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De be ta-koers van 
Odyssee 

1 INLEIDING 

“Onderwijs moet grote talenten uitdagen” 
en “Toptalenten verdienen net zoveel 
aandacht en uitdaging als kinderen die 
niet zo goed meekomen”, schrijft 
staatssecretaris van Onderwijs Sander 
Dekker in de Volkskrant (Dekker, 2013). 
Wij hebben in Nederland de neiging om 
alles in het werk te stellen om moeilijk 
lerende kinderen toch aan hun diploma te 
helpen, maar schieten tekort als het gaat 
om het laten excelleren van de talenten. 
In hetzelfde artikel schrijf Dekker: 
“Nergens ter wereld is het verschil tussen 
hoog en laag presterende kinderen zo 
klein als in Nederland”. 

PIRLS1- en TIMSS2-metingen laten zien dat 
99 procent van de Nederlandse leerlingen 
hoger scoren dan het minimaal gewenst 
niveau voor rekenen en natuuronderwijs 
en 100 procent voor leesvaardigheid. 
“Deze unieke positie van Nederland heeft 
ook een keerzijde: er zijn weinig 
excellerende leerlingen (NWO, 2013). 

Het uitdagen van talent in het onderwijs 
krijgt na een periode van democratisering 
in het Nederlandse onderwijs steeds meer 
aandacht. In hun inleiding schrijven van 
Eijl e.a.: “Is het bestaande stelsel 
voldoende uitdagend voor talentvolle 
leerlingen en studenten? Bieden we die 
top voldoende kansen om te excelleren? 
Hoe worden zij uitgedaagd en kunnen zij 
beter worden uitgedaagd?” (Eijl, Wientjes, 
Wolfensberger, & Pilot, 2005) 

                                                      
1
 Progress in International Reading Literacy Study 

2
 Trends in International Mathematics and Science 

Study 

Onder voorzitterschap van Dr. A.H.G. 
Rinnooy Kan heeft een werkgroep van het 
innovatieplatform een adviesrapport 
geschreven met de titel “Leren Excelleren, 
Talenten maken het verschil”, waarin 
bepleit wordt de nieuwe 
onderwijsfilosofie, waarin 
talentontwikkeling centraal staat, in het 
gehele onderwijs te verankeren. 
(Innovatieplatform, 2006). Het CPB 
publiceerde een rapport waarin 
aangegeven wordt dat een toename van 
het opleidingsniveau leidt tot een stijging 
van het bruto binnenlandsproduct en 
landen met een grotere voorraad 
menselijk kapitaal beter in staat lijken 
technologie te adopteren (CPB, 2006). Er 
wordt zelfs gesproken over de 
economische effecten van excellentie. De 
onderwijsraad beschrijft in het rapport 
“Doelgericht investeren in onderwijs” 
(Onderwijsraad, 2006) het belang  om 
leerlingen met bijzondere capaciteiten in 
staat te stellen deze ten volle te 
ontwikkelen en dat er daarom meer 
ruimte moet komen voor maatwerk en 
differentiatie in de 
onderwijsprogramma’s. 

Dit zijn enkele van de vele publicaties die 
de laatste jaren aandacht vragen voor het 
weer laten excelleren van leerlingen.  

Tijdens mijn eerste stage bij de Trevianum 
Scholengroep in Sittard, sprak ik met een 
directielid over het gymnasium. In de 
afgelopen jaren had het Trevianum 
gemerkt dat het een steeds groter aantal 
leerlingen na de gymnasiumbrugklas toch 
kozen om naar twee atheneum te gaan. 
Ook tweedejaars gymnasiumleerlingen 
kozen steeds vaker om naar drie 
atheneum te gaan. Leerlingen gaven te 
kennen dat alleen het aanbieden van 
Grieks en Latijn niet voldoende motivatie 
was om extra uren in het gymnasium te 
steken. De bètagerichte leerling moet dan 
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een afweging maken tussen extra tijd 
investeren in klassieke talen en dus het 
Gymnasium volgen of tijd overhouden 
voor andere interessante zaken buiten 
school en naar het Atheneum gaan. Het 
laatste leek steeds vaker te winnen. De 
afgelopen jaren waren er steeds ongeveer 
honderd leerlingen die de school verlieten 
met een gymnasium diploma. Dit aantal 
zal echter af gaan nemen gezien het aantal 
leerlingen dat tussentijds overstapt naar 
het atheneum. 

Luisterend naar de argumenten van de 
leerlingen en de opmerkingen die uit de 
ouders klankbordgroep kwamen, is het 
Trevianum in het schooljaar 2011-2012 
gestart met de Odyssee Class. 
De Odyssee Class is een klas met alleen 
gymnasiumleerlingen die meer willen en 
meer kunnen dan wat aangeboden wordt 
in het reguliere gymnasiumprogramma. 
Het doel hiervan was om het aantal 
leerlingen dat tussentijds overstapt van 
het gymnasium naar het atheneum terug 
te dringen door andere, nieuwe en 
interessante lesstof aan te bieden, naast 
het reguliere programma met de klassieke 
talen. 

De hoofdvraag is dan ook als volgt 
geformuleerd: “Hoe ziet een geschikte 
onderwijsmodule die de meer begaafde 
leerlingen van de Odyssee Class uitdaagt 
en motiveert er uit”.  

 

Gedurende mijn stage was deze Odyssee 
Class net gestart en was het programma 
voor het eerste jaar gereed. Voor het 
tweede jaar waren ze nog op zoek naar 
lesmateriaal uit de binas-hoek. Dit was 
voor mij de aanleiding om te onderzoeken 
hoe lesmateriaal voor deze groep 
leerlingen er uit zou moeten zien. Een 
leerling werd alleen toegelaten tot de 
Odyssee Class als de cito-score hoger was 

dan een vastgesteld minimum en de 
basisschool aangaf dat dit een zeer 
intelligente leerling was (eventueel 
ondersteund door testen waaruit een 
hoog IQ bleek). Enkele leerlingen waren 
afkomstig van een Leonardoschool, een 
school voor hoogbegaafde leerlingen. 

Mijn opdracht was om een binas-module 
te ontwikkelen voor deze groep leerlingen, 
die ze in zes tot zeven weken en twee uur 
per week konden afronden. Hierbij waren 
prestaties en cijfers niet primair belangrijk. 
Het belangrijkste was dat de leerlingen 
uitgedaagd zouden worden en 
gemotiveerd aan de slag zouden gaan, 
waarbij niet zozeer het vergaren van 
kennis voorop moest staan, maar de 
metacognitieve vaardigheden 
gestimuleerd zouden worden. Als ze 
onderweg kennis en praktische 
vaardigheden zouden opdoen, dan was 
dat meegenomen. 

Dit vormt de aanleiding voor het hier 
beschreven ontwerpgericht onderzoek 
met als doel te komen tot een verrijkende 
binas-module voor de leerlingen van de 
Odyssee Class. Deze module moet ertoe 
bijdragen dat er meer variatie is in het 
verrijkingsmateriaal, waardoor het 
gymnasium ook voor de meer in bèta 
geïnteresseerde leerlingen interessanter 
zou zijn. Door modules aan te bieden die 
voor verschillende groepen interessant 
zijn, hoopt het Trevianum de motivatie 
van deze leerlingen te verhogen en 
daarmee de uitstroom naar het atheneum 
te verlagen. 

In dit document beschrijf ik op basis van 
welke theoretische uitgangspunten de 
module is ontworpen, op welke manier de 
module in de praktijk is getest en wat 
daarvan de resultaten zijn.  

Ontwerpgericht onderzoek slaat een brug 
tussen wetenschappelijk onderzoek en de 
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praktijk. De onderzoeksresultaten hebben 
de vorm van prototypes en leveren inzicht 
in de mechanismen achter de oplossing. 
Het is dus toepassingsgericht en is 
bedoeld om een vraag uit de praktijk te 
beantwoorden en oplossingen te 
ontwikkelen. De twee pijlers waarop dit 
onderzoek is gebaseerd, zijn dan ook: 

I. bestuderen van literatuur over 
hoogbegaafdheid, geschikt 
onderwijsaanbod voor de 
betreffende doelgroep en motivatie 
van leerlingen in het algemeen, 

II. het ontwerpen van een binas-
module op basis van de bestudeerde 
literatuur en het testen van deze 
oplossing in de praktijk. 

Als in dit document wordt gesproken over 
begaafde leerlingen, dan bedoel ik hier 
drie soorten leerlingen mee, die alle drie 
deel uitmaken van de Odyssee Class: 

 leerlingen die uitzonderlijk goed 
presteren, maar die niet getest zijn op 
hoogbegaafdheid, 

 leerlingen die uitzonderlijk goed 
presteren, zijn getest op 
hoogbegaafdheid, maar niet 
hoogbegaafd zijn, 

 Hoogbegaafde leerlingen, die als 
zodanig zijn gekwalificeerd. 

 

 

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen 

Breng dan geen mensen bijeen 

Om timmerhout te sjouwen 

Of te tekenen alleen 

Voorkom dat ze taken ontvangen 

Deel evenmin plannen mee 

Maar leer eerst mensen verlangen 

Naar de eindeloze zee. 

Antoine de Saint-Exupery, La Citadel 
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2 THEORETISCHE 
ACHTERGROND 

2.1 (Hoog)begaafden en leren 

Het Handbook of Gifted Education 
(Colangelo & Davis, 2003) bevat de 
belangrijkste theorieën en 
achtergrondinformatie als het gaat om 
(hoog)begaafdheid, hoe dit vast te stellen, 
hoe hiermee om te gaan en hoe deze 
doelgroep het meeste uit hun potentieel 
kan halen. Hoogbegaafdheid wordt vaak al 
op jonge leeftijd vastgesteld en langzaam 
maar zeker wordt steeds meer aandacht 
besteed aan deze groep leerlingen. In 
eerste instantie zijn ouders trots als een 
van hun kinderen hoogbegaafd blijkt te 
zijn. In tweede instantie is dat 
enthousiasme vaak een stuk minder, want 
hoogbegaafdheid gaat ook vaak samen 
met problemen. Het komt vaak voor dat 
een kind hoogbegaafd is op het ene 
gebied, maar niet op andere gebieden 
(verbaal-performaal-kloof). Dat kan frictie 
veroorzaken op sociaal-emotioneel gebied 
en in de educatie. Daarnaast is het 
onderwijs in Nederland niet ingericht om 
te gaan met hoogbegaafde kinderen. Er 
zijn wel ontwikkelingen (www.leonardo-
onderwijs.nl), maar die staan nog in de 
kinderschoenen. Veel van de geijkte 
methoden werken niet voor de begaafde 
leerlingen. Het onderwijs ziet dit vaak nog 
niet, waardoor verveling ontstaat en 
misverstanden door de omgeving. Vaak 
geldt dat hoe hoger de intelligentie van 
een hoogbegaafde leerling is, hoe groter 
deze problemen zijn. 

In dit onderzoek gaan we echter uit van de 
(hoog)begaafde leerling zoals die als 
eerste is beschreven door Renzulli. In 1977 

publiceerde Renzulli (Renzulli, 1977) een 
artikel in Gifted Child Quarterly waarin hij 
het “Enrichment triad model” 
introduceerde. 

 

Hij definieerde hoogbegaafdheid als een 
samenspel tussen: 

 hoge (intellectuele) capaciteiten 
(IQ>130) 

 doorzettingsvermogen, motivatie, 
taakgerichtheid, volharding, motivatie 

 originele oplossingen bedenken: 
creativiteit. 

Wordt alleen naar IQ gekeken, dan wordt 
onderstaande indeling gebruikt: 

IQ Omschrijving 

90 – 110 Gemiddeld 

110 – 120 Boven gemiddeld 

120 – 130 Begaafd 

130 – 150 Hoog begaafd 

> 150 Zeer hoog begaafd 

 

Renzulli definieert drie typen verrijking 
voor de (hoog)begaafde leerlingen: 

Type I verrijking 
Laat leerlingen kennis maken met breed 

Motivatie Creativiteit 

 

Buitengewone 

Capaciteiten 

Hoogbegaafdheid 

Figuur 1 Renzulli's Three ring conception of giftedness 

http://www.leonardo-onderwijs.nl/
http://www.leonardo-onderwijs.nl/
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scala aan vakken, onderwerpen, 
beroepen, personen, plaatsen en 
gebeurtenissen die normaal gesproken 
geen onderdeel uitmaken van het 
reguliere curriculum.  

Type II verrijking 
Dit type verrijking bestaat uit materiaal 
dat is ontworpen met als doel om het 
denkvermogen en de communicatieve 
vaardigheden te stimuleren. Hierbij moet 
gedacht worden aan: 

 creatief denken, kritisch denken en 
probleemoplossend denken 

 allerlei leren-leren vaardigheden 
 het leren gebruiken van 

referentiemateriaal op hoger niveau 
 schriftelijke, mondelinge en visuele 

communicatievaardigheden 
 overige kennisdragers en eventuele  

experimenten die passen bij de 
interesses die ontdekt zijn bij de type I 
verrijking. 

Type III verrijking 
Het gaat hier om activiteiten die leerlingen 
in staat stellen om onderzoekers en 
probleemoplossers te worden in real life 
onderwerpen. Het is hierbij belangrijk dat 
de leerlingen of groepjes leerlingen de 
gelegenheid krijgen om zelf activiteiten uit 
te zoeken op basis van hun eigen 
interesse. De leerling neemt nu de rol aan 
van “uitvoerder” in plaats van leerling. De 
type III activiteiten moeten plaatsvinden 
gedurende een lange periode en moeten 
te maken hebben met het uitvoeren van 
een project of het maken van een product. 
De doelen van type III verrijking zijn: 

 gelegenheid bieden aan leerlingen om 
bezig te zijn met een zelf gekozen 
probleem of kennisgebied, 

 verkrijgen van hoger niveau van begrip 
van de materie (inhoud) en methodiek 
(proces) die gangbaar zijn in specifieke 
vakgebieden, 

 ontwikkeling van authentieke 
producten die een gewenste indruk 
kunnen maken op een specifiek 
publiek, 

 ontwikkeling van zelfsturend leren op 
het gebied van plannen, organiseren, 
gebruik van hulpmiddelen, time 
management, beslissingen nemen en 
zelfreflectie, 

 ontwikkeling van toewijding, 
zelfvertrouwen en het gevoel iets 
bereikt te hebben. 

Hoe dit alles geïmplementeerd kan 
worden binnen een bestaande school, 
beschrijft Renzulli in het School wide 
Enrichment Model (SEM) (Renzulli & Reis, 
1985). SEM richt zich op het selecteren 
(screenen) van de leerlingen, het 
vaststellen van de interesse en de 
leerstijlen, het verdichten van het 
bestaande curriculum zodat er ruimte 
ontstaat voor verrijking en het aanbieden 
van de typen I, II en III verrijking. Dit 
onderzoek is gericht op de ontwikkeling 
van nieuw lesmateriaal voor verrijking 
voor de Odyssee Class - screening heeft 
dus al plaatsgevonden - en niet op de 
andere aspecten. SEM zal in dit onderzoek 
dan ook niet meegenomen worden. 

2.1.1 Productgerichte intelligentie 

Gardner presenteerde in 1983 zijn theorie 
van de meervoudige intelligenties 
(Gardner, 1983). Hij stelt dat elke 
intelligentie een eigen 
ontwikkelingstraject volgt en dat de 
verschillende intelligentiegebieden zich 
zelden synchroon ontwikkelen. Hieruit kun 
je de conclusie trekken dat 
(hoog)begaafdheid domeinspecifiek is en 
dat zelden alle intelligentiegebieden in 
uitzonderlijke mate aanwezig zijn in één 
persoon. De door Gardner gedefinieerde 
intelligenties zijn: 
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 Logisch-mathematisch 
 Visueel-ruimtelijk 
 Muzikaal-ritmisch 
 Lichamelijk-kinetisch 
 Naturalistisch 
 Interpersoonlijk 
 Intrapersoonlijk 
 Verbaal-linguïstisch 

Als dit wordt gecombineerd met Renzulli’s 
verrijkingsmateriaal, dan houdt dat in dat 
het verrijkingsmateriaal zeer divers moet 
zijn. Er zal dus verrijkingsmateriaal 
ontwikkeld moeten worden waarin elke 
leerling (lees: elke intelligentie) zijn 
creativiteit, die berust op zijn 
domeinspecifieke intelligentie, kwijt kan. 
Dat is een bijna onmogelijk taak, gezien 
het aantal en de diversiteit aan 
intelligenties. Een verrijkingsmodule 
ontwikkelen voor een diverse groep 
leerlingen, doet geen recht aan de 
specifieke intelligentie(s) van de 
individuen. 

