffels, Jan Pronk en Ed Nijpels werden 
gevraagd het manuscript kritisch te lezen. 
Ze bevelen het allen ten zeerste aan. 
‘Het kan dus wél’ bevat een hoopvolle 
boodschap: er is een uitweg, maar daarvoor 
moeten we wel aan de slag!

ROLF SOER

Duurzaamheidsspecialist Rolf Heynen geeft 
negen concrete handvatten voor gewone 
mensen, bedrijven en overheden, om onze 
planeet te redden. Alle oplossingen zijn al 
aanwezig en de transformatie is mogelijk. 
Rolf Heynen is opgeleid als elektrotech-
nicus en politicoloog en werkte als on-
dernemer tien jaar op het gebied van de 
energietransitie. Hij werkt nu als duur-
zaamheidspecialist. Hij schrijft in dit boek 
over de grote thema’s van onze tijd zoals 
overbevolking, de klimaatcrisis, de land-
bouwcrisis en de grondstoffencrisis. Een 
greep uit de inhoud: De energietransitie zal 
niet alleen versnellen maar ook ‘verslim-

Het kan dus wel

Rolf Heynen. Het kan dus wél. Hoe we onze 

wereld kunnen redden. Amsterdam: Alfabet 

uitgevers (2022). 256 p. ISBN 9789021340234. 

€ 19,99.

voor systematiseren deels overlappen met de 
genen voor autisme. Ik ben niet de enige in de 
redactie die nijdig wordt als mensen leerlingen 
een etiket opplakken. (Zie ook NVOX 5-2022). 
Dit boek leert op een aansprekende manier 
de mechanismen zien achter systematisch 
denken. Het toont dat je er heel ver mee kunt 
komen. Ook als je autistische trekjes vertoont.
Het boek is voorzien van een uitgebreid no-
tenapparaat en een register. Bovendien zitten 
in de bijlagen eenvoudige testjes die je kunt 
doen om te kijken hoe goed je denkt te zijn in 
systematiseren en hoe empathisch je denkt 
te zijn.

MARIJN VAN NIJHUIS

Hoogleraar ontwikkelingspsychpathologie Si-
mon Baron-Cohen, wereldvermaard deskun-
dige op het gebied van autisme, behandelt in 
dit boek een nieuwe theorie over uitvinders: 
“ons brein bevat een soort machine, het ‘sys-
temiseermechanisme’, waarmee we patronen 
kunnen herkennen, in het bijzonder als-en-
dan-patronen. Daarmee onderscheiden we 
ons van andere diersoorten.”
Dit ‘systemiseermechanisme’ is vooral goed 
ontwikkeld bij uitvinders en iedereen die een 
bepaald systeem wil perfectioneren, zoals we-
tenschappers, ingenieurs, technici, ambachts-
lieden, musici, kunstenaars, fotografen, film-
makers, ontwerpers, sporters, ondernemers of 
advocaten. Daarbij komt dat bij deze de genen 

Patroonzoekers

Simon Baron-Cohen. De patroonzoekers. Een 

nieuwe theorie over de menselijke vinding-

rijkheid. Amsterdam: Nieuwezijds (2022). 304 p. 

ISBN 9789057125669. € 24,99.
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kort hoofdstuk over de invloed van gefer-
menteerd voedsel op de gezondheid. Die is 
positief. Dan een paar pagina’s over voorbe-
reidingen en het basisrecept. In hoofdstuk 
4 kan het echte werk beginnen met een 
hoeveelheid ‘recepten’. Leuk om in de klas 
eens uit te proberen of – als er op school 
geen ruimte voor is – als thuisopdracht mee 
te geven. Voor wie dan de smaak te pakken 
heeft, volgen minder gemakkelijke uitdagin-
gen, zoals het gebruik van kefir en het maken 
van zuurdesem en tofu. Interessant om eens 
uit te proberen.

