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Inleiding. 

De laatste decennia is steeds meer aandacht ontstaan voor de vormen van onderwijs 

welke aan hoogbegaafde leerlingen zouden moeten worden aangeboden1. Dit om te 

voorkomen dat deze leerlingen ongemotiveerd en ongeïnteresseerd raken tijdens 

hun VO studie. Op de talenten en interesses van de hoogbegaafde leerlingen 

toegespitste onderwijsprogramma’s kunnen voorkomen dat hun talenten niet of 

onvoldoende  benut worden. Met name in onze zich steeds meer ontwikkelende 

“kennismaatschappij” vormen (hoog)begaafde leerlingen een zeer belangrijk 

kennispotentieel, immers “kennismaatschappijen” concurreren op “kennis”.  

 

Sinds 2010 ben ik aangesteld als docent Scheikunde voor de bovenbouw Havo/VWO 

aan “Het College” (voorheen Bisschoppelijk College) in Weert. Het College vormt 

onderdeel van de koepel “Limburgs Voortgezet Onderwijs” (LVO)2 waarbij 17 scholen 

zijn aangesloten met ongeveer 31.000 leerlingen. Binnen deze koepel is sinds 2006 

een netwerk  “hoogbegaafdheid” opgezet door vier scholen: Grotius College, Porta 

Mosana College, Bouwens van Boijen College en Het College. In dit netwerk zijn  de 

docenten van Het College actief bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal over 

onderwerpen als filosofie, neuropsychologie (ANW), Spaans en beleggen 

(Economie). Daarnaast is er een volgsysteem opgezet voor leerlingen om de 

(hoog)begaafde talenten zo vroeg mogelijk te identificeren en te begeleiden. Het 

netwerk organiseert regelmatig themamiddagen, trainingen en workshops om het 

lerarenkorps bewust te maken van de specifieke aanpak van (hoog)begaafde 

leerlingen. Daarnaast worden deze activiteiten ingezet om docenten te bewegen toe 

te treden tot het netwerk waardoor meer en nieuw lesmateriaal kan worden 

ontwikkeld.  

 

Om voor de (hoog)begaafde leerlingen uitdagend onderwijs te kunnen bieden is 

binnen Het College in 2006 een projectgroep in het leven geroepen. De taken van 

deze projectgroep omvatten het identificeren en begeleiden van hoogbegaafde 

leerlingen, het verzorgen van de contacten met de ouders en collega docenten en 

het promoten van de onderwijsprojecten binnen de eigen school en binnen de koepel 

van het LVO. Een belangrijke taak voor de projectgroep is de ontwikkeling van 

lesmodules voor de hoogbegaafde leerlingen. De projectgroep bestaat uit een 

coördinator, twee tutoren en een aantal docenten. Het College afficheert zich als 

hoogbegaafdheid profielschool. Na een lange aanloopperiode is sinds een tweetal 

jaren een duidelijke structuur ontstaan en zijn enkele interessante lesmodules 

ontwikkeld en geïmplementeerd. Het zwaartepunt van het werk van de projectgroep 

ligt nog in de onderbouw waar leerlingen uit het primair onderwijs met een 

hoogbegaafdheid certificaat in het hoogbegaafdheid traject worden opgenomen.  

In 2009 is Het College na een bezoek van de visitatiecommissie gecertificeerd als 

hoogbegaafdheid school.  



5 

 

De belangrijkste aanbevelingen van de visitatiecommissie waren:  

• Draag zorg voor een doorlopende leerlijn vanaf de onderbouw naar de 

bovenbouw met name in de profielvakken.  

• Creëer een sociaal veilige omgeving  voor de leerlingen zodat ze zich niet als 

buitenbeentjes gaan voelen of door andere leerlingen als zodanig gezien 

worden.  

• Ontwikkel nog meer lesmateriaal voor de onderbouw en vooral voor de 

bovenbouw om aan de eis van doorlopende leerlijnen te kunnen voldoen.  

 

Met betrekking tot het door de visitatiecommissie genoemde laatste punt heeft de 

projectgroep wat problemen gezien de beperkte beschikbare capaciteit in zowel 

taakuren als expertise. In het kader van mijn afstudeerproject (zie voor details 

Bijlage 2) voor de studie Master in Education & Communication aan de Eindhoven 

School of Education (ESoE, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven) 

beschrijft deze scriptie de ontwikkeling van een lesmodule voor het vak scheikunde in 

de bovenbouw VWO. Uitgangspunten van deze lesmodule zijn verdieping en 

verrijking van de lesstof gecombineerd met maatschappelijke relevantie. Uit 

ervaringen met reeds ontwikkelde modules is gebleken dat de hoogbegaafde 

leerlingen dergelijke modules als een uitdaging zien en er gemotiveerd en met 

plezier aan gaan werken.  

 

Middels een literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken, in 

internationaal perspectief, met betrekking tot de wetenschappelijke achtergrond en 

empirische resultaten van onderzoek naar de wijze waarop de schoolorganisatie  

dient te worden gestructureerd en welke voorwaarden aan adequaat lesmateriaal 

(hoog)begaafden dienen  te worden gesteld.  

 

In deze scriptie zal niet worden ingegaan op de stromingen die de verschillende 

vormen van hoogbegaafdheid definiëren, noch op de wijze waarop hoogbegaafdheid 

kan worden vastgesteld.  In de verdere tekst zal ik het begrip begaafdheid en 

begaafde leerlingen gebruiken. De lezer dient hieronder tevens de begrippen 

hoogbegaafdheid en hoogbegaafde leerlingen te verstaan. Het begrip begaafdheid 

wordt gehanteerd omdat de ontwikkeling van lesmateriaal niet noodzakelijkerwijs op 

hoogbegaafde leerlingen gericht is maar zeer zeker ook op de begaafde leerlingen. 

Het aanbieden van dergelijk lesmateriaal zal ook voor deze grotere groep  leerlingen  

motiverend kunnen werken.  

 

 



6 

 

Hoofdstuk 1. 

Theoretische achtergrond voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma´s 

voor hoogbegaafden 

 

De theoretische achtergrond voor het ontwikkelen van lesstof voor begaafde 

leerlingen is  gebaseerd op een aantal artikelen uit het Handbook of Gifted 

Education3. Als basis voor de ontwikkeling van de scheikunde module is gebruik 

gemaakt van twee uitvoerig beschreven modellen, i.e. het “Integrated Curriculum 

Model” (ICM) van Van Tassel-Baska4,5 en het “Schoolwide Enrichment Model” (SEM) 

van Renzulli en Reis6,7,8. Waar het ICM model de docent handvatten en voorwaarden 

aanreikt voor het ontwikkelen van adequaat lesmateriaal geeft het SEM model 

richtlijnen voor het inrichten van de schoolorganisatie.  

 

Voor de zienswijze op welke manier lesprogramma’s voor hoogbegaafden dienen te  

worden opgezet zijn een aantal stromingen door VanTassel-Baska4 beschreven die 

met name gebaseerd zijn op nieuwe concepties over het begrip intelligentie. De 

belangrijkste stroming, die in de praktijk heeft bewezen goed te voldoen, is de 

ontwikkeling van lesprogramma’s die erop gericht zijn de leerling op een academisch 

denkniveau te brengen. De reden hiervoor is dat dergelijke lesprogramma’s het best 

in te passen zijn in de bestaande onderwijsstructuren. De  curricula zijn vooral 

inhoudelijk van opzet waarbij het inzicht in combinatie met de analytische en 

synthetische vaardigheden van de leerling worden aangesproken.  

  

Aan de bovengenoemde stroming dient te worden toegevoegd de ontwikkeling van 

lesmateriaal, beschreven door Schiever en Maker3, op basis van wat zij noemen 

“enrichment” en “accelleration” (verrijking en versnelling). Ze geven hierbij een drietal 

benaderingen voor de verrijking van lesmateriaal: 

• Proces georiënteerd: focus op de ontwikkeling van een “hoger” en creatief 

denkvermogen van de leerling  

• Content  georiënteerd: focus op specifieke, vakgerichte onderwerpen waarbij 

een duidelijke verdieping en verbreding van de onderwerpen wordt toegepast 

• Product georiënteerd: focus op het beoogde resultaat van het lesmateriaal    

 

In het algemeen blijkt dat verrijkingsmateriaal vooral proces georiënteerd is waarbij 

het procesgericht denken vooral via ontwikkeling van “producten” (het beoogde 

resultaat) wordt aangeleerd4.  
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Hoofdstuk 2.  