Hieruit moeten we dus de conclusie 
trekken dat op basis van een screening 
moet worden bepaald wie beschikt over 
welke intelligentie en op basis daarvan 
zich verrijkt met materiaal dat past bij zijn 
of haar intelligentie. De type I verrijking 
van Renzulli kan hier dus een rol in spelen, 
doordat na een kennismaking met een 
breed scala aan vakken, onderwerpen, 
beroepen, personen, plaatsen en 
gebeurtenissen vastgesteld kan worden 
waar de interesse en de sterke en zwakke 
punten van een leerling liggen. 

De intelligenties die door Gardner worden 
gedefinieerd, zijn vooral op het product 
gericht, dus op de uitkomst van de 
informatieverwerking. In deze context zou 
een voetballer als Johan Cruyff 
hoogbegaafd genoemd kunnen worden, 
omdat hij een zeer hoge lichamelijke-
kinesthetische intelligentie bezit. 

2.1.2 Procesgerichte intelligentie 

Een andere benaderingswijze van 
intelligentie is die van Sternberg. Hij ziet 
intelligentie niet als iets wat 
productgericht is, maar definieert 
intelligentie vanuit het proces (Sternberg, 
2003). Sternberg definieert drie 
basisdenkvaardigheden en noemt een 
evenwichtige combinatie daarvan 
“successful intelligence”. 

Deze drie basis denkvaardigheden zijn:  

 Analytisch 
 Creatief 
 Praktisch 

Sternbergs uitgangspunt is dat iedereen 
elk van deze denkvaardigheden wel heeft, 
maar ze niet alle drie even goed beheerst. 
Meestal is iemand sterk in een of twee van 
de denkvaardigheden, maar zelden in alle 
drie. Je kunt echter pas spreken van 
“successful intelligence” als alle drie de 
denkvaardigheden in voldoende mate 
aanwezig zijn én in balans zijn. 

Als een verrijkingsmodule wordt gemaakt 
die erop is gericht om (eventueel samen 
met andere modules) te streven naar 
“successful intelligence” volgens 
Sternberg, dan zal die module er dus heel 
anders uit moeten zien dan een module 
die gericht is op de intelligentiegebieden 
van Gardner. In tabel 1 op pagina 12 staan 
de denkvaardigheden die gestimuleerd 
zouden moeten worden in een 
verrijkingsmodule die is gebaseerd op 
denkvaardigheden van Sternberg. Als het 
doel is om leerlingen te laten excelleren, 
dan is er voor het onderwijs een rol 
weggelegd om: 

1. Vooraf vast te stellen welke van de 
drie denkvaardigheden een leerling 
goed beheerst, 

2. Verrijkingsmateriaal aan te bieden dat 
de leerling in staat stelt om de minder 
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goed ontwikkelde denkgebieden te 
stimuleren en verder te ontwikkelen. 

Tabel 1 Denkvaardigheden volgens Sternberg 

A
n

al
yt

is
ch

 

Vaardigheden verbonden aan schoolse 

activiteiten 

 Inzicht 

 Logisch redeneren 

 Informatie opnemen en weergeven 

 Hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 Denkprocessen en oplossingsrichtingen 

overzien 

Deze vaardigheden worden gemeten bij IQ-

testen 

C
re

at
ie

f 

Vermogen om veel informatie tegelijk in 

verband brengen 

 Flexibel denken 

 Inventiviteit 

 Associëren en brainstormen 

 Complexe informatie tegelijkertijd 

overzien 

 Ongewone, originele vragen stellen 

 Out-of-the-box-denken 

 Inlevingsvermogen 

 Subjectiviteit 

Speelt een rol in wetenschap, kunst, 

probleemoplossend vermogen en 

samenwerken. 

P
ra

kt
is

ch
 

Het vermogen om ideeën concreet te maken 

in een maatschappelijk waardevol product: 

 Doelgericht denken en werken 

 Overzien wat bijdraagt aan het doel en wat 

niet 

 Zelfkennis: sterkte en zwakte 

  Overtuigingskracht 

 Teamwork 

 Plannen 

 Materiaalbegrip 

Praktische vaardigheden zorgen ervoor dat 

(nieuwe) kennis en creatieve ideeën zichtbaar 

gemaakt worden in een tastbaar resultaat. 

 

In het reguliere onderwijs zonder 
verrijking zal de situatie dat een begaafde 
leerling zich kan verrijken niet snel 
voorkomen. Van de taxonomie van Bloom 
(Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & 
Krathwohl, 1956) zullen de eerste drie 
lagen in het reguliere curriculum zitten, 
terwijl de begaafde leerlingen juist 
behoefte hebben aan de drie bovenste 
lagen. De denkvaardigheden van 
Sternberg worden bij begaafde leerlingen 
pas gestimuleerd – en dus op een hoger 
niveau getild – als analyse, synthese en 
evaluatie aan bod komen. 
 

 
Figuur 2 De Hogere denkvaardigheden in de taxonomie 
van Bloom: creating, evaluating en analyzing. 

Veel begaafde leerlingen zijn echte top-
down denkers (Barendrecht, 2013): ze 
leren van het geheel en vullen het met 
eigen kennis aan (holistisch leren). Dit 
komt doordat ze al veel eigen kennis 
ontwikkeld hebben. Dit is in tegenstelling 
tot de gebruikelijke bottom-up methode in 
het onderwijs (atomisme), waarbij steeds 
kleine stukjes leerstof worden 
aangeboden waarmee op den duur het 
geheel wordt verkregen. Doordat het 
onderwijs niet inspeelt op het verschil 
tussen holistisch leren en atomistisch 
leren, ontstaat er vaak verveling bij de 
begaafde leerling en kunnen er 
misverstanden ontstaan betreffende de 
motivatie van de leerling. Vaak geldt dat 
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hoe hoger de intelligentie van een 
begaafde leerling is, hoe groter deze 
problemen kunnen zijn. 

Success is attained through a balance of 

analytical, creative and practical abilities” 

(Sternberg, 2003) 

 

 

2.2 Motivatie 

Verrijkingsmateriaal heeft als doel 
leerlingen op een hoger (denk)niveau te 
krijgen. Leerlingen moeten dit niet ervaren 
als een ongewenste verzwaring van hun 
gymnasiumprogramma (wat het natuurlijk 
wel is) en dus is het belangrijk dat ze een 
intrinsieke prestatiemotivatie hebben, 
waardoor ze graag met het 
verrijkingsmateriaal aan de slag gaan. Van 
de Odyssee Class leerlingen is bekend dat 
ze op de basisschool hoog scoorden (triple 
A3, hoge cito-score) en een bredere 
interesse hebben dan gemiddeld. Er is 
echter geen uitgebreid onderzoek gedaan 
naar deze leerlingen (zie “Intermezzo 
excellentiemodel” op de volgende pagina). 
Tijdens het verkennen van de literatuur  
viel op dat motivatie vaak werd genoemd 
als een heel belangrijke factor voor 
onderwijs in het algemeen, maar niet voor 
het ontwikkelen van specifiek lesmateriaal  
(Lumsden, 1994; Sozer, 2013; Lee & 
Reeve, 2012).  

De literatuur over motivatie gaf echter wel 
voldoende aanknopingspunten om nader 
te onderzoeken of lesmateriaal zodanig 
ontworpen kan worden dat de leerling 
hierdoor meer wordt gemotiveerd. 
Hiervoor is het belangrijk om te weten wat 
motivatie is en hoe motivatie bevorderd 
kan worden. 

Motivatie kan gedefinieerd worden als: 

Motivatie is de innerlijke drive om iets te 

doen. (Ryan & Deci, 2000) 

Is er sprake van innerlijke drive zonder 
duidelijke externe beloning, dan spreekt 
men van intrinsieke motivatie. Is wel 
sprake van een beloning, dan spreekt men 
                                                      
3
 A voor rekenen, A voor spelling, A voor 

begrijpend lezen 
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van extrinsieke motivatie. Het kan zijn dat 
een extrinsieke motivatie op den duurt 
leidt tot een intrinsieke motivatie, maar 
dat hoeft niet. 

In bijlage 1 is een concept map 
opgenomen die schematisch de relatie 
laat zien tussen leren en motivatie 
(Bransford, Ann, & Rodney, 2000). Leren 
wordt bevorderd door leeractiviteiten en 
als leerlingen meer tijd stoppen in 
leeractiviteiten, dan heeft dat een positief 
effect op het leren. Door een grotere 
motivatie zijn leerlingen bereid meer tijd 
te besteden aan het leren. Nut en 
uitdaging zijn volgens dit model de 
factoren die de motivatie verhogen.  

Motivatie is dus de bereidheid van een 
leerling om tot actie over te gaan. 
Interesse is duidelijk iets anders dan 
motivatie. Een leerling kan geïnteresseerd 
zijn in een onderwerp zonder tot actie 
over te gaan. Als een groep leerlingen op 
een constructivistische manier deel 
moeten nemen aan een leerproces, dan is 
interesse alleen niet voldoende. De 
leerlingen dienen daadwerkelijk 
gemotiveerd worden om deel te nemen 
aan de leeractiviteiten. 

Er zijn veel bestaande modellen om 
motivatie te beschrijven en te meten. Een 
van de modellen is opgenomen in bijlage 1 
(Bransford, Ann, & Rodney, 2000). Mijn 
keuze is echter gevallen op het ARCS-
model van John Keller (Keller, 
Development and Use of the ARCS Model 
of Instructional Design, 1987). De keuze 
voor dit model had twee redenen. Ten 
eerste heeft John Keller voor het opstellen 
van zijn model een grondige review 
gemaakt van de meest gangbare literatuur 
met betrekking tot motivatie. Uit deze 
literatuur heeft hij zijn model 
gedestilleerd. Ten tweede heeft dit model 
als prettige bijkomstigheid dat vanuit het 

ARCS-model een link is gelegd naar les-
design en dat is exact waarvoor ik het wil 
gebruiken. 

Keller geeft aan dat motivatie het product 
is van vier invalshoeken, samengevat in de 
term “ARCS”: 

 Attention  

 Relevance: 

 Confidence: 

 Satisfaction: 

 

Attention 
De  aandacht van de leerling zal opgewekt 
moeten worden. Dat kan incidenteel 
tijdens lessen door onverwachte 
gebeurtenissen, maar belangrijker is het 
om bij de leerling de behoefte te kweken 
om informatie op te zoeken of om vragen 
te definiëren: Inquiry arousal.  

Relevance 
Het onderwerp moet relevant zijn, de 
leerling aanspreken, in relatie staan tot de 
leefwereld van de leerling en duidelijk 
doelgericht zijn. Het is belangrijk dat de 
leerling zelf een doel stelt of weet wat het 
uiteindelijke doel is: familiarity & goal 
oriented. 

Figuur 3 Motivatie: het ARCS-model van 
John Keller 
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Confidence 
De leerlingen moeten er vertrouwen in 
hebben dat ze het kunnen. Een onderwerp 
kan heel relevant zijn, maar als de leerling 
er absoluut geen vertrouwen in heeft dit 
ooit tot een goed einde te brengen, dan 
zal de motivatie er niet zijn. Dat betekent 
dat de verwachtingen en de 
beoordelingscriteria bekend moet zijn. 
Voor elke leerling moet er een uitdagend 
doel zijn, wat inhoud dat er dus meer dan 
een doel moet zijn. Laat leerlingen hun 
eigen uitdaging kiezen en hun eigen doel 
stellen: expectancy & goals. 

Satisfaction 
In de perceptie van de leerling moet er 
een goede balans zijn tussen de te 
investeren tijd en het leereffect. Als de 
leerlingen hun nieuw vergaarde kennis 
kunnen toepassen in de reële wereld, dan 
levert dat een hoge mate van bevrediging 
op. Goede en positieve feedback voegt 
hier nog een extra dimensie aan toe: 
natural & positive consequences. 

2.2.1 Het meten van motivatie 

Motivatie als zodanig is moeilijk te meten, 
maar de vier invalshoeken (attention, 
relevance, confidence, satisfaction) zijn 
wel te meten aan de hand van een 
vragenlijst. Keller heeft op basis van het 
door hem opgestelde ARCS-model een 
survey opgesteld waarmee de motivatie 
van leerlingen kan worden gemeten 
(Keller, 1987b). Dit is een lijst met 36 likert 
scale vragen. Ten behoeve van een 
praktijkonderzoek naar het effect van een 
computergame op de wiskundige 
prestaties en de motivatie van een klas  
heeft Kebritchi (2008) deze vragenlijst 
ingekort en toegepast op zijn 
praktijksituatie. Omdat deze situatie goed 
te vergelijken is met de situatie in dit 
onderzoek, heb ik deze vragenlijst  

vertaald naar het Nederlands. Beide 
vragenlijsten zijn opgenomen als bijlage 3. 

Iedere pijler wordt middels 5 vragen 
onderzocht. Elke vraag kan beantwoord 
worden met een score van 1 tot en met 5 
(“niet waar” tot en met “helemaal waar”). 
Sommige vragen worden in negatieve 
vorm gesteld en de uitkomst moet dan 
ook gespiegeld worden. Dit is in bijlage 4 
te zien aan de toevoeging “Reverse” 
boven de kolom.  

Intermezzo Excellentiemodel 
‘School aan zet’ is een organisatie die in 
opdracht van het ministerie van OCW 
scholen bijstaat in hun ontwikkeling in het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit en 
biedt onder andere allerlei informatie aan 
over excellentie. Een van de onderzoeken 
die is gedaan is “Het excellentiemodel” 
(Platform Bèta Techniek, 2011). Hierin 
worden zeven stellingen (dimensies) 
onderzocht bij jongeren en op basis 
daarvan de excellentie-types gedefinieerd. 
Deze types zijn: 

 Zelfbewuste generalist 

 Statusgerichte toekomstplanner 

 Gemaksgerichte levensgenieter 

 Berustende volgers 

Het is interessant om te bepalen tot welk 
type de leerlingen in de Odyssee Class 
behoren en hoe zij scoren op  “intrinsieke 
prestatiemotivatie” en “prestatie-
urgentie”. Hiermee zou nog beter 
ingespeeld kunnen worden op de interesse 
en behoefte van de leerling. Dit maakt 
echter geen deel uit van dit onderzoek. 

Als na het uitvoeren van de module een 
motivatiemeting volgens de vragenlijst is 
uitgevoerd, kan het zijn dat een of enkele 
aspecten moeten worden verbeterd om 
een minimumniveau aan motivatie te 
bereiken. Hierover zijn in de literatuur veel 
tips en ideeën te vinden. Interessant om 
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te melden zijn de tips die David Bergin 
geeft om de situationele interesse te 
verhogen (Bergin, 1999). Het verder 
uitwerken van het verbeteren van de 
motivatie op de verschillende onderdelen 
valt buiten de scope van dit onderzoek. 
Bergin geeft adviezen hoe de 
attentiewaarde verhoogd kan worden. 
Enkel belangrijke aspecten zijn: 

 Hands-on: dingen doen 

 Novelty: hele nieuwe zaken 

 Social Interaction: groepswerk 

 Visible author: externe sprekers 

 Modelling: rolmodellen ontmoeten 

 Content: drama, emotie, seks 

 Humor: grappige anekdotes 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen 
van zaken die alle vier de onderdelen van 
het ARCS-model kunnen versterken. 

2.3 Integrated curriculum 
model 

In de literatuur over het ontwikkelen van 
lesmateriaal voor (hoog)begaafde 
kinderen, wordt naast motivatie veel 
gerefereerd aan het ‘Integrated 
Curriculum Model’ (Vantassel-Baska, 
2003). Dit model komt er samengevat op 
neer dat de hogere denkvaardigheden 
(taxonomie van Bloom: analysis, creation, 
evaluation) niet aangeboden moeten 
worden via losse, individuele 
onderwerpen, maar via rijke, complexe, 
vakoverstijgende content, die te maken 
heeft met actuele, belangrijke thema’s en 
ideeën, waarbij zowel het toegepaste als 
het theoretische een rol spelen. 