MARIANNE OFFEREINS

Dit boek heeft als extra ondertitel: “Verbouw 
je eigen groenten en fermenteer je oogst.
Mijn oudste dochter heeft sinds kort een 
moestuin(tje). Een groot deel van de zomer 
en het najaar heeft ze van haar eigen teelt 
kunnen genieten. Dit jaar wil ze hem uit-
breiden. Ze heeft een fikse vriezer, maar ze 
heeft ook veel weggegeven. Zo gaat dat in 
de Achterhoek. Een deel van haar komkom-
mers heeft ze succesvol ingelegd in azijn. 
Een minder bekende conserveringsmethode 
is fermenteren. En laat dat nou ook eens 
gemakkelijk zijn! 
Het boek begint met een toelichting wat nu 
eigenlijk fermenteren is, gevolgd door een 

Zelf gefermenteerd

Gerard Janssen & Studio Boot. Zelf gefermenteerd. 

Mega-lang genieten van je oogst. Utrecht: Snor 

(2022). 128 p., ill. ISBN 9789463141482. € 20.

vertrekt. “Ze wil de erwt, een tweeslachtig ras 
dat zich nauwelijks heeft laten sturen, terug-
brengen naar zijn wilde kern.” Tegelijkertijd 
is het een zoektocht naar zichzelf, naar wie ze 
nu eigenlijk is. Past ze in de menselijke mal? 
In het verleden is Ra degene van wie niet dui-
delijk is of zij/hij mens of stier is. Tegelijkertijd 
komen heel veel begrippen uit de biologie 
aan de orde, zodat het zeker voor biologen op 
momenten een feest der herkenning zal zijn.
Een bijzonder boek.

MARIANNE OFFEREINS

Meestal ben ik wat huiverig als een boek 
sterk wordt aanbevolen, en als het een prijs 
heeft gewonnen, zoals dit met de Libris 
literatuurprijs. Omdat mijn buurman het me 
aanraadde, ben ik erin begonnen.
Het is een boek dat je op een speciale 
manier moet lezen: je moet je gewoon laten 
meevoeren.
Bioloog Heitman beschrijft twee parallelle 
geschiedenissen. Eén in het heden en één 
in het (verre) verleden. In het heden is 
het Elke, die haar baan opzegt en met een 
vergeten erwtenras naar een Waddeneiland 

Wormmaan

Marieken Heitman. Wormmaan. Amsterdam/ 

Antwerpen: Atlas Contact (2021). 262 p.  

ISBN 9789025470722. € 21,99.

tot verrassende, briljante en waardevolle 
inzichten over onze maatschappij. Van 
 oplossingen voor wereldwijde conflicten tot 
de kostbaarheid van ons bestaan: DeGrasse 
Tyson is onze gids op deze excursie vanuit 
de ruimte en toont hoe een kosmisch 
perspectief leidt tot een fundamenteler 
wereldbeeld dan ooit tevoren.”
Een speciale vermelding is hier op zijn plaats 
voor de uitstekende vertaling van Jan Willem 
Nienhuys, bij lezers mogelijk bekend als 
bestuurslid van de stichting Skepsis. Een 
bijzonder boek.

MARIJN VAN NIJHUIS

Sinds de wereld van Sofie weten we allemaal: 
we zijn van sterrenstof gemaakt. Eigenlijk 
best een romantisch idee. Maar daar gaat dit 
boek niet over. Astrofysicus Neil deGrasse 
Tyson neemt de lezer mee de ruimte in, om 
vanaf een afstand de grote wereldproble-
men, zoals oorlog, politiek, religie, waarheid, 
schoonheid, gender, ras te beschouwen. Hij 
biedt hierbij nieuwe manieren om “onze 
emotionele en intellectuele energie zo in te 
zetten, dat ze passen bij de biologie, natuur- 
en scheikunde van het bekende universum.” 
Op een leesbare en toegankelijke manier 
toont DeGrasse Tyson “hoe kennis over 
onze rol en plaats in het universum leidt 

Sterrenstof

Neil deGrasse Tyson. Sterrenstof. De 10 groot-

ste vraagstukken van onze tijd vanuit het 

heelal bekeken. Amsterdam: Spectrum (2022). 