Het Integrated Curriculum Model 

 

Binnen het ICM5 worden een aantal een voorwaarden gesteld waaraan goed 

lesmateriaal voor begaafde leerlingen dient te voldoen: 

• Leerlingen dienen lesmateriaal te krijgen aangeboden waarbij de behandelde 

onderwerpen voldoende diepgang hebben (de content in de termen van 

Schiever en Maker) 

• Het lesmateriaal moet het hogere denkvermogen van de begaafde leerling 

uitdagen (het proces georiënteerde in de termen van Schiever en Maker) 

• De onderwerpen dienen een breed scala aan onderwerpen te bestrijken;  van 

toepassingsgerichte, vakoverstijgende, sociale tot maatschappelijk relevante 

onderwerpen  

• Probleemgestuurde opdrachten verdienen de voorkeur. Hierbij kunnen de 

leerlingen kennismaken met de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek 

wordt verricht; waarbij ze eigen experimenten kunnen opzetten en oplossingen 

voor “het beschreven probleem” kunnen bedenken (product georiënteerd in de 

termen van Schiever en Maker) 

• Er dient een duidelijke structuur en organisatie binnen de school te zijn waarbij 

docenten de kennis en kunde hebben om leerlingen te begeleiden. Er dient  

een goede planning, monitoring en evaluatie methodiek gehanteerd te worden  

 

VanTassel-Baska5 voegt in haar ICM aan de door Schiever en Maker3 beschreven 

benaderingen twee belangrijke aspecten toe waaraan lesmateriaal dient te voldoen;  

ten eerste het vakoverstijgende aspect en ten tweede de aanwezigheid van een 

goede structuur en organisatie binnen de school voor het identificeren en begeleiden 

van begaafde leerlingen. Deze eisen aan de schoolorganisatie worden eveneens 

uitvoerig beschreven in het SEM van Renzulli en Reis6,7,8.  

 

Het Schoolwide Enrichment Model 

Wat betreft de theorievorming van onderwijsconcepten en de organisatie van het 

onderwijs aan begaafde leerlingen binnen de bestaande schoolstructuren wordt 

vooral in de Verenigde Staten erg veel onderzoek gedaan en praktisch werk verricht. 

Er zijn een groot aantal modellen ontwikkeld welke door VanTassel-Baska uitvoerig 

beschreven zijn4. Het voert te ver om alle modellen te beschrijven. Een  overzicht van 

de diverse modellen is samengesteld door Hoogeveen et al.1 in hun verslag 

“Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen”. Van alle beschreven 

modellen blijkt het door Renzulli en Reis6,7,8 ontwikkelde “School Wide Enrichement 

Model” (SEM) in de praktijk goed te voldoen. SEM biedt voor een breed scala aan 

schooltypen en onderwijsmodellen de mogelijkheid om binnen de eigen 

schoolorganisatie programma’s te op te stellen voor de ontwikkeling en begeleiding 

van begaafde leerlingen. Het programma daagt docenten uit om de les interessanter, 
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leuker, uitdagender te maken voor de begaafde leerlingen. Bijkomend voordeel van 

dergelijke lesprogramma’s is dat deze in principe ook geschikt te maken zijn voor alle 

leerlingen zodat ook deze leerlingen maximaal van hun talent gebruik kunnen 

maken.  

Binnen SEM worden bestaande standaard lesprogramma’s aangepast waarbij 

onderdelen die in eerdere lessen of leerjaren reeds behandeld zijn worden 

vervangen door nieuwe en vooral complexere onderwerpen. Tevens wordt het 

curriculum verrijkt met onderwerpen die, hoewel voor alle leerlingen bruikbaar, toch 

vooral geschikt zijn voor de meer begaafde leerlingen. Deze verrijkingsstof kan 

bestaan uit onderwerpen aangereikt via specifiek op de lesstof gebaseerde  artikelen 

en lesbrieven. Verder wordt ook instructiemateriaal uitgereikt dat bedoeld is om de 

leerlingen methodisch en kritisch denken bij te brengen. 

De kern van SEM is het triade model (door Goris9 het “ Drie Ringen Model” 

genoemd) dat momenteel wereldwijd wordt onderschreven. Volgens dit model 

beschikken hoogbegaafden niet alleen over hoge intellectuele capaciteiten  maar ook 

over taakgerichtheid (volharding, doorzettingsvermogen, de wil om een bepaald doel 

te bereiken) en creativiteit (het vermogen om op een originele manier, los van 

gebaande wegen oplossingen voor een bestaand probleem te kunnen bedenken). 

Renzulli beargumenteert dat geen van deze drie afzonderlijke componenten iemand 

hoogbegaafd maakt. Er is een interactie tussen deze drie nodig om tot hoogbegaafd 

gedrag te kunnen komen waarbij elk kenmerk even noodzakelijk en belangrijk is.   

Het triade model van Renzulli is door Mönks10 uitgebreid met een aantal externe 

factoren. Om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten volgens hem de 

persoonlijkheidskenmerken die Renzulli noemde aanwezig zijn: hoge intellectuele 

capaciteiten, creativiteit en motivatie. Hoogbegaafdheid wordt echter pas herkenbaar 

als het in bijzondere prestaties tot uiting komt. Motivatie en werkhouding zijn 

onontbeerlijk om tot hoogbegaafde prestaties te komen. Mönks heeft het Drie Ringen 

Model verder uitgewerkt in het “triadisch interdependentie model”10 voor 

hoogbegaafdheid.   

 

Voor een optimale ontwikkeling van de begaafde  leerlingen zijn naast de door 

Renzulli genoemde eigenschappen ook van belang:  

• Een goede en veilige sociale omgeving  (privé, vrienden, school)  

• Een adequate begeleiding op school (duidelijk beleid, continuïteit in leerjaren, 

goed opgeleide docenten, een structuur voor onderwijs aan begaafden die 

ingebed is in de schoolorganisatie) 

• Een stimulerende houding van de ouders (interesse tonen, regelmatige 

contacten met de schoolleiding en begeleiders, alert zijn op algemeen 

welbevinden van de zoon/dochter) 
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Criteria voor de ontwikkeling van curricula voor begaafde leerlingen 

De in de voorafgaande paragrafen beschreven theorieën en modellen hebben de 

basis gevormd voor de opzet van  de structuur en organisatie binnen Het College. De 

ontwikkeling van curricula voor begaafde leerlingen is vooral gebaseerd op de ICM 

en SEM modellen waarbij bestaande lesstof wordt ingedikt (compacting) en verrijkt 

(enrichment). De  kenmerken van en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 

de curricula uit deze modellen hebben de basis gevormd voor de ontwikkeling van de 

module scheikunde voor een gedeelte van het scheikunde curriculum van het 

leerjaar VWO 4.  

 

Er zijn verschillende manieren waarop differentiërende maatregelen kunnen worden 

uitgewerkt om aan de leerbehoeften van begaafde leerlingen te voldoen. Op drie 

terreinen kunnen wijzigingen worden aangebracht; ten eerste op het gebied van de 

leeromgeving, ten tweede op het gebied van de leerstof en ten derde op het gebied 

van de verschillende vormen van leeractiviteiten. In de Verenigde Staten en  

Nederland is in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig onderzoek 

verricht naar verschillende differentiatiemaatregelen in het basis en het voortgezet 

onderwijs11. Uit dit onderzoek en het onderzoek van Goris9 is gebleken dat ouders en  

leerkrachten er de voorkeur aan geven dat de leerlingen gedurende een bepaalde 

periode per dag aan specifieke voor hun ontwikkelde lesstof of aan zelfgekozen 

vakspecifieke projecten kunnen werken. Dit model biedt de leerling programma's 

waaraan hij of zij behoefte heeft. Daarnaast blijft de leerling gewoon deel uitmaken 

van de eigen jaargroep en kan derhalve het contact met klasgenoten onderhouden 

blijven. Het model waarin de leerling in eigen tempo de vakken doorwerkt waarin hij 

of zij uitblinkt kwam naar voren als het meest populair bij docenten en ouders die 

betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs. Het zelfstandig werken van de leerling 

aan een (zelf gekozen) thema of onderwerp, al dan niet onafhankelijk van de docent, 

is eveneens populair.  

 

VanTassel-Baska heeft binnen haar “Integrated Curriculum Model” (ICM)5 een aantal 

ontwerpregels opgesteld waaraan een goed curriculum voor hoogbegaafden dient te 

voldoen. Deze zijn: 

1. Het curriculum dient diepgaand de lesstof te behandelen en  dient de leerling 

de concepten achter de lesstof te laten begrijpen in plaats van feiten te leren.  

