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COLOFON

Dit nummer van Terugkoppeling gaat over mini, over 
mini-materialen in een nano-lab, over modellen van 
legosteentjes, over kleuters (mini-leerlingen) die 
spelenderwijs natuurwetenschap ervaren in een 
kleuterlab. En dan is er mini-didactiek.  We denken bij 
onderwijsveranderingen vaak te groot, bijvoorbeeld 
omschakelen naar een compleet andere didactiek, of 
schoolorganisatie, of schoolarchitectuur, of digitaal 
onderwijs. Maar je kunt vaak met kleine en simpele 
middelen interessante verbeteringen in begrip en 
motivatie bereiken. Laat kleuters natuur en techniek 
ervaren in rijke leeromgeving en ze leren (bijna) 
vanzelf. Simpele legosteentjes kunnen leerlingen 
helpen bij het visualiseren van Ingewikkelde processen 
zoals de levenscycli van kikkers of fotosynthese. En dan 
zijn mechanica, optica, warmte, elektriciteit, biologie, 
en chemie natuurlijk volop aanwezig, ook in een kaal 
leslokaal. Er is volop gelegenheid voor simpele 2-minu-
ten demonstraties en visualisaties zoals onder andere 
gedemonstreerd wordt in 25 demonstraties met een 
glas water. Succes!

Ed van den Berg, Vrije Universiteit en 
Hogeschool van Amsterdam

Meer van Ed van den Berg lees je op pagina 8 en 17.

KLEIN DENKEN

INHOUD VAN ONZE GASTREDACTEUR
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KLEIN  
BEGINNEN 
Nanotechnologie is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse techniek. Logisch 
dat steeds meer onderwijsinstanties het al vroeg in het onderwijsprogramma op 
willen nemen. Maar zijn onze leerlingen er eigenlijk niet te klein voor? En hoe neem je 
ze mee in de wereld van kleine dingen?

Wist je dat er nanodeeltjes (titaandioxide) 
in zonnebrand zitten om UV-straling op 
te nemen? En dat er hard wordt gewerkt 
aan zonnecellen met nanobuisjes (zie 
afbeelding) om de cel dunner, flexibel 
en efficiënter te maken? Ook proberen 
medische wetenschappers nanodeeltjes 
te ontwikkelen die stoffen kunnen ver-
voeren in ons lichaam (om zo ziektes of 

tumoren tegen te gaan), en wordt er hard 
gewerkt om kunstmatig vlees te produ-
ceren met behulp van nanotechnologie. 
Er zijn ideeën voor nano-saus met een 
lager vetgehalte, en melk wordt door een 
nanozeef gehaald om de bacteriën eruit 
te filteren: nanotechnologie is overal. Niet 
gek dus dat het ook in het onderwijs zijn 
intrede doet.
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Het Platform Onderwijs 2032 advi-
seerde in haar eindadvies in 2016 om 
leerlingen in het primair en voortgezet 
onderwijs meer interdisciplinair onder-
wijs met maatschappelijke betekenis 
te geven. Een van de voorbeeldonder-
werpen die gegeven wordt is de impact 
van nanotechnologie op ons bestaan. 
Ook het SLO noemt nanotechnologie 
als relevante context voor de onder-
bouw van het VO in haar Kennisbasis 
Natuurwetenschappen in 2014. Dit 
betekent dat een leerling (enige) kennis 
van nanotechnologie moet kunnen 
toepassen als een opdracht daarom 
vraagt. Dat klinkt als pittige kost. Weet 
jij eigenlijk wel hoe dit moet?

Nano groeit
De nanotechnologie staat nog in de 
kinderschoenen, en het onderwerp 
leeft vooral in de academische wereld. 
Nanotechnologie is een enorm breed 
en overkoepelend begrip. Daarnaast 
leent het zich door de kleine schaal niet 
erg voor aanschouwelijk onderwijs. Wel 
wordt nanotechnologie steeds verder 
geïntegreerd in ons dagelijks leven: het 
breidt zich uit naar domeinen waar leer-
lingen in de toekomst misschien mee 
te maken krijgen. Het is daarom logisch 
dat er steeds meer aandacht komt voor 
nanotechnologie in het onderwijs. 
 
In de Junior Bètacanon is nanotech-
nologie opgenomen als één van de 
vijftig belangrijkste wetenschappelijke 
onderwerpen om bekend mee te zijn. 
Als leerdoel omtrent nanotechnologie 
is geformuleerd “[…] leren dat sommige 
stoffen op de nanoschaal verrassende 
eigenschappen hebben en dat dit 
samenhangt met de verhouding tussen 
oppervlakte en inhoud.“ Leerlingen 
moeten dus begrijpen wat nanodeeltjes 
of –structuren zijn en waarom die 
bepaalde eigenschappen hebben. 

Idealiter worden leerlingen zich enigzins 
bewust van de mogelijkheden van nano-
technologie. 

Grijs gebied
Het is niet eenvoudig om te bepalen 
of en hoe je nanotechnologie in de les 
gaat behandelen: de theorie ligt op het 
snijvlak tussen natuur- en scheikunde 
en dat maakt het soms lastig het in te 
passen in de les. Waarschijnlijk kies je 
ervoor om, na een generieke uitleg, 

de focus te leggen op een toepassing 
binnen jouw vakgebied. Daarmee kun je 
de onderwezen theorie aan de praktijk 
koppelen. Hoe diep je op de stof ingaat, 
hangt natuurlijk af van het niveau van 
je leerlingen. De hoofdboodschap, dat 
er kleine (nano-)deeltjes zijn die zich 
vanwege hun formaat opmerkelijk ge-
dragen, is relatief eenvoudig te bevatten.

Een interessante implementatie van 
nanotechnologie is het lab on a chip. Dit 
is een laboratorium om vloeistoffen te 
analyseren, maar dan op nanoschaal: het 
lab past op een vierkante centimeter. Je 
leest er meer over op pagina 23. Verder 
wordt nanotechnologie natuurlijk toe-
gepast in quantumcomputers, wordt er 
onderzoek gedaan naar nanomaterialen 
(zoals ramen die reageren op zonlicht, of 
materialen om een kogelvrij vest flexibel 

Door de kleine schaal leent nanotechnologie 
zich niet erg goed voor aanschouwelijk 
onderwijs



6 

en licht te maken) en proberen we 
kunstmatige antilichamen te maken: de 
lijst is eindeloos.
 
Interesse wekken
Voor leerlingen is nanotechnologie vaak 
een boeiend onderwerp, omdat het tot 
de verbeelding spreekt: nanodeeltjes 
zijn voor ons onzichtbaar, en kennen 
science fiction-achtige toepassingen. 
Met het gebruik van voorbeelden kun 
je de nanowereld dichter bij de bele-
vingswereld van leerlingen brengen. Zo 
kan iemand zich waarschijnlijk pas echt 
voorstellen hoe klein een nanometer is 
als je vertelt dat je hoofdhaar ongeveer 
5nm/s groeit. Omdat objecten op 
nanoschaal niet goed zichtbaar zijn met 

het blote oog, is het niet onverstandig 
om modellen te gebruiken of een video 
(met animaties) te vertonen. Schooltv 
heeft een korte, redelijk oude video 
(nvon.tk/uitlegnano), en natuurlijk is er 
in het Engels ook kwalitatief beeldmate-
riaal te vinden (nvon.tk/engelsnano).

Om nanotechnologie meer tastbaar te 
maken, kan het leuk zijn om met behulp 
van een experiment de nanowereld in 
de klas te brengen. Zo kun je het effect 
van de nanostructuur op het blad van 
een lotusbloem demonstreren: door 
de superhydrofobe bladstructuur zal 
vuil of water direct van een lotusblad af 
rollen. De plant doet dit om zichzelf te 
beschermen tegen ziekteverwekkende 
deeltjes. Het effect wordt veroorzaakt 
door de heuvelachtige nanostructuren 

(waskristallen) op het blad, die voor een 
klein contactoppervlak met de water-
druppel zorgen. Tussen de druppel en 
het blad blijft lucht zitten, waardoor het 
water niet blijft liggen. Ook vuildeeltjes 
vallen van het blad, omdat ze op het 
puntje van de waskristallen blijven 
liggen, en daardoor makkelijker aan een 
waterdruppel hechten dan aan het blad 
zelf. Dit kun je demonstreren in de klas, 
en ook kun je de vergelijking trekken 
met een nanocoating op een ander 
materiaal; deze kunstmatige coatings 
zijn gemaakt om dit zogenoemde 
lotuseffect zo goed mogelijk te imiteren.

Ook kun je met nanodeeltjes een fer-
rofluïdum maken en de werking ervan 
analyseren: omdat er (vaste) kobalt- of 
ijzerdeeltjes opgelost zijn in de vloeistof, 
gedraagt deze zich qua magnetisme als 
een vaste stof. De deeltjes zijn namelijk 
zo klein, dat ze niet naar de bodem van 
de vloeistof zakken, maar een gelijke 
verdeling behouden (een browniaanse 
beweging). Door deze verdeling van 
vaste nanodeeltjes in de vloeistof vormt 
deze zich naar een magnetisch veld 
wanneer dat sterk genoeg aanwezig is. 
De vloeistof ziet er dan ook spectaculair 
uit wanneer je er een magneet bij 
houdt. Extra leuk wordt het door 5 cent 
in een petrischaal met ferrovloeistof 
te leggen: hou je er vervolgens een 
magneet bij, dan wordt de munt om-
hooggedrukt. Op YouTube staan meer 
ferrofluïdum-experimenten. 

Vooruitblikken
Hoewel we de mogelijkheden van 
nanotechnologie kennen, weten we niet 
welke toepassingen er in de toekomst 
ontwikkeld gaan worden. Ook weten we 
niet altijd hoe veilig bepaalde nanodeel-
tjes precies zijn, omdat een complete 
risicoanalyse soms niet voorhanden is. 
Wees je ervan bewust dat nu het gebruik 
van nanodeeltjes in consumentenpro-

Het effect van de nanostructuur op het blad 
van een lotusbloem kun je demonstreren  
in de klas
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ducten toeneemt, het gezondheids-
vraagstuk ook steeds vaker opspeelt. Je 
kunt hierop inspelen door je leerlingen 
zelf een toepassing laten onderzoeken 
en een mening te laten vormen door 
ze zelf de mogelijkheden, risico’s en 
bezwaren te laten presenteren.