280 p. ISBN 9789000382576. € 22,99.
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André Olivier / RSG Enkhuizen

De methode werkt in de klas ongeveer 
hetzelfde als een ‘gewone’. Hij bevat 
lesstof, vragen, practica en QR-codes 

die linken naar een filmpje of een online di-
agnostische toets. Het belangrijkste verschil 
zit hem in het eigenaarschap. De docent, 
sectie en school zijn de eigenaar.
Het idee is dat deze methode door een 
gebruiker zo wordt aangepast dat deze goed 
op zijn of haar school werkt. Als docent in 
Zaandam wil je misschien wel iets kwijt over 
de cacaofabriek en een docent in de regio 
Rijnmond wil de Rotterdamse haven mis-
schien wel genoemd zien. 
Daarbij komt dat alle scholen nogal verschil-
lend georganiseerd zijn: één keer in de week 
een les van tachtig minuten of drie keer een 
les van veertig minuten, natuur- en scheikun-
de als één vak of als aparte vakken, starten in 
leerjaar 1, 2 of 3 enzovoort. En dan heb ik het 
nog niet eens over verschillende ideeën over 
lesvormen, leer-strategieën, verhouding prac-
ticum/theorie, aantal vragen en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Geen school is hetzelfde!

Het concept
Als school krijg je de methode als Word-be-
stand aangeleverd. Je kunt dan zoveel en zo 
weinig aanpassingen doen als je zou willen. 
Vervolgens print je een hoofdstuk of twee 
hoofdstukken tegelijkertijd voor je leerlingen 
en begint je lessenserie. Je kunt hem na-

tuurlijk ook alleen online aanbieden, of een 
combinatie van online en uitgeprint. Bij iede-
re vraag, zin of paragraaf die jou niet bevalt, 
maak je een aantekening zodat je de methode 
voor een volgend jaar aan kunt passen. Zo 
wordt de methode steeds beter en sluit het na 
een aantal jaar naadloos aan bij de wensen 
van de sectie en de school.
Wij hebben op school een drukkerij, die de 
boekjes per twee hoofdstukken uitprint. De 
leerlingen houden de boekjes dan ook in hun 
bezit. Volgens mij heet dit tegenwoordig een 
‘Flex-methode’. 
De kwaliteit van drukken is enorm toegenomen 
en de kosten zijn tegelijkertijd afgenomen. Het 
staat in ieder geval niet in verhouding tot wat 
een ‘normale methode’ kost per jaar. Zelfs niet 
wanneer je hem extern laat printen.

Niet meer werk
Bij iedere nieuwe methode zal een docent 
altijd goed kijken wat voor hem of haar wel 
werkt en wat niet. Er is bijna niemand die 
de op school gebruikte methode één op één 
volgt. De volgorde van hoofdstukken wordt 
veranderd, paragrafen worden overgeslagen, 
practica worden anders ingevuld, er wordt 
extra materiaal afgedrukt om te zorgen dat 
het beter bij de school past, en ga zo maar 
door. Dat moet bij deze methode ook. Het 
verschil is dat jouw aanpassingen nu ook 
echt onderdeel worden van de methode en je 

die niet ieder jaar of iedere vijf jaar opnieuw 
hoeft te doen. Uiteindelijk zal het de docent 
dus tijd besparen.

Fikse geldbesparing
Omdat de methode voor altijd van de school 
blijft, moet deze wel, door de sectie zelf 
up-to-date gehouden worden. Je betaalt dus 
ook niet meer voor een methode. Je hebt je 
Eigen methode!
Zo bespaart de RSG in Enkhuizen (1550 
ll. mavo/havo/vwo) ieder jaar 15.000 euro 
door het niet te hoeven aanschaffen van een 
nieuwe natuur- en scheikunde methode voor 
2-havo, 2-vwo, 3-havo en 3-vwo. De afgelo-
pen zes jaar is daar 90.000 euro bespaard! 
En misschien nog wel meer want deze 
berekening is drie jaar geleden gemaakt en 
de methoden zijn sindsdien niet goedkoper 
geworden.