2. Het curriculum dient de leerling uit te dagen een op hoger denkniveau te gaan 

acteren door middel van het maken van begrippenkaarten, het schrijven van 

essays, het ontwikkelen  van experimenten.  

3. Het curriculum dient vakoverstijgend te zijn in die zin dat de gekozen 

onderwerpen vanuit verschillende vakdisciplines kunnen worden beschouwd. 

De leerling leert hierdoor vanuit  een breed perspectief onderwerpen integraal 

te bestuderen.  

4. Het curriculum dient mogelijkheid te bieden tot metacognitie waardoor de 

leerling tot zelfreflectie kan komen met betrekking tot zijn of haar eigen 
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leerproces. De leerling dient de eigen planning te kunnen maken, de 

voortgang van het project te monitoren, de effectiviteit van zijn/haar werken te 

evalueren en bij te sturen en het uiteindelijke resultaat af te zetten tegen het 

bij aanvang van het project vastgelegde doel.  

5. Het curriculum moet de leerling stimuleren om te denken als vakspecialist, 

specifieke vakkennis op te doen, vooronderstellingen te poneren, een open 

denkhouding en nieuwsgierigheid te  tonen en sceptisch te zijn over de 

gerealiseerde resultaten. Kort gezegd zich een wetenschappelijke wijze van 

werken aan te leren.  

6. Het curriculum dient aanleiding te geven tot een actieve leerhouding waarbij 

de onderwerpen probleemgestuurd zijn. De leerling moet zelf op zoek naar 

informatie over hoe het probleem te analyseren, welke kennis reeds  

beschikbaar is en welke informatie nodig is om het probleem te gaan 

oplossen.  

7. Het curriculum dient gebaseerd te zijn op de concept-context aanpak 

gecombineerd met maatschappelijke relevante onderwerpen.     

8. Het curriculum moet de metacognitieve vaardigheden van de leerling 

aanpreken, uitdagen en op een hoger niveau brengen.  

 

Aan deze ontwerpregels dienen mijns inziens de volgende criteria te worden 

toegevoegd: 

• Het programma moet ingepast kunnen worden in de bestaande 

schoolsystemen en lesprogramma’s.  

• Het moet de flexibiliteit hebben om geschikt te worden gemaakt voor 

verschillende leeftijdsgroepen, vakgebieden en interesse gebieden van de 

leerlingen. 

• Het programma moet kunnen differentiëren tussen individuele begaafde  

leerlingen, met andere woorden de mogelijkheid bieden om maatwerk per 

leerling  aan te bieden.  

 

In het navolgende hoofdstuk zal uitvoeriger worden ingegaan op de ontwikkeling van 

lesmateriaal gebaseerd op het model van compacten en verrijken.  
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Hoofdstuk 3. 

Het Compacten en Verrijken model.  

Het compacten en verrijken model (verder aangeduid als C&V) combineert een 

aantal belangrijke aspecten van het “Integrated Curriculum Model”4,5 (ICM) en het 

“School Wide Enrichment Model”6,7,8 (SEM). Waar het ICM model voornamelijk 

gericht is op de ontwikkeling van adequaat lesmateriaal (het curriculum 

voorbereidende aspect) ligt de nadruk bij het SEM meer op de organisatorische 

aspecten bij het implementeren van de lesstof (het curriculum uitvoerende aspect). 

De belangrijkste voorbereidende aspecten omvatten aanpassing van de lesstof met 

betrekking tot probleemgestuurde opdrachten die uitdagend zijn en voldoende 

diepgang hebben. De aangepaste lesstof dient gebaseerd te zijn op bestaande 

lesprogramma’s waarbij complexere onderwerpen worden toegevoegd en 

verrijkingsstof wordt aangeboden. Voor een succesvolle implementatie van de 

lesprogramma’s is een goede organisatiestructuur op school belangrijk waarbij goed 

opgeleid personeel en betrokkenheid en ondersteuning van de schoolleiding en 

ouders noodzakelijk zijn voor continuïteit van de programma’s. 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze en met welke achtergrond de 

scheikunde module voor begaafde leerlingen in de bovenbouw van het VWO op Het 

College in Weert is opgezet. Binnen de bestaande organisatie en structuur voor de 

begeleiding van begaafde leerlingen van Het College past het curriculum model 

gebaseerd op de theorie van C&V het beste. C&V heeft tot doel 

onderwijsprogramma's te ontwikkelen waarin extra opdrachten voor begaafde 

leerlingen in het reguliere programma worden ingebouwd. Het is een didactisch 

model waarbij begaafde leerlingen de 'normale' leerstof in compacte vorm krijgen 

aangeboden. Hierdoor komt ruimte vrij voor verrijkingsactiviteiten. Begaafde 

leerlingen worden op deze manier cognitief uitgedaagd waardoor hun studiemotivatie 

kan worden verbeterd en onderpresteren kan worden geminimaliseerd. Binnen de 

klas kan het programma door meerdere leerlingen gevolgd worden. Dit voorkomt 

isolering en stigmatisering en maakt coöperatieve leer- en werkvormen mogelijk .  

 

Systematisering en flexibilisering zijn kernbegrippen binnen C&V model. 

Systematisering wil zeggen dat het schoolbeleid er op gericht is structureel aandacht 

te besteden aan begaafde leerlingen. Flexibilisering betekent dat er gewerkt kan 

worden binnen de structuur en organisatie van Het College. Het College biedt in elk 

leerjaar voor zowel de onderbouw als de bovenbouw voor een aantal vakken een 

aangepast curriculum aan. Begaafde leerlingen worden op basis van duidelijke 

criteria geselecteerd om deel te kunnen nemen aan C&V en werken bij voorkeur in 

twee- of drietallen. De docenten van verschillende vakgebieden worden getraind in 

het uitvoeren van het C&V. 
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Het C&V model past uitstekend in het sinds enige jaren op Het College  ingevoerde 

onderwijsmodel gebaseerd op het in hoge mate zelfstanding leren van de leerlingen. 

Hierbij zijn in zogenaamde “domeinen” verschillende klassen tegelijkertijd 

zelfstanding met de lesstof bezig zijn. De leerlingen werken in groepen van twee tot 

vier leerlingen aan de theorie en bijbehorende opgaven waarbij de docent het “leren 

van elkaar” concept sterk promoot. Er zijn afzonderlijke domeinen gecreëerd voor de 

onderbouw en bovenbouw. Deze domeinen zijn ook fysiek van  elkaar gescheiden. 

Bovendien is binnen het domein voor de bovenbouw een tweesplitsing gemaakt voor  

Havo en VWO. Ook deze domeinen, hoewel op de zelfde verdieping, zijn ook weer 

fysiek gescheiden. De leerlingen werken de gehele lesdag binnen hun eigen domein 

waarbij de docenten pendelen tussen de verschillende domeinen.  

 

In elk domein zijn een aantal instructielokalen beschikbaar waarin de docent in alle 

rust zijn klas tekst en uitleg kan geven over de lesstof. Hierna dienen de leerlingen in 

het domein verder te werken aan de lesstof waarbij de docent ondersteunend en 

begeleidend is. Het feit dat de leerlingen al een gedeelte van hun tijd zelfstandig in 

groepjes werken geeft de docent de mogelijkheid om binnen hun eigen groep de 

begaafde leerlingen aan de C&V lesstof te laten werken.  

 

Het C&V model in de praktijk.  