Een Amsterdamse organisatie heeft 
de onzekerheden van nanotechnolo-
gie gebruikt als uitgangspunt in het 
ontwerp van hun Nanosupermarkt. 
Dit is een rijdende tentoonstelling van 
nog niet-bestaande nanoproducten 
waarover het publiek zelf een mening 
kan vormen. Denk daarbij aan muurverf 
waarvan je de kleur met een app kunt 
instellen, of een teddybeer met zelfrei-
nigende vacht. Op hun website (nvon.
tk/nanosupermarkt) kun je alle pro-
ducten vinden en je eigen nanoprofiel 
genereren. Wanneer ze de stof genoeg 
beheersen, kun je je leerlingen wellicht 
ook hun eigen nano-toepassing laten 
verzinnen!

Over de precieze toekomst van de nano-
technologie bestaat nog veel onzeker-
heid, maar je leerlingen kunnen er later 
zomaar mee te maken krijgen. Mocht 
je daarom besluiten er aandacht aan te 
besteden, dan zijn er tal van mogelijk-
heden. Naast het al bestaande materiaal 
wordt er momenteel veel nieuw lesma-
teriaal ontwikkeld. Geef je liever je eigen 
les vorm, dan kun je alle kanten op, net 
als de nanotechnologie zelf.
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In het lokaal van basisschool De Ster in 
Amsterdam Zuid-Oost staat een aantal 
leerhoeken opgesteld: een tafel met 
spiegels, een zandtafel, een bouwhoek 
met constructiemateriaal, een tafel 
met allerlei verschillende tollen, een 
donkere hoek onder een tafel met lang 
tafelkleed en kubus met verschillende 
kleuren licht, etcetera. Twaalf kleuters 
komen binnen en gaan in duo’s aan de 
slag, elk bij een andere tafel. Er wordt 

meteen gespeeld en tijdens het spelen 
komen ze eigenschappen van spiegels 
tegen, van magneten, van bouwmate-
rialen en hoe je die kunt gebruiken om 
stevig te bouwen. Elke tien minuten 
wordt er gewisseld tussen leerhoeken, 
de kleuters zijn een uur geboeid bezig.
 
Geef kleuters materiaal en ze vinden zelf 
manieren om dit te gebruiken op hun 
ontdekkingstocht door de materiële we-
reld. Ze leren materialen en eigenschap-
pen kennen. Ze zien hoe materialen op 
elkaar reageren (magneten), observeren 
natuurverschijnselen en verwonderen 
zich daarover, en ze ontwikkelen een 
woordenschat om over die ervaringen 
te praten. Dit alles verloopt spontaan als 
je maar slimme leerhoeken maakt, de 
kinderen de ruimte geeft, je open stelt 

HET  
KLEUTERLAB
door Ed van den Berg, Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

Mini kan ook slaan op leerlingen -in dit geval 
kleuters- en op de simpelheid van materialen, 
zoals in een kleuterlab. De didactiek is ver-
rassend en daar kunnen wij in het voortgezet 
onderwijs nog wat van leren.
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voor hun ontdekkingen, naar ze luistert, 
en af en toe een vraag stelt om het 
denken verder te stimuleren. 

Natuurlijk zijn er ook enkele spelregels 
m.b.t. wisselen van leerhoek en oprui-
men, alleen werken of samenwerken, en 
het niet storen van anderen. Bij elke wis-
seling brengen de kleuters de leerhoek 
terug in de oorspronkelijke staat.

Didactiek
Zowel vanuit de ontwikkelingspsycho-
logie als vanuit taalonderwijs zijn er 
bekende redenen voor onderzoekende 
activiteiten in een kleuterlab, zoals (de 
Vaan & Marell, 2012; Klamer & Fleurke, 
2016): 
•  Verkennen en onderzoeken, daarbij 

volop gebruikmakend van de zintui-

gen, is kenmerkend voor de kleuter-
leeftijd.

•  Kleuters zijn nieuwsgierig, ze obser-
veren en vragen, het zijn natuurlijke 
onderzoekers. 

•  Kleuters leren incidenteel (in tegenstel-
ling tot intentioneel), spelenderwijs. 
Een rijke leeromgeving is daarom beter 
dan een leertraject met veel sturing.

•  Kleuters hebben een levendige fanta-
sie, maak er gebruik van.

Het ervaren van eigenschappen (kleur, 
gewicht, vorm, hardheid, etc.) van din-
gen en materialen en het waarnemen 
van verschijnselen (optisch, magnetisch, 
elektrisch, etc.) kan uitgelokt worden 
door geschikte materialen en een rijke 
leeromgeving. Zie o.a. inspiratiebronnen 
als OntwikkelingsGericht Onderwijs 
(OGO), Montessori, en Reggio Emilia.
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De didactiek die hierbij past is dus 
een rijke leeromgeving organiseren, 
observeren van het spel, daarbij goed 
luisteren en meedenken en af en toe 
vragen stellen om het denken te stimu-
leren. Die didactiek is in elk geval 100 
jaar oud (Montessori!). De belangrijkste 
uitdaging voor de leerkracht is om op 
de achtergrond te blijven om zo het 
spelend leren te laten gebeuren en met 
open vragen het denken te stimuleren 
in plaats van met gesloten vragen het 
spelend leren en denken te stoppen.

Aan taal kan gewerkt worden door 
kinderen in duo’s te laten werken en 
door ze te laten vertellen wat ze zien 
en wat ze denken. De aanwezigheid 
van concrete materialen helpt enorm. 
Wat is een “magneet”? Dat leer je door 
ermee te spelen. Wat is “voor”, “onder”, 
“achter”? Dat kun je direct laten zien 
met voorwerpen. Dit helpt kinderen om 
hun woordenschat en zins- en redeneer-
constructies uit te breiden en preciezer 
toe te passen. Die taalontwikkeling is 
extra belangrijk in een regio met veel 
2e-taal-leerlingen zoals Amsterdam 
Zuid-Oost.

Hoe breng je dit in de school? 
Scholenstichting Sirius in Amster-
dam-Zuidoost heeft het kleuterlab 
gekozen als speerpunt in de ontwikke-
ling van natuur- en techniekonderwijs 
en van de didactiek van onderzoekend 
en ontwerpend leren. Onder leiding 
van HvA (Hogeschool van Amster-
dam)-jonge-kind-specialist Constance 
van Kesteren en met financiële onder-
steuning van EWT Noord-Holland en 
Flevoland werd een concept gemaakt 
en uitgeprobeerd. Constance en 
Melina Fleurke van Sirius organiseren al 
enkele jaren “inspiratie-theetjes” waarin 
kleuterleerkrachten vier maal per jaar 
samenkomen in een lokaal met steeds 
weer nieuwe leerhoeken en waar ze de 
activiteiten zelf ervaren en didactiek 
bespreken. Stagairs van de HvA  en 

VOORBEELDEN VAN 
OPSTELLINGEN
1.    Spiegels: kinderen spelen met 

allerlei soorten spiegels en spiege-
lende voorwerpen, zie ook een serie 
van 8 spiegellessen voor kleuters 
(Damsma, 2008).

2.    Een tafel met vergrootglazen, 
kleurfilters, etcetera.

3.    Een zandtafel waarvan het zand 
steeds met een latje kan worden 
gladgestreken. Een ijzeren kogel ligt 
op het zand en wordt een tekenpen 
door die met een magneet onder de 
tafel over het zand te trekken (figuur 
3).

4.    Allerlei soorten tollen, o.a. met 
kleuren die gemengd worden door 
het draaien.

5.   Zandbak met vormpjes.
6.    Magneten in allerlei soorten: wat 

wordt aangetrokken, wat niet, wat 
voor vormen magneten zijn er? Wat 
kun je er allemaal mee doen?

7.    Bouwmateriaal (stengels en ver-
bindingsstukken), hiermee kan 
naar hartenlust gebouwd worden. 
De leerkracht kan vragen hoe het 
bouwwerk sterker kan worden, of 
hoger, of de kinderen vragen te 
beschrijven wat ze gemaakt hebben.

8.    Een kleurenkubus onder de tafel met 
gekleurde lampen.

9.    Een lichtbak met doorschijnende 
gekleurde vormen erop waar je 
patronen mee kunt maken.

10.  Een watertafel met bakjes, eendjes, 
en allerlei voorwerpen.

11.  Een loodgietershoek met de 
materialen en werktuigen die een 
loodgieter gebruikt. Hetzelfde kan 
natuurlijk geregeld worden voor elk 
ander beroep.

12.  Het overgieten van allerlei mate-
rialen zoals mais, rijst, macaroni, 
zand. Kleuters doen ervaring op met 
eigenschappen van deze materialen 
en met volume.

13.  Een herfst-hoek met een lichtbak en 
allerlei bladeren en herfstproducten 
als kastanjes.
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van de universitaire Pabo van HvA en 
UvA ontwierpen leerhoeken met meer 
voorbeelden van activiteiten. Vervol-
gens werd besloten om in elke school 
gefaseerd zo’n kleuterlab te ontwikke-
len en het lab-idee voort te zetten in 
midden- en bovenbouw. Elk van de 14 
Sirius-scholen heeft nu een kleuterlab. 
Er zijn verschillende uitvoeringsvormen:
•  Een permanent lokaal specifiek 

ingericht voor het kleuterlab (op een 
school werd een halletje afgesloten en 
geconverteerd tot lab)

•  Leerhoeken verpakt in dozen die uitge-
pakt kunnen worden in een bestaand 
lokaal

•  Een kast met wielen en laden voor 
magneten, knikkers, ballen en andere 
leerhoekmaterialen die de klas in 
gereden kan worden.