Er is een nieuwe natuurkunde en scheikundemethode voor 
de onderbouw havo/vwo verschenen: ‘Maak het (je) Eigen’. 
Op het eerste gezicht lijkt het een gewone methode, maar 
bij nader inzicht blijkt het een heel nieuw concept. Het 
belangrijkste doel van de schrijver is om de docent echt 
eigenaar van de lesmethode te maken. 

Een gewone methode 
maar dan anders
‘Maak het (je) Eigen’ 

IN DE KLAS
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De kosten
De kosten hangen van veel factoren 
af. Sowieso is het eerste jaar vrijblij-
vend en gratis. Als de school na één 
jaar verder wil, hangt de prijs af van het 
aantal leerlingen en het aantal metho-
des dat ze willen gebruiken. Als er veel 
gewijzigd wordt aan de methode kan 
de prijs ook nul euro worden. Dat is het 
‘verdienmodel’ van ‘Maak het (je) eigen’. 
De wijzigingen die aangebracht worden, 
worden gedeeld. Bij een volgende school 
kan er dan een tweede versie voorgelegd 
worden die aangepast is aan de wen-
sen van de school. Zo zou er een soort 
platform kunnen ontstaan waarin scholen 
samen de methode up-to-date houden. 
Dat is toekomstmuziek.
Als er geen of weinig wijzigingen gedeeld 
worden, loopt de prijs op tot maximaal 

de kostprijs van de oude methode van één 
jaar. Dat zijn dus de maximale en eenmalige 
kosten.

Geen uitbreidingen, voorlopig
De methode is nu voor de tweede en derde 
klas havo en voor tweede en derde klas vwo. 
Er zijn op dit moment geen plannen voor 
uitbreiding naar andere leerlagen of niveaus. 

De methode lijkt in deze vorm niet geschikt 
voor de mavo. Maar hoe mooi zou het zijn als 
er een school komt die ‘Maak het Eigen’ aan-
past, zodat hij wel geschikt is voor mavo? De 
basis van de methode is er. Het zal een hele 
klus zijn, maar het levert ook heel veel op!
Voor de bovenbouw is een methode schrij-
ven nog lastiger omdat het curriculum nogal 
eens wijzigt.
Er is ook een Tweetalig onderwijs (TTO) ver-
sie: ‘Make it your Own’. De online-toetsen zijn 
dan in het Engels, de filmpjes (nog) niet. Dat 
zou een mooie uitdaging kunnen zijn voor 
een volgende school. Misschien dat een 
school de bestaande filmpjes wil aanpassen 
of er nieuwe filmpjes aan toe wil voegen. De 

methode is in principe nooit af. Met veel do-
centen samen zou je de methode nog een stuk 
verder kunnen brengen. The sky is the limit!

De toekomst
Op dit moment wordt de methode, nu voor 
het zevende jaar, alleen op de RSG in Enk-
huizen gebruikt. ‘Maak het (je) Eigen’ is nog 
niet erg actief geweest om nieuwe scholen 
te vinden. 
Tot nu toe is iedereen enthousiast, maar 
schijnbaar is het toch nog een stap om het 
daadwerkelijk te proberen. En dat terwijl 
het proberen gratis en vrijblijvend is. Het 
enige dat een school met interesse 
hoeft te doen is een mail sturen naar 
 maakheteigen@gmail.com. 

De afgelopen 
zes jaar 
90.000 euro 
bespaard!

Een gewone methode, maar dan anders…
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Rolf Soer / redactie

Een aantal jaren geleden gaf ik de module 
nul-energiehuis bij nlt. Die heb ik toen 
zo omgebouwd dat elke leerling in 

plaats van met de school, met het eigen huis 
aan de slag ging. De proef is geschikt als inlei-
ding op de module. De eventuele verdieping 
met formules voor de wamtestroom maakt 
deel uit van de module nul-energiehuis en 
van het havo natuurkundeprogramma.
De nlt-module vervolgde met het doorreke-
nen van het eigen huis, met een speciaal Ex-
cel-spreadsheet. Dit onderdeel is lastig, maar 
wel zinvol. De module eindigde ermee dat 
elke leerling voor zijn eigen’ huis’ één bezui-
nigingsmaatregel voorstelde. Hun resultaten 
presenteerden ze daarna aan elkaar.