Zoals in bovenstaande hoofdstukken uitvoerig beschreven is de C&V methode 

gebaseerd op de aanpak van de Amerikanen Renzulli en Reis12,13. Pieter Span en 

Marianne Pluymakers14 van de Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht 

(PABU) hebben deze werkwijze van “Curriculum Compacting and Enrichment”  

bewerkt voor de Nederlandse schoolsituatie. C&V is een structurele methode om het 

onderwijs aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften van de begaafde 

leerlingen. Onderpresteren en/of het voortijdig schoolverlaten kunnen daardoor 

worden voorkomen. Doordat de docent het reguliere programma ”indikt” wordt tijd 

vrijgemaakt voor het aanbieden van verrijkingsactiviteiten. Na het verminderen van 

eenvoudige oefeningen en wegstrepen van herhaling blijft een nieuw stuk leerstof 

over dat appelleert aan de leergierigheid en zelfstandigheid van de begaafde 

leerlingen. De docenten maken van de ingedikte leerstof een “compact schema”. Dit 

is een schematisch overzicht van de lesstof gekoppeld aan een tijdschema en is 

daarmee vergelijkbaar met een studiewijzer. In de tijd die begaafde leerlingen op 

deze wijze besparen gaan zij aan de slag met verrijkingstaken. Taken voor begaafde 

leerlingen moeten in ieder geval drie zaken omvatten3: het moet gaan om nieuwe en 

moeilijke kennis, het opdoen van nieuwe vaardigheden en het realiseren van een 

nieuw (origineel) eindproduct. De taak moet zo moeilijk zijn dat de leerlingen deze 

alleen door samenwerking met anderen (leerlingen en/of docent) tot een goed einde 

kunnen brengen. Zo leren de begaafde leerlingen hun eigen leerprocessen op de 

juiste wijze reguleren en wordt een ontwikkeling van docentregulatie naar 

zelfregulatie gestimuleerd.  
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Een van de uitgangspunten van de C&V methode is dat er binnen de bestaande 

lesprogramma’s wordt verrijkt: een scheikundetaak in de scheikunde uren. De docent 

blijft de centrale figuur, verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het 

plezier dat hij beleeft aan zijn beste leerlingen wordt hem niet ontnomen. Wanneer 

de C&V methode wordt gebruikt daalt het niveau van het onderwijs in de klas niet 

door het verdwijnen van de beste leerlingen. Een ander voordeel is dat de begaafde 

leerlingen door hun klasgenoten niet als buitenbeentjes worden beschouwd. Zij zijn 

immers net als de klasgenoten tijdens de scheikunde les bezig met scheikunde.  

 

Naast een goede organisatiestructuur binnen de school voor het verzorgen van 

curricula voor begaafde leerlingen is het hebben van vaktechnisch deskundige 

docenten getraind in het ontwikkelen en implementeren van C&V modules een 

belangrijke voorwaarde. Binnen Het College organiseert de projectgroep 

bijeenkomsten binnen het LVO netwerk2 ten behoeve van  voorlichting en informatie 

over reeds geïmplementeerde lesmodules en uitwisseling van ervaringen. Tijdens 

deze bijeenkomsten worden gastsprekers uitgenodigd welke deskundig zijn op het 

gebied van “hoogbegaafdheid”. In het kader van de opleiding van docenten van Het 

College is in de periode april-mei 2011 en december 2011-maart 2012 een cursus 

“Compacten”  verzorgd door “Bureau   Talent”15 waaraan een vijftiental docenten van 

de verschillende vaksecties hebben deelgenomen.  

 

Bij het ontwikkelen van lesmodules voor begaafde leerlingen onderscheiden Renzulli 

en Reis6 verschillende fasen bij het opzetten van een curricula gebaseerd op C&V 

methode.  

 

De eerste fase wordt gevormd door het definiëren van de doelen en gewenste 

resultaten van de te behandelen lesstof.  De meeste tekstboeken en lesmethoden 

bevatten leerdoelen, docenthandleidingen, studiewijzers en planners en 

begrippenkaarten. Deze vormen de basis voor het samenstellen van de compacte 

lesstof en het laten vervallen van herhalingsstof.  

 

In de tweede fase worden leerlingen geselecteerd die op basis van toetsresultaten 

hebben aangetoond de betreffende lesstof al volledig of op z’n minst redelijk goed te 

beheersen. Op basis van de toetsresultaten van de leerling kan de docent specifieke 

lesstof aanbieden om de leerling op een hoger kennisniveau te brengen. Het moet 

voor de leerling duidelijk zijn wat de doelstelling van het C&V lesmateriaal is en de 

wijze waarop dit lesmateriaal door de leerling dient te worden verwerkt. Het 

wezenlijke van deze fase is het nauw betrekken van de leerling bij het opstellen van 

de het lesmateriaal rekening houdend met zijn/haar kennis, vaardigheden en 

interesses.  Het zoveel mogelijk individualiseren van het aangeboden lesmateriaal.  
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De derde fase van het C&V proces is de meest uitdagende fase waarin de docent 

samen met de leerling(en) gaat bepalen hoe het aangepaste curriculum wordt 

opgezet. Input van de leerlingen over de reeds aanwezige kennis, kunde en 

vaardigheden gecombineerd met hun duidelijk uitgesproken interesses geven de 

docent de richting waarin de lesstof dient te worden ontwikkeld. Welke specifieke 

onderwerpen kunnen worden uitgediept, welke verrijkingsstof kan worden 

aangeboden, op welke wijze kunnen de leerlingen te werk gaan. In dit verband kan 

gedacht worden aan het ontdekken van theoretische achtergronden van concepten, 

het opzetten van eigen experimenten, het opstellen van essays en het methodisch 

(wetenschappelijk) verrichten van onderzoek.  

 

Zoals reeds besproken is een goede begeleiding van de leerlingen bij het opstellen 

en uitvoeren van een C&V programma essentieel. Renzulli en Smith12,16  hebben  

een methodiek ontwikkeld voor de begeleiding van het C&V proces waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een begeleidingsformulier “The Compactor” genoemd. Bureau 

Talent15 heeft dit formulier omgezet in een Nederlandse versie. Dit formulier is door 

mij enigszins is aangepast voor eigen gebruik. De door Bureau Talent gebruikte 

terminologie in relatie met de door Renzulli en Smith opgestelde “The Compactor” 

doet mijns inziens geen recht aan de door hen gebruikte terminologie. Dit eigen 

opgestelde formulier (verder genoemd “ de compactor”, bijlage 3) zal door mij 

gebruikt worden bij het ontwikkelen van de scheikunde module. De compactor is een 

methode om zowel de vakinhoudelijke als de organisatorische aspecten vast te 

leggen en tevens de voortgang van het leerproces en de resultaten van het project  

te monitoren. De door mij opgestelde compactor is in drie kolommen ingedeeld: 

 

• De eerste kolom bevat informatie over de specifieke leerdoelen van de module 

en een overzicht van de lesstof die kan worden ingedikt. Tevens wordt het 

momentane kennisniveau van de leerling met betrekking tot de geselecteerde 

lesstof vastgelegd. Het kennisniveau wordt vastgesteld door middel van pre-

testen. Belangrijk is dat de schriftelijke toetsen toegespitst zijn op de lesstof 

welke gekozen is voor het C&V lesmateriaal zodat voor deze specifieke lesstof 

een goede beoordeling over het kennisniveau van de leerling mogelijk is.  

• In de tweede kolom wordt een overzicht gegeven van de verschillende 

onderdelen van de lesstof die kunnen vervallen. Hierbij moet gedacht worden 

aan alle herhalingen van voorgaande lesstof, oefenopgaven welke dezelfde 

lesstof keer op keer herhalen en opgaven aangaande de theorie.  

• De derde kolom geeft een overzicht van de mogelijke onderwerpen die voor 

verdieping en verrijking kunnen worden aangeboden. Hierbij wordt vooral de 

concept-context methodiek toegepast waarbij indien mogelijk het aspect van 

maatschappelijke relevantie kan worden ingebracht. Verder wordt rekening 

gehouden met de interesse gebieden en de leerstijl van de leerling.  
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Hoofdstuk 4. 

Ontwikkeling van de scheikunde module voor de VWO bovenbouw.  

Op basis van de uitgebreide literatuurstudie wordt in de volgende paragrafen 
ingegaan op de keuze voor de scheikunde concepten uit het curriculum van de 
leerjaren  vier en vijf VWO 5 welke voor de te ontwikkelen C&V module in 
aanmerking komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt door de Van Tricht15 
gedefinieerde kenmerken voor goed lesmateriaal voor begaafde leerlingen (bijlage 
4). Verder zal bij het uitwerken van de module gebruik worden gemaakt van een 
aantal praktische handvatten die door Jan van Os17 (bijlage 5) en het SLO18  zijn 
vastgelegd.  
 
Compacten: fase 1. 

De ontwikkeling van de module is onderverdeeld in drie fasen volgens het model van 
Renzulli en Reis7. In deze eerste van de drie fasen wordt beschreven welke lesstof 
wordt ingedikt, welke de leerdoelstellingen van het nieuwe lesmateriaal zijn en wat 
het verwachte eindresultaat is. Gekozen is voor de het indikken van de lesstof 
betrekking hebbende op de concepten “Reactiesnelheid” uit de methode “Chemie 
overal” voor het VWO deel 1 en “Chemisch evenwicht” uit “Chemie overal”  VWO 
deel 2. De lesstof van beide hoofdstukken zal worden gecombineerd en als één 
module worden aangeboden aan begaafde leerlingen van VWO 4.  
 