Voortgezet onderwijs
Die kleuters staan toch wel erg ver van 
onze leerlingen in het voortgezet onder-
wijs, of niet? Dat valt qua onderzoekend 
leren eigenlijk best mee! Maak bij een 
nieuw onderwerp eens een circuit 
van experimenten waarin leerlingen 
kennismaken met de verschijnselen van 
het nieuwe onderwerp (bijvoorbeeld 
warmte, chemische reacties, of elek-
trostatica). Verzamel wat herkenbare 
verschijnselen, maar ook wat verras-
sende. Leerlingen reageren dan net als 
kleuters, de zintuigen worden gevoed, 
er zijn onverwachte verschijnselen, ze 
raken betrokken! Ze circuleren in kleine 
groepjes van experiment naar experi-
ment met als eindopdracht een korte 
en kernachtige presentatie van één van 
de experimenten aan klasgenoten. Na 
zo’n kennismakingsles volgt de normale 
systematische behandeling van het 
onderwerp. Geen tijd voor “spelen met 
zo’n nieuw onderwerp”? Het zijn juist 
dit soort lessen die leerlingen kunnen 
motiveren en dat betaalt zich altijd 
terug! Veel ideeën voor proefjes in zo’n 
circuit zijn te vinden in Liem’s Invitations 
to Science Inquiry, een boek met meer 
dan 400 experimenten met eenvoudige 

hulpmiddelen. Echt spelend verkennen 
in plaats van gerichte proefjes kan 
ook. Start de optica met een collectie 

lenzen, spiegels en kleurfilters, en laat de 
leerlingen daar eerst maar mee spelen. 
De eindopdracht is dan om één van de 
speelresultaten te documenteren in een 
tekening. De docent bewaakt de spelre-
gels en is vraagbaak, maar stuurt niet.

MEER KLEUTERLAB
•  De Vaan, E., Marell, J. (2012). Praktische didac-

tiek voor natuuronderwijs (7de herziene druk). 
Bussum: Coutinho.

•  Damsma, W. (2008). 8 lessen over spiegels: nvon.
tk/spiegelles

•  Tom van Eijck: Rijke leeromgeving met voorbeel-
den: nvon.tk/leerrijk

•  Klamer, M., Fleurke, M. (2016). De kracht van het 
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In een rijke leeromgeving leren kleuters  
bijna vanzelf
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5-MINUTEN- 
BIOLOGIE.EEN 
MINILESJE

Weetjes in een context
Op Nibi-vmbo-conferentie van eind 
mei 2016 verraste biologiedocent Cees 
Mulder van het Kai Munk College in 
Hoofddorp in zijn werkgroep de toe-
hoorders op een alternatieve start van 
de biologieles, namelijk door buiten 
het onderwerp van het boek om een 
actueel of interessant onderwerp aan te 
snijden. Een soort aandachtstrekker of 
energizer, maar dan serieus aangepakt. 
Weetjes vinden leerlingen leuk, maar zet 
ze even in een context, dan blijven ze 
langer hangen.

Voorbeelden
In media, documentaires, wetenschaps-
bijlagen, populair wetenschappelijke 
tijdschriften en op Wikipedia komt hij 
interessante onderwerpen tegen. Ook 
leerlingen komen na een paar keer met 
onderwerpen aanzetten.
•  Elektronicafabrikant Sanyo maakt 

afbreekbare cd’s van maïs.
• Waarom melken we degenkrabben?
•  Waarom bijten we nagels?
•  Waarom heeft de vrouw een verborgen 

ovulatie?
•  Hoe slapen dolfijnen onder water 

zonder dat ze verdrinken?
•  Red Bull... Ongezond of niet?
•   Bacteriën overleven 7 kilometer onder 

de grond.
•  De prieelvogel maakt een tuintje voor 

het vrouwtje en ververst iedere dag de 
bloemblaadjes.

•  Wat is placebo?

Verschillende invalshoeken met 
sleutelvragen
Hij heeft een gestructureerde aanpak 
ontwikkeld waarmee hij de 5 minuten 
voorbereidt en uitvoert en waarmee 
hij, als de klas aan deze manier van de 
les opstarten gewend is geraakt, ook 
leerlingen aan het werk zet om zelf een 
5-minuten-biologie te verzorgen.
Hij heeft een twaalftal perspectieven 
met een bijbehorende sleutelvraag 
geformuleerd van waaruit je het onder-
werp kunt benaderen en er over kunt 
nadenken. Bijvoorbeeld:
Vergelijkend, waarmee vertoont het 
verschillen en overeenkomsten?
Oorzakelijk, hoe komt het?
Functioneel, waarvoor dient het?
Zorg, hoe kan je het verzorgen?
Ethisch, wat mag er je ermee doen?
Persoonlijk, hoe beleef je het?
Zie voor de volledig lijst de PowerPoint-
presentatie, die hij in de werkgroep 
gebruikte, op zijn site biologiedocent.nl.
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Waarom is urine geel?
Hij had een flesje met een lichtgele 
vloeistof bij zich: zijn ochtendurine, maakte 
hij zijn toehoorders wijs, en kondigde aan 
er straks een flinke slok van te nemen. Als 
het even kan moet je er een eyecatcher 
bij hebben, om optimaal de aandacht te 
trekken.
Voorbeelden van sleutelvragen bij de 
invalshoeken voor deze gele urine:
•  Bouw & werking, waarom hebben we 

twee nieren?
•  Omgeving, hoe komen de nieren aan 

zuurstof?
•   Ontwikkeling, werken de nieren in de 

foetus al?
•  Evolutionair, wat was het eerste dier met 

werkende nieren?
•  Medisch, kun je leven zonder nieren?
•  Technologische, hoe werkt de nierdialyse?
•  Hij maakt uitwerkingen van interessante 

invalshoeken met een concrete invulling 
voor bij de uitvoering. Zie voor een 
voorbeeld de illustratie hierbij.

5 minuten voor leerlingen
Leerlingen gebruiken bij hun voorberei-
ding dezelfde schema’s. Hiervoor wordt 
eerst met hen klassikaal geoefend. Elke 

keer gaat een leerling of een tweetal aan 
de slag. Ze bedenken zelf een onderwerp 
en gaan hiermee aan de hand van de 
twaalf invalshoeken aan de slag. Een 
week van te voren bespreekt hij kort de 
inhoud met de leerling(en) en geeft ze 
tips. Belangrijk is de interactie met de 
klas, het moet geen spreekbeurt worden.
Het geheel wordt samen met de klas 
beoordeeld. Elke toehoorder beoordeelt 
op een formulier de items Originaliteit, 
Producten, Interessant onderwerp, Leuk 
verteld en Biologisch correct met een 
onvoldoende, matig, voldoende of goed 
en geeft dan alles overziend een cijfer. 
Deze worden besproken en hij bepaalt 
het eindoordeel.

Tot slot
Aan het eind van zijn werkgroep nam hij 
met een grote grijns op zijn gezicht een 
flinke slok van zijn ‘urine’. Soms, geeft hij 
toe, wordt terwijl dat niet de bedoeling 
is de 5-minuten-biologie een 50-minu-
ten-biologie, maar wie daarover valt is 
een ……. Deze werkwijze is natuurlijk 
bij elk vak te gebruiken. Kijk voor de 
gehele PowerPoint op zijn website 
biologiedocent.nl.
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Klein hulpmiddel 
Het begrijpelijk maken van iets kleins 
en ontastbaars is niet altijd gemak-
kelijk: het onderwerp verandert voor 
leerlingen al snel in een abstract 
begrip. Daarom tref je in menig lokaal 
de nodige demonstratiemodellen of 
proefopstellingen aan. Maar waarom 
zou je die niet zelf bouwen van lego? En 
hoe gebruik je modellen het best om 
kleine materie uit te leggen? 
 
Bouwsteentjes 
Het welbekende ontwerp van het 
legosteentje is inmiddels zestig jaar 

oud. Vanwege hun mini-verschijning 
gaan we er deze editie wat dieper op in. 
Hoewel de steentjes aanvankelijk niet 
ontworpen zijn als lesmateriaal, blijken 
ze daar zeer geschikt voor. Niet voor 
niets is er de Lego-League, waar leerlin-
gen in teams een robot ontwerpen - dit 
jaar in het teken van hydrodynamica 
(nvon.tk/firstleague, de inschrijving 
is helaas al gesloten). In Denemarken 
is zelfs een internationale school waar 
kinderen van 3 tot 16 jaar de steentjes 
zoveel mogelijk gebruiken om spelen-
derwijs te leren. Naast reguliere vakken 
krijgen leerlingen veel tijd om zelf 

MAAK  
HET MINI

Wat hebben het verval van een isotoop, de bouw van een bacterie, het programmeren 
van een microprocessor en een klein getal met elkaar gemeen? Het zijn allemaal (letter-
lijk) minuscule onderdelen binnen het bèta-vakgebied, die je in de les kunt tegenkomen. 
Hoewel je er misschien niet altijd bij stilstaat, bevind je je voortdurend in een wereld die 
bestaat uit mini-dingen. Hoe je dat aan je leerlingen uitlegt? Met legosteentjes!
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te ontdekken en te leren, om hen zo 
veel mogelijk klaar te stomen voor de 
maatschappij van morgen. 
 
Toepassingen 
Het mag misschien veelbelovend 
klinken, maar hoe pas je dit zelf toe in 
de les? Omdat legosteentjes alomtegen-
woordig zijn, is het relatief eenvoudig 
ermee aan de slag te gaan. Je kunt 
natuurlijk een bestaande opdracht ge-
bruiken, of je eigen opdracht verzinnen 
omtrent een onderdeel dat leerlingen 
lastig vinden. 
 
Het simpelste voorbeeld is het gebruik 
als schaalmodel. Zo laat een Amerikaan-
se biologiedocent leerlingen legomo-
dellen bouwen van de levenscyclus 
van een kikker, om hen beter te laten 
begrijpen dat de faseveranderingen 
gerelateerd zijn aan de leefomgeving 
waarin de kikker zich bevindt. 
 
