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Ta entontw1kkel1ng 
in de sche1kunde es 
Verslag van het docentenontwikkelteam TU/e 

ledere docent kent hem/haar wei, die leerling die achter 
in de klas zit en niks lijkt te doen. Of die leerling die vee I 
meer over elk onderwerp wil weten dan het lesboek 
biedt Hoe daag je ze uit om te Iaten zien wat ze kunnen? 
Het docentenontwikkelteam 'talentontwikkeling in de 
scheikundeles' maakt verdiepend en verrijkend materiaal. 

D 
e cursus 'aandacht voor excellentie in 
de betavakken' die gegeven wordt op 
de TU Eindhoven (TU/e) en het Juni
or College Utrecht (JCU) is een start

punt om op school een leeromgeving voor 
talentvolle leerlingen in te rich ten. De curs us 
biedt zowel theoretische achtergronden van 
het bevorderen van excellentie als handvat
ten om er ook mee aan de slag te gaan op 
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schooL Het is een curs us 'die uitdaagt om 
uit te dagen' 1, maar om echt een verschil te 
maken in de klas moet je als docent vooral 
vee! ervaring opdoen. 
Een aantal scheikundedocenten van de cur
sus bij de TU/e heeft daarom na de cursus 
besloten om zich verder te bekwamen en 
dee! te nemen aan een docentenontwikkel
team (DOT) om zo sam en op te trekken in 
het differentieren voor excellente leerlingen. 
De DOT 'talentontwikkeling in de scheikun
deles' is in september 2013 met acht docen
ten van start gegaan en is tot nu toe zeven 
keer bij elkaar geweest. In dit artikel doen we 
verslag van de activiteiten in het eerste jaar. 

Uitdagingen 
Er zijn voor docenten ver-
schillende uitdagingen als 
het gaat om aandacht voor 
excellentie in de les: het selec-
teren van de juiste leerlingen, het 
ontwikkelen en selecteren van materi
aal dat geschikt is om te gebruiken en het 
werkelijk in de praktijk brengen van het 
differentieren. 
Het ontwikkelteam heeft zich het eerste jaar 
gericht op het ontwikkelen en selecteren van 
materiaal voor de bovenbouw havo/vwo dat 

aansluit bij het nieuwe curriculum. Daarbij 
zijn verschillende stappen doorlopen waar
onder het vaststellen van de criteria waaraan 
het materiaal moet voldoen, het selecteren 
van gescbikte bronnen en bet schrijven van 
de eerste versies van bet materiaal. 

Criteria 
Bij het ontwikkelen van het lesmateriaal 
is uitgegaan van verscbillende criteria die 
door SLO zijn geformuleerd2

• Naast deze 
criteria bleek dater beboefte was aan bet 
ontwikkelen van materiaal dat in verscbil
lende lessituaties ingezet kon worden. Zoals 
korte pittige opdrachten die maximaal een 
lesuur in beslag nemen, tangere opdracbten 
die een praktiscbe component bebben en 
lessenreeksen die een dee! van bet bestaande 
lesmateriaal vervangen. Om leerlingen een 
bredere kijk op de cbemie te geven, vinden 
de deelnemers aan de DOT het van belang 
dat de opdrachten contextrijk zijn. 

Het sa men 
ontwikkelen van 
materiaal 
geeft energie 
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e A"maiz"ing Grain 
By Gail Haines 

ONDERZOE1<SOPDRACHT 
je hebt het artikel "Corn, the A'maiz"ing Grain" uit Chemmatters over mais gelezen en 
daarbij de voorkennisopdrachten gemaakt. 
Een toepassing waarbij mais steeds meer wordt toegepast is bioplastic. 

Zoek minimaal drie verschillende voorschriften voor het maken van bioplastic uit 
(mais)zetmeel 

2 Probeer de voorschriften uit en vergelijk de resultaten. Welk voorschrift vind je het 
beste om te gaan gebruiken in klas 3? 