De keuze voor een combinatie van beide concepten is gebaseerd op de volgende 
overwegingen: 

• In VWO 4 wordt in Chemie overal Deel 1, hoofdstuk 7 het concept van 
“Reactiesnelheid” behandeld. In het vervolg van de leerjaren 4 en 5 worden  in 
hoofdstuk 8 (zuren en basen) en in VWO 5 Chemie overal Deel 2, hoofdstuk 9 
(redox reacties 1) behandeld. In deze beide hoofdstukken wordt verwezen 
naar een ander in de scheikunde belangrijk concept namelijk “Chemisch 
evenwicht” zonder dat dit concept  behandeld is. Chemische evenwicht wordt 
namelijk pas in Deel 2, hoofdstuk 11 besproken. In de praktijk beperkt dit bij 
de bespreking van lesstof waarin het begrip “Chemisch evenwicht” voorkomt 
het inzicht bij de leerlingen in de wijze waarop reacties kunnen verlopen en in 
welke toestand een evenwicht van een bepaalde reactie zich bevindt. 
Combinatie van de concepten “Reactiesnelheid”  en “Chemisch evenwicht” in 
VWO 4 leidt tot een betere kennisbasis bij de leerlingen tijdens het bestuderen 
van concepten waarbij evenwichtreacties een rol spelen.   

• Het concept “Reactiesnelheid” in VWO 4 behandelt de energetische aspecten 
van reacties, de verschillende factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden en 
het zogenaamde “botsende deeltjesmodel” waarmee de reactiesnelheid 
beïnvloedende factoren modelmatig kunnen worden verklaard. Naast de 
theoretische behandeling van de lesstof worden demonstraties gegeven 
waarin de invloed van de verschillende reactiesnelheid beïnvloedende 
factoren wordt gevisualiseerd. Daarnaast dienen leerlingen zelf enkele 
praktische opdrachten te verrichten.  
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• Het concept “Chemisch evenwicht” behandelt enkele standaard begrippen. 
Tevens wordt de invloed van extern aangebrachte verstoringen op de ligging 
van een evenwicht bestudeerd. Zowel de energetische aspecten, het 
botsende deeltjes model als de verschuiving van een evenwicht worden niet 
erg diepgaand behandeld  waardoor de lesstof voor begaafde leerlingen niet  
uitdagend is.  

• Voor de begaafde leerlingen kan de gecombineerde lesstof van de betreffende 
concepten “Reactiesnelheid” en “Evenwichten” veel compacter behandeld 
worden waardoor de vrijkomende tijd benut kan worden voor verdieping en 
verrijking opdrachten binnen de verschillende concepten waarbij eveneens 
experimenteel werk kan worden aangeboden. 
  

Het concept “Reactiesnelheid”  

Na bestudering van de theorie, het uitwerken van de opgaven en het uitvoeren van 
de experimenten worden de leerlingen geacht de volgende leerdoelen te hebben 
bereikt: 

• Het onderscheid te kennen tussen exotherme en endotherme reacties 

• Het begrip activeringsenergie te kennen en samen met de begrippen 
exotherm en endotherm toe te kunnen lichten in energiediagrammen 

• Eenvoudige berekeningen te kunnen uitvoeren aan warmte effecten bij 
reacties 

• De werking van katalysatoren kunnen verklaren.  

• Definitie te kunnen geven van het begrip reactiesnelheid en de factoren te 
kunnen benoemen die de reactiesnelheid beïnvloeden.  

• Aan de hand van het “botsende deeltjes model” te kunnen verklaren welke 
invloed de reactie beïnvloedende factoren hebben op de reactiesnelheid    

 
De totale lesstof wordt regulier in 7 lessen van 50 minuten behandeld. Na het 
compacten van de lesstof kunnen begaafde leerlingen zich deze lesstof in ongeveer 
50% van de tijd eigen maken en de vrijkomende tijd besteden aan verdieping en 
verrijking. Een gedetailleerd overzicht van het compacten van het concept 
“Reactiesnelheid” is weergegeven in bijlage 5.   
 
Het concept  “Chemisch evenwicht” 

Na bestudering van de lesstof worden de leerlingen geacht de volgende leerdoelen 
te hebben bereikt: 

• Aan te kunnen geven wat wordt verstaan onder de begrippen chemisch 
evenwicht, verdelingsevenwicht, evenwichtsligging en insteltijd 

• Definities te kunnen geven  van de begrippen evenwichtsconstante, 
evenwichtsvoorwaarde, homogen en heterogeen evenwicht 

• Kennis van hebben van de factoren waarvan de evenwichtsconstante 
afhankelijk is 

• Berekeningen te kunnen uitvoeren over het concentratieverloop van reacties 
voorafgaand aan het instellen van een chemisch evenwicht 

• Aan te kunnen geven hoe een chemisch evenwicht reageert op wijziging van 
de reactie omstandigheden en deze wijzigingen in reactiesnelheid versus tijd 
diagrammen te kunnen weergeven.  
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De betreffende lesstof wordt in 10 reguliere lessen van 50 minuten behandeld. 
Compacten van de lesstof ten behoeve van begaafde leerlingen kan deze tijd 
reduceren tot ongeveer 5 lessen. Ook dit schema is weergegeven in bijlage 5.  
 
In beide bovenstaande gevallen is uitgegaan van een reductie in lestijd van 50%. 
Deze inschatting is gemaakt op basis van bestudering van de hoeveelheid en 
moeilijkheidsgraad van de aangeboden lesstof. Alle opgaven die enkel de 
theoretische kennis toetsen en alle herhaalopgaven worden in de nieuwe module 
overgeslagen.  
 
Door combinatie en compacten van de concepten “Reactiesnelheid” en “Chemisch 
evenwicht” kan dus voor begaafde leerlingen een tijdsbesparing van ongeveer 7 tot 8 
klokuren worden gerealiseerd. Deze extra tijd wordt ingevuld met verdieping en 
verrijking opdrachten. De verschillende onderwerpen en  projecten die hiervoor in 
aanmerking komen worden verderop in dit hoofdstuk besproken.  
 
Compacten fase 2.  

De tweede fase in het ontwikkelen van compacte lesstof is het selecteren van 
leerlingen die in aanmerking komen voor het uitvoeren van de module. Gezien het 
feit dat voor lesstof van VWO 4 en VWO 5 gekozen is ligt het voor de hand leerlingen 
uit deze twee leerjaren te kiezen. Een lichte voorkeur gaat uit naar leerlingen die in 
het schooljaar 2011/2012 VWO 5 volgen omdat deze reeds de basiskennis van 
reacties beheersen uit de VWO 4 lesstof. Om het kennisniveau van de genoemde 
concepten vast te kunnen stellen zullen deze leerlingen aan een aantal toetsen 
worden onderworpen. De toetsen worden samengesteld uit opgaven uit de reguliere 
toetsen betrekking hebbende op de onderwerpen, opgaven uit de voorbeeld toetsen 
uit Chemie overal en (deel)opgaven uit examens die handelen over de concepten 
reactiesnelheid en chemisch evenwicht. Tevens worden de cijfers van de scheikunde 
toetsen over het voorafgaande leerjaar geanalyseerd. Details hierover worden 
ingevuld in de compactor die voor elke individuele leerling wordt opgesteld (zie 
bijlage 6).  
 
In geval enkel leerlingen uit VWO 4 in aanmerking komen, die van beide concepten 
nog geen kennis hebben genomen, dient toch vastgesteld te worden welke 
specifieke kennis en vaardigheden de leerling heeft en op welke wijze de lesstof het 
beste kan worden aangeboden. Het is belangrijk dat de leerling goed wordt 
geïnformeerd over de leerdoelen, de wijze waarop het lesmateriaal ingedikt is, de 
totale looptijd van de module en de wijze waarop de begeleiding en ondersteuning 
plaatsvindt. De door de leerling reeds gemaakte toetsen over de scheikunde lesstof 
die behandeld is kan nuttige informatie opleveren over het specifieke kennisniveau 
van de verschillende onderwerpen en de vaardigheden waarover de leerling reeds 
beschikt en de vaardigheden die nog verder ontwikkeld dienen te worden.  
 
De gesprekken met de leerling, het analyseren van toetsresultaten en het bespreken 
van de specifiek opgestelde toetsresultaten voor het compact programma leidt tot 
een voor de desbetreffende leerling goed vastgelegde beginsituatie. Hierdoor kan in 
het vervolg traject goed gevolgd worden of het compacten en verrijken van het 
lesmateriaal inderdaad de kennis en vaardigheden van de leerling op een hoger plan 
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brengt. Tevens biedt dit de mogelijkheid samen met de leerling een op maat 
gesneden programma op te stellen waarbij de interesses van de leerling ingebracht 
kunnen worden in onderwerpen betreffende “Reactiesnelheid” en “Chemisch 
evenwicht” die voor verdieping en verrijking in aanmerking komen.  
 