Ook kun je de steentjes gebruiken als 
metafoor, bijvoorbeeld voor iets kleins 
als een molecuul. Een maakonder-
wijs-instituut van MIT stelt bijvoorbeeld 
handleidingen ter beschikking om met 
legostenen het fotosyntheseproces 
te modelleren, of de moleculen die in 
lucht zitten na te bouwen (nvon.tk/
molecuulbouwen). Elk steentje stelt 
een ander atoom voor, en de atoombin-
dingen worden uitgebeeld door het op 
elkaar klikken van de steentjes. Zeker 
in combinatie met een practicum kan 
het gebruik van zo’n model leerlingen 
aansporen om na te denken over de 
materie. 
 
Op atoomniveau kun je ook met 
legostenen aan de slag: zo biedt de uni-
versiteit van Londen gratis lesmateriaal 
aan waarin de stenen worden gebruikt 
om kernsplijting en –fusie uit te leggen 
(nvon.tk/atoombouwen). De steentjes 
veranderen hier in protonen, neutronen 
en elektronen. 
 
Je kunt lego ook gebruiken als visualisa-
tie voor een abstract begrip: zo kun je er 
wiskundige concepten mee uitleggen. 

Een breuk is natuurlijk snel gebouwd, 
maar ook gemiddelden, mediaan en 
modus zijn met lego te visualiseren. 
Op nvon.tk/wiskundestenen vind je 
voorbeeldopgaven met uitleg. 
 
Natuurlijk kun je lego ook toepassen om 
natuurkundige principes uit te leggen. 
Zo kun je je leerlingen zelf een over-
brengingsvraagstuk laten oplossen met 
(technisch-)lego-tandwielen. Geef ze 
een bouwplan van een deeloplossing, 
en laat ze vervolgens zelf het missende 
stukje verzinnen, bouwen en het geheel 
testen.
 

Breed programma 
Door leerlingen actief met modellen 
aan de slag te laten gaan, krijgen ze niet 
alleen de lesstof mee, maar ontwikkelen 
ze (onbewust) ook andere vaardighe-
den, zoals oplossingsgericht denken, 
samenwerken en communiceren.  
Deze vaardigheden zijn onderdeel    
van de 21e-eeuwse vaardigheden 
(nvon.tk/toekomstvaardig) en bereiden 
je leerlingen voor op de snel verande-
rende maatschappij van de toekomst. 
Ook relatief nieuwe vaardigheden als 
programmeren kun je met lego behan-
delen: daar bestaat een speciale leerlijn 
voor, met kant-en-klaar materiaal. 
 
Al met al bieden legomodellen veel 
mogelijkheden om mini-materie op een 
tastbare wijze uit te leggen en gaat dat 
vaak ook nog gepaard met het ontwik-
kelen van belangrijke vaardigheden. 
Genoeg reden dus om de steentjes weer 
eens uit de kast te trekken!
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11 EXPERIMENTJES  
MET (MAGNETISCHE) KOGELS
Door Eric de Metsenaere 

Op de Bètatechniekdag afgelopen maart sloot de gepensioneerde docent fysica Eric 
de Metsenaere uit België de dag af met een wervelende show met supermagneten. 
In een van zijn experimenten liet hij een metalen kogel tegen drie op een rij en tegen 
elkaar liggende kogels rollen. De laatste van die drie schoot met een fikse snelheid 
weg. Oei, waar komt die snelheid vandaan? Is hiermee het wereldenergieprobleem 
opgelost? Waarschijnlijk niet, maar hoe is dit verschijnsel te verklaren? Zie zijn instruc-
tie van de 11 experimenten. Meer van dit soort demonstraties zien? Op 29 maart 2018 
is er weer een Bètatechniekdag, zie nvon.tk/betatechdag.

De Metsenaere heeft nog tien expe-
rimenten met deze kogels bedacht. 
Hieronder vind je daar twee voorbeel-
den van.
1. Houd een paperclip met behulp van 
een garendraadje boven de kogelmag-
neet. Leg de magneet op een ijzeren 
ondergrond zodat ze niet opwaarts kan 
bewegen. De paperclip zal draaien als 
gek. Verklaring: het torsen en vooral 
‘onttorsen’ van de garendraad gebeurt 
krachtiger dankzij de magneet.

2. Laat een metalen kogel rollen in een 
aluminium goot. Laat daarna de mag-
neetkogel rollen. Doordat de magneet 
zich in de nabijheid van een elektrische 
geleider bevindt, ontstaan inductiestro-
men die de beweging afremmen.

Deze supermagnetische kogels met 
een diameter van 10 mm bestaan uit 
een legering van neodymium met ijzer 
en boor, Nd2Fe14B, en zijn op internet te 
bestellen voor minder dan een euro per 
vijf stuks. Hoe meer je er afneemt des te 
goedkoper ze worden.
Zie voor alle experimentjes de instructie 
op nvon.tk/magneetproefjes
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25 MINI-
DEMONSTRATIES

Een van de belangrijkste doelen van natuurkunde-onderwijs is dat leerlingen 
natuurkundige verschijnselen in hun omgeving leren herkennen en leren koppelen 
aan natuurkundebegrippen. Omgekeerd krijgen die begrippen alleen betekenis 
door die koppeling met verschijnselen, alleen zo kunnen ze begrepen worden. Dit 
vereist dus verschijnselen in de les door middel van demonstraties, practicum of 
YouTube. Gelukkig geeft de natuurkunde heel veel mogelijkheden voor korte en 
snelle demonstraties die geen speciale apparatuur vereisen. Soms kosten ze minder 
dan twee minuten lestijd: vandaar mini-demonstraties. In een kaal klaslokaal met 
leerlingen (en wat zij meebrengen) kan vrijwel elk voorwerp gebruikt worden voor 
demonstraties en visualisaties van natuurkundebegrippen.

Je kunt je afvragen of demonstraties 
nog nodig zijn nu elk lokaal een beamer 
heeft en je de YouTube-demo’s zo van 
het internet plukt. Ik denk dat het zelf 
ervaren van natuurwetenschap via 
demonstraties en practicum met ver-
schijnselen uit het dagelijks leven toch 
iets anders is dan tv kijken, en dat zowel 
YouTube als livedemonstraties een eigen 
rol hebben binnen het leerproces.

De didactische regels voor demonstraties 
zijn natuurlijk:
•   Zichtbaarheid (of hoorbaarheid of 

andere zintuigen).
•   Een duidelijk leerdoel, ook als je hoofd-

doel entertainment is, moet het kenni-
selement toch duidelijk gearticuleerd 
worden.

•   Rekening houden met typische leer-

ling-denkbeelden (misconcepties), en 
die productief gebruiken in het onder-
wijsleergesprek.

•   Betrokkenheid, dus activerende 
didactiek. Laat leerlingen bijvoorbeeld 
individueel voorspellen wat er gebeurt, 
in tweetallen een verklaring zoeken of 
een demo kiezen om zelf na te doen.

•   Details en hoofdzaken scheiden, of 
details simpel weglaten of pas na de 
hoofdboodschap bespreken voor de 
liefhebbers. In dit artikel oefenen we 
de creativiteit door gewoon een object 
te nemen (een glas water) en te kijken 
wat je daar allemaal mee kunt doen. 
Met elk ander voorwerp kun je ook 
zo’n lijst maken, bijvoorbeeld met een 
liniaal, een ballon, een stoel, een boek. 
Hier dus broekzakdemonstraties met 
een glas water:

door Ed van den Berg, Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam
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TRANSPARANTIE
Laat zien dat water transparant is; er kan licht 
doorheen, je kunt er doorheen kijken.

VORMVERANDERING
Wijs leerlingen erop dat water (of, algemener, 
een vloeistof ) de vorm van het glas aanneemt.

OPPERVLAK
Toon hoe bij verschillende standen van het glas 
het wateroppervlak evenwijdig aan de vloer 
blijft.

ADHESIE
Adhesie, aantrekkingskracht tussen twee ver-
schillende stoffen zoals water en glas, is te zien 
door de opstaande rand water tegen het glas.

COHESIE
Cohesie, aantrekkingskracht tussen de mole-
culen van dezelfde stof, is te zien door het glas 
hoger te vullen dan de rand, zonder dat het 
overloopt.

MEER COHESIE
Cohesie wordt spectaculair door het glas tot de 
rand te vullen en dan de klas te vragen hoeveel 
munten je nog kunt toevoegen zonder dat het 
water over de rand loopt. Dat blijken onverwacht 
veel munten te zijn. De munten kun je natuurlijk 
gewoon lenen van leerlingen.

HOOGSTE PUNT 
Laat zien hoe een pingpongbal of stukjes kurk 
drijvend op een convex (bol) of concaaf (hol) op-
pervlak het hoogste punt opzoeken en het water 
zich dus zo verdeelt dat het zwaartepunt zo laag 
mogelijk ligt (vraag eerst om een voorspelling!).

VERSNELLING
Toon hoe het wateroppervlak schuin gaat staan 
wanneer je het glas versnelt, maar niet wanneer 
je het glas met constante snelheid beweegt.

TRAAGHEID
Laat zien wat traagheid is: veeg de onderkant 
van het glas droog en zet het glas op een droog 
papier, trek het geheel langzaam naar de rand 
van de tafel en geef dan een ruk. Het glas blijft 
staan, het verzet zich tegen versnelling: dat is 
traagheid.

DRIJVEN EN ZINKEN 1
Demonstreer dat het niet zo is dat grotere/zwaar-
dere voorwerpen zinken en kleinere/lichtere 
drijven. Gebruik voorwerpen uit de tassen en 
etuis van leerlingen.

DRIJVEN EN ZINKEN 2
Sommige stoffen/voorwerpen zinken in eerste 
instantie, maar kun je buigen in een vorm die 
blijft drijven. Vraag bijvoorbeeld een leerling met 
kauwgom om dit even voor te doen.

OPPERVLAKTESPANNING 1
Er zijn voorwerpen die op hun kant zinken, maar 
plat op het water drijven (scheermesje, sommige 
munten). Laat dit zien en vraag waardoor dit 
komt. 

OPPERVLAKTESPANNING 2
Voeg nu wat druppels zeep toe: wat gebeurt er 
met het scheermesje?