In veel voorschriften worden naast water en zetmeel nog andere stoffen gebruikt. 
3 Wat is de functie van deze verschillende stoffen? 
4 Maar een werkplan om van een van de stoffen uit vraag 3 de functie experimenteel 

vast te stellen. 

CRITERIA VOOR MATERIAAL VOOR TALENTVOLLE LEERLINGEN2 

1 heeft een hoge moeilijkheidsgraad; 
2 bestaat uit interessante en uitdagende opdrachten; 
3 bestaat uit open opdrachten; 
4 laat leerlingen echte problemen oplossen; 
5 laat leerlingen werken met abstracte begrippen en generalisaties; 
6 bevat voor leerlingen nieuwe leerstof; 
7 vraagt van de leerlingen een onderzoekende houding; 
8 laat leerlingen zoeken naar samenhang en verbanden; 
9 geeft leerlingen ruimte voor zelfstand igheid en ook samenwerking; 
10 Ia at leerlingen werken met een variatie aan informatiebronnen; 
11 stimuleert de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen. 

Bronnen 
Voor het maken van verrijkings- en verdie
pingsmateriaal zijn goede bronnen onmis
baar. Het ontwikkelteam he eft de mogelijk
heden van verschillende bronnen bekeken. 
In de lesmethoden, zowel nieuwe als oude 
drukken, is soms geschikt materiaal be
schikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van extra 
onderzoeksopdrachten. Voor getalenteerde 
leerlingen zijn deze opdrachten echter vaak 

te gesloten geformuleerd en daardoor niet 
uitdagend genoeg. Ze moeten daarom nog 
wel worden aangepast voordat ze voor deze 
doelgroep geschikt zijn. 
Voor het helemaal zelf maken van opdrach
ten zijn kranten- oftijdschriftartikelen heel 
handig. Een bekende bron daarbij is Chemie 
AktueeP, maar oak op de website van het 
Chemische Weekblad4 worden regelmatig 
achtergrondartikelen gepubliceerd die ge-

Figuur 1. Een compilatie van het materiaal gebaseerd 
op een artikel uit Chern matters. 

schikt zijn voor het maken van context-
rijk materiaal. Artikelen over chemische 
onderwerpen die speciaal voor jongeren zijn 
geschreven, zijn te vinden in The Mole5, een 
uitgave van de Royal Society of Chemistry en 
Chemmatters6 van de American Chemical 
Society. The Mole is gratis te downloaden van 
de website. Voor Chemmatters is een abon
nement nodig, maar bij elke uitgave zijn twee 
artikelen gratis in te zien. Bovendien is het 
docentenmateriaal, dat bij elke uitgave hoort, 
wel openbaar. Hier kun je achtergrondinfor
matie en lesmateriaal vinden bij de onder
werpen in Chemmatters. 
Voor pittige opgaven zijn oude exam ens, 
olympiade-opgaven of lesmateriaal van voor 
de invoering van tweede fase (2001) geschikt. 
Deze bronnen hebben vaak wat minder 
context, maar bieden wel concepten aan die 
in het verlengde van het nieuwe examenpro
gramma liggen. 

Opbrengst 
In totaal he eft het ontwikkelteam dit jaar 
zo'n 70 opdrachten verzameld, aangepast 
en ontwikkeld die lijken te voldoen aan de 
gestelde criteria. 
In figuur l is een compilatie te zien van een 
opdracht, gebaseerd op een artikel uit Chem
matters. Deze opdracht bestaat uit twee 
delen. De leerlingen lezen eerst het artikel 
over de verschillende toepassingen van mais 
(zetmeel) en verwerken de informatie aan de 
hand van vragen. Daarna doen ze een onder
zoek naar het maken van plastic uit zetmeel. 
Als we deze opdracht langs de criteria leggen, 
kunnen we concluderen dat deze opdracht 
voldoet aan criterium 6, 7, 9 en 10. Hoewel 
de opdracht nag niet uitgebreid is getest, is 
hij al wel een keer gedaan door een groepje 
vwo-4leerlingen. De leerlingen kregen hier
bij de opdracht om hun bevindingen om te 
zetten naar een practicum 'bioplastic maken' 
voor de 3e klas. Dit laatste bleek voor deze 
leerlingen een van de leukste elementen van 
de opdracht. Ze waren er trots op dat hun 
practicum echt werd gebruikt. 
In figuur 2 is een dee! van een andere op
dracht te zien. Deze opdracht voor klas 3 gaat 
over metathesereacties in de koolstofchemie. 
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De nobelprijswinnende chemische reacties die 
met 'metathese' worden aangeduid zijn wei 
beschreven als een chemische dans. De 
deelnemende verbindingen zijn dan twee 
dansparen die zich even kort verenigen, van 
partner wisselen en weer uiteengaan 