Compacten fase 3.  

Zoals reeds bij de keuze van de lesstof (Compacten fase 1) aangeduid is worden de 
beide concepten niet erg diepgaand behandeld. Dit geeft de mogelijkheid verdieping 
van deze onderwerpen als een van de keuze mogelijkheden aan te merken. Een 
aantal mogelijkheden hiertoe worden onderstaand kort beschreven. De begaafde 
leerling dient zelf grotendeels invulling te geven aan de verdiepingsopdracht (dit geldt 
ook in geval van een verrijkingsopdracht of een combinatie van beiden). In overleg 
met de leerling kunnen nog additionele onderwerpen worden toegevoegd die dan in 
de compactor worden meegenomen.  
 
Mogelijke onderwerpen voor verdieping en verrijking zijn: 

1. Reactiekinetiek.  
De lesstof behandelt enkel de factoren die van invloed zijn op de 
reactiesnelheid zonder in te gaan op de theoretische achtergrond hiervan. 
Inzicht in de kinetiek van reacties in het algemeen kan een basis vormen voor 
verrijkingsopdrachten die hieraan gekoppeld kunnen worden. Begrippen als 
eerste orde en tweede orde reacties kunnen verder in het scheikunde 
curriculum gebruikt worden bij verschillende reactietypen in de koolstofchemie 
die in hoofdstuk 15 van “Chemie overal” behandeld worden.  

2. Praktische opdrachten.  
De factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden zijn in de experimenten met 
betrekking tot het concept “Reactiesnelheid” enkel kwalitatief van aard.  
Tijdens een van deze experimenten wordt de invloed van de factoren 
temperatuur en concentratie middels een neerslagreactie vastgesteld. Echter 
er wordt slechts steeds maar één van de variabelen gewijzigd. De leerling zou 
een of meerdere experimenten kunnen ontwikkelen waarbij meer inzicht 
verkregen kan worden in de complexere reactiekinetiek door wijziging van 
meerdere variabelen gelijktijdig. Op basis van deze nieuw ontwikkelde 
experimenten kunnen ook reactiesnelheid berekeningen worden uitgevoerd 
waarbij tevens aan het wiskundig inzicht van de leerling geappelleerd wordt.  

3. Model vorming.  
Het College heeft de beschikking over het softwareprogramma Coach en 
bijbehorende hardware. Coach is een door het CMA (Centre for 
Microcomputer Applications) in samenwerking met het Amstelinstituut 
(onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) ontwikkelde software pakket 
voor de elektronische leeromgeving in de β vakken. Naast standaard 
programmatuur voor het demonstreren van een grote verscheidenheid aan 
chemische concepten levert Coach ook de mogelijkheid tot het zelf 
ontwikkelen van software om chemische reacties (grafisch) te modelleren. 
Onderzoekers Heck en Uylings19 hebben het modelleren met Coach uitvoerig 
beschreven. Stichting CMA brengt regelmatig het informatieblad “Signaal” uit 
waarin nieuw ontwikkeld lesmateriaal en achtergrond artikelen worden 
gepubliceerd. In de uitgaven Signaal 29 (mei 2008) en Signaal 30 (juni 2009) 
wordt in een tweetal artikelen het modelleren van het chemisch evenwicht  
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(Signaal 29) en reactiekinetiek (Signaal 30) behandeld. Voor de begaafde 
leerlingen biedt Coach de mogelijkheid om zelfstandig chemische reacties te 
modelleren en deze ontwikkelde modellen geschikt te maken voor het gebruik 
in de reguliere scheikunde lessen om zodoende alle leerlingen een goed 
inzicht te laten verkrijgen in deze chemische concepten.  

4. Katalyse. 
Een van de meest interessante concepten bij chemische reacties is het 
concept van de katalyse; de wijze waarop katalysatoren chemische  reacties 
aanzienlijk kunnen versnellen. In de huidige lesstof wordt enkel het begrip 
katalyse behandeld zonder diep in te gaan op de wijze waarop katalysatoren 
hun werk doen. Verdieping van het onderwerp katalyse kan een interessant 
onderwerp zijn voor begaafde leerlingen.  

5. Statistiek.  
Bij de theorievorming met betrekking tot chemische reacties wordt gebruik 
gemaakt van het zogenaamde “botsende deeltjes model”. Dit model gaat uit 
van de kans dat de reagerende stoffen in een reactievat met elkaar in botsing 
komen en voldoende kinetische energie hebben om een onderlinge reactie 
aan te gaan. Tijdens de botsing worden bestaande verbindingen tussen 
atomen verbroken en worden nieuwe verbindingen gevormd. Het principe van 
het botsende deeltjes model kan in wiskundige termen door middel van 
statistische berekeningen worden beschreven.  

 
De bovenstaande beschreven mogelijkheden zijn een eerste aanzet om samen met 
de begaafde leerlingen tot een gerichte keuze te komen over de verdieping van de 
chemische concepten van reactiesnelheid en evenwicht waarbij het kennisniveau en 
de interesses van de leerling leidend dienen te zijn.  
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Hoofdstuk 5 

De lesmodule in praktijk.  

 
Leerling keuze. 

De ontwikkelde scheikunde module behandelt de concepten “Reactiesnelheid” uit de 
VWO 4 lesstof en “Evenwichten” uit de VWO 5 lesstof. Aangezien beide concepten 
vanaf 2011-2012 in het 4e leerjaar worden gecombineerd kunnen leerlingen uit het 
vierde leerjaar VWO met de module aan de slag gaan. Daar het uittesten van de 
module in het kader van het afstudeerproject in de eerste en gedeeltelijk in de 
tweede periode van het leerjaar 2011-2012 gepland is worden de potentiële 
begaafde  leerlingen van VWO 4 geconfronteerd met lesstof die gedurende de 
reguliere lessen nog niet klassikaal wordt behandeld. In overleg met de tutor van  
een aantal leerlingen is besloten de leerlingen Tamara en Roger (in overleg met de 
leerlingen is afgesproken dat hun voornamen gebruikt mogen worden) te polsen voor 
het starten met de module.   
 
Tamara is vanuit het primair onderwijs met een hoogbegaafdheids certificaat op Het 
College begonnen aan de gymnasium opleiding. Vanuit de basisklas is ze in het 
hoogbegaafdheids traject van Het College opgenomen en heeft al een aantal 
modules in de onderbouw doorlopen (Noorse taal en cultuur, opstellen van een 
Grieks essay, volgen 4e leerjaar filosofie).  Inmiddels is ze in de bovenbouw VWO 
gestart binnen de N&G richting. Daarnaast volgt ze de lessen filosofie voor het 5e 
leerjaar, een vak waarin ze ook examen wil gaan doen. Ze wil graag meewerken aan 
de ontwikkelde module scheikunde om interessantere lesstof met meer diepgang te 
kunnen krijgen. Ze verveelt zich nogal snel vanwege het aantal herhalingen binnen 
het curriculum en het tempo waarin de lessen gegeven worden. Duidelijk is dat voor 
deze leerling extra lesmateriaal noodzakelijk is om haar gemotiveerd te houden.  
 
Roger is een leerling die vanuit het primair onderwijs eveneens gestart is met de 
gymnasium opleiding. Hij volgt in de VWO bovenbouw de N&T richting. Zijn motivatie 
is vergelijkbaar met die van Tamara waarbij hij heel duidelijk grote interesse toont in 
het vak scheikunde. Met Roger zijn dezelfde afspraken gemaakt als met Tamara. 
Beiden volgen het ingedikte lesprogramma onafhankelijk van elkaar. Dit heeft een 
praktische oorzaak. Beide leerlingen zitten in parallel klassen waardoor het 
gezamenlijk deelnemen aan de scheikunde lessen niet mogelijk is. Bij de 
verrijkingsopdracht zullen ze daarentegen wel als team gaan samenwerken.  
Afgesproken is verder dat beiden een logboek gaan bijhouden met de tijdbesteding, 
vragen, problemen en andere zaken die tijdens het verwerken van de lesstof naar 
voren komen. Wekelijks is er een overleg met de leerlingen waarin de voortgang van 
de lesstof en eventuele problemen worden besproken. De leerlingen kunnen per 
week ongeveer 2,5 klokuren aan de verdieping en verrijking opdrachten besteden. 
Een groot gedeelte van de ingedikte lesstof zullen ze tijdens de reguliere scheikunde 
lessen bestuderen.  
 