Proef: Warmtebalans bij een ‘huis’ 

Benodigdheden:
•  Alcohol thermometer 0-100 0C 
•  IR-laser thermometer 
•  Lege doos A4 printpapier
•  Glasplaten of perspexplaten ruim formaat 

A4 papier
•  Verschillende soorten isolatiemateriaal
•  100 W gloeilamp met grote fitting en houder 

Een doos waar pakken A4 printpapier in 
hebben gezeten, dient als model voor een 
huis. Het dak bestaat uit een ‘raam’ van enkel 
of dubbel glas. Het ‘huis’ wordt continu ver-
warmd met een ouderwetse 100 W gloeilamp 
in een simpele fitting. Als die niet meer te 
krijgen zijn, kan 60 W ook, maar dan duurt 
het experiment langer. Of neem een kleinere 

doos. De temperatuur binnen in het huis 
wordt gemeten met een alcoholthermometer 
die door de wand steekt. De temperatuur aan 
de zijkant en aan de bovenkant van het huis 
meet je met een IR-laserthermometer op, met 
een stickertje gemarkeerde, speciale punten. 
Per tweetal worden dan elke minuut de drie 
temperaturen afgelezen, in een tabel gezet 
en direct ook in een grafiek verwerkt. Er zijn 
goed en slecht geïsoleerde ‘huizen’. Het levert 
ruim een half uur lang geconcentreerd meten, 
verwerken en vergelijken op! 
Als er meer tijd is, of als er meer groepen zijn, 
kun je onderzoek laten doen aan verschillen-
de soorten isolatiemateriaal. Passen er twee 

Aangezien besparingsmaatregelen voor de verwarming van onze huizen 
bij de huidige hoge energieprijzen heel actueel zijn, is het interessant om 
onderstaande experiment onder de aandacht te brengen. Bij deze proef 
over een warmtebalans bij een ‘huis’ merk je dat het leerlingen boeit 
 omdat ze de proef af willen maken ook al is de bel al gegaan.

Warmtebalans 
bij een ‘huis’

IN DE KLAS

Figuur 1. Het meten van de 
temperatuur van het ‘raam’ met 
IR-laser thermometer. Figuur 2. ‘Huis’ met dak eraf en thermometer.
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Warmtebalans bij een ‘huis’

dozen in elkaar? Dan heb je een model van 
een spouwmuur. Een flinke sjaal om een 
doos lijkt al aardig op steenwol maar ook 
noppenfolie kan uitstekend dienst doen als 
isolatie. Je kunt ook laten uitzoeken of je 
een andere warmtebron kunt gebruiken.

Warmtebalans: een ‘steady state’ 
Als na verloop van tijd de temperaturen van 
het huis niet meer veranderen, is de  
warmteverliesstroom naar de omgeving 
gelijk aan de toegevoerde warmtestroom 
van de lamp. Er is een warmtebalans, een 
‘steady state’, ontstaan. 

Het effect van isoleren
Door goed te isoleren kan de binnentempe-
ratuur onnodig hoog worden als de verwar-

ming aan blijft staan. Je kunt dus volstaan met 
minder warmtetoevoer om dezelfde binnen-
temperatuur te houden. Zo werkt isoleren!
Het effect van isoleren kun je ook beschrijven 
als het vergroten van de warmteweerstand. 
Er geldt:
•  warmtestroom = temperatuurverschil / 

warmteweerstand ofwel P
warmte

 = ΔT / R
warmte

. 
•  P

warmte
 = de warmtestroom van binnen naar 

buiten
•  ΔT = het temperatuurverschil tussen 

 binnen en buiten 
•  R

warmte
 = de warmteweerstand van het huis. 