Bij de ontwikkeling van lesmateriaal is het 
belangrijk dat elk van deze drie dimensies 
aan bod komt.  

Advanced content 
De te behandelen onderwerpen moeten 
duidelijk van een hoger niveau zijn dan 
wat de leerlingen in hun huidige leerjaar 
aangeboden krijgen bij de reguliere 
vakken. In het geval van de Odyssee Class 
(twee jaar gymnasium) moeten aspecten 
aan bod komen die pas in de derde of zelfs 
in de bovenbouw aan bod komen. 

Process-product 
Hogere denkvaardigheden moeten 
aangesproken worden, waardoor 
leerlingen gedwongen worden om door 
middel van analytisch denkvermogen 

Advanced 

Content 

Process-

Product 

Issues/ 

Themes 

Figuur 4 De drie dimensies in het ICM 
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(proces) tot de oplossingen te komen. 
Zoeken naar de samenhang tussen 
verschillende elementen stimuleert dit 
proces nog meer. Hierbij is het van belang 
dat ze ook een product opleveren, 
schriftelijk (bijvoorbeeld: concept 
mapping) of mondeling.  
In de binas-vakken kan het doen van 
onderzoek en het zelf verzinnen van 
experimenten deze hogere 
denkvaardigheden aanspreken. 
Probleemgestuurd onderwijs (PGO) is hier 
een mooi voorbeeld van. 

Issues/Themes 
De onderwerpen moeten bij voorkeur 
reële problemen zijn of onderwerpen die 
aansluiten bij de leefwereld van de  
leerlingen. 
 

 

2.4 Conclusie 

Op basis van de theorieën van Renzulli 
begint verrijkingsmateriaal voor begaafde 
leerlingen met type I verrijking: 
kennismaken met een breed scala aan 
onderwerpen om te bepalen waar per 
leerling de interesse ligt. Kritisch denken, 
probleemoplossend vermogen en 
metacognitieve vaardigheden zijn op dat 
moment nog niet aan de orde. 

Wordt Gardner gevolgd, dan zou het 
verrijkingsmateriaal domeinspecifiek 
ontwikkeld moeten worden, maar 
aangezien de Odyssee Class niet gericht is 
op domeinspecifieke intelligenties, zal de 
module niet op basis hiervan ontwikkeld 
worden. Naast de Odyssee Class biedt het 
Trevianum stromen aan die wel 
domeinspecifiek zijn (muze-stroom, sport-
stroom, arti-stroom). 

Het oorspronkelijke doel van de Odyssee 
Class komt het meeste overeen met de 
denkvaardigheden zoals door Sternberg 
beschreven. Deze denkvaardigheden 
moeten dan ook herkenbaar aanwezig zijn 
in de module.  

Op basis van het bovenstaande kunnen de 
volgende richtlijnen voor de ontwikkeling 
van de bèta-module opgesteld worden: 

 De module moet het karakter hebben 
van een kennismaking met een 
vakgebied c.q. onderwerp. (Type I, 
Renzulli) 

 De module is niet bedoeld voor een 
specifiek domein (Gardner). 

 De module is vooral gericht op 
denkvaardigheden (Sternberg) 

Naast deze drie algemene richtlijnen 
voortgekomen uit de theorieën van 
Renzulli, Gardner en Sternberg, kunnen op 
basis van de theorie over motivatie (zie 
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paragraaf 2.2) enkele inhoudelijke 
kenmerken gedefinieerd worden voor de 
module:  

 Zorg voor aandachtrichters (niet alleen 
incidenteel), 

 Leerlingen moeten uit zichzelf vragen 
gaan stellen, 

 Het onderwerp moet leerlingen 
aanspreken en het moet in hun 
leefwereld passen, 

 Werk naar een duidelijk doel toe, 
 Maak duidelijk waarop ze beoordeeld 

worden en wat de doelen zijn, 
 Verworven kennis moet een 

meerwaarde voor de leerlingen zijn, 
 Eindig positief: waardering, feedback. 

Het integrated curriculum model (zie 
paragraaf 2.3) voegt hier nog enkele zeer 
concrete richtlijnen aan toe: 

 Nadruk op verdieping in plaats van 
verbreding, 

 Nadruk op concepten in plaats van op 
feiten, 

 Aanspreken van hogere 
denkvaardigheden (Bloom), 

 Vraag producten zoals: concept maps, 
schriftelijk of mondeling betoog en 
overtuiging, 

 Vakoverstijgende onderwerpen, 
 Metacognitie: vraag naar reflectie over 

het leerproces, 
 Ontwikkel gewoontes in denken: 

nieuwsgierig, objectief, sceptisch, 
 Stimuleer het actief leren en probleem 

oplossend vermogen door leerlingen 
verantwoordelijk te maken voor hun 
eigen leerproces, 

 Gebruik moderne technieken: PC, 
tablet, data acquisitie en verwerking 

 

Als de Odyssee Class bedoeld is om deze 
leerlingen te laten excelleren, dan kan dat 
alleen maar als: 

 Er een goede screening plaatsvindt 
waardoor bekend is wat de sterke en 
de minder sterke vaardigheden van de 
leerling zijn, 

 Goed en divers verrijkingsmateriaal 
aanwezig is dat de leerling in staat 
stelt te werken aan “successful 
intelligence”. 
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3 METHODE 

3.1 Ontwerpgericht onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de 
onderzoekstrategie ontwerpgericht 
onderzoek. In het “Bronnenboek 
Onderzoekstrategieën” (Bruïne, Everaert, 
Harinck, Riezenbosch-de Groot, & Ven, 
2011) wordt ontwerpgericht onderzoek als 
volgt gedefinieerd:  

‘Ontwerpgericht onderzoek is de 

systematische studie van het ontwerp, de 

ontwikkeling en de evaluatie van 

onderwijskundige interventies ( zoals 

programma’s, leer- en onderwijsmethodiek 

en onderwijsmaterialen, producten en 

systemen) als oplossingen voor complexe 

problemen in de onderwijspraktijk, die zich 

eveneens tot doel stelt om onze kennis over 

de kenmerken van deze interventies en de 

processen waarbinnen deze worden 

ontworpen en ontwikkeld te vergroten.’ 

De ontwikkeling van een nieuwe module 
en het evalueren van deze module, 
aangevuld met het vergroten van de 
kennis op het gebied van onderwijs aan 
(hoog)begaafde leerlingen, past 
uitstekend in deze onderzoekstrategie. 

In het “Handboek ontwerpgericht 
wetenschappelijk onderzoek” (Aken & 
Andriessen, 2011) worden de onderdelen 
genoemd  die bij deze methode aan bod 
dienen te komen: 

 Veldprobleem 
 Literatuuronderzoek 
 Voorstel-oplossing en case study 
 Evaluatie 
 Ontwerpstelling 

Veldprobleem 
Op pagina 6 staat de hoofdvraag vermeld. 
Deze is tevens het veldprobleem binnen 
ontwerpgericht onderzoek. De hoofdvraag 
is: “Hoe ziet een geschikte 
onderwijsmodule die de meer begaafde 
leerlingen van de Odyssee Class uitdaagt 
en motiveert er uit”.  

Literatuuronderzoek 
Er is literatuuronderzoek gedaan naar het 
veldprobleem om te achterhalen aan 
welke eisen dit soort modulen moeten 
voldoen en binnen welke 
(school)structuur deze moeten worden 
aangeboden.  
De meeste informatie is afkomstig van het 
“Handbook of Gifted Education” 
(Colangelo & Davis, 2003). Aan de hand 
van de kennis opgedaan uit deze literatuur 
worden richtlijnen gegeven waaraan een 
module zou moeten voldoen. Dit 
resulteert in de ontwerpdoelstelling voor 
de te ontwikkelen module.  

Voorsteloplossing en case study 
Volgens de ontwerpdoelstelling wordt de 
lesmodule ontwikkeld. In dit geval bestaat 
de module uit een tekstboek en een 
werkboek. Deze module kan een 
voorbeeld zijn van lesmateriaal voor 
leerlingen die meer uitdaging zoeken dan 
het reguliere voortgezet onderwijs ze 
aanbiedt.  

Evaluatie 
De ontwikkelde module is in de praktijk 
getest, doordat de leerlingen van een 
Odyssee Class de theoretische en 
praktische opdrachten hebben uitgevoerd. 
Na afloop is een enquête afgenomen om 
te bepalen in hoeverre deze leerlingen 
door deze module gemotiveerd waren om 
meer te leren over dit onderwerp. Deze 
enquête is gebaseerd op onderzoek naar 
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de deelfactoren die samen zorgen voor 
‘motivatie’ (zie paragraaf 2.2).  

Ontwerpstelling 
Uiteindelijk wordt als resultaat van 
ontwerpgericht onderzoek de 
ontwerpstelling opgesteld. Hierin wordt 
aangegeven hoe het veldprobleem kan 
worden aangepakt met een 
onderwijskundige interventie, waarbij 
tevens wordt aangegeven wat de te 
verwachten resultaten zijn van deze 
interventie.  

3.2 Lesmodule: Home made 
vitamines 

Op basis van het voorgaande is de module 
“Home made vitamines” ontwikkeld. Deze 
lesmodule bestaat uit een tekstboek en 
een werkboek. Beiden zijn als bijlage 
opgenomen (zie bijlage 6). Dit is de 
voorstel-oplossing zoals bedoeld in 
ontwerpgericht onderzoek. Dit hoofdstuk 
beschrijft hoe de module op basis van het 
literatuuronderzoek is opgebouwd. 
De module bestaat uit een tekstboek en 
een werkboek. Deze documenten zijn niet 
opgenomen in dit document, maar apart 
bijgeleverd. De module gaat over het 
maken van een kwalitatief goed en gezond 
vitaminedrankje, hoe je bepaalt of er 
voldoende voedingsstoffen in zitten, 
waarom je lichaam die stoffen nodig heeft 
en je lichaam die stoffen verwerkt. De 
leerlingen moeten aan het eind van de 
reeks ook zelf een drankje gaan maken 
volgens een van de meegeleverde 
recepten of volgens een eigen recept. 
Tijdens de (praktijk)lessen leren ze hoe je 
analyses uitvoert en zien ze – op dat 
moment nog – vreemde dingen gebeuren. 
Bij de opzet van deze binas-module voor 
de tweedejaars Odyssee Class leerlingen is 

getracht zoveel mogelijk elementen die uit 
het voorgaande onderzoek naar voren 
kwamen hierin op te nemen. 

Literatuur (hoogbegaafdheid) 
Hieruit kwamen de volgende richtlijnen 
voor de module voor de tweedejaars 
Odyssee Class leerlingen: 

 De module moet het karakter hebben 
van een kennismaking met een 
vakgebied c.q. onderwerp. (Type I, 
Renzulli) 

 De module is vooral gericht op 
denkvaardigheden (Sternberg) 

De leerlingen moeten een aantal 
experimenten uitvoeren en krijgen te 
maken met voedingsstoffen, de werking 
van het lichaam en analysetechnieken. De 
diepgang is beperkt gehouden, om het 
karakter van kennismaking te behouden. 

De opzet van elk onderdeel van de module 
is als volgt: 

 Tekstboek: 
- korte introductie van het onderdeel 
- voorbereiding op het experiment 
- verwerking gegevens 

 Werkboek: 
- Voorbereidende vragen 
- Onderzoeksvraag 
- Beschrijving van het experiment 
- Vragen n.a.v. experimenten 

Doordat aan deze module geen 
waardering wordt toegekend in de vorm 
van een eindcijfer, wordt de nadruk meer 
op kennismaken gelegd dan op prestatie. 

De werkwijze zorgt ervoor dat de 
leerlingen zich vooraf aan de hand van 
vragen moeten voorbereiden. Hiermee 
verkrijgen ze de basiskennis die nodig is 
om het experiment uit te voeren. Na het 
experiment moeten ze aan de hand van 
vragen verklaringen zoeken voor hetgeen 
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ze hebben waargenomen. De leerlingen 
worden aan het denken gezet. 

De module besteedt weinig aandacht aan 
het uitleggen van concepten. Het wordt 
aan de leerling overgelaten om dit uit te 
zoeken aan de hand van sturende vragen. 
Hierdoor worden de vaardigheden ‘logisch 
redeneren’, ‘informatie opnemen en 
weergeven’ en ‘oplossingsrichtingen 
overzien’ getraind. Deze vaardigheden 
worden door Sternberg genoemd bij het 
analytisch vermogen. 

De leerlingen zijn elke ‘les’ bezig met het 
uitvoeren van proeven en analyses, 
waardoor de praktische vaardigheden 
‘doelgericht werken’, ‘teamwork’, 
‘plannen’ en ‘materiaalbegrip’ worden 
versterkt. Niet elke praktische opdracht 
duurt even lang en van sommige 
opdrachten is het resultaat pas een of 
enkele dagen later bekend. De leerlingen 
zullen goed moeten plannen om alles op 
een slimme manier af te krijgen. 

Rollen 
Er worden teams van vier leerlingen 
gevormd. In elk team worden rollen 
toegekend aan de leden. Ze kunnen een 
rol gedurende de hele module aannemen, 
of ze kunnen deze rol wekelijks 
veranderen. Door leerlingen een bepaalde 
rol en daarmee verantwoordelijkheid te 
geven, worden de leerlingen voorbereid 
op teamwork, plannen en samenwerken, 
zaken die Sternberg noemt bij de 
denkvaardigheden. Het kan interessant 
zijn om te observeren wie welke rol 
aanneemt en dit later, wanneer met 
modules van type II wordt gewerkt, te 
gebruiken. 

Literatuur (motivatie) 
De onderzochte literatuur over motivatie 
leverde elementen op waaraan 
lesmateriaal zou moeten voldoen. 

Onderstaand een opsomming van deze 
elementen en hoe is getracht deze onder 
te brengen in het lesmateriaal. 

 Zorg voor aandachtrichters: 
direct praktisch bezig zijn, vreemde 
praktische verschijnselen, 

 Leerlingen moeten uit zichzelf vragen 
gaan stellen: 
proeven uitvoeren en vreemde dingen 
zien, 

 Aanspreken, in leefwereld passen: 
er is veel aandacht voor voeding, 

 Werk naar een duidelijk doel toe: 
ze gaan zelf een vitaminedrankje 
maken, 

 Maak duidelijk waarop ze beoordeeld 
worden en wat de doelen zijn: 
het werkboek geeft aan wat ze moeten 
uitzoeken, welke bovenliggende vraag 
opgelost moet worden, 

 Verworven kennis moet een 
meerwaarde voor de leerlingen zijn: 
ze begrijpen iets meer van hun eigen 
lichaam en spijsvertering, begrijpen 
etiketten op voedingsmiddelen iets 
beter 

 Eindig positief: waardering, feedback. 
Ze mogen een eigen vitaminedrankje 
maken volgens een eigen recept. 

Literatuur (ICM) 
Het integrated curriculum model geeft ook 
een opsomming van elementen die in 
goed lesmateriaal voor (hoog)begaafden 
zou moeten zijn verwerkt. Onderstaand 
een overzicht van hoe deze elementen in 
het lesmateriaal zijn verwerkt. 
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 Nadruk op verdieping in plaats van 
verbreding. 
Niet van toepassing. Deze module is 
gebruikt als 
kennismakingsmodule(type I) en niet 
als type II of type III (Renzulli) 

 Nadruk op concepten in plaats van op 
feiten. 
Elke les behandelt een concept. 
Bijbehorende feiten moeten ze 
opzoeken. 

 Aanspreken van hogere 
denkvaardigheden (Sternberg/Bloom). 
Na elk practicum blijven er vragen 
open. Deze moeten ze zien op te 
lossen, terwijl ze de benodigde kennis 
nog niet hebben en de verbanden nog 
niet kennen. 

 Vraag producten (presentaties, mind 
maps, concept maps) 
Is niet opgenomen in de module. Dat is 
wel belangrijk bij type II en zeker bij 
type III verrijkingsmateriaal 

 Vakoverstijgende onderwerpen 
De module bevat chemische en 
biologische concepten. 

 Metacognitie: laat de leerling of de 
groep terugkijken op de uitvoering van 
de gehele module en aangeven wat 
goed en wat niet goed is gegaan.  
Is niet opgenomen in de module. Dat 
komt aan bod bij type II en type III 
verrijking. 

 Ontwikkel gewoontes in denken. 
Is in deze fase nog niet nodig.  