Naast de in de compactor vastgelegde gegevens is voor de beide leerlingen een 
studiewijzer opgesteld (zie Bijlage 7) zodat ook de mentoren, andere docenten en 
ouders kennis kunnen nemen van het project.  
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De opdracht.  

Tijdens het introductie gesprek met de leerlingen is uitgelegd wat de doelstelling van 
het project is. Afgesproken is dat de ingedikte lesstof (het theoretische gedeelte van 
de module) gedurende de reguliere lessen kan worden bestudeerd en dat er 
wekelijks een gezamenlijk overleg wordt gepland waarin vragen kunnen worden 
gesteld en opgaven worden besproken met betrekking tot de twee scheikunde 
concepten. Het kennis niveau van de compacte lesstof zal zowel bij aanvang als bij 
afsluiting van het theoretisch gedeelte  door middel van meerkeuze toetsen worden 
vastgesteld. Belangrijk is vooral hun mening over het compacte deel van de theorie, 
het wegstrepen van herhaalopgaven en de tijdbesteding in relatie tot de in de 
studiewijzer aangenomen studielast. De verdieping en verrijking opdrachten na 
afsluiting van de ingedikte lesstof zijn gebaseerd op een aangepaste versie van een 
lesbrief over luminescentie. In deze lesbrief wordt het begrip reactiesnelheid verdiept 
met betrekking tot de scheikundige en wiskundige aspecten ervan. Onderwerpen die 
in de reguliere lesstof niet aan de orde komen. Na het uitwerken van de bij de 
verdiepingsstof behorende opgaven dienen ze nagenoeg geheel zelfstandig een 
serie experimenten te gaan uitvoeren waarbij ze de effecten van de wijziging van een 
aantal factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden gaan bepalen. Beide leerlingen 
zijn  enthousiast over de tijdbesparing en het vervallen van saaie herhaalopdrachten 
in de compacte lesstof en het experimentele gedeelte waarin luminol wordt gebruikt. 
Luminol is een van de reagentia die op een plaats delict van een misdaad worden 
gebruikt door forensisch rechercheurs voor het aantonen van bloed. Voor beide 
leerlingen is duidelijk dat ze als pilot fungeren voor deze module en dat  hun mening 
van groot belang is voor het verbeteren van de module en het opzetten van meer 
compacte lesstof in de toekomst met daaraan gekoppelde verrijking en verdieping 
opdrachten. Afgesproken is dat in een evaluatiegesprek na afloop van het project 
hierop uitvoering zal worden ingegaan.  

Nul meting.  

Om het ontwikkelde lesmateriaal goed te kunnen evalueren is het noodzakelijk om de 
uitgangssituatie goed in kaart te brengen. Zoals reeds besproken is in de compactor 
het kennisniveau van de leerling vastgelegd. Tevens zal via interviews met de 
betreffende leerlingen worden vastgelegd welke doelstellingen de leerlingen zelf 
hebben, welke verwachtingen ze hebben over het specifieke lesmateriaal en waar 
hun interesse naar uitgaat met betrekking mogelijke verdieping en verrijking 
opdrachten. Na het afsluiten van het project zal samen met de leerlingen 
geëvalueerd worden of aan de doelstellingen en verwachtingen zoals vastgelegd in 
de compacter is voldaan.  
 
Door Van Tassel Baska5  en Van Tricht15 zijn een groot aantal kenmerken van goed 
lesmateriaal vastgelegd. Omdat het te ver voert om in één lesmodule alle kenmerken 
te verenigen zal uit de verzameling van kenmerken een keuze worden gemaakt en 
vastgelegd worden in de compactor. Tijdens de evaluatie na afsluiting van het project 
zal samen met de leerling besproken worden of en in welke mate voldaan is aan de 
vastgelegde kenmerken en uitgangspunten van  het lesmateriaal.  
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Pre meerkeuze toets.  

Gekozen is voor twee Enckevort20 meerkeuze toetsen met betrekking tot de 
concepten “Reactiesnelheid” en “Evenwicht”. De resultaten hiervan zijn als volgt:  
Tamara heeft bij “Reactiesnelheid” 6 van de 16 vragen goed beantwoord en Roger 
heeft 9 van de 16 vragen goed. Bij “Evenwicht”  blijken zowel Tamara als Roger er 4 
van de 18 goed te hebben. Uit de toetsanalyse van beide meerkeuze toetsen blijkt 
dat nagenoeg alle vragen in de door Enkckevort aangeduide “Categorie II vragen”  
vallen. Deze toetsvragen worden gekenmerkt door een indirecte vraagstelling waarbij 
de leerling de basiskennis en/of gegevens uit de Binas (het biologie-natuurkunde-
scheikunde tabellen en informatie naslagwerk) of gegevens in de probleemstelling in 
een minder eenvoudige situatie dient te (her-)kennen en te gebruiken bij het 
beantwoorden van de toetsvraag. Deze vragen zijn vaak herkenbaar aan 
tweevoudige redeneringen of een twee-staps berekening. Het gewenste denkpatroon 
is (soms impliciet) terug te vinden in de alternatieve antwoorden. Nadere analyse van 
de antwoorden leert dat de beide leerlingen zonder bestudering van de lesstof toch in 
een aantal gevallen door logisch en inzichtelijk denken tot het goede antwoord 
komen. De score bij het concept “Evenwicht” ligt aanzienlijk lager, blijkbaar is het 
moeilijker om zonder theoretische achtergrond deze vragen te beantwoorden (Bijlage 
8).    
 
Post meerkeuze toets en eindtoets.  

Na het afsluiten van het theoretisch gedeelte van de module hebben Tamara en 
Roger dezelfde meerkeuze toets gemaakt die als pre-toets is afgenomen met een 
verrassende uitkomst. Het resultaat van de toets is voor beide leerlingen slechter  
dan verwacht op basis van de wekelijkse voortgangsbesprekingen waarbij nauwelijks 
problemen naar voren zijn gebracht. Tamara en Roger scoren voor de post 
meerkeuze toets “Reactiesnelheid” beiden nagenoeg dezelfde aantallen goede 
antwoorden als in de pre-toets. Voor de post meerkeuze toets “Evenwicht” vertonen 
de scores van beiden wel een verbetering, Tamara heeft 9 goede antwoorden tegen 
5 in de pre-toets en Roger heeft 8 goede antwoorden tegen 4 in de pre-toets (zie 
voor een overzicht van de scores Bijlage 8).  
 
In overleg met de Tamara, Roger en de teamleider van de VWO bovenbouw is 
besloten de lesstof van de bestudeerde hoofdstukken af te sluiten met een toets 
waarvan het resultaat zal worden opgenomen in de resultaten van toetsweek 3 in 
2012. De leerlingen hoeven dan in de betreffende periode de scheikunde toets over 
de twee hoofdstukken niet meer te maken. De toets is samengesteld uit verschillende 
opgaven van aantal standaard toetsen uit de lesmethode Chemie Overal. Deze toets 
heeft een moeilijkheidsgraad overeenkomstig met de toets die de andere leerlingen 
in  toetsweek 3 zullen gaan maken. In tegenstelling tot de meerkeuze toets blijkt het 
resultaat van de eindtoets aanmerkelijk beter te zijn. Tamara scoort hiervoor een 
cijfer 7,4 en Roger een cijfer van 8,4. Een mooi resultaat voor lesstof die pas tegen 
het einde van het vierde leerjaar wordt behandeld.  
 
Met Tamara en Roger is na het afsluiten van de post meerkeuze toets uitvoerig 
gesproken over de resultaten van de deze twee meerkeuze toetsen. Met name over 
het verrassende feit dat het verschil in aantal goede antwoorden tussen de pre toets 
en post toets minder groot is dan verwacht zou mogen worden.  
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Uit de evaluatie blijkt dat:  

• beide leerlingen geven de voorkeur te geven aan toetsen met open vragen. 
Het meerkeuze concept biedt hun minder mogelijkheden de redenatie achter 
het antwoord te verwoorden.  

• ze beiden (te?) snel de toets hebben gemaakt. In de nabespreking blijkt dat de 
tekst van enkele vragen onvoldoende bestudeerd is waardoor een andere 
interpretatie is gegeven aan de opgave en dus een fout antwoord is gekozen.  

• in een aantal opgaven is te ver doorgedacht waardoor het voor de hand 
liggende antwoord als niet juist wordt gezien.  