OPPERVLAKTESPANNING 
MARANGONI-EFFECT
Knip een vierkant van 3 x 3 cm uit papier. Knip 
het langs de diagonaal om een driehoek te krij-
gen en maak een inkeping in het midden van de 
lange zijde. Leg de driehoek op het water en laat 
een druppel zeep vallen achter de inkeping. De 
driehoek schiet naar voren. Natuurlijk is het beter 
een bakje met water te gebruiken in plaats van 
een drinkglas. Bij herhaling eerst goed omspoe-
len (nvon.tk/zeepboot).

LUCHT- EN WATERDRUK
Zoek iets dat als platte deksel kan dienen, vul het 
glas, en doe het deksel erop. Keer het glas om; 
het water blijft erin zitten.
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LUCHTDRUK EN 
OPPERVLAKTESPANNING
Iets minder bekend is dat een natte zakdoek ook 
als deksel kan dienen en dat het glas helemaal 
niet vol hoeft te zijn. Laat leerlingen een zak-
doek ophouden en giet er wat water doorheen, 
bijvoorbeeld om planten in het lokaal water te 
geven. Sluit met de natte zakdoek de bovenkant 
van het glas af en keer het glas om. Er komt een 
klein beetje water uit, de rest blijft zitten. Ver-
klaring: de luchtdruk in het glas gecombineerd 
met de waterdruk is gelijk aan de luchtdruk van 
buiten, aangevuld met oppervlaktespanning, 
waardoor de zakdoek geen water meer doorlaat. 
Doordat er wat water is weggelekt, is de luchtbel 
in het glas iets groter geworden, dus is de druk in 
de luchtbel kleiner dan de luchtdruk buiten het 
glas.

OPTISCHE BREKING
Loop rond met een potlood of pen in het glas, 
rechtop en onder een hoek. Wat zie je? Misschien 
heb je wel een laserpointer in je broekzak en een 
druppel melk uit de tas van een leerling om een 
en ander toe te lichten?

VERGROOTGLAS
Steek je vinger in een rond 
glas water. Loop zwijgend de 
klas rond terwijl je de vinger 
van voor naar achter en terug 
beweegt. Leerlingen zullen verbaasd zijn over die 
gezwollen vinger. Een goede uitleg met stralen-
diagrammen kan meer dan 10 minuten in beslag 
nemen, tenzij je de uitleg als huiswerk geeft.

BREKEN
Je kunt een glas op sommige ondergronden kunt 
laten vallen zonder dat het breekt, door krachten 

over het voorwerp te spreiden en de afstand 
waarover de remmende krachten werken te ver-
lengen. Laat bijvoorbeeld een glas op een kussen 
vallen of op een trui of jas. Meer spectaculair: 
een ongekookt ei keihard in een handdoek, jas of 
gordijnen gooien: het breekt niet!

GELUID, TOONHOOGTE EN
WATERNIVEAU
Klop tegen het glas met een munt, giet wat 
water uit het glas en klop weer, enzovoort. De 
toonhoogte verandert.

VERDAMPING
Ga even de klas rond, laat elke leerling de vinger 
in het water dopen en die dan droog blazen: er 
vindt verdamping plaats. Eventueel kun je de 
verdampingssnelheid vergelijken tussen diverse 
vloeistoffen, bijvoorbeeld door aceton te lenen 
van één van de meisjes.

CONDENSATIE
Adem tegen de buitenkant van een glas kraan-
water; er komt mist op het glas. Dit is geconden-
seerd water. Laat het glas staan, en het verdwijnt 
vanzelf door verdamping.

GOLVEN EN TERUGKAATSING
Maak een golf in het glas met je vinger en bekijk 
de terugkaatsing. Voor een betere demonstratie 
heb je natuurlijk een overheadprojector nodig, 
maar dat is geen broekzakapparaat. 

DOORSCHIJNEND OF JUIST NIET
Pak een blad papier en maak het in het midden 
een beetje nat met water uit het glas. Houd 
het tegen de muur en je ziet een donkere vlek. 
Houd je het tegen een raam, dan zie je een lichte 
vlek. Het natte deel is een beetje transparanter 
geworden: het laat licht door en kaatst dus min-
der terug. Tegen de muur is het papier daarom 
donker, en tegen het raam licht.

OPLOSSEN
Vind iets in het lokaal of in de tassen van leer-
lingen dat je kunt oplossen in water. Daar kun 
je verschillende demo’s over doen. Opgeloste 
suiker en zout worden bijvoorbeeld onzichtbaar, 
terwijl inkt zichtbaar blijft.
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Het kostte geen enkele moeite om tot 
25 demonstraties te komen. Navlooien 
van wat demonstratieboeken zoals 
Liem (1987) zal tot nog meer demo’s en 

visualisaties met het glas water leiden. 
Met heel eenvoudige voorwerpen kun 
je heel veel natuurkunde illustreren, 

zoals we eerder demonstreerden voor 
bierflesjes (Logman & Berg, 1995, 2015) 
en Ehrlig liet zien voor een liniaal (Ehrlig, 
1994). Een kaal lokaal is geen excuus 
om geen demonstraties en visualisaties 
te doen. Ooit deed ik een workshop 
met een enthousiaste groep van Jong 
NVON. Het barstte van de ideeën, ook 
voor scheikunde en biologie (Nijhuis, 
2016). Hetzelfde maakte ik vorig jaar 
mee met een groep toa’s. En veel van de 
resulterende demonstraties kosten bijna 
geen lestijd, maar dragen potentieel wel 
bij tot begrip en motivatie. Een groot 
voordeel van dit soort mini-demonstra-
ties is dat leerlingen ze thuis kunnen 
herhalen. De vraag “wat heb je vandaag 
geleerd” bij het avondeten kan beant-
woord worden met “kijk, ik pak dit glas 
water en …”.

Meer proefjes
Ehrlig, R. (1994). “Ruler physics”, 
thirty-four demonstrations using 
a plastic ruler. American Journal of 
Physics, 62(2), 111-120.
Liem, T.K. (1987). Invitations to 
Science Inquiry. Science Inquiry 
Enterprises.
Logman, P., Berg, E. van den (2015). 
Een kratje experimenten. In M. 
Offereins et al (editors): 40 jaar 
NVON, Jubileumboek. NVON. ISBN/
EAN 978-90-8797-012-3, p102-103. 
(Oorspronkelijke publicatie in NVOX, 
1995, 322-323).
Nijhuis, M. van (2016). Door de 
ogen van een docent, practica uit je 
broekzak. NVOX, 41(1), 36-37.

Uit Impuls van juni 2001

Proef om te zoenen

Veel van de demonstraties kosten bijna geen 
lestijd, maar dragen potentieel wel bij tot 
begrip en motivatie
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DRUPPELS 
WATER

Hoeveel druppels kun je leggen op een 
glas water?
Nodig: glas, tot de rand gevuld met 
water, druppelpipet.
Een glas wordt precies tot de rand 
gevuld met water. Met een druppelaar 

(druppelflesjes 
kun je zo 
kopen in een 
apotheek) wor-
den druppels 
water op het 
wateropper-
vlak gedrup-
peld. Het zijn 
er zeker meer 
dan 100!

Enthousiaste 
geluiden uit de 
klas demon-
streren dat 
de leerlingen 
dit een leuke 

bezigheid vinden. Zet het glas wel op 
een plastic dienblad (kopen bij Xenos) 
want het water gaat beslist een keer 
over de rand.

Hoeveel druppels water passen in  
een liter?
Nodig: maatglas, druppelende kraan, 
rekenmachine.
Laat de leerlingen tellen hoeveel 
druppels passen in 10 ml. Een plastic 
pillenpotje uit het ziekenhuis heeft een 
inhoud van 25 
ml en is ideaal 
bruikbaar. De 
proef is geschikt 
om met allerlei 
verschillende 
maatglazen te 
werken. 

Nu meten en 
rekenen! Hoe-
veel druppels 
passen er in een 
soepbord? In 
een koffiekopje? 
In een emmer? In een thermosfles? In 
een colaglas? (In een regenbui?)
Omdat de uitkomsten beslist erg grote 
getallen opleveren, is deze proef zeer 
geschikt om de notatie met machten 
van 10 aan te leren of te oefenen.

Jan Leisink, 7-7-1943 – 22-10-2016

TELLEN, REKENEN EN JE VERBAZEN

(Uit Impuls van oktober 2002)



MINI-LEDJES  
IN EEN SCHAKELING OP PAPIER
Onder de titel Elektrisch Vertier creëerde het 
maakonderwijs-team van De Populier in Den 
Haag een visuele instructie om met op papier 
geplakte elektrische schakelingen aan de slag te 
gaan. Biologiedocent Marten Hazelaar nam de 
tekeningen voor zijn rekening.
Met kopertape, smd-ledjes van 3 V en een 
knoopbatterij kunnen leerlingen verschillende 
schakelingen op een A4’tje plakken. Ze gebrui-
ken plakband om mini-ledjes van verschillende 
kleuren tussen twee leidingen kopertape te plak-
ken, om kruisingen van de kopertapeleidingen 
van elkaar te isoleren en om de omgevouwen 
poot van een T-kruising goed vast te plakken. 
Het vraagt wel wat geduld en precisiewerk, voor-
waar toch zinnige vaardigheden om bij leerlin-
gen te ontwikkelen. De miniledjes zijn goedkoop 
online te bestellen, bijvoorbeeld bij aliexpress. 
Zie deze instructie op nvon.tk/minileds
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Het Nanolab werkt op een schaal tot  
10-10 m: honderd picometer klein. Ter 
vergelijking: een heliumatoom heeft 
een straal van 10-10 m. Op zo’n minus-
cule schaal werken gaat niet zomaar: 
alles moet stof- en trillingsvrij zijn. 
Het volledige gebouw is op dempers 
gebouwd en staat niet in contact met 
de naastgelegen gebouwen. In de labs 
zelf houdt overdruk stofdeeltjes buiten 
en schuifdeuren zorgen ervoor dat er zo 
min mogelijk luchtverplaatsing is bij het 
binnengaan van de ruimtes. Alle labge-
bruikers dragen witte pakken en speciale 
schoenen. Pas dan kunnen ze aan de slag 
met de 60 miljoen euro aan apparaten.