 Stimuleer het actief leren en probleem 
oplossend vermogen. 
Leerlingen moeten zelf de vragen die 
uit het practicum voortkomen 
uitzoeken. 

 Gebruik moderne technieken: PC, 
tablet, data acquisitie en verwerking. 
Coach en een PC zijn gebruikt voor de 
data-acquisitie bij bepaalde proeven.  

3.3 Evaluatie van de module 

De voorlaatste stap bij ontwerpgericht 
onderzoek is het evalueren van de 
voorstel-oplossing. Dit hoofdstuk 
beschrijft de praktische uitvoering van de 
module en wat de resultaten zijn van de 
meting van de motivatie.  

Deelnemers en context 
De Odyssee Class is een aparte klas van 
het gymnasium, een van de scholen van 
de Trevianum Scholengroep. De andere 
twee scholen zijn havo Trevianum en 
atheneum Trevianum. 

De leerlingen van de tweedejaars Odyssee 
Class waren de deelnemers aan dit 
onderzoek. In totaal namen 24 leerlingen 
deel, zijnde de gehele tweedejaars 
Odyssee Class. Leerlingen komen vanuit 
de basisschool in de eerstejaars Odyssee 
Class terecht als ze voldoen aan: 

 Aanbeveling door de basisschool 
 Cito-score minimaal 547 
 AAA-score voor reken, spelling en 

begrijpend lezen 
 Extra lesstof gedaan op basisschool 

 Speciale aanmelding door ouders voor 
Odyssee Class 

 Acceptatie door Trevianum door middel 
van proefopdracht  
 Samenwerking 
 Onderzoekende houding 
 Gretig naar kennis 

Deze 24 leerlingen zitten in een klas en 
volgen als klas het reguliere Gymnasium 
lesprogramma. Er wordt extra aandacht 
besteed aan betekenisvol leren via de 
probleemgeoriënteerde aanpak. Cultuur, 
taal, maatschappij, media en high tech 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Cambridge Engels en de Chinese taal en 
cultuur maken hier deel van uit. Dit 
programma wordt aangevuld met de 
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module die is ontwikkeld op basis van dit 
onderzoek. 

Trevianum beschikt over enkele lokalen 
die ingericht zijn als 
natuurwetenschappelijke 
onderzoeksruimte. Hierin zijn alle 
faciliteiten aanwezig die nodig zijn bij de 
uitvoering van biologische en chemische 
praktijkopdrachten, geschikt voor het 
voortgezet onderwijs: 

 Werkbladen, 

 Gas, 

 Water, 

 Zuurkast, 

 Coach + sensoren, 

 Computers, 

 Glaswerk 

 Chemicaliën, 

 Branders. 

Een van deze lokalen is gedurende zes 
opvolgende weken gereserveerd voor 
deze lesmodule.  

Uitvoering 
Enkele weken voordat de lessenreeks zou 
worden uitgevoerd, heb ik contact gehad 
met de directie, de scheikunde sectie 
(TOA’s) en de docent die de uitvoering zou 
begeleiden. De nog ontbrekende 
materialen en chemicaliën zijn 
aangeschaft en klaar gezet. De docent die 
de practica zou inleiden, verzorgde ook 
techniekmodules voor deze Odyssee Class. 
Hij stelde voor om een groepsindeling te 
maken waarbij  elke groep tijdens een les 
een ander practicum uitvoerde. Hiervoor 
is een matrix opgezet, waarop elke groep 
kon zien welk practicum ze nog moesten 
uitvoeren (zie figuur 5). In totaal waren er 
vijf groepen leerlingen die elk 5 
lessen/practica moesten uitvoeren. 
Tijdens de zesde bijeenkomst konden de 
leerlingen hun eigen vitaminedrankje 

maken en de laatste vragen van het 
werkboek maken. 

 
Figuur 5 Matrix van uit te voeren experiment 

Enquête 
Op basis van de criteria die zijn opgesteld 
na bestudering van literatuur is de 
lesmodule opgezet. Hierin zijn de 
richtlijnen verwerkt zoals beschreven in 
paragraaf 2.4. Door middel van een 
enquête is gemeten in hoeverre de 
module voldoet aan de vooraf gestelde 
doelstelling om een lesmodule te 
ontwikkelen die de leerlingen uitdaagt, 
interesseert en motiveert, waardoor het 
voor de leerlingen aantrekkelijk is om op 
het gymnasium blijven. 

In paragraaf 2.2.1 is de enquête ter sprake 
gekomen die Keller (1987b) heeft 
opgesteld aan de hand van zijn ARCS-
model (Instructional Materials Motivation 
Survey: IMMS) en de ingekorte enquête 
die Kebritchi (2008) heeft gebruikt (Course 
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Motivation Survey: CMS). Kebritchi 
onderzocht met deze enquête de invloed 
die een game had op de motivatie van 
leerlingen. Dit onderzoek richt zich op de 
ontwikkeling van een bèta-module die tot 
doel heeft verrijkend lesmateriaal aan te 
bieden, zodat de leerlingen gemotiveerd 
worden op het gymnasium te blijven. Een 
enquête die de specifieke aspecten van 
motivatie meet, is dan het meest 
geschikte instrument. De situatie die 
Kebritchi beschrijft komt heel sterk 
overeen met de situatie van de Odyssee 
Class die deze module uitvoert. De 
ingekorte enquête van Kebritchi is 
vertaald en als zodanig gebruikt. De 
originele en vertaalde versies van de 
enquête zijn opgenomen als bijlage 3. 

De lesmodule is ontwikkeld als type I 
verrijking (interesse bepalen, kennis 
maken met de materie), waardoor het 
opdoen van kennis en vaardigheden geen 
primair doel is. Het heeft dan ook geen 
toegevoegde waarde om te meten of de 
kennis is toegenomen of dat de leerlingen 
nieuwe vaardigheden hebben opgedaan. 
De enquête is bedoeld als een situationele 
meting van het niveau van motivatie met 
betrekking tot deze module. 

Analyse gegevens 
De antwoorden op de vragen kunnen 
gegeven worden in een schaal van 1 tot 5. 
De minimum score van de enquête is 20, 
de maximum score 100 en een midden 
van 60. Elk onderdeel van ARCS 
(Attention, Relevation, Confidence, 
Satisfaction) bevat 5 vragen, waardoor de 
minimum-, maximum- en middenwaarde 
voor elk onderdeel hetzelfde zijn. 

Deze enquête is een situationele meting, 
waardoor er geen verwachtingen zijn. De 
enige richtlijn die kan worden 
aangehouden is een score van 3 als zijnde 
voldoende voor dat onderdeel en voor de 

totale motivatiescore. Is een score lager 
dan 3, dan is dat een signaal dat de 
lesmodule op dat onderdeel wellicht 
verbeterd kan worden. Als dezelfde groep 
deze enquête invult na het uitvoeren van 
verschillende lesmodules, dan kunnen de 
onderlinge resultaten vergeleken worden 
en ontstaat er een duidelijk beeld van de 
groep en hoe de lesmodules zich tot elkaar 
verhouden. 

De score van een onderdeel wordt 
bepaald door het gemiddelde te nemen 
van de score van de 5 vragen van het 
betreffende onderdeel. Door de 4 scores 
van de 4 verschillende onderdelen te 
middelen wordt de totaalscore voor de 
motivatie verkregen. 

Enkele vragen zijn negatief gesteld, 
waardoor de score moet worden 
geïnverteerd. 5=1, 4=2, 3=3, 2=4 en 5=1. 
Deze vragen zijn aangeduid met “reverse”. 

De vragen zijn als volgt ingedeeld: 

 Attention: 2, 6, 10 (reverse), 15, 16 
(reverse) 

 Relevance: 5, 7, 11, 12, 18 (reverse) 

 Confidence: 1, 3 (reverse), 8, 14, 19 
(reverse) 

 Satisfaction: 4, 9, 13, 17, 20 (reverse) 
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4 RESULTATEN 

De motivatie van de leerlingen is gemeten 
door ze de Nederlandstalige vragenlijst uit 
bijlage 3 te laten invullen. De scores zijn 
opgenomen in bijlage 4. Per vraag is 
aangegeven tot welke categorie deze 
behoort en of de vraag negatief is gesteld. 

Analyse scores 
Drie vragen scoren het laagste 
gemiddelde: 1,9. Dat zijn de vragen 4, 9 en 
13. Alle drie deze vragen komen uit de 
categorie “satisfaction”.  

Vraag 4: “Ik geloof dat het afronden van 
deze module mij een gevoel van 
tevredenheid zal bezorgen.” 
Vraag 9: “Ik vind het vak zo interessant, 
dat ik graag meer van dit onderwerp wil 
leren.” 
Vraag 13: “Ik kan er daadwerkelijk van 
genieten om opdrachten voor dit vak te 
maken.” 

Dit betekent dat drie van de vijf vragen 
over “satisfaction” lager scoren dan 
wenselijk. Opvallend is wel dat vraag 20 
erg positief beantwoord wordt, wat 
betekent dat de leerlingen de module wel 
de tijd en moeite waard vinden. 

Vier vragen scoren een gemiddelde groter 
of gelijk aan vier. Dat zijn de vragen 3 
(4,5), 8 (4,0), 18 (4,2) en 19 (4,8). De 
waarde tussen de haakjes is de 
gemiddelde score van de betreffende 
vraag.  
Vraag 3 (confidence/reverse): “De module 
is pittiger dan dat ik gehoopt had.” 
Vraag 8 (confidence): “Ik ben al een tijdje 
bezig met deze module en ben er vrij 
zeker van dat ik de stof wel onder de knie 
krijg.” 
Vraag 18 (relevance/reverse): “Deze 
module bevat GEEN kennis waar ik iets aan 

heb.“ 
Vraag 19 (confidence/reverse): “Ik geloof 
NIET dat ik in staat ben om de inhoud van 
deze module echt te begrijpen.” 

De hoogste scores worden dus gehaald in de 
categorie “confidence” en in mindere mate 
“relevance”. 

Tabel 2 Resultaten van de motivatie-enqûete 

 

 

In tabel 2 zijn alle gegevens verwerkt tot 
gemiddelden. Scores lager dan een 3 zijn 
(oranje) gearceerd weergegeven.  

 Attention: gemiddeld goed. Tien 
leerlingen scoren lager dan 3 en drie 
leerlingen zelfs lager dan een 2. Deze 
twaalf leerlingen vinden deze module 
dus niet (voldoende) interessant. 

 Relevance: gemiddeld goed: vrijwel 
iedereen vindt dit onderwerp relevant. 
Het past dus in hun belevingswereld. 
De leerlingen die relevance een score 
toekennen die ruim lager is dan 3, 
geven in de drie andere categorieën 
ook lage scores. 
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 Confidence: op een na heeft elke 
leerling het vertrouwen dit tot een 
goed einde te brengen. De leerling die 
op confidence 2,8 scoort, heeft vier 
lage scores en daarmee een lage totale 
motivatie. 

 Satisfaction: in deze categorie wordt 
over het geheel laag gescoord. Een 
gemiddelde van 2,4 geeft duidelijk aan 
dat de leerlingen hier te weinig 
voldoening uit halen. Slechts 6 van de 
24 leerlingen geven een waardering 
van gemiddeld 3 of hoger voor de vijf 
vragen uit deze categorie.  

 Algehele motivatie: gemiddeld 3,1 
met een maximum score van 3,8 en 
een minimum score van 1,5. De 
gemiddelde score is redelijk goed, 
maar het streven is om hoger uit te 
komen. De meeste winst is te behalen 
in de categorie satisfaction. 

De lage score in de categorie satisfaction is 
terug te voeren op de: 

Vraag 4: minimum score 1, maximum 
score 3, gemiddeld 1,9: “ik geloof dat het 
afronden van deze module mij een gevoel 
van tevredenheid zal bezorgen.” 

Vraag 9: minimum score 1, maximum 
score 3, gemiddeld 1,9: “Ik vind het vak zo 
interessant, dat ik graag meer van dit 
onderwerp wil leren.” 

Vraag 13: minimum score 1, maximum 
score 4, gemiddeld 1,9: “Ik kan er 
daadwerkelijk van genieten om 
opdrachten voor dit vak te maken.” 

De scores van vraag 17 en 20 waren wel 
acceptabel. 

Vraag 17: minimum score 1, maximum 
score 5, gemiddeld 2,6: “Het zal goed 
voelen om deze module met succes af te 
ronden.” 

Vraag 20: minimum score 1, maximum 
score 5, gemiddeld 3,8: “Ik geloof niet dat 
dit vak mijn tijd en energie waard is.” 

In bijlage 2 staan factoren die 
“satisfaction” kunnen versterken. Dat zijn 
o.a. planning, positieve resultaten en 
waardering. Juist deze factoren waren niet 
aanwezig in de module en ook niet in de 
uitvoering. Hier kan dus nog veel winst 
worden behaald. 
 

Naar aanleiding van de resultaten van de 
enquête heb ik bij de begeleider van de 
Odyssee Class nagevraagd in hoeverre de 
motivatiescore past binnen de 
verwachtingen. De vier lage 
motivatiescores pasten inderdaad bij de 
interesse van de betreffende leerlingen. 
Het lijkt erop dat een motivatie enquête 
niet alleen als meetinstrument gebruikt 
kan worden om te analyseren hoe een les 
of lessenreeks valt bij de leerlingen, maar 
ook om helder te krijgen welke 
onderwerpen passen bij welke leerlingen. 
Leerling 7 en 10 scoren over de hele lijn 
laag en zullen zich waarschijnlijk beter 
thuis voelen bij andere vakken. Dit geldt in 
iets mindere mate voor leerling 17 en 18. 

De Lesmodule 
De bestudeerde literatuur leverde 
richtlijnen op. In de uitgevoerde 
lesmodule “Home made vitamines” zijn 
uiteindelijk niet alle richtlijnen terecht 
gekomen. “De module had wel een 
duidelijke kennismakend karakter (type I 
verrijking – Renzulli). 

De module zou geen domeinspecifiek 
karakter moeten hebben (Gardner), maar 
doordat er een bepaalde context is 
gebruikt (voeding – chemisch/biologisch) 
zou de module toch passen bij de door 
Gardner gedefinieerde intelligentie 
“logisch/mathematisch”. Als een leerling 
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meer gericht is op bijvoorbeeld de 
intelligentie “verbaal/linguïstisch”, dan 
kan dat frictie opleveren. Dit zal in de 
motivatiescore naar voren komen. 

Twee  van de richtlijnen die zijn opgesteld 
op basis van de theorie over motivatie zijn 
uiteindelijk onvoldoende in de module 
naar voren gekomen: “maak duidelijk  
waarop de leerlingen beoordeeld worden 
en wat de doelen zijn” en “eindig positief: 
waardering en feedback”. Dit zou 
toegevoegd kunnen worden aan een 
docentenhandleiding, zodat de docent 
weet wat hij kan vragen, waarop 
beoordeeld zou kunnen worden en 
waarop (positieve) feedback gegeven kan 
worden. Dit zou een bijdrage kunnen 
leveren aan een hogere score voor 
satisfaction.  
De overige richtlijnen die in de module zijn 
verwerkt, hebben ook als zodanig 
gefunctioneerd. Aan het begin van elke les 
waren ze benieuwd welk experiment ze 
deze keer moesten uitvoeren en met welk 
voedingsmiddel ze deze keer gingen 
werken. Tijdens het uitvoeren van de 
experimenten werden vaak inhoudelijke 
vragen gesteld hoe iets werkte of mogelijk 
was. 

De module bevat veel van de ICM-
richtlijnen, maar zeker niet allemaal. 
Verdieping, concepten in plaats van feiten, 
hogere denkvaardigheden (beperkt), 
vakoverstijgend, stimuleren van 
nieuwsgierigheid en probleemoplossend 
vermogen zijn allemaal aanwezig in de 
module. 
De module besteedt te weinig aandacht 
aan het maken van producten (concept 
maps, betoog en overtuiging) en 
metacognitieve vaardigheden. Ook deze 
onderdelen kunnen worden opgenomen 
in een docentenhandleiding, zodat een 
docent flexibel is in de moeilijkheidsgraad 
van de module. 