• de lesstof van de hoofdstukken “Reactiesnelheid” en “Evenwicht” is 
bestudeerd in de eerste periode van het leerjaar. In deze periode worden de 
eerste hoofdstukken “De bouw van stoffen”, “Rekenen in de chemie 1” en 
“Zouten en water” behandeld. De leerlingen hebben dus niet de mogelijkheid 
gehad om de ingedikte lesstof te volgen parallel aan de klassikale 
behandeling hiervan (deze is immers pas in de derde periode gepland). 

• op basis van de resultaten van de meerkeuze toetsen zou geconcludeerd 
kunnen worden dat de leerlingen (ondanks het feit dat ze relatief weinig 
vragen hebben gesteld) toch meer behoefte hebben gehad aan (beknopte) 
behandeling van de stof door de docent  in  plaats van de nagenoeg volledige 
zelfstudie.  

 
Het resultaat van de eindtoets geeft echter aan dat Tamara en Roger een toets met 
open vragen wel met goede cijfers kunnen afsluiten, een aspect dat ze al tijdens de 
evaluatie over de meerkeuze toetsen hebben aangekaart.  
 
Gezien bovengenoemde punten zou verwacht mogen worden dat bij het (beperkt) 
volgen  van de klassikale uitleg van de betreffende hoofdstukken tijdens de reguliere 
lessen in de periode dat deze plaatsvinden de resultaten van zowel de meerkeuze 
toetsen als de eindtoets verbeterd kunnen worden.  
 
Verdieping en verrijking.  

Als onderwerp voor de verdieping en verrijking opdracht is in overleg met Tamara en 
Roger  gekozen voor de lesbrief “CSI Utrecht” ontwikkeld door  de Universiteit van 
Utrecht, faculteit bètawetenschappen Scheikunde21.  Het onderwerp van de lesbrief 
gaat in op de reactiemechanismen van het reagens luminol  met bloed op de plaats 
delict van misdaden. De lesbrief omvat een theoretisch gedeelte waarbij de 
onderwerpen luminescentie, reactiekinetiek en katalyse aan de orde komen gevolgd 
door een praktische onderzoekopdracht voor het zowel kwalitatief als kwantitatief 
bepalen van factoren die de reactie van luminol met waterstofperoxide bepalen. Voor 
dit project zijn een leerlingen lesbrief en docentenhandleiding21 beschikbaar.  
 
De verdieping betreft de theoretische achtergrond van het verschijnsel luminescentie. 
De leerlingen dienen aan de hand van het voorbeeld “glowsticks” het vrijkomen van 
licht tijdens de chemische reactie die plaatsvindt te verklaren. De hierdoor opgedane 
kennis dient als basis voor het bestuderen van de reacties waarbij luminol is 
betrokken.  
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Naast de theoretische basis van het begrip luminescentie dienen de leerlingen zich 
te verdiepen in de theoretische achtergronden van de reactiekinetiek. Hierbij komen 
nogmaals de factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden aan de orde waarbij ook de  
theorie van de orde van reacties, het begrip exponentieel verval en de wiskundige 
afleiding van enkele van belang zijnde formules dient te worden bestudeerd. De 
lesbrief voorziet in een aantal theorieopdrachten waarmee de leerlingen het geleerde  
kunnen toepassen op concrete voorbeelden.  
 
De verrijkingsopdracht is een praktische opdracht waarbij de leerlingen een aantal 
experimenten dienen op te zetten en uit te voeren om enkele variabelen die van 
invloed zijn op de reactiesnelheid van luminol met waterstofperoxide  (H2O2) te 
bepalen. De experimenten dienen door de leerlingen zelf zoveel mogelijk te worden 
opgesteld. De docent en TOA faciliteren vooral en treden op als adviseurs bij het 
opzetten en uitvoeren van de experimenten. De eerste reeks experimenten betreft 
het meten van de intensiteit van de luminescentie die ontstaat  bij de reactie van  
luminol met H2O2 met als variabele het gebruik van verschillende katalysatoren. De 
tweede reeks experimenten betreft het meten van de relatie tussen de 
reactiesnelheid van luminol met verschillende concentraties H2O2 waarbij telkens van 
dezelfde katalysator gebruik wordt gemaakt. De metingen dienen zowel kwalitatief 
als kwantitatief te worden uitgevoerd. De daarbij behorende meetapparatuur, 
meetomstandigheden, de verschillende oplossingen, gegevensverzameling en 
interpretatie dienen de leerlingen zelf te verzorgen. Naast het experimentele gedeelte 
van de verrijkingsopdracht dienen de leerlingen ook het reactiemechanisme tussen 
luminol en H2O2  te achterhalen. Van deze verdieping en verrijking opdracht dienen 
de leerlingen een verslag te maken.  
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Hoofdstuk 6 
Evaluatie van de ontwerp principes in de praktijk.  

Op basis van de theoretische modellen zoals beschreven in de hoofdstukken 1 tot en 
met 3 zijn een aantal belangrijke ontwerpprincipes gekozen als basis voor de 
ontwikkeling van de module.  
 
Vanuit het ICM4,5 model is gekozen voor diepgang in de lesstof door de wiskundige 
achtergrond in te brengen met betrekking tot het begrip reactie kinetiek. Hierbij wordt 
het abstracte denkvermogen van de leerlingen uitgedaagd en tevens het 
vakoverschrijdende aspect ingebracht in de module. Verder is de verrijking opdracht 
probleem gestuurd waarbij de leerlingen zelfstandig de experimenten hebben 
moeten opzetten en uitvoeren.  
 
Met het ontwikkelen en implementeren van deze module is een belangrijke stap 
gezet in het vervullen van een van de randvoorwaarden binnen het ICM model. Deze 
randvoorwaarde stelt dat de organisatie en structuur binnen een school met 
betrekking tot onderwijs aan begaafde leerlingen gericht dient te zijn op het opdoen 
van kennis en kunde voor het begeleiden van de begaafde leerlingen, het 
ontwikkelen van adequaat lesmateriaal en het evalueren van de lesmodules. Middels 
het vastleggen van de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van deze module 
is een basis gelegd voor verdere ontwikkeling van lesstof binnen de β-sectie van Het 
College.  
 
De ontwerpprincipes zoals beschreven in de SEM6,7,8  en C&V12,13  modellen zijn in 
praktische zin toegepast bij het aanpassen van de reguliere lesstof waarbij door het 
indikken tot 60% studietijd is bespaard. De vrijkomende tijd is ingezet voor de 
verdieping en verrijking opdrachten. Verder is, zoals reeds bovenstaand beschreven, 
een beroep gedaan op de leerlingen om moeilijke en nog niet behandelde lesstof 
zelfstanding te bestuderen. Met  betrekking tot de verdieping en verrijking opdrachten 
(een wezenlijk onderdeel van lesstof voor begaafde leerlingen) blijkt de lesbrief 
“Luminescentie” van de Universiteit van Utrecht met enige aanpassingen uitstekend 
te voldoen. Overleg met beide leerlingen over de verschillende mogelijkheden van de 
verdieping en verrijking zoals vermeld in de compacter leert dat de lesbrief 
“Luminescentie” voor beiden een zeer interessante uitbreiding vormt van de ingedikte 
reguliere lesstof waaraan ze met enthousiasme zijn gaan werken.  
 
Het toepassen van de ontwerpprincipes, hoewel vrij theoretisch van aard, valt in de 
praktijk goed te doen. Met name het compacten van de reguliere lesstof vormt geen 
enkel probleem en geeft in combinatie met de compacter en vooral de aangepaste 
studiewijzer een goed houvast voor de leerlingen voor het bestuderen van de lesstof. 
In praktijk blijkt de compacter vooral een document waarin de beginsituatie en de 
verschillende mogelijkheden voor verdieping en verrijking worden vastgelegd. Voor 
de begeleiding van leerlingen vormen de aangepaste studiewijzer en het voeren de 
reguliere voortgangsbesprekingen de belangrijkste instrumenten.  
 
Gedurende de begeleidingsfase is de compacter van ondergeschikt belang. In de 
voorbereidingsfase moet de meeste aandacht uitgaan naar de keuze van de 
verdieping en verrijking opdrachten. In geval er vakoverstijgende aspecten worden 
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meegenomen dient vooraf het kennisniveau van de leerlingen te worden vastgesteld. 
Immers bij het uitwerken van de theoretische verdieping opdracht is gebleken dat 
bepaalde wiskundige concepten nog niet bekend waren bij de leerlingen.  
 
In deze pilot is met twee leerlingen van parallelle VWO 