Lab on a Chip
Een van de dingen waar het Nanolab 
aan werkt is een laboratorium op een 
vierkante centimeter. Met een lab on a 
chip kun je snel, goedkoop en zonder 
grote machines vloeistoffen analyseren. 
De chip is breed inzetbaar: de farma-
ceutische industrie zit erop te wachten 
omdat je er stoffen als lithium in bloed 
mee kunt detecteren, en in de veeteelt 
kan er antibiotica in melk mee gemeten 
worden. Ook kun je nieuwe medicijnen 
elektrochemisch testen in plaats van op 
een echte lever. Dat is nog sneller ook, 

want kleine dingen hebben relatief meer 
oppervlak en reageren dus sneller.

Fotolithografie
Met fotolithografie kan men minus-
cule structuren maken op chips. Deze 
technologie zorgt ervoor dat er steeds 
kleinere chips gemaakt kunnen worden 
voor smartphones en andere elektroni-
ca. Op een glazen plaat of film wordt een 
masker gemaakt: de gewenste structuur 
in een lichtwerende laag. Deze wordt 
op het oppervlak gelegd en belicht 
met ultraviolet licht. Het belichte of 
het onbelichte deel wordt nu van het 
oppervlak verwijderd. Dit kan in het 
Nanolab tot 30 lagen op elkaar. Ook hier 
zijn omgevingsfactoren van belang: het 
hele lithografielab is geel verlicht, om 
uv-licht van buiten te weren.

Omdat nanodeeltjes kleiner zijn dan 
de golflengte van zichtbaar licht wordt 
gewerkt aan manieren om nog kleiner 
te werken. Zo werken ze in een ander 
deel van het Nanolab met een elektro-
nenkanon in plaats van met licht. Een 
muziekfanaat heeft op die manier zelfs 
een nanosnaarinstrument gemaakt.

Complexe materialen
Om eigenschappen van verschillende 
materialen te combineren hebben stu-
denten en onderzoekers een apparaat 
gebouwd waarmee ze atomen kunnen 
stapelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
doorzichtig en elektriciteit geleidend 
materiaal maken door koperatomen en 
glasmoleculen op elkaar te stapelen. De 
nieuwe materialen met nieuwe eigen-
schappen worden in het Nanolab vooral 
voor fundamenteel onderzoek gemaakt, 
en niet vanuit vraag van de industrie.

Zelf zien!
Je kunt het MESA+ Nanolab ook bezoe-
ken met de klas. Neem hiervoor contact 
op met de TU Twente: 
nvon.tk/nanolabtour.

NANOLAB
Het MESA+ Nanolab van de Universiteit Twente 
werkt op minuscule schaal met de nieuwste 
technologieën. Tijdens Twents Meesterschap 
kreeg de Terugkoppeling een rondleiding.
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“Een stad gebouwd als een doolhof. 
Alleen te bereiken met geheime 
codes. Maar… de bouwmensen van 
Scapetown dagen je uit om één van 
hen te worden: ontwerp jouw eigen 
Scapehouse en deel je ontwerp met de 
oprichters van Scapetown. Want alleen 
de beste bouwers krijgen toegang tot 
de stad…”, zo begint de introductie van 
het project Scapetown. In het afgelopen 
schooljaar is dit project uitgevoerd 
in onderbouwklassen op meer dan 
30 scholen (van vmbo tot vwo) in het 
hele land. Met behulp van het digitale 
lesprogramma hadden docenten 
alle tools in handen om kinderen te 
inspireren om zelf maquettes van 
escaperooms te ontwerpen en bouwen. 
Deze mini-escape rooms zijn nog steeds 
te bewonderen via nvon.tk/scape-town, 
en het winnende ontwerp van Tessa 
en Gwen van SG De Triade uit Edam 
is  opgenomen in een 360-graden-
VR-experience van Scapetown. Ook 
in het schooljaar 2017/2018 kunnen 
VO-scholen weer meedoen. Deelname 
is gratis. Meer info en aanmelden via 
nvon.tk/scape-town

MINI-MAQUETTES, MAXI-STAD: 
SCAPETOWN
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EEN ‘DROOM’HUIS 
BINNEN EEN KUUB

Een jarenlang project
Op SG Were Di in Valkenswaard werken 
vierdeklassers van vmbo basis en kader 
inclusief lwoo al sinds september 2013 
aan een duurzaam WoonWerkHuis. Elk 
jaar nemen de nieuwe vierdeklassers 
het werk over en bouwen verder aan het 
WWH. Waren het eerst de leerlingen van 
de afdeling Techniek Breed, met ingang 
van dit schooljaar zijn het de leerlingen 
van de profielen BWI en PIE, die er tot 
hun praktijkexamens aan werken. Elke 
woensdag staat hiervoor een blok van 
zes lesuur op het rooster, op andere 
dagen wordt er nog twee keer drie uur 
aan gewerkt.

Naar buiten en hoogste punt
Met dit huis in aanbouw op het terrein 
van de school werd in 2014 de Instal-
Award gewonnen, een prijs die eens in 
de twee jaar wordt uitgereikt aan het 
meest innovatieve project bij elektro- en 
installatietechniek. Toen stond de vloer, 
de kruipruimte voor de leidingen en een 
wand nog binnen. Zie ook Terugkoppe-
ling, no 3 van jaargang 23, oktober 2014.
Het WWH is in het schooljaar 2014/2015 
naar buiten verplaatst en het hoogste 
punt werd op 14 december 2016 bereikt. 
In juni 2017 was het dak klaar. Zie ook 
Terugkoppeling, no 2 van jaargang 26, 
zomer 2017.

Vanuit een concept, met een convenant
Er wordt aan dit project gewerkt vanuit 
het OPEDUCA-concept (Open Education 
Activity, onder de vlag van de United 
Nations University), dat zich richt op 
Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 
ondersteund door een convenant 
tussen overheid en bedrijven. Thema’s 
als water, voeding, bouw, mobiliteit en 
energie spelen een rol bij de bouw van 
het WWH. Straks komt er ook een kas en 
een moestuin naast. Ook in de rest van 
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SG Were Di met afdelingen vmbo, havo 
en vwo komt het thema duurzaamheid 
regelmatig aan bod. Duurzaam leren 
betekent voor de leerling op deze 
school ook de vaardigheden aanleren 
om je aan de ontwikkelingen in de 
beroepenwereld te kunnen aanpassen. 
Er wordt binnen het convenant intensief 
met verschillende kennispartners en 
bedrijven samengewerkt.

Een huisje binnen 1 m3

Een nieuwe ontwikkeling in het vorige 
schooljaar was een voorbereidende 
opdracht aan de derdeklassers, die nu 
in de vierde klas aan het WWH werken. 
Leerlingen uit de profielen BWI en PIE 
kregen binnen het vakoverstijgende 
keuzeblok Duurzaamheid de opdracht 
een huisje te bouwen dat binnen de 
afmetingen van 1 m3 bleef en dat aan 
eisen opgesteld door de verschillende 
bedrijven moest voldoen. Ze kozen zelf 
de omgeving voor hun huis om bij het 
ontwerp rekening mee te houden. Ze 
kregen er 12 lesuren voor.

Acht bedrijven, acht eisen
De leerlingen gingen eerst gedurende 
anderhalve week bij elk bedrijf op be-
zoek (of iemand van een bedrijf kwam 
op school) om kennis op te doen hoe 
het bedrijf omgaat met duurzaamheid, 
over de daarbij horende materialen en 
manier van werken. Margry Arts archi-
tecten stelde de eis dat het huisje zoveel 
mogelijk natuurlijk licht binnen moet 
krijgen, BOTS bouwgroep stelde dat het 
huis luchtdicht moest worden, Kings-
pan Uniedak stelde brandeisen aan 
het dak, Profel wilde zoveel mogelijk 
licht met zo weinig mogelijk kozijnen, 
Alwaco Installaties een zo duurzaam 
mogelijke warmwatervoorziening 
met een zonnecollector, SCX Solar zo 
gunstig mogelijke inval van de zon op 
de zonnepanelen, Kingspan Insulation 
minimaal een Rc-waarde (isolerend 
vermogen) van 6 voor de constructie en 
Mansveld Elektrotechniek één werkplek 
in het huis met een verlichtingssterkte 
van 500 lux.

Groepswerk
Er werden qua profielkeuze en school-
type heterogene groepjes van 5 à 6 
leerlingen samengesteld. ‘Werkgever’ 
Alex Kapteijns (projectleider en docent 
elektro- en installatietechniek) neemt de 
‘werknemers’ aan, geeft ze de opdracht 
een omgeving voor hun huis te kiezen 
en met het geleerde bij de bedrijven 
een duurzaam ontwerp te bedenken. 
Hun keuzes daarbij moeten ze verant-
woorden.
Een groepje koos voor een huis in 
Portugal gebruikte kurk als isolatiema-
teriaal, een ander groepje koos voor een 
villa in Zeeland met een golfplaat dak 
met zonnecollectoren en een geheel 
gelijkvloers huis werd bestemd voor op 
Texel.

Samenwerken belangrijk
Het proces was minstens zo belangrijk 
als het product. De leerlingen wisten 
dat het samenwerken in het team 
zwaar beoordeeld zou worden. Er werd 
elke week een planning voor die week 
gemaakt, waarbij de verschillende taken 
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werden afgesproken. De groepsleden 
kregen een taak waar ze goed in waren 
of beter in wilden worden.

De samenwerking liep lang niet altijd 
van een leien dakje. De ‘werkgever’ 
moest hier een daar stevig begeleiden. 
Eén groepje had een natuurlijk leider 
en draaide goed. Bij anderen botste 
het wel eens, en werd besproken dat je 
om goed te kunnen samenwerken niet 
de beste vrienden hoeft te zijn, maar 
wel respect moet hebben voor elkaars 
sterke en minder sterke kanten. 