Uitvoering 
De module is uitgevoerd gedurende vijf 
weken van een practicum-uur per week. 
Voorbereiding en het beantwoorden van 
de vragen na uitvoering van het practicum 
kostte de leerlingen nog eens circa een 
uur per week. De school heeft gekozen 
voor een uitvoering in matrixvorm. Dat wil 
zeggen dat gedurende een lesuur elke 
groep een andere opdracht uitvoert (zie 
figuur 5). Het gevolg hiervan was dat de 
uit te voeren proeven, de voorbereiding 
hierop en de uitwerkingen na de proeven 
niet besproken konden worden. Er was 
dus geen feedback op de voorbereiding en 
de uitwerking. Het gevolg was dat de 
leerlingen de matrix gingen zien als een 
lijst die moest worden afgevinkt in plaats 
van samenhangende onderdelen die tot 
een doel moesten leiden. Achteraf was dit 
geen gelukkige keuze. De vraag blijft welke 
invloed dit heeft gehad op de scores van 
de enquête.  

Opvallend was wel dat de leerlingen heel 
enthousiast elke week aan de slag gingen 
en geïnteresseerd waren in de 
experimenten.  

Aan het einde van de reeks experimenten 
zouden de leerlingen een eigen 
vitaminedrankje maken en analyseren met 
behulp van de geleerde technieken. Dit 
onderdeel is door de school wegens 
tijdgebrek niet uitgevoerd. Dit zou echter 
wel bij kunnen dragen aan een betere 
score in de categorie “satisfaction”. 

Er is geen toetsing (formatief of 
summatief) aan deze module verbonden, 
waardoor het leereffect niet gemeten kon 
worden. Door naar specifieke producten 
te vragen (ICM) is formatieve toetsing 
mogelijk. Op basis hiervan kan positief 
geëindigd worden door waardering en 
feedback te geven. 
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5 CONCLUSIE EN 
AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusie 

De onderzoeksvraag was “Hoe ziet een 
geschikte onderwijsmodule die de meer 
begaafde leerlingen van de Odyssee Class 
uitdaagt en motiveert er uit”. 

Uitdagen en motiveren zijn hierin 
belangrijk, zodat dit type leerling minder 
vaak overstapt van het gymnasium naar 
het atheneum. 

Uit de literatuur zijn duidelijke richtlijnen 
naar voren gekomen waaraan lesmateriaal 
moet voldoen, wil het geschikt zijn voor 
(hoog)begaafde leerlingen. Hierbij is niet 
alleen gekeken naar de standaard 
literatuur voor (hoog)begaafdheid 
(Renzulli, 1977; Vantassel-Baska, 2003), 
maar ook naar onderzoeken op het gebied 
van motivatie (Keller, 1987). Dit heeft een 
duidelijke set richtlijnen opgeleverd op 
basis waarvan lesmateriaal ontworpen kan 
worden dat voldoet aan de 
onderzoeksvraag. De literatuur over 
motivatie heeft niet alleen een extra set 
richtlijnen opgeleverd, maar ook een 
meetinstrument (vragenlijst) waarmee de 
motivatie van leerlingen daadwerkelijk 
gemeten kan worden. Het instrument 
geeft duidelijk aan op welk onderdeel het 
lesmateriaal aangepast moet worden om 
de totale motivatie te verbeteren. Op 
basis van de vastgestelde richtlijnen is de 
lesmodule opgezet, waarin vrijwel alle 
richtlijnen zijn verwerkt. 

Uit de literatuur werd vooraf al duidelijk 
dat verdieping alleen maar zinvol is als het 
onderwerp past bij de interesse van de 
leerlingen, terwijl de te ontwerpen bèta-
module bedoeld was voor een diverse 

groep leerlingen. Het gevolg was dat een 
deel van de leerlingen laag scoorden op 
motivatie. Voor deze leerlingen heeft deze 
module waarschijnlijk niet het gewenste 
effect gehad. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat eerst bepaald moet 
worden waar de interesse van leerlingen 
ligt en op basis daarvan verrijking 
aangeboden kan worden. Er zal dus 
gedifferentieerd moeten worden in 
interessegebieden en voor elk 
interessegebied op maat verrijking 
aangeboden moeten worden. 

Deze module kan dienst doen als type I 
verrijking (interessebepaling) en als type II 
verrijking (verdieping), maar dan zullen de 
doelen anders geformuleerd moeten 
worden. Deze doelen waren nu niet 
bepaald, waardoor de module in deze 
vorm en met deze groep midden tussen 
type I en type II in zat en daardoor niet het 
optimale effect werd bereikt. 

Het is belangrijk gebleken hoe deze 
lesmodule ingepland wordt. De 
uitgevoerde matrixvorm geeft vrijwel geen 
ruimte voor vragen en feedback, terwijl 
dat juist heel belangrijk is volgens Keller 
(motivatie) en Vantassel-Baska (ICM). Om 
ervoor te zorgen dat de richtlijnen ook 
daadwerkelijk hun doel bereiken, had de 
uitvoering ook volgens bepaalde 
richtlijnen moeten plaatsvinden. Deze 
richtlijnen waren er echter niet. Dit is 
waarschijnlijk de oorzaak voor de lage 
score in de categorie “satisfaction”. Dit 
betekent dat de lesmodule uitgebreid 
moet worden met een 
docentenhandleiding met richtlijnen voor 
de uitvoering. Hierin moet aandacht 
besteed worden aan de factoren die 
“satisfaction” kunnen versterken: 
planning, positieve resultaten en 
waardering.  
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De lesmodule “Home made vitamines” is 
heel geschikt voor de leerlingen van de 
Odyssee Class, maar in de huidige vorm 
nog niet optimaal. Aspecten die bekeken 
c.q. verbeterd moeten worden, zijn: 

 Twee varianten: type I en type II 
 Richtlijnen voor de uitvoering per type 
 Docentenhandleiding per type 

Ontwerpstelling 
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de 
onderzoekstrategie ontwerpgericht 
onderzoek. Het onderzoek, het ontwerp 
en de evaluatie daarvan heeft geleid tot 
de volgende ontwerpstelling: 

Om ervoor te zorgen dat de begaafde 
leerlingen daadwerkelijk op het 
gymnasium blijven, is het belangrijk dat ze 
op hun interessegebied toegespitst 
verrijkend onderwijs wordt aangeboden 
volgens de opgestelde richtlijnen, 
waardoor ze geïnteresseerd en 
gemotiveerd blijven en kunnen excelleren. 
Hiermee wordt een leeromgeving 
gecreëerd waarin ze zich thuis voelen en 
waardoor ze minder geneigd zijn over te 
stappen naar het atheneum. 

5.2 Aanbevelingen 

Hoe goed een curriculum ook is opgezet, 
het zal altijd moeten passen bij de 
leerlingen. Leerlingen hebben 
verschillende interesses, intelligenties 
(Gardner, 1983) en denkvaardigheden 
(Sternberg, 2003). Een 
verrijkingsprogramma zal daarop 
afgestemd moeten zijn. Dit betekent dat: 

 Leerlingen op enig moment gescreend 
moeten worden, 

 Per leerling bekend moet zijn welke 
vaardigheden, interesses en behoeften 
er zijn, 

 “Pre-testing” zal moeten plaatsvinden. 

Op basis van de screening moet bepaald 
worden of een leerling past in een 
specifiek intelligentiegebied (Gardner) en 
thuis hoort in een speciaal 
verrijkingsprogramma (muziek, kunst, 
sport, techniek) of dat de leerling past in 
een verrijkingsprogramma gebaseerd op 
denkvaardigheden (Sternberg) 

Type I lesmateriaal kan dienst doen als 
materiaal om de interesse te bepalen. De 
opgestelde richtlijnen moeten ook dan in 
acht genomen worden, zodat alle 
materiaal van vergelijkbaar niveau is. De 
nadruk moet dan vooral liggen op 
motivatie en minder op 
denkvaardigheden, kennis en het 
opleveren van producten.  

De module “Home made vitamines” moet 
uitgebreid worden met een 
docentenhandleiding. Hierin moeten 
richtlijnen, doelen en beoordeling komen 
te staan. Deze bepalen hoe de module 
uitgevoerd moet worden. De uitvoering 
van de module bepaalt dus of het een 
type I of type II module is. Dat betekent 
dat de docentenhandleiding uit twee 
delen moet bestaan: een set richtlijnen, 
doelen en beoordeling voor een type I 
uitvoering en een set richtlijnen, doelen 
en beoordeling voor een type II uitvoering. 

De motivatie van de leerlingen om deze 
module uit te voeren kan verbeterd 
worden met de factoren: planning, 
positieve resultaten en waardering. Deze 
factoren zullen deel uit moeten maken 
van de docentenhandleiding. Leerlingen 
kunnen gestimuleerd worden door aan 
het eind een prijs te krijgen voor het 
lekkerste en het gezondste drankje. 
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Tijdens de practica moesten de leerlingen 
in de groep een rol aannemen (voorzitter, 
secretaris, contactpersoon en klusser). 
Hoe de leerlingen met deze rollen zijn 
omgegaan en wie voor welke rol koos, is 
niet geanalyseerd, omdat dit in deze fase 
(type I) nog niet belangrijk is. Hier moet in 
een type II programma wel aandacht 
besteed worden. dit zal opgenomen 
moeten worden in de 
docentenhandleiding. 

Er is tijdens de uitvoering niet gekeken 
naar de studiebelasting van deze module. 
Als de belasting meer dan wenselijk is, 
heeft dat een negatief effect op de 
motivatie en met name op “satisfaction”. 
De belasting zal bij een volgende 
uitvoering van de module gemeten 
moeten worden.  

 

 

 

Sittard, juli 2014 
Jos van Mil 
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Onderzoek motivatie “Home Made Vitamines” Naam: __________________ Klas: _____ 

Zet een kruisje bij de waarde die het meest overeenkomt. 

1 = niet waar . . . 2 = beetje waar . . . 3 = redelijk waar . . . 4 = best wel waar . . . 5 = helemaal waar 

 

 Vraag 1 2 3 4 5 

1 
Ik denk dat deze module uitdagend zal zijn, niet te moeilijk en niet te 
makkelijk.  

     

2 Er is iets interessants aan de lessen hetgeen mijn aandacht zal grijpen.      

3 De module is pittiger dan dat ik gehoopt had.      

4 
Ik geloof dat het afronden van deze module mij een gevoel van 
tevredenheid zal bezorgen. 

     

5 Het is me duidelijk hoe deze module aansluit bij dingen die ik al weet.      

6 Ik geloof dat dit vak mijn interesse krijgt en zal vasthouden.      

7 Ik geloof dat wat ik leer in deze module belangrijk voor me is.      

8 
Ik ben al een tijdje bezig met deze module en ben er vrij zeker van dat 
ik de stof wel onder de knie krijg. 

     

9 
Ik vind het vak zo interessant, dat ik graag meer van dit onderwerp wil 
leren. 

     

10 Dit vak lijkt me saai en onaantrekkelijk.      

11 Dit vak sluit aan bij mijn interesse.      

12 Het is me helder waar mensen de kennis van dit vak voor gebruiken.      

13 
Ik kan er daadwerkelijk van genieten om opdrachten voor dit vak te 
maken. 

     

14 
Nadat ik een tijdje aan deze module heb gewerkt, ben ik er ook echt 
van overtuigd dat ik de vaardigheden bezit om meer van dit soort 
opdrachten met succes af te ronden. 

     

15 
Ik denk dat de variatie van de opdrachten, illustraties, tekst- & 
werkboek mij zullen helpen om de aandacht bij het vak te houden. 

     

16 
De manier van werken die in deze module wordt gebruikt kan irritant 
of frustrerend zijn. 

     

17 Het zal goed voelen om deze module met succes af te ronden.      

18 Deze module bevat GEEN kennis waar ik iets aan heb.      

19 
Ik geloof NIET dat ik in staat ben om de inhoud van deze module echt 
te begrijpen. 

     

20 Ik geloof niet dat dit vak mijn tijd en energie waard is.      

  



De bèta-koers van Odyssee Bijlage 3 – Vragenlijst motivatie 

 
 

39/ 85 

EFFECTS OF A COMPUTER GAME ON MATHEMATICS ACHIEVEMENT AND 

CLASS MOTIVATION: AN EXPERIMENTAL STUDY  
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Reverse: deze vragen hebben een inverse score. Als een respondent een 1 invult, staat in deze kolom de waarde 6-1=5. 

De ingevulde enquêteformulieren zijn als apart bestand (bijlage 4A) bijgeleverd. 
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Hierna is de volledige lesmodule “Home Made Vitamines” opgenomen. Deze modules bestaat uit 
twee onderdelen: 

1. Tekstboek “Home Made Vitamines” 
2. Werkboek “Home Made Vitamines” 

 

 

 

 





 

 

 

 

HOME MADE VITAMINES 

 

 

Tekstboek 

Versie 1.1 
Januari 2013 
Sittard 
Jos van Mil 
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INLEIDING 

Je kent ze wel, die flesjes met groente en fruit 
die boordevol gezonde dingen zitten. 
Bekende merken zijn Hero fruitontbijt en 
Knorr-Vie. 

 

 
Figuur 1 Hero en Knorr drink-vitamines 

Ze zien er lekker uit en smaken ook nog eens 
goed. Als je op zo’n manier al veel van de 
dagelijkse behoefte aan groente en fruit 
binnen zou krijgen, dan is dat veel 
gemakkelijker en waarschijnlijk lekkerder dan 
een bord groente en een appel. 

 

Dat het echter niet allemaal zo goed is als de 
fabrikanten ons willen doen geloven, kun je 
lezen via de volgende link. 

http://shoppen.blog.nl/eten-en-
drinken/2010/04/25/knorr-vie-alleen-met-
leugens-in-de-winkel#more-5483 

Hieruit blijkt dat de reclameboodschap van 
de fabrikanten blijkbaar niet altijd gebaseerd 
is op het echte verhaal. Als consument weet 
je dus nooit of je nou waar voor je geld krijgt 
of niet.  

In deze lessenreeks gaan we samen 
uitzoeken wat er nu werkelijk in zo’n drankje 
behoort te zitten, hoe je dat bepaalt en hoe 
je zelf een gezond vitaminedrankje maakt: 
home made vitamines.  

Aan het eind van deze module hebben we 
geleerd wat ons lichaam doet met 
verschillende voedingsstoffen, hoe we 
moeten bepalen wat er in een product zit en 
hoe je zelf een gezond groente- en fruitdrank 

maakt. Om dit alles goed vast te leggen, vul 
je een werkboek in. Je kunt ook foto’s maken 
en een digitaal dagboek voor deze module 
maken. Samen met je gemaakte 
vitaminedrankje vormt het werkboek je 
eindproduct. Zo kunnen we goed beoordelen 
of je alle stappen voldoende hebt gemaakt. 

Je gaat in groepjes werken en taken 
verdelen, waardoor je  niet alles zelf hoeft te 
doen. Verder zul je met je groep heel veel 
zelf moeten uitzoeken. Je zult heel weinig 
‘les’ krijgen, zoals je dat misschien gewend 
bent. Natuurlijk kun je de docent of 
begeleider vragen om dingen uit te leggen, 
maar je bent hoofdzakelijk zelf 
verantwoordelijk voor je eigen ‘leren’. 

Groepen samenstellen en 
groepslogboek invullen 

Je begint nu met groepen van 4 samen te 
stellen, rollen te verdelen en het 
groepslogboek in te vullen. Hoe je dat moet 
doen lees je in de inleiding van het werkboek. 