Figuur 2. Een deel 
van de opdracht 
over met athese. 

Voor de opdracht is een oude eindexamen
opgave vwo (Scheikunde 1,2, 2009, tijdvak II) 
gebruikt. Deze opdracht voldoet vooral aan 
de criteria 5,6 en 8 en is in tegenstelling tot de 
opdracht over mais in een lesuur te doen. De 
leerlingen die de opgave hebben gemaakt, 
slaakten een flinke zucht aan het einde, maar 
ze von den de uitdaging wei de moeite waard. 
Een aantal van hen had de hele opgave nage
noeg goed of zelfs goed. 

Om overzicht te houden over de opdrachten, 
is er met behulp van Excel een zoeksys-
teem gemaakt waar de opdrachten worden 
ingedeeld naar onderwerp (koolstofche-
mie, redox, scheidingsmethoden, zuren en 
basen etc.), soort opdracht (open opdracht 
praktisch, gesloten opdracht praktisch, open 
opdracht theoretisch etc.) en of de opdracht 
herhalend, verdiepend ofverrijkend is. Te
vens is opgenomen wat het eindproduct is en 
de benodigde tijd. 

Samenwerken 
De deelnemers zijn erg positief over deel
name aan de DOT. De grate hoeveelheid 
gemaakt lesmateriaal is natuurlijk erg han dig, 
maar ook het samen uitwisselen van idee en 
in de bijeenkomsten is erg prettig. Het sam en 
ontwikkelen van materiaal geeft energie. Het 
geven van feedback en het krijgen van feed
back, zowel van collega's als van leerlingen, is 
van belang voor een docent die willeren. Het 
buiten de schoolsituatie treffen van enthou
siaste collega's biedt de mogelijkheid om 

elkaar te inspireren en te kijken in de keuken 
van een ander en daarvan te leren. 
Pas een klein dee! van het materiaal is 
uitgeprobeerd. Dat is het doe! voor komend 
schooljaar. Na evaluatie en aanpassen zal er 
gekeken worden hoe het materiaal beschik
baar kan worden gemaakt voor aile scheikun
dedocenten. e 

NOTEN: 
1 Citaat van een van de cursusdeelnemers (TU/e 2013-

20 14), www.scheikunde.nl/cursusbetaexcellent 

2 Malherbe, S. (ZOOS) Wat willen leerlin gen die meer 

kunnen en willen? SLO, te downloaden van 

http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo·vwo/ 

publicatie/1 06-wat·willen·leerlingen·die·meer·kunnen

en·willen 

3 Chemie Aktueel, contextopgaven voor scheikunde

onderwijs: www.chemieaktueel.nl 

4 CZW, http://www.cZw.nl 

5 The Mole, 2 maandelijkse uitgave van de Royal Society 

of Chemistry te downloaden via http://www.rsc.org/ 

eic/mole 

6 Chemmatters, kwartaal uitgave van de American 

Chemical Society, te raadplegen via http://www.acs. 

org/content/acs/en/education/resources/highschool/ 

chemmatters.html 
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http://www.praktijk.nu/lesmateri· 
aal/67/complexltelt-en-plasticitelt.html 
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