Als je hetzelfde temperatuurverschil met 
buiten wilt instellen, is bij een grotere warm-
teweerstand, de warmtestroom naar buiten 
kleiner. Je hebt dus minder warmtetoevoer 

nodig (‘verwarming’) om die binnentempe-
ratuur te bereiken. 

Meer diepgang
Desgewenst kun je meer de diepte ingaan 
door de warmteweerstand te berekenen uit 
de gegevens van de gebruikte materialen. 
De totale warmteweerstand wordt berekend 
door per materiaal de warmteweerstand te 
berekenen met R

warmte
 = d/ λ.A waarbij: 

 
•  d = dikte (m),
•  λ = warmtegeleidingscoëfficiënt  

(W.m-1.K-1), zie Binas tabel 28E, 
•  A = oppervlak (m2). 

Bij meerdere materialen in serie worden de 
warmteweerstanden bij elkaar opgeteld.
Als je warmtestroom P = λ.A.ΔT/d, ( zie Binas 
tabel 35 0C), herschrijft als 
P = (λ.A/d) . ΔT valt de overeenkomst op met 
wet van Ohm I = ΔU/ R.
Bij een warmtestroom is ΔT de oorzaak van 
de warmtestroom. 
Bij een elektrische stroomsterkte is ΔU de 
oorzaak van de elektrische stroomsterkte.

Het nlt-vaksteunpunt Oost laat weten dat 
de module nul-energiehuis grondig wordt 
herzien en wordt gecombineerd met de 
module Duurzaam en niet duur en dat wel-
licht de bovenstaande proef daarbij wordt 
meegenomen.

Met dank aan Jorrit Hillebrand, docent nlt 
en scheikunde aan Deltion Sprint Lyceum, 
Zwolle.

Zie dit artikel op de NVON-website voor 
meer informatie zoals een Praktische 
 Opdracht ‘Warmtestroom vanuit je slaap-
kamer’ en kleine huisjes uit een leskist die 
verwarmd worden met weerstanden en een 
smart phone adapter. 

BRON
•  https://www.verenigingnlt.nl/docenten/modu-

les/nulenergiehuis/ 

Figuur 3.  Maakt dubbel glas uit?

Leren  
hoe  
isoleren 
werkt 
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Op deze plaats vindt u een keuze uit 
de vele activiteiten die het bestuur 
van de NVON verricht heeft in de 
loop van de maand november. Verge-
zeld van andere zaken die voor u als 
NVON-lid interessant kunnen zijn

Het DB heeft een keer vergaderd, voor de 
afhandeling van de lopende zaken en ter 
voorbereiding van de AB-vergadering. Het 
AB kwam bijeen om diverse problemen en 
acties te bespreken.
Omdat tijdens diverse bijeenkomsten is 
gebleken dat de secties, commissies, redac-
ties en bestuur eigenlijk nauwelijks van 
elkaar weten wat de ander doet, is om te 
beginnen een besluit genomen om contac-
ten en activiteiten in kaart te brengen.

Het NVONbureau
Door omstandigheden zit het NVONbu-
reau tijdelijk zonder dagelijkse leiding. Het 
bestuur is in gesprek met iemand die tijde-
lijk de dagelijkse leiding voor haar rekening 
zal kunnen nemen. Daarnaast gaan we op 

zoek naar een nieuw hoofd NVON-bureau. 
Daartoe zal onder andere een completere 
profielschets opgesteld worden.
In de afgelopen maanden heeft ook een 
aantal medewerkers van het bureau 
gekozen voor een andere rol, al dan niet 
binnen de eigen school, dat maakt dat we 
ook – en nog steeds – voor die functies op 
zoek zijn naar aanvulling. Wie belangstel-
ling heeft, kan contact opnemen met het 
secretariaat. 

TOA-congres
De sectie TOA heeft op 17 november 
2022 weer met groot succes haar jaar-
lijks TOA-congres gehouden. Ruim 300 
deelnemers konden genieten van, en 
deelnemen aan circa dertig workshops. 
Onze complimenten aan de organisatie! 
Binnenkort kun u in NVOX een verslag 
van de toa’s verwachten.