Experimenten 

Je gaat door middel van experimenten 
ontdekken dat er iets gebeurt. Voordat je een 
experiment gaat uitvoeren moet je je wel  
voorbereiden. Dat betekent dat je in de week 
voorafgaande aan het experiment de 
voorbereiding op het experiment moet doen. 
Gebruik daarvoor het werkboek en maak de 
vragen die voorafgaan aan het experiment. 
Lees ook het experiment als deel van je 
voorbereiding. Hierdoor weet je vooraf wat je 
moet gaan doen en kom je niet voor 
verassingen te staan. Nadat je het experiment 
hebt uitgevoerd moet je uit gaan zoeken wat 
er is gebeurd en waarom. Dat doe je aan de 
hand van de vragen die in het werkboek 
staan. Je mag samen de vragen 
beantwoorden, maar iedereen schrijft alle 

http://shoppen.blog.nl/eten-en-drinken/2010/04/25/knorr-vie-alleen-met-leugens-in-de-winkel#more-5483
http://shoppen.blog.nl/eten-en-drinken/2010/04/25/knorr-vie-alleen-met-leugens-in-de-winkel#more-5483
http://shoppen.blog.nl/eten-en-drinken/2010/04/25/knorr-vie-alleen-met-leugens-in-de-winkel#more-5483
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antwoorden in zijn eigen werkboek op. 
Uiteindelijk ga je je eigen drankje maken en 
op kwaliteit controleren. Zorg er nu al voor 
dat je twee flesjes hebt van ongeveer 300 mL.
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VOEDINGSMIDDELEN EN 
VOEDINGSSTOFFEN 

Om gezond te blijven is het van belang dat je 
gevarieerd en gezond eet. Gezond eten 
betekent dat je voldoende van alle 
voedingsstoffen binnenkrijgt die het lichaam 
nodig heeft. We hebben - naast water – de 
volgende voedingsstoffen nodig: 

 Koolhydraten 

 Eiwitten 

 Vetten 

 Voedingsvezels 

 Vitamines 

 Mineralen 

Om voldoende van deze voedingsstoffen 
binnen te krijgen moet je allerlei 
voedingsmiddelen eten. Hiervoor is de schijf 
van 5 (zie figuur 2) opgezet door het 
voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl). 
met deze schijf kun je bepalen wat je 
dagelijks zou moeten eten. Een gezonde 
dagelijkse voeding bestaat minimaal uit: 

 Groente en fruit 
deze leveren: vitamines (vitamine C en 
foliumzuur) en mineralen (o.a. kalium) 
vezels en andere stoffen. 

 Brood, (ontbijt)granen, aardappelen, 
rijst, pasta, peulvruchten 
deze leveren: koolhydraten, eiwit, vezels, 
B-vitamines en mineralen. 

 Zuivel, vlees, vis, ei en vleesvervangers 
deze leveren: eiwit, mineralen (calcium, 
ijzer), B-vitamines, visvetzuren. 

 Vetten en olie 
deze leveren: vitamine A, D, E en 
essentiële vetzuren. 

 Dranken 
belangrijk vanwege: water 

In deze module richten we ons op groente en 
fruit en dan speciaal op de drankjes die in de 
winkel te koop zijn. In deze drankjes zouden 

voldoende voedingsstoffen zitten om een 
deel van de groente of fruit te vervangen. 

We leren wat er in een drankje zou moeten 
zitten, hoe we dat bepalen en hoe we zelf een 
drankje maken. Uiteindelijk kunnen we van 
het zelf gemaakte drankje bepalen of er 
voldoende voedingsstoffen in zitten. 

Voorbereiding op lessen 

Soms moet je voor de volgende les van thuis 
iets meenemen, zodat je tijdens die les het 
practicum kunt uitvoeren. Lees dus altijd ruim 
voor de volgende les (minimaal 1 dag van 
tevoren) de tekst in het tekstboek door. In 
deze tekst staat wat je mee moet nemen van 
thuis.  

Figuur 2 De schijf van vijf: eet gevarieerd 

http://www.voedingscentrum.nl/
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DE SPIJSVERTERING 1 - ZETMEEL 

Alle voedingsstoffen komen als eerste in je 
mond terecht. In de mond wordt al een begin 
gemaakt met het verteringsproces. Met het 
verteringsproces bedoelen we het omzetten 
van de voedingsstoffen in andere producten 
waar ons lichaam iets mee kan.  

Via de mond komt het eten in je maag 
terecht, waar het verteringsproces verder 
gaat. Daarna gaat het voedsel door je 
darmen, waar nog enkele verteringsstappen 
plaatsvinden.  

Het omzetten van voedingsstoffen in 
zogenaamde verteringsproducten is nodig 
omdat de meeste voedingsstoffen niet door 
de darmwand heen kunnen. De producten 
van de vertering kunnen wel door de 
darmwand heen en zijn dan beschikbaar om 
door het lichaam gebruikt te worden. 

Hieronder een schema met wat er met een 
aantal verschillende stoffen gebeurt. 

Voedingsstof Levert op 

Eiwitten Aminozuren 

Koolhydraten Glucose 

Vetten Glycerol + vetzuren 

 

Speeksel 

In je mond vindt dus al een eerste stap van 
het verteringsproces plaats. Speeksel speelt 
hierbij een belangrijke rol, vooral als het gaat 
om het verteren van zetmeel. Tijdens het 
experiment zul je zien welke dat er iets 
gebeurt. Aan de hand van de vragen na 
uitvoering van het experiment kom je 
erachter wat er is gebeurd. 

Experiment 1 – voorbereiding 
Voorafgaande aan de les waarin je het 
experiment “Spijsvertering 1 – Zetmeel” gaat 
uitvoeren, moet je het volgende doen: 

 Vul in het werkboek de tabel in bij 
“Spijsvertering 1 – Zetmeel” 

 Lees “Experiment 1 – Speeksel en 
Zetmeel” tot en met “Uitvoering”. 

Experiment – verwerking 
Tijdens de geplande uren ga je het 
experiment uitvoeren: “Experiment 1 – 
Speeksel en zetmeel”. De beschrijving staat in 
het werkboek.  

Nadat je met de groep het experiment hebt 
uitgevoerd, moet je de vragen beantwoorden 
die horen bij het experiment. De vragen staan 
in je werkboek. Je mag de vragen samen met 
de groep beantwoorden, maar iedereen 
schrijft de antwoorden in zijn eigen werkboek 
op. 
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SPIJSVERTERING 2 – EIWIT 

In de vorige les heb je iets geleerd over 
zetmeel en de werking van speeksel. In deze 
les gaan we kijken naar onze maag en wat 
daar gebeurt. Niet alles wat je in je mond 
krijgt wordt daar verteerd, dat gebeurt maar 
met voor een klein deel en met maar een of 
enkele voedingsstoffen. Het grootste 
gedeelte van de voedingsstoffen die we 
binnenkrijgen moeten nog verteerd worden. 
Een deel van dat verteringsproces vindt plaats 
in je maag. 

Waarschijnlijk heb je het wel eens 
meegemaakt dat je misselijk werd en moest 
overgeven. Dat smaakt ontzettend zuur. Dat 
komt omdat in je maag een zuur zit en dat 
zuur is (naast nog andere stoffen) nodig om 
eiwitten af te breken. 

 
Figuur 3 Het maag- darmkanaal 

Experiment 2- voorbereiding 
Tijdens het practicum van deze les heb je 
eiwit nodig. Neem dus van thuis een hard 
gekookt ei mee. 

Voorafgaande aan de les waarin je het 
experiment “Spijsvertering 2 – Eiwit en 
maagsap” gaat uitvoeren, moet je het 
volgende doen: 

 Beantwoord de vragen bij 
“Voorbereiding” in het werkboek bij het 
onderdeel: “Spijsvertering 2 – Eiwit” 

 Lees “Experiment 2 – Eiwit en maagsap” 
tot en met “Uitvoering”. 

Experiment & Verwerking 
Tijdens de geplande uren ga je het 
experiment uitvoeren: “Experiment 2 – Eiwit 
en maagsap”. De beschrijving staat in het 
werkboek.  

Nadat je met de groep het experiment hebt 
uitgevoerd, heb je nog geen resultaten. Het 
resultaat zie je pas de volgende les. Toch kun 
je al beginnen met het beantwoorden van de 
vragen, want je weet waarschijnlijk al wat de 
uitkomst van het experiment zal zijn. De 
vragen staan in je werkboek. Je mag de 
vragen samen met de groep beantwoorden, 
maar iedereen schrijft de antwoorden in zijn 
eigen werkboek op. 

Resultaten experiment 
De volgende les (de buisjes moeten minstens 
24 uur bij 37°C blijven staan) kun je de buisjes 
uit het waterbad halen. Bekijk of er 
verschillen zijn tussen de twee 
reageerbuisjes. Schrijf duidelijk op wat je 
waarnemingen zijn. Verwerk nu alle gegevens 
en zorg dat je de “Conclusie” in het werkboek 
helemaal invult. 
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VOEDINGSVEZELS 

Vezels zijn heel belangrijk voor een gezonde 
spijsvertering, dus is het ook ven belang dat 
je voldoende voedingsvezels binnenkrijgt. 

Wat zijn dat nou, voedingsvezels? Waar zitten 
ze in wat gebeurt er als je te weinig 
voedingsvezels binnenkrijgt en hoe verteren 
wij voedingsvezels? Dat zijn allemaal vragen 
die je gaat beantwoorden als voorbereiding 
op de les. 

 
Figuur 4 Voedingsvezels zijn belangrijk voor de 
spijsvertering 

Experiment 3 - voorbereiding 
Tijdens het practicum van deze les heb je een 
stukje brood nodig. Neem van thuis een 
sneetje brood mee. Het maakt niet uit welk 
soort, maar stop het sneetje wel  in een zakje, 
zodat het niet uitdroogt. 

Voorafgaande aan de les waarin je het 
experiment “Voedingsvezels” gaat uitvoeren, 
moet je het volgende doen: 

 Beantwoord de vragen bij 
“Voorbereiding” in het werkboek bij 
onderdeel: “Voedingsvezels” 

 Lees “Experiment 3 – bepaling 
hoeveelheid voedingsvezels in brood” tot 
en met “Uitvoering”. 

 Opmerking 
Je krijgt het beste resultaat als je het 
brood 4 uur in de oven laat staan. Als je 
dus de mogelijkheid hebt om al in de 
ochtend het brood te wegen en in de 
oven te zetten, levert dat een beter 

resultaat op. Overleg met je docent of de 
TOA of dit mogelijk is. 

Experiment & Verwerking 
In de les ga je het experiment uitvoeren 
waarbij je een stuk brood gaat drogen en het 
drogestofgehalte gaat bepalen. als je dit 
gedaan hebt (of tijdens het wachten) kun je 
gaan werken de “Conclusie” van dit onderdeel 
in het werkboek. Hiervoor moet je informatie 
op gaan zoeken en heb je een computer 
nodig. In het werkboek vind je de vragen. 

Verdeel het zoekwerk onder de groepsleden, 
maar noteer wel alle antwoorden in je eigen 
werkboek. 
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WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN – 
NITRAAT & NITRIET 

Alle producten die worden verkocht moeten 
aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan 
in de warenwet. Uitzoeken wat wel en wat 
niet mag is best veel werk. Ook het 
regelmatig testen van producten om te kijken 
of het product nog steeds voldoet aan de 
eisen, is veel werk. Dit werk wordt uitgevoerd 
door de keuring- & warenautoriteit. 

 
Figuur 5 De NVWA let op de kwaliteit 

Om te weten te komen hoe deze mensen te 
werk gaan, gaan wij een onderzoek doen naar 
het gehalte van bepaalde stoffen in een 
groente: spinazie. 

 
Figuur 6 Hoe vaak mag spinazie opgewarmt worden? 

Waar of niet waar? 
“Spinazie is een groente waar je sterk van 
wordt”, tenminste dat wordt gezegd.  Het 
verhaal doet de ronde dat je spinazie echter 
maar één keer mag koken. Het schijnt dat er 
tijdens het koken van spinazie een schadelijke 
stof ontstaat. Hoe vaker je spinazie kookt, 
hoe meer van die stof er wordt 
geproduceerd. Deze stof heet: nitriet. 

Experiment 4 – Voorbereiding 
Tijdens de les ga je het experiment uitvoeren: 
“Experiment 4 – Nitraat- en nitrietbepaling”. 
De beschrijving staat in het werkboek.  

Voorafgaande aan de les waarin je dit 
experiment gaat uitvoeren, moet je het 
volgende doen: 

 Beantwoord de vragen bij 
“Voorbereiding” in het werkboek bij het 
onderdeel: “Wettelijke voorschriften – 
Nitraat & nitriet” 

 Lees “Experiment 4 – Wettelijke 
voorschriften – Nitraat & nitriet” tot en 
met “Uitvoering: vers” en “Uitvoering: 
extra”. 

Experiment en verwerking 
In de les moet je best veel werk doen, dus 
bereid je goed voor en begin snel met de 
proeven.  

Als blijkt dat er meer nitraat/nitriet in de 
spinazie zit dan de sticks kunnen aangeven, 
dan moet je de potjes met spinazie gaan 
verdunnen met water.  

Vul steeds de gemeten waarden in de tabel in 
het werkboek in. Ga aan de hand van de 
gegevens die je in de voorbereiding hebt 
opgezocht na of de twee soorten spinazie 
voldoen aan de eisen van de NVWA. 

 Verwerk nu alle gegevens en zorg dat je de 
“Conclusie” in het werkboek helemaal invult. 
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IJZERGEHALTE 

Je hoort waarschijnlijk je ouders vaak zeggen 
dat het gezond is om groente en fruit te eten. 
Bepaalde soorten groente bevatten zelfs veel 
van bepaalde noodzakelijke stoffen. IJzer is 
zo’n noodzakelijke stof. Zonder ijzer in je 
lichaam zou je niet kunnen leven. Je hebt 
waarschijnlijk wel eens je vinger in je mond 
gestopt nadat je in je vinger had gesneden. Je 
proeft dan bloed en dat heeft een aparte 
smaak. Nadat je de voorbereiding op deze 
opdracht hebt gedaan, weet je hoe dit komt. 
Soms hebben mensen een ijzertekort en dan 
voelen ze zich heel erg moet en zien ze heel 
bleek. Ook dit kun je verklaren als je deze 
opdracht hebt uitgevoerd. 

 
Figuur 7 IJzertabletten kunnen tekorten aanvullen 

Als je een gezond drankje wilt maken, is het 
belangrijk dat er dus ook ijzer in zit. Je zult 
dan op het etiket niet alleen willen aangeven 
dat jouw drankje ijzer bevat, maar ook 
hoeveel ijzer. Om dit te kunnen doen, moet je 
kunnen bepalen hoeveel ijzer er in het 
drankje zit. Om het ijzergehalte te kunnen 
meten gebruiken we de techniek 
‘colorimetrie’.  

Colorimetrie 
Je hebt vrijwel zeker als een siroop gedronken 
en waarschijnlijk ook zelf gemaakt. Een lekker 
drankje van siroop is niet te slap en niet te 
sterk. Waar let je op als je een siroopdrankje 
maakt? Je probeert natuurlijk de goede 
verhouding siroop/water te krijgen. Na een 
paar keer kun je aan de kleur van het drankje 
zien of hij goed is: niet te licht en niet te 
donker. Is de drank te licht, dan komt er veel 
licht door de vloeistof. Is de drank te donker, 

dan komt er nog maar weinig licht door de 
vloeistof. De hoeveelheid licht die nog door 
de vloeistof heen komt, geeft dus blijkbaar 
aan hoeveel siroop er in het water zit. Dat is 
precies de techniek die we nu gaan 
gebruiken: colorimetrie (color = kleur). We 
gaan ervoor zorgen dat we vloeistoffen 
maken die een kleur krijgen als er ijzer in zit. 
Hoe meer ijzer, hoe donkerder de kleur. Als 
we dan meten hoeveel licht door de vloeistof 
komt, kunnen we bepalen hoeveel ijzer er in 
de vloeistof zat. In de afbeelding hieronder 
zie je hoe dat werkt. In de cuvet (een vierkant 
glazen buisje, zie afbeelding figuur 9) doen 
we de gekleurde ijzerhoudende vloeistof. Dan 
schijnen we er licht doorheen en meten 
hoeveel van dat licht door de cuvet heen 
komt. Hoe meer licht door de vloeistof wordt 
tegengehouden (geabsorbeerd), des te hoger 
zal de ijzerconcentratie zijn.  

 
Figuur 8 Hoe vaak mag spinazie opgewarmt worden? 

IJkreeks 
Voordat je van een monster de hoeveelheid 
ijzer kunt gaan bepalen, zul je eerst moeten 
onderzoeken hoeveel licht eigenlijk door een 
vloeistof met ijzer wordt geabsorbeerd. Je 
zult dus eerst met nauwkeurig bekende 
hoeveelheden ijzer metingen moeten doen 
om te weten hoeveel licht geabsorbeerd 
wordt door hoeveel ijzer. Daarna kun je een 
meting doen met de onbekende vloeistof en 
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die vergelijken met de metingen van de 
bekende vloeistoffen. 

Een reeks metingen van bekende 
concentraties van een stof (in dit geval ijzer) 
noemen we een ijkreeks.   

 

 
Figuur 9 Colorimetrie en de cuvet. Slechts een deel van het 
licht komt uit de cuvet. 