Tijd krap gepland
Toen vlak voor de zomervakantie de 
datum van de presentaties naderde, 
leek lang niet elk groepje hun huis 
op tijd af te krijgen. Ook hadden de 
groepjes buiten de opdracht om een 
zonnecel op het WoonWerkHuis mogen 
plaatsen, omdat de vierdeklassers daar 
toen mee bezig waren en het dak voor 
de zomervakantie werd afgemaakt.
In de laatste lesblokken werden nog 
dakgoten geplaatst, dampdoorlatende 
folie tegen de binnenkant van de muren 
geplakt, onderdelen van een dak nog op 
maat gezaagd en geplaatst, een garage-
kelder-rolluik functionerend gemaakt, 
kieren gekit en diverse muren en daken 
van spuitverf voorzien. Bij een enkel huis 
werd met een rooktest de luchtdichtheid 
bekeken. Alles bij elkaar hebben deze 
leerlingen flink wat bouwervaring 
opgedaan, te gebruiken bij het werken 
aan het WWH in hun vierde jaar.
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Een fidget (Engels voor “friemel-”) 
spinner of handspinner is een speeltje 
dat oorspronkelijk bedoeld is om iets 
in je handen te hebben. Hoewel ze te 
koop zijn in vele soorten en maten, is het 
natuurlijk leuker om er zelf een te maken 
(in de techniekles). Op YouTube zijn 
talrijke filmpjes te zien van zelfgemaakte 
spinners van papier/karton, hout, me-
taal, plexiglas, coladopjes, munten, oude 
kogellagers, lego etcetera. Sommige zijn 
glow-in-the-dark, andere hebben spe-
ciale ontwerpen of zijn uitgevoerd met 
ledlampjes. De variant met brandende 
lucifers zou ik persoonlijk niet in de klas 
uitvoeren! In het kader van Onderzoe-
kend en Ontwerpend leren is de spinner 
een heel geschikt werkstuk. Leerlingen 

SPINNERS: 
MINI OF MAXI?

Techniek is nog nooit 
zo leuk geweest!

Bouw je eigen OPITEC-spinner met een van
de OPITEC bouwpakketten! Je kunt de vorm,
draai-eigenschappen en design helemaal zelf bepalen!

Onze nieuwe OPITEC-spinner bouwpakketten van hout of acryl
bevatten alle benodigde materialen en een handleiding 
met verschillende sjablonen als voorbeeld. 
Een “mini” spinner van plexiglas behoort 
zelfs ook tot de mogelijkheden!

Ons gehele assortiment vindt u op www.opitec.nl

Artnr. 118314

www.opitec.nl

Artnr. 118314

zo leuk geweest!zo leuk geweest!

nieuwe OPITEC-spinner bouwpakketten van hout of acrylnieuwe OPITEC-spinner bouwpakketten van hout of acryl

Artnr. 118325

kunnen hun eigen superspinner ontwer-
pen, waarbij ze moeten onderzoeken hoe 
ze hun spinner beter en langer kunnen la-
ten draaien. Denk hierbij aan het gebruik 
van magneten, ballonnen, extra kogel-
lagers, loden kogeltjes enzovoort. Laat 
leerlingen experimenteren met de plaats 
van de kogellagers, het soort materiaal, 
kogeltjes of magneten met verschillende 
gewichten en natuurlijk de grootte van 
de spinner. Een onderzoeksvraag hierbij 
zou kunnen zijn: draait een grote spinner 
beter rond dan een minispinner?
Na het experimenteren gaan de leer-
lingen hun superspinner natuurlijk 
ook realiseren, waarna het project kan 
worden afgesloten met een wedstrijd. 
Veel succes! 
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Alle van Steenis
Rector Kaj Munk College Hoofd-

dorp 
Bestaan ze nog? Bouwpakketten 
van plastic, bestaande uit vele 
onderdelen, die je met lijm, 

volgens een vast plan, aan elkaar 
kunt lijmen. Uren heb ik daaraan 

besteed in de jaren 60 – 70 van de 
vorige eeuw. Als jongetje knutselde ik 
graag. Niet alleen met bouwpakketten, 
ook met Meccano. Mijn vaardigheden 
op het gebied van figuurzagen zet ik 
jaarlijks nog steeds in bij het maken 
van een Sinterklaas surprise. Ik was 

DE KWESTIE
gezegend met twee broers die beiden 
naar de LTS gingen. Dat bestond toen 
nog. Fascinerend hoe zij mooie din-
gen maakten van ijzer en hoe zij met 
machines werkten. Elektrotechniek. Dat 
was hun passie. Zij waren altijd met hun 
handen bezig. Wanneer ik bezig was 
met mijn fiets, zelfs het plakken van een 
band, dan schoven zij mij aan de kant 
met de woorden; “Ga jij maar een boek 
lezen. Wij plakken dat bandje wel effe!” 
Het is nooit meer goed gekomen met 
mijn technische vaardigheden. 

Lieke Venderbos 
Havo 5-leerling (Techna-
sium), Christelijk Lyceum 
Delft 
Ik vind de techniek al 
leuk sinds ik klein ben, 
dit bleek in dat ik het leuk 
vond om met elektrische 
auto’s en treintjes te spelen en met 
name om daar bijvoorbeeld een baan 
voor te maken en het mechanisme 
aan te sluiten. Op school vond ik de 
vakken natuurkunde en biologie erg 

Toen je vroeger klein was... Dat betekent voor 
al onze respondenten iets heel anders. De één 
had toen nog geen toegang tot het internet 
voor de ander is het nog maar 5 jaar geleden. 
Heb je een herinnering uit jouw vroegste jeugd 
die een belangrijke invloed heeft gehad op 
jouw beeld van bètatechniek of misschien zelfs 
heeft bijgedragen aan jouw huidige beroep? We 
vroegen het rector Alle, leerling Lieke, toa Yvo 
en docent Marc.
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interessant, en natuurlijk proefjes 
doen! Ook buiten de lessen om was ik 
bezig met proefjes doen, zo had ik een 
zeepmaakset en een set om chemisch 
snoep te maken. Toen ik in groep zeven 
kwam werd ik voorgesteld aan de First 
Lego League via het Sience Centre Delft. 
Ik weet nog niet precies wat ik volgend 
jaar wil gaan doen, maar wel weet ik dat 
als dit een technische opleiding wordt 
met als gevolg een technische baan, 
dat dit een scheikundig, genetisch of 
technische ondersteunde opleiding 
wordt. Ik vind de techniek heel leuk, 
toch zal ik niet de volledig technische 
hoek induiken omdat ik het werken met 
en doen en laten van de mens ook erg 

leuk en interessant vind.

Yvo van Soest
TOA Natuurkunde 
Gymnasium Novum 
Voorburg
Herinneren geeft 

een geïdealiseerde 
samenvatting van wat je 

hebt meegemaakt. Voor mij 
is het samen met vriendjes en broers 
prutsen en knutselen op oneindig 
lang durende middagen na school en 
in het weekeinde. De stoommachine, 
kristalontvanger, Philips bouwdoos, kar 
met motor enzovoorts. Als TOA doe ik 
eigenlijk niet anders, gelukkig met wat 
meer ervaring en inzicht. Wat mij enorm 
opvalt bij de jongeren van nu is dat er 
thuis bijna nooit meer een plek is om 
dit soort spel te spelen. Wij kregen een 
oude krant op een hoekje van de tafel of 
gewoon buiten op straat en daar deden 
wij ons ding. Het lijkt er op dat met het 
toenemen van de welvaart de ruimte 
voor spelen gekrompen is. Natuurlijk 
zijn er andere mogelijkheden voor in 
de plaats gekomen maar echt handiger 
zijn de kinderen er niet op geworden. 
Zoals wij vroeger zeiden: nou, die heeft 
zijn duimen echt aan de verkeerde kant 
aangenaaid. 

Marc Prickaerts 
Docent Natuurkunde 
Bonnefantencollege/
VHBO  
Maastricht 
Ik ben opgegroeid 
op een boerderij, 
buiten schooltijd 
was ik dan ook vaak 
buiten te vinden. Ik ging 
met mijn vader mee naar de akkers of 
weilanden, om het proces van zaaien 
tot oogsten zo bewust meemaken 
heeft een grote invloed op mij gehad. 
Het motto op de boerderij was “als 
iets stuk is probeer je het te maken in 
plaats van iets nieuw te kopen” met 
enkele oude tractoren was dat ook 
vaak niet anders mogelijk. Het zoeken 
naar een oplossing met beperkte 
middelen fascineerde mij. Zo speelde 
ik vroeger ook veel met Meccano en 
keek ik graag naar series als MacGyver 
en the A-team.
Ik had moeite met het koppelen van 
natuurkunde op de middelbare school 
met bovengenoemde interesses. 
Tijdens de profielkeuze kreeg ik dan 
ook van mijn toenmalige docent 
natuurkunde (en later zeer gewaar-
deerde collega en sectiegenoot 
Peter Troquet) het advies om geen 
natuurkunde te kiezen, dit vanwege 
mijn inzet. In de bovenbouw werd de 
koppeling van natuurkunde met het 
dagelijks leven voor mij meer zichtbaar 
en ontstond mijn passie voor het vak. 
De keuze voor de lerarenopleiding 
was niet bewust, ik zocht een studie 
die in de buurt van mijn woonplaats 
Berg en Terblijt te volgen was. Dit 
combinerend met mijn interesse in 
natuurkunde kwam ik in Sittard (2e 
graad natuurkunde) uit. Aansluitend 
heb ik mijn 1e graad in Tilburg behaald 
en probeer ik nu al 5 jaar leerlingen in 
de bovenbouw te enthousiasmeren 
voor een (bewust gekozen) natuurkun-
dige vervolgopleiding.