Curriculum-ontwikkeling
Een afvaardiging van de NVON neemt ook 
deel aan de besprekingen met betrekking 
tot de curriculum-herzieningen. Op dit 
moment valt er nog niet echt heel veel te 

VAN DE BESTUURSTAFEL

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET ONDERWIJS IN DE NATUURWETENSCHAPPEN

melden, maar wanneer er nieuws is houden 
we u – vanzelfsprekend – op de hoogte.

Inspiratiedag
Afgelopen november heeft het bestuur 
gesproken over de uitkomsten van de inspi-
ratiedag van 17 september 2022. Inmiddels 
heeft het bestuur geconcludeerd dat deze 
uitkomsten niet zomaar zijn om te zetten in 
een concrete actie. Daarom is besloten om 
eerst de interne organisatie van de NVON 
goed in kaart te brengen.

ALV
Het bestuur heeft besloten om de ALV van 
2023 online te houden op woensdag 5 
april 2023.
De jaarstukken komen voor die tijd online, 
maar wie dat wil, kan een papieren versie 
opvragen bij het secretariaat (secretariaat@
nvon.nl), uiteraard onder vermelding van 
uw naam en adres. De onderwerpen van de 
jaarstukken komen in ieder geval tijdens de 
ALV aan de orde.

Namens het bestuur,
Gerhard van Hunnik

Jeroen Sijbers wordt per 1 februari 2023 
de nieuwe directeur van Centrum Jongeren 
Communicatie Chemie (C3). Hij volgt de 
huidige directeur Marijn Meijer op die per 
1 december 2022 bij SLO aan de slag gaat 
als Curriculumontwikkelaar Scheikunde. 
Jeroen komt bij SLO vandaan, hij is daar nu 
nog Curriculumontwikkelaar Scheikunde, 
Technologie & Duurzaamheid.

Jeroen Sijbers:  
“Chemie stevig op de kaart”
Jeroen is goed bekend met C3. Naast zijn 
werk voor SLO en de Vereniging NLT, zet 

hij zich al jaren in voor de programma-
commissie van de Woudschoten Chemie 
Conferentie, die C3 organiseert. Hij is 
betrokken geweest bij het opzetten van 
het vak Natuur, leven en technologie in 
het onderwijs en heeft veel ervaring met 
het ontwikkelen van bètacurricula. Jeroen 
kijkt er naar uit om chemie onder jongeren 
stevig op de kaart te zetten:
“Met de huidige grote personeelstekorten 
en de dalende instroom bij de bèta-oplei-
dingen is de urgentie hoog om jongeren 
vroegtijdig te betrekken bij het werkveld 
en ze te laten kennismaken met de oplei-

dingen die daarbij horen. Ik kijk er naar 
uit om daarvoor bruggen te slaan tussen 
de onderwijsorganisaties, bedrijven en 
branches waarmee C3 samenwerkt. Mijn 
focus ligt daarbij op het uitbreiden van 
de huidige successen en een verbeterde 
aansluiting tussen vmbo en mbo.”

Jeroen Sijbers nieuwe directeur C3
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75 ˚C warm water uit rioolwater
Door douchen, afwassen, een bad nemen, gebruik van vaat-
wasser en wasmachine spoelen we warm water het riool in. 
Zelfs midden in de winter is het afvalwater relatief warm.
Energieconcern Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR) zijn 5 juli 2022 gestart met de bouw 
van een warmtepomp die uit die afvalwarmte warm water 
van 75 ˚C produceert. Heet genoeg voor levering aan het 
warmtenet in Utrecht en Nieuwegein, dat Eneco exploi-
teert. De warmtepomp zal in 2023 in gebruik komen
Met een elektrisch vermogen van 27 megawatt levert de 
pomp voor elke kWh elektriciteit die hij verbruikt gemiddeld 
3,6 kWh warmte aan het warmtenet. Hij gaat niet volcon-
tinu draaien, omdat een belangrijk deel van de warmte voor 
het warmtenet restwarmte uit gascentrales is. Als de vraag 
naar elektriciteit hoog is, terwijl het niet koud is, is het niet 
nodig om de warmtepomp aan te zetten.