Experiment 5 - Inleiding 
Het experiment dat je gaat uitvoeren is het 
maken van de ijkreeks, zodat je straks van je 
eigen drankje eenvoudig het ijzergehalte kunt 
gaan bepalen. 

In bovenstaande afbeelding zie je een 
voorbeeld van een ijkreeks. Van elk 
reageerbuisje is precies bekend hoeveel van 
een bepaalde stof erin zit. Als je straks een 
monster neemt van je eigen drankje, met een 
onbekende hoeveelheid ijzer, kun je de kleur 
vergelijken met de kleur van de buisjes en je 
weet hoeveel ijzer er in je drankje zit.  

Onze ogen zijn echter niet heel erg 
nauwkeurig en daarom gebruiken we een 
apparaat om te meten hoe licht of hoe 
donker de vloeistof is. Zo’n apparaat noemen 
we een colorimeter. In figuur 11 zie je een 

colorimeter afgebeeld. Duidelijk zijn de twee 
cuvetten te zien die in het apparaat zijn gezet. 

 
Figuur 11 Een colorimeter met twee cuvetten 

Experiment 5 – Voorbereiding 
Bij deze opdracht ga je het experiment 
uitvoeren: “Experiment 5 – Bepalen 
ijzergehalte”. De beschrijving staat in het 
werkboek. Je gaat deze opdracht met z’n 
vieren uitvoeren, omdat er veel werk te doen 
is. Als je alles van de voorbereiding hebt 
doorgenomen, is het belangrijk dat je de 
taken verdeeld in de groep. 

Voorafgaande aan de les waarin je dit 
experiment gaat uitvoeren, moet je het 
volgende doen: 

 Beantwoord de vragen bij 
“Voorbereiding” in het werkboek bij het 
onderdeel: “Bepaling ijzergehalte” 

 Lees “Experiment 5 – Bepaling 
ijzergehalte” tot en met “Uitvoering”. 

Zorg dat je van tevoren vrij nauwkeurig weet 
wat je allemaal moet gaan doen, want het is 
veel werk. 

Experiment en verwerking 
Volgt de instructies in het werkboek 
nauwkeurig. Je hebt deze opdracht afgerond 
als je een mooie rechte lijn hebt kunnen 
tekenen in de grafiek. 

Figuur 10 Voorbeeld van een ijkreeks 
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JE EIGEN DRANKJE MAKEN 

Je hebt nu al een hoop geleerd over 
voedingsmiddelen, wat er in zit, hoe je dat 
bepaalt en hoe ons lichaam hiermee omgaat. 
Nu is het tijd om zelf je eigen drankje te 
maken. Iedereen maakt twee flesjes van zijn 
eigen drankje van ongeveer 300 mL elk. 

Experiment 6 - voorbereiding 
Je zult een keuze moeten maken waar je het 
drankje van gaat maken. Houd je aan de 
volgende regels: 

 Kies 2 soorten groente 
 Kies maximaal 3 soorten fruit 
 Zorg dat je voldoet aan het eisenpakket: 

Voedingswaarde per flesje van 300 mL 

Energie Circa 600 kJ 

Proteïnen 
(eiwit) 

Circa 3 g 

Koolhydraten Circa 30 g 

Vetten Maximaal 1 g 

Voedingsvezels Minimaal 2 g 

Natrium Maximaal 30 mg 

Vitamine C 75% ADH 45 mg 

IJzer Circa 1 mg 

Nitraat Maximaal 100 mg 

Zuurgraad pH  7 

Volume Maximaal 2 x 300 mL 

Soorten groente 
& fruit 

Minimaal 3 Maximaal 5 

 

Vul de tabel in het werkboek in 

Informatie over de voedingswaarden van 
allerlei voedingsmiddelen kun je vinden op: 

http://www.voedingscentrum.nl 
http://www.voedingswaardentabel.nl 
 

Neem van thuis de volgende dingen mee naar 
school: de gekozen groenten en fruit, 2 flesjes 
van circa 300 mL per stuk.  

Experiment 6 – Uitvoering 
Als je met behulp van de tabel in het 
werkboek hebt bepaald hoeveel je van elke 
groente en elk fruit nodig hebt, kun je het 
fruit en de groente schoonmaken en het 
sapje gaan maken.  

Experiment 6 - Kwaliteitscontrole 
Als er nog tijd is kun je het drankje 
controleren op kwaliteit. Hoe dat moet heb je 
geleerd in deze module. De 
kwaliteitsparameters die je eenvoudig kunt 
uitvoeren, zijn: 

1. Bepaal hoeveel voedingsvezels er in je 
drankje zitten. 
Je zult je drankje hiervoor moeten 
filtreren. 

2. Nitraat- en nitrietgehalte 
3. IJzergehalte 

Je zult het drankje moeten filtreren, je 
wilt immers geen vezels in de cuvet. 

4. pH 

Eindopdracht 
Als laatste opdracht moet je een kort verhaal 
schrijven over deze module. Dit mag 
maximaal een A4 lang zijn. Bespreek hierin de 
volgende onderwerpen: 

1. Wat vond je van deze module? 
2. Is dit wat je had verwacht van 

scheikunde? 
3. Heb je door deze module een ander beeld 

gekregen van scheikunde? 
4. Noem drie dingen die je hebt geleerd. 
5. Noem twee dingen die je verrassend 

vond. 
6. Beschrijf kort de samenwerking in je 

groep. 

  

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.voedingswaardentabel.nl/
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GROENTE- EN FRUITSAP 
RECEPTEN 

Veel mensen weten vaak niet hoe ze met 
groentedrankjes moeten beginnen maar 
feitelijk is het heel simpel. Gooi alles wat je 
lekker vindt aan diverse groente in de blender 
of ‘slowjuicer’ en als je dan denkt dat de 
smaak te bitter is gooi je er wat fruit bij. Fruit 
maakt het zoeter waardoor het makkelijker 
weg te drinken wordt. Het blenden gaat een 
stuk gemakkelijker als je er een vloeistof bij 
doet. Dat kan van alles zijn: water, jus 
d’orange, appelmoes, appelsap, sojamelk. 

  

Spinazie-banaan-kiwi 
Spinazie zit bevat veel ijzer en is dus heel 
gezond. De banaan en de kiwi maken het 
lekker zoet.  

 verse bladspinazie 

 banaan 

 kiwi 

 Flinke scheut appelsap of een flinke 
eetlepel appelmoes 

 

Bleekselderie-spinazie-appel-kiwi 

 verse bladspinazie 

 selderie (onderste gedeelte afgesneden) 

 appel (ontpit) 

 kiwi (geschild) 

 water 

 

Boerenkool-komkommer-appel-mango 

 verse boerenkool 

 komkommer (klein gesneden) 

 appel (ontpit) 

 mango (ontpit) 

 mangosap 

 

Aloëvera-Avocado-aardbei-sinaasappel 

 Aloë Vera (schil verwijderen) 

 Avocado (schil en pit verwijderen) 

 Aardbeien (kroontje verwijderen) 

 Sinaasappel (geschild) 

 Water 

Op internet zijn heel veel recepten te vinden 
voor groente-fruit-sapjes. 
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INLEIDING 

Tijdens deze opdrachtenserie ga je werken in groepen van 4 personen. Ieder lid heeft daarbij een 
andere rol en taak. Om de twee lessen wordt gewisseld van rol en de bijbehorende taken. 
Daarnaast wordt door de secretaris het groepslogboek bijgehouden. Dit is een apart schrift 
waarin per week de planning opgeschreven wordt plus de taakverdeling. Ook komt hierin steeds 
het werkplan te staan. Aan het einde van elke opdracht beantwoord je dezelfde vragen en die 
schrijf je op in het werkboek.  

Hieronder staat uitvoerig beschreven welke rollen er in een groep van 4 personen zijn en welke 
vragen elke les in het groepslogboek bijgehouden en beantwoord moeten worden. Lees dit goed 
door en ga aan de slag volgens deze werkwijze. 

In deze opdrachtenreeks gaan we samen uitzoeken wat er in zo’n drankje behoort te zitten, hoe 
je dat bepaalt en hoe je zelf een gezond vitaminedrankje maakt: home made vitamines.  

Aan het eind van deze module hebben we geleerd wat ons lichaam doet met verschillende 
voedingsstoffen, hoe we moeten bepalen wat er in een product zit en hoe je zelf een gezond 
groente- en fruitdrank maakt. Om dit alles goed vast te leggen, vul je een werkboek in. Samen 
met je gemaakte vitaminedrankje vormt het werkboek je eindproduct. Zo kunnen we goed 
beoordelen of je alle stappen voldoende hebt gemaakt. 

Je gaat in groepjes werken en taken verdelen, waardoor je  niet alles zelf hoeft te doen. Verder 
zul je met je groep heel veel zelf moeten uitzoeken. Je zult heel weinig ‘les’ krijgen, zoals je dat 
misschien gewend bent. Natuurlijk kun je de docent of begeleider vragen om dingen uit te 
leggen, maar je bent hoofdzakelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen ‘leren’. 

Opzet groepslogboek 

Groepsnummer: . . . . . . .  Lesnummer: . . . . .  Datum:      -      -  

Was iedereen aanwezig van jouw groep? 

Zo nee, wie niet? 

Vul de namen in achter de rollen zoals die deze week gelden. 

Voorzitter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Secretaris: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Klusser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Heeft iedereen gedaan wat was afgesproken? 

 Welke opdrachten heb je deze week gedaan? 

 Welke experimenten heb je deze week gedaan? 

 Wat heb je deze week geleerd? 

 Is alles af wat was gepland? 

 Welke zaken moet je nog inhalen? 

 Hoe verloopt de samenwerking? 

 Wat moet of wil je de volgende week anders doen? 

 Op welke vragen heb je nog geen antwoord? 

 Hoe kom je aan die antwoorden, waar kun je die vinden of aan wie moet je dat vragen? 

Elke week vul je het logboek op deze manier in. Je beantwoord dus elke week alle vragen. 
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Samenwerking is belangrijk 

Je zult goed moeten samenwerken om alles gedaan te krijgen en vooral de afspraken na te 
komen. Controleer steeds of iedereen alles heeft begrepen. Is dat niet zo, help elkaar dan. 

Elk groepslid heeft een aparte taak: de voorzitter, de secretaris, de contactpersoon en de klusser. 

De voorzitter 

1. Heeft de leiding. 

2. Maakt in onderling overleg een planning en zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen. 
Hij houdt ook de tijd in de gaten. 

3. Verdeelt de taken gelijkmatig over de groepsleden. 
 

De secretaris 

1. Schrijft de planning en de afspraken op. 

2. Schrijft de resultaten van het onderzoek of de practica op. 

3. Schrijft andere bijzonderheden op. 
 

De Contactpersoon 

1. Inventariseert wat iedereen niet weet. 

2. Checkt of iemand anders van de groep de antwoorden weet. 

3. Formuleert tenslotte de vragen aan de docent/begeleider 
 

De klusser 

1. Haalt de spullen voor het practicum. 

2. Ruimt alles netjes op. 

3. Doet ander klusjes die noodzakelijk zijn voor het goed verloop van het onderzoek. 

 
Daarnaast hebben alle groepsleden ook nog algemene taken. 

Iedereen 

1. Eigen inbreng. 

2. Uitvoeren van de planning en de eigen taken. 

3. Afspraken nakomen. 

4. Iedereen houdt zijn eigen logboek bij. 
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PLANNING 

 

 

 

 

 

Opdracht Inhoud Experimenten 

1 Spijsvertering 1 – zetmeel Zetmeel en enzymen 

2 Spijsvertering 2 - Eiwit Maagsap 

3 Voedingsvezels Bepaling hoeveelheid vezels 

4 De warenwet Nitraat- en nitrietbepaling 

5 Metalen in voeding Bepaling ijzergehalte 

6 Productie eigen sap Controles 
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SPIJSVERTERING 1 - ZETMEEL 

Vul onderstaande tabel in door de volgende woorden op de juiste plek te zetten in de kolom 
“Hoofdleverancier van”. 

 Water (vocht) 

 Koolhydraten, zetmeel 

 Eiwitten 

 Vetten 

 Voedingsvezels 

 Vitamines 

 Mineralen 

Voedingsmiddel Hoofdleverancier van 

Brood  

Aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten  

Groente  

Fruit  

Zuivel  

Vlees, vis, kip, ei of vleesvervangers  

Halvarine, margarine, boter, olie  

Dranken  

 

Experiment 1 – speeksel en zetmeel 

We gaan werken met zetmeel en jodium. Van zetmeel heb je vast al eens gehoord en van 
jodium ook. Zetmeel zit in veel voedingsmiddelen en jodium gebruik je om wondjes te 
ontsmetten. 

In de scheikunde maken we altijd handig gebruik van de specifieke eigenschappen van 
bepaalde stoffen. In dit geval maken we gebruik van de eigenschap van jodium (jodium is 
normaal bruin gekleurd) om wit zetmeel blauw/zwart te kleuren. Als je dus het vermoeden 
hebt dat in een potje zetmeel zit of in een potje met water zetmeel is opgelost, kun je dat 
aantonen door er enkele druppeltjes jodium bij te doen. Als het zetmeel dan blauw/zwart 
kleurt, weet je zeker dat er dus zetmeel in zat. 

Probeer dit uit door een klein beetje zetmeel op een schoteltje te doen en daar een paar 
druppels jodium aan toe te voegen. Hoe meer zetmeel je hebt, hoe donkerder de kleur. 

Onderzoeksvraag 

Wat is de invloed van speeksel op zetmeel? 
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Materiaal 

 2 reageerbuizen 

 Reageerbuisrekje 

 Kleine trechter 

 Oplossing van zetmeel (5%) 

 Jodiumoplossing in druppelflesje 

 Water (spuitfles) 

 Watervaste stift 

 

 
Figuur 1 Materiaal voor de uitvoering van de zetmeelproef 

Uitvoering 

 Nummer de reageerbuizen met een watervaste viltstift.  

 Doe in reageerbuis 1 en 2 ongeveer 5 ml zetmeeloplossing (in beide buizen evenveel!). 

 Zetmeel lost moeilijk op. Daarom is van te voren een zetmeeloplossing klaargemaakt.  

 Doe nu in iedere buis drie druppels jodiumoplossing. 

 Noteer in de tabel de kleur.  

 Zet op buis 1 een trechter.  

 Neem een slok water en houd die een minuut in je mond. Je speeksel lost dan op in het water. 

 Voeg dit toe aan buis 1. 

 Voeg aan buis 2 een gelijke hoeveelheid water toe uit de spuitfles. 

 Schud de buizen weer.  

 Wacht ongeveer 5 minuten en noteer dan weer de kleur van beide buizen in de tabel. 
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Resultaten 

Noteer de resultaten hieronder: 

 Inhoud buis Kleur na toevoegen 

jodium 

Kleur 5 minuten na 

toevoegen speeksel / 

water 

Buis 1    

Buis 2    

 

Conclusie 

Beantwoord de volgende vragen. Hiervoor zul je informatie moeten opzoeken (boeken, Internet: 
Wikipedia, Google etc.) 

 Beschrijf wat je hebt waargenomen en welke conclusie je hieruit kunt trekken. 
 
 

 Wat is zetmeel nou eigenlijk? 
 
 

 Wat doet speeksel met zetmeel en is dat belangrijk?  
 
 

 Wat zit er in speeksel wat zo speciaal is? 
 
 

 Waarom is jodium nodig bij deze proef? 
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SPIJSVERTERING 2 - EIWIT 

Voorbereiding 

Als voorbereiding op het volgende experiment moet je de volgende vragen beantwoorden. 

1. Waarin zitten eiwitten (dierlijke en plantaardige)? 
 

2. Waarom moet een vegetariër extra opletten op wat hij/zij eet? 
 

3. Hoeveel gram eiwit heb jij zelf per dag nodig? (hiervoor moet je weten hoeveel je weegt) 
 

4. Eiwitten leveren naast calorieën ook nog een andere soort essentiële voedingsstof. Welke? 
 

5. Welk zuur zit er in onze maag en welke andere stof zit daarbij voor het verteren van eiwit? 
 

6. Welke functie hebben eiwitten in ons lichaam? 
 
 

Experiment 2 – eiwit en maagsap 

Je hebt zelf wel eens gemerkt dat als je moet overgeven dat je een vieze, sterk zure smaak 
proeft. Dat komt door het maagsap, waarin een sterk zuur zit. 