DE KWESTIE



32 

KLEINKIJKER
 
Met deze minimicroscoop 
inspecteer je moeiteloos de 
kleine wereld om je heen. 
Verbind hem met je computer 
en zet hem op het voorwerp 
dat je wil bekijken. Dat kan 
een plant zijn, een beestje, of 
je eigen haar. Je onderwerp 
verschijnt vervolgens tot 53 
keer vergroot op het scherm. 
De kijker is zowel bekabeld als 
draadloos te verkrijgen.
 
nvon.tk/kleinkijker

G A D G E T G A D G E T

V I D E O

CRISPR-CAS9
 
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repe-
ats) is een technologie om op een precieze manier de DNA-volg-
orde in een cel aan te passen. Dat gebeurt door met behulp van 
het eiwit Cas9 zeer gericht stukken DNA weg te knippen en te 
vervangen. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld mutaties 
gericht aan te pakken en zo te voorkomen dat ze een ziekte 
veroorzaken. In deze video legt de (mede-)ontdekster van deze 
techniek uit hoe haar innovatie precies werkt.
 
nvon.tk/dnacrispr

MINICOMPUTER
 
De micro:bit is een microcontroller van de BBC, speciaal 
ontworpen om mee te leren programmeren. De micro:-
bit valt op tussen de andere microcontrollers door zijn 
formaat (43 x 52 mm), hardware en programmeer-om-
geving. Zo zitten er 25 LEDs en twee programmeerbare 
knoppen op, waardoor je gemakkelijk berichten of 
animaties kunt weergeven. Het programmeren in 
JavaScript is zo eenvoudig mogelijk gemaakt: de com-
mando’s bestaan uit blokken, die je als puzzelstukjes in 
elkaar kunt slepen. Voor het meer serieuze werk kun je 
zelf code schrijven in Python.
 
nvon.tk/kleinecomputer
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MOTOR VAN PAPIER
 
Deze achtcilinder motor is 
helemaal gemaakt van normaal 
A4-papier. Dat neemt niet weg 
dat hij loopt als een zonnetje: 
vanaf een minuut of twee kun 
je zien hoe het motortje wordt 
aangedreven door een ballon. 
Jeuken je handen al? Gelukkig 
is er voor de knutselaar in de 
omschrijving een link te vinden 
naar een bouwplaat met 
instructies.
 
nvon.tk/papiermotor 

V I D E O

G A D G E T

THE SCALE OF THE UNIVERSE
 
Deze webapplicatie volgt hetzelfde principe als de 
welbekende video “Powers of Ten” van Charles en Ray 
Eames uit 1977; vanaf menselijk perspectief zoom je in 
en uit op de wereld. Het leuke van deze webapplicatie 
is dat je met een slider zelf kunt zoomen. Als je op 
objecten klikt, krijg je een korte uitleg. Genoeg mi-
ni-onderzoek te doen dus!
 
nvon.tk/schaalapp

A P P

ORIGAMI-ORGANELLEN
 
Op deze site vind je cellen, immuunsystemen, DNA-strengen en nog veel meer. Niet als 
platte afbeelding, maar in origami-vorm. Door zelf een plantencel in elkaar te knutselen, 
kun je meteen een hoop leren over de werking ervan. Je koopt éénmalig de printbestan-
den om ze vervolgens zo vaak als je wil af te drukken. Met enkel lijm en een schaar kun je 
dus direct aan de slag.
 
nvon.tk/bio-origami
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Kennisfestival Leren in Brainport
Op deze dag in Eindhoven staat de toekomst van het 
onderwijs centraal. Technologische innovaties worden 
in rap tempo ontwikkeld en maken dat de wereld 
zoals we die kennen verandert. Dat heeft natuurlijk 
ook impact op het onderwijs. Via lezingen, workshops 
en andere activiteiten wordt gedurende deze dag 
een hoop kennis over vernieuwing in het onderwijs 
gedeeld. Daarnaast is er ruimte voor discussie: wat zijn 
op dit moment de belangrijkste ontwikkelingen, en 
hoe zorgen we samen dat we vooruit komen? Omdat 
de bezoekers niet alleen werkzaam zijn bij onderwijsin-
stellingen, maar ook bij bedrijven en overheidsinstan-
ties, valt er een hoop van elkaar te leren binnen een 
breed scala aan onderwerpen.

nvon.tk/kennisfest

AGENDA
U I T G E L I C H T :

K E N N I S F E S T I VA L 
L E R E N  I N  

B R A I N P O RT

20 en 21 oktober 2017 
TEACHER MAKER CAMP 
Docenten kunnen maker skills en 
inspiratie opdoen bij Fablab Waag 
Society. 
 
1 november 2017 
CONGRES VOOR 
ONDERWIJS EN 
ONDERZOEK 
Congres van de NRO waar wordt 
verkend hoe onderwijs en onderzoek 
elkaar kunnen versterken. 
 
3 en 4 november 2017 
CHEMIECONFERENTIE 
Conferentie in Woudschoten met dit 
jaar het thema Focus door/binnen/op 
Chemie. 
 
6 november 2017 
JET-NET WEBCAST 
ROBOTICA 
Gratis online gastles door sprekers 
vanuit het bedrijfsleven. 
 
9 november 2017 
PHYSICS LADIES’ DAY 
Meisjes maken op deze dag kennis 
met vrouwelijke natuurkundigen op 
Universiteit Leiden. 
 
14 november 2017 
KENNISFESTIVAL LEREN 
IN BRAINPORT 
Dag in Eindhoven met workshops en 
presentaties op het gebied van leren. 
 
17 november 2017 
INFORMATICS LADIES’ 
DAY 
Meisjes maken op deze dag kennis met 
vrouwelijke informatici op Universiteit 
Leiden. 
 
14 december 2017 
NVON TOA-CONGRES 
Het toa-congres vindt plaats bij 
Wageningen University, de titel is dit 
jaar Leren van de Natuur. 
 
15 december 2017 
WND-CONFERENTIE 
Congres voor docenten natuurkunde 
door de Werkgroep Natuurkunde 
Didaktiek van de NVON.
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PROEVEN MET 
PROEVEN
Onlangs ontvingen we een interessante 
lezersvraag: in het praktijklokaal mag je niet 
eten, maar wat nou als er tijdens een proef 
iets geproefd moet worden? Hoe wordt 
hiermee omgegaan op jouw school? Voor 
de komende editie over eten zijn we erg 
benieuwd naar jouw antwoord!
 
Laat het ons weten via redactie@nvon.tk.

VOLGENDE KEER IN 
TERUGKOPPELING
Geef je een practicum waar voedsel aan 
te pas komt? Hou je van spelen met je 
eten? En wat eet je om wakker te blijven in 
de les? We ontvangen graag alle soorten 
voedselverhalen, want het winternummer 
van 2017 staat in het teken van eten.
 
Benader ons vrijblijvend op  
redactie@nvon.tk.

MINIRAKETJES

Met een stukje aluminiumfolie en een lucifer(kop) kan je 
de leerlingen aardig aan het werk zetten. Wie lukt het het 
eerst een raketje te lanceren, wie komt het verst? Competitie, 
precisiewerk en onderzoek doen schreeuwen om voorrang. Je 
kunt er mee aan de slag in alle leerjaren en op alle niveaus. Op  
nvon.tk/lucifertemp wordt een methode beschreven om de ontbran-
dingstemperatuur van een luciferkop te bepalen. In de bovenbouw 
kunnen de leerlingen daarvoor vast zelf een opstelling bedenken.
Het begrip verbranding en de branddriehoek kunnen besproken worden, 
waar komt hier de zuurstof vandaan? En de veiligheid bij experimentjes 
met vuur is altijd belangrijk om even expliciet te bespreken.
Op de site nvon.tk/luciferraket staat een uitgebreid voorschrift om een 
miniraketje te maken en lanceren. De kop van een lucifer wordt in een 
stukje aluminium zot stevig mogelijk opgevouwen, waarna met een speld 
of naald langs de lucifer naar de kop toe een gasuitlaat wordt gemaakt. Hierdoor moet straks bij 
het door een lucifer of gasaansteker ontsteken van de luciferkop het ontstane gas naar achter met 
kracht kunnen ontsnappen en zal de raket gelanceerd worden. Een ware straalmotor!
De leerlingen kunnen ook zelf op internet zoeken en zelf een manier kiezen om met dit materiaal 
een miniraketje te maken en lanceren. Er zijn genoeg meer en minder geavanceerde voorbeelden 
in beeld gebracht: pssjoett!
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U als docent gee�  les via de computer.  CAD College is daarbij uw gereedschap, uw 
Computer Ondersteunend Onderwijs. CAD College Cloud bestaat uit verschillende 
so� ware programma’s. Allen geven ze les in technisch tekenen en tekeninglezen. 

Het educatieve programma CARD geeft 
de leerling individueel les in Ruimtelijk 
Inzicht en Projectieleer. Hierbij zorgen 
144 objecten en een willekeurige 
selectie van lijnen, aanzichten en 
dergelijke, voor meer dan 20.000 
opgaven. Leren met 
CARD is leuk om te 
doen waardoor de 
leerling enthousiast 
aan het werk is en 
snel leert.

Trainer CAD leert uw leerling alle 
basistechnieken van een CAD-systeem. 
Met oa: dialoog met CAD-systeem, 
plattegrond en doorsneden, symbolen, 
positioneren, plaatsen, veranderen en 
coördinaten. De trainer geeft niet alleen 
les, maar verzorgt met name ook de 
vaardigheid door de vele oefeningen. 
Daarbij gebruikt de leerling ook BCAD. 
De opstap naar een bedrijfs CAD-
systeem is hiermee gemaakt.

BCAD
Het zeer gebruiksvriendelijke en 
Nederlandstalige CAD-systeem BCAD is 
helemaal nieuw opgebouwd en
uitgegeven voor gebruik via de cloud. 
Het hoeft dus niet meer geïnstalleerd te 
worden. Met directe aanwijzingen tijdens 
het gebruik is het 
nog makkelijker om 
te tekenen met CAD. 
BCAD maakt deel uit 
van Trainer CAD

Tekeninglezen Metaal

Tekeninglezen Bouw

Tekeninglezen Installatie

Tekeninglezen Elektrotechniek

Tekeninglezen Autotechniek

TEKENEN IN DE 
TECHNIEK

CARD Ruimtelijk inzicht en projectieleerTrainer CAD

www.cadcollege.nl/COO
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