Flexibel dankzij buffervat
Eneco bouwt daarnaast ook een buffervat. Zo kan de 
warmtepomp warmte bereiden voor gebruik later als er 
duurzame elektriciteit beschikbaar is.
Eneco gaat ervanuit dat de warmtepomp 6000 (vollast)uur 
per jaar draait en daarmee gemiddeld 15% van de warmte-
vraag voor de afnemers in Utrecht en Nieuwegein dekt. 
Deze 15% van het totale warmtegebruik komt neer op het 
jaarlijkse warmtegebruik van 20.000 huishoudens.

150 ton stoom per uur
Het Duitse chemieconcern BASF onderzoekt met de 
Duitse machinebouwer MAN de bouw van een hoge-tem-
peratuur-warmtepomp voor een van haar fabrieken. De 
installatie krijgt een vermogen van 120 MW. De installatie 
zal stoom leveren voor de processen op de BASF-fabriek 
te Ludwigshafen. Stoom is een belangrijke energiedrager 
in chemische fabrieken.
BASF heeft in Ludwigshafen 20 miljoen ton stoom per 
jaar nodig. De helft daarvan wekt het concern nu al op uit 
restwarmte uit de chemische processen. De warmtepomp 
van MAN moet 150 ton stoom per uur leveren. Bij volcon-
tinue inzet komt de installatie dan jaarlijks tot 1,3 miljoen 
ton, 6,5% van de stoombehoefte van de fabriek.

390.000 ton CO2-uitstoot voorkomen
MAN bouwt industriële warmtepompen die efficiënt pro-
ceswarmte produceren tot op 150 ˚C. Voor elke kWh elek-
triciteit die deze installaties verbruiken, leveren ze ruwweg 
3 kWh aan warmte of stoom.
De warmtepomp in Ludwigshafen zal warmte onttrekken 
uit koelwater en jaarlijks naar schatting 390.000 ton 
CO2-uitstoot voorkomen. Hierdoor hoopt BASF dichter bij 
hun doel van 25% CO2-reductie in 2030 te komen.

Bron: WattisDuurzaam.nl. Laat deze site ter inspira- en 
informa-tie in de les zien!!

Hein Bruijnesteijn, redactie NVOX

Zonnesteken  
 & Windvlagen

De zonne-energie die in één uur de 
aarde bereikt is genoeg om de hele 
wereld een jaar van energie te voorzien! 
Er gaan 8766 uren in een jaar. Hoezo 
een energieprobleem? De techniek is 
voorhanden, nu de inzet daarvan nog!
In deze rubriek info, weetjes en 
anekdotes om de bètaleerlingen weer 
even bij de energietransitieles te houden, 
zij moeten de transitiekar de komende 
decennia trekken.
Ook een ideetje voor een steek- of 
vlaagje in deze rubriek:  
h.bruijnesteijn@gmail,com

Grote warmtepompen
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COLOFON

Een van mijn zwagers meldde onlangs in de familie- 
app vol trots dat hij een lucht-lucht warmtepomp 
had aangeschaft. Hij ging zijn woonkamer van  
50 m2 hybride verwarmen: ’s ochtends een uurtje de 
cv aan en daarna zijn lucht-lucht warmtepomp zoals 
zijn installateur die noemde. Ik vroeg hem een foto 
te sturen en ik ontvang daarop de foto die hiernaast 
staat. Ik zie op de foto een gewone airco. Als ik 
google op lucht-lucht warmtepomp kom ik een paar 
bedrijven tegen die de airco inderdaad zo noemen. 
Het lijkt mij een marketingtruc. Of zie ik iets over 
het hoofd? En wat wordt er hier bespaard: geld of 
energie? U kunt uw reactie sturen naar  
redactie@nvon.nl

Anneke Thurlings

Luchtlucht