In dit experiment werken we met kunstmatig maagsap. Dat betekent dat we met een sterk 
zure stof gaan werken, die gevaarlijk kan zijn als je die in je ogen krijgt of over je heen krijgt. 
Veiligheid is dus heel belangrijk: je moet dus altijd een bril op hebben en een labjas aan 
hebben tijdens dit experiment. 

 

Vraag 

Wat gebeurt er met eiwit in je maag? 

 

Materiaal 

 2 reageerbuisjes 

 Stoppen voor op reageerbuisjes 

 1 bekerglas van 100 mL 

 Maatcilinder 25 of 50 mL 

 Reageerbuisrekje 

 Een hard gekookt ei 

 0,1 M HCl-oplossing 

 Pepsine 

 pH-meter of universeel pH-papier 

 druppelpipet 

 spatel 

 watervaste stift 

 waterbad (37°C) 
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Uitvoering 

Kunstmatig maagsap maken 

 Neem een bekerglas van 100 mL en vul dit met circa 50 mL demi-water 

 pH-meter: Stop de pH-sensor in het bekerglas en voeg zoveel 0,1M HCl-oplossing toe tot de pH-
meter een waarde aangeeft van 1,5 
pH-papier: voeg 15 mL HCl-oplossing toe en meet de pH met een pH-papiertje. 
Als de pH nog niet 1,5 is, voeg dan 5 mL HCl-oplossing toe en meet de pH opnieuw 
Als de pH nog niet 1,5 is, voeg dan 2 mL HCl-oplossing toe en meet de pH opnieuw 
Als de pH nog niet 1,5 is, voeg dan 1 mL HCl-oplossing toe en meet de pH opnieuw 
Ga door met 1 mL toe te voegen en te meten, totdat de pH gelijk is aan 1,5 

 Bepaal nu hoeveel milliliter oplossing je hebt. Je weet nu dus ook hoeveel gram je hebt. Weeg nu 
een hoeveelheid pepsine af die gelijk is aan 4% van de hoeveelheid vloeistof. 
Voeg de afgewogen hoeveelheid pepsine toe aan de gemaakte oplossing en roer totdat de 
pepsine is opgelost. 

 Nummer de twee reageerbuizen met een watervaste viltstift.  

 Snijd 2 stukjes van ongeveer 1 cm van het hard gekookte ei (alleen het eiwit). 
Snijd deze twee stuk weer in zo klein mogelijke stukjes en verdeel ze over de twee reageerbuisjes. 

 Doe in buisje 1 ongeveer 5 mL maagsap. 

 Doe in buisje 2 ongeveer 5 mL water. 

 Schud de buisjes. 

 Doe een stop op de buisjes en zet ze in een waterbad van ongeveer 37°C. 
Bekijk ze de volgende les. 

Figuur 2 Wat gebeurt er met eiwit in de maag? 
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Resultaten 

Noteer de resultaten hieronder: 

 Inhoud buis Resultaat 

Buis 1   

Buis 2   

 

Conclusie 

Beantwoord de volgende vragen. Hiervoor zul je informatie moeten opzoeken (boeken, Internet: 
Wikipedia, Google etc.) 

 Wat zijn de twee hoofdbestanddelen van maagsap? 
 
 

 Wat heeft het maagsap gedaan met het eiwit? 
 
 

 Welk bestanddeel van het maagsap heeft hiervoor gezorgd?  
 
 

 Waarom heb je in het tweede buisje geen maagsap gedaan? 
 
 

 Waarom is het zo belangrijk dat het eiwit wordt verteerd? 
 
 

 Noem nog een tweede functie van het maagsap? 
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VOEDINGSVEZELS 

Voorbereiding 

Als voorbereiding op het volgende experiment moet je de volgende vragen beantwoorden. 

1. Hoeveel gram voedingsvezels moet je per dag eten? 

2. Hoe worden voedingsvezels verteerd en opgenomen door het lichaam? 

3. Waarom zijn voedingsvezels toch belangrijk? 

4. Er bestaan fermenteerbare en niet fermenteerbare voedingsvezels. Leg uit wat dat betekent. 

Experiment 3 - bepaling hoeveelheid voedingsvezels in brood 

Voor dit experiment heb je een stukje brood nodig dat je zelf meegenomen hebt. Door het 
brood te drogen en dus alle vocht eruit te verwijderen, kun je bepalen wat het 
drogestofgehalte is.  

 

Vraag 

Bereken het drogestofgehalte van brood. 

 

Materiaal 

 1 glazen petrischaaltje 

 Een stukje brood van circa 3-5 gram (meenemen van thuis) 

 Analytische balans 

 Droogstoof 90°C 

 Rekenmachine 

 

Uitvoering 

 Zorg dat de droogstoof aan staat en ingesteld is op 90°C. 

 Weeg het leeg petrischaaltje in de analytische balans en noteer de massa in de onderstaande 
tabel. 

 Neem een stukje brood dat gemakkelijk in het petrischaaltje past. 
Weeg nu het petrischaaltje mét het stukje brood erin en vul de totale massa in. 

 Plaats nu het petrischaaltje met het stukje brood erin in de droogstoof en laat het gedurende de 
hele les (of 4 uur als het kan) in de droogstoof staan. 

 Neem vlak voor het einde van de les het petrischaaltje uit de droogstoof en weeg het 
petrischaaltje met het gedroogde brood. Vul de totale massa in de tabel in. 

 Bereken nu het drogestofgehalte. 

Figuur 3 Een petrischaaltje 
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Gebruik onderstaande tabel om de gegevens van het vorige experiment in te vullen: 

 

Gewicht brood + petrischaal   

Gewicht leeg petrischaal    

Gewicht brood  A 

   

Gewicht gedroogd brood + petrischaal   

Gewicht leeg petrischaal    

Gewicht gedroogd brood  B 

   

Drogestofgehalte = (B/A)*100%  % 

 

Conclusie 

Beantwoord de volgende vragen. Hiervoor zul je informatie moeten opzoeken (boeken, Internet: 
Wikipedia, Google etc.) 

 Komt het drogestofgehalte wat je bepaald hebt overeen met de eisen die vastgelegd zijn in het 
“Warenwetbesluit Meel en brood”? 

 Het “Voedingscentrum” (www.voedingscentrum.nl) geeft een advies welk soort brood en hoeveel 
sneetjes per dag je zou moeten eten. Welk soort brood en hoeveel sneetjes adviseert het 
voedingscentrum? 

http://www.voedingscentrum.nl/
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OPDRACHT 4 - WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN: NITRAAT & NITRIET 

Voorbereiding 

Als voorbereiding op het volgende experiment moet je de volgende vragen beantwoorden. 

1. Welke groenten bevatten van nature veel nitraat. 

2. Zoek uit hoeveel nitraat deze groenten maximaal mogen bevatten in de zomer en in de winter. 

3. Voor nitraat en nitriet is een ADI vastgesteld. 
Zoek op wat ADI betekent en wat de ADI van nitraat en van nitriet is. 

4. Bereken hoeveel nitriet jij per dag mag binnenkrijgen. 

5. Wat moet je eten (binnenkrijgen) om de schadelijke werking van nitriet tegen te gaan? 

Experiment 4 Nitraat- en nitrietbepaling 

In dit experiment gaan we bepalen of spinazie die twee keer is 
gekookt meer schadelijke nitriet bevat dan spinazie die maar een keer 
is gekookt. Om de hoeveelheid nitraat en nitriet te meten maken we 
gebruik van test-sticks. Als je deze test-sticks in de te onderzoeken 
(vloei-)stof stopt, dan zal de stick verkleuren. De kleur van de stick 
kun je dan vergelijken met de kleuren op het potje en aflezen hoeveel 
nitraat en nitriet de te onderzoeken stof bevat. 

 

Vraag 

Als je spinazie twee keer kookt, bevat het dan meer schadelijk nitriet dan spinazie die maar een keer 
is gekookt? 

 

Materiaal 

 Gekookte, verse spinazie (door TOA gekookt) 

 Spinazie uit een potje (van de winkel, voorgekookt) 

 2 bekerglazen 

 2 bunsenbranders, 2 driepoten, 2 gaasjes 

 4 - 10 Test-sticks nitraat/nitriet 
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Uitvoering: vers gekookte spinazie 

 Doe een beetje van de door de TOA voorgekookte spinazie in een bekerglas 1. 

 Doe een beetje van de gekochte spinazie in bekerglas 2. 

 Neem twee stickjes uit de koker en sluit de koker direct weer. 

 Doop een stickje in de spinazie van bekerglas 1 en haal het er meteen weer uit. 

 Doop het andere stickje in de spinazie in bekerglas 2 en haal het er meteen weer uit. 

 Wacht 1 minuut voordat je de kleur op de sticks gaat bekijken. 

 Lees nu precies de concentratie nitraat en nitriet af door de kleur van de sticks te vergelijken met 
de kleurschaal op de koker. Noteer de concentratie in onderstaande tabel. 

 

Opmerking 
Als de concentratie groter blijkt te zijn dan de kleur aan kan geven, moet je de spinazie 
verdunnen met water. Verdun de spinazie 10x en herhaal de meting met nieuwe sticks. 

 

Uitvoering: extra gekookte spinazie 

 Verwarm de bekerglazen spinazie op een brander gedurende 10 minuten. Niet te hard koken! 

 Laat de spinazie hierna gedurende enkele minuten afkoelen. 

 Neem twee stickjes uit de koker en sluit de koker direct weer. 

 Doop een stickje in de spinazie van bekerglas 1 en haal het er meteen weer uit. 

 Doop het andere stickje in de spinazie in bekerglas 2 en haal het er meteen weer uit. 

 Wacht 1 minuut voordat je de kleur op de sticks gaat bekijken. 

 Lees nu precies de concentratie nitraat en nitriet af door de kleur van de sticks te vergelijken met 
de kleurschaal op de koker. Noteer de concentratie in onderstaande tabel. 
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 Nitraat [mg/L] Nitriet [mg/L] Voldoet aan 

warenwet? 

Verse, gekookte spinazie    

Na . . . x verdunnen    

Spinazie uit potje    

Na . . . x verdunnen    

Extra gekookte verse spinazie    

Na . . . x verdunnen    

Extra gekookte spinazie uit een potje    

Na . . .  x verdunnen    

 

Conclusie 

 Is het schadelijk als je spinazie een tweede keer opwarmt en leg uit waarom je tot dit antwoord 
bent gekomen? 
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OPDRACHT 5 – BEPALEN IJZERGEHALTE 

Voorbereiding 

Als voorbereiding op het experiment moet je de volgende vragen beantwoorden. 

1. Waarom is het noodzakelijk dat wij met onze voeding ijzer binnen krijgen? 

2. Wat is het verschil tussen heem-ijzer en non-heem-ijzer. 

3. Voor ijzer is een ADH vastgesteld. 
Zoek op wat ADH betekent en wat de ADH van ijzer is. 

4. Zoek drie andere ‘metalen’ die je eigenlijk dagelijks binnen zou moeten krijgen.  

5. Welke andere voedingsmiddelen kunnen we eten of drinken om ervoor te zorgen dat het ijzer in de 
voeding zo goed mogelijk door ons lichaam wordt opgenomen? 

Experiment 5 – Bepalen ijzergehalte 

Voordat we van een onbekende vloeistof het 
ijzergehalte kunnen bepalen, zullen we eerst een 
ijkreeks moeten maken. Dit is al behandeld in het 
tekstboek. 

De kleur wordt veroorzaakt doordat een bepaalde 
stof (thiocyanaat) zich bindt aan het ijzer. Hoe 
meer ijzer aanwezig is, hoe donkerder de oplossing 
kleurt. Hoe donkerder de kleur, hoe meer licht 
wordt geabsorbeerd.  

In deze opdracht ga je de ijkreeks maken, zodat je 
straks van je eigen drankje op een snelle manier 
het ijzergehalte kunt bepalen. 

Opdracht 

Maak de ijkreeks, waarmee je later van een onbekende oplossing het ijzergehalte kunt bepalen. 

Materiaal 

 6 reageerbuisjes + rekje 

 Stoppen voor op reageerbuisjes 

 6 cuvetten 

 Colorimeter 

 Buret (met FeCl3-oplossing) 

 spuit 10 mL 

 IJzer(III)chloride-oplossing: 5,0 mg ijzerL-1 
aangezuurd met gec. zoutzuur 

 Kaliumthiocyanaat-oplossing: 2 molL-1 (KSCN) 

 Spuit/pipet 1 mL 

 Gedemineraliseerd water 

 

  

Figuur 4 IJkreeks van een FeSCN
2+

-oplossing 



Groente en fruit in een flesje                             tekstboek 

 

Pagina 19 

 

Uitvoering 

 Nummer de reageerbuisjes 1 tot en met 6. Buisje 1 bevat geen ijzer en fungeert als ‘blanco’. 

 Vul de buisjes volgens onderstaande tabel 

 Doe er een stop op en meng de buisjes goed 

 Wacht 5 minuten 

 Maak 6 cuvetten goed schoon. Zorg ervoor dat er geen vetvlekken op de doorzichtige zijkanten van de 
cuvetten zitten. Deze verstoren de lichtdoorvoer. 

 Meer de ‘absorptie’ met de colorimeter (bij 447 nm). Begin met buisje 1 en eindig met buisje 6. Noteer 
de meetwaarden in de tweede tabel. 

 Teken de gemeten waarden in de bijgevoegde blanco grafiek. Maak zelf een verdeling op de y-as. 

 

 

Toe te voegen [mL]  Buis nummer 

1 2 3 4 5 6 A B 

IJzer(III)chloride-oplossing 0 1 2 4 6 8 0 0 

Groente extract 0 0 0 0 0 0 5 5 

Water 9 8 7 5 3 1 3 3 

Zoutzuur geconcentreerd 0 0 0 0 0 0 1 1 

KSCN 2,0M 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Buis nummer 

1 2 3 4 5 6 A B 

Concentratie ijzer in mg/L 0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0   

Gemeten absorptie         

 
Als je straks je eigen drankje hebt gemaakt, kun je deze proef opnieuw uitvoeren, maar dan met 
je eigen drankje. De grafiek heb je al gemaakt, dus je hoeft dan alleen nog maar de twee buisjes A 
en B te maken en de absorptie te meten in colorimeter. Je kunt dan met de gemeten absorptie in 
de grafiek aflezen wat de concentratie ijzer is je drankje is. Tomatensap bevat ongeveer 3 mg ijzer 
per liter en spinazie ongeveer 4,1 mg per 100 gram. 
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Conclusie 

 Bewaar deze informatie goed, zodat je straks het ijzergehalte van je eigen drankje kunt meten. 
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Absorptie als functie van ijzerconcentratie 
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JE EIGEN DRANKJE MAKEN 

Voorbereiding 

1. Zoek twee soorten groente en drie soorten fruit waarvan jullie het drankje gaan maken. 

2. Zet deze soorten in bovenste rij van de tabel hieronder. 

3. Zoek van elke soort groente en fruit de voedingswaarden die in de tabel staan op en bereken hoeveel 
van alles je nodig hebt om te voldoen aan de gewenste hoeveelheid voedingsstoffen. 
Let op: de meeste hoeveelheden die vindt op internet zijn per 100 mL of per 100 gram. 

4. Maak de groente en het fruit schoon en maak er in de blender een sapje van. 

 

Voedingswaarde van het drankje. 
Groente 1 

. . . . . . 

Groente 2 

. . . . . . 

Fruit 1 

. . . . . . 

Fruit 2 

. . . . . . 

Fruit 3 

. . . . . . 

Voedings-
waarde 

Hoeveelheid van de 
groente/fruit   

     

Eisenpakket 
per 300 mL  

 

Energie Circa 600 kJ      

Eiwit 
(proteïnen) 

Circa 3 g      

Koolhydraten Circa 30 g      

Vetten Maximaal 1 g      

Voedings-
vezels 

Minimaal 2 g      

Natrium Maximaal 30 mg      

Vitamine C Minimaal 45 mg      

IJzer Circa 1 mg      

 

Materiaal 

 Blender of slowjuicer 

 2 soorten groente (van thuis 
meenemen) 

 2 – 3 soorten fruit (van thuis 
meenemen)  

 2 flesjes à 300 L 

 snijplankjes 

 (schil)mesjes 

 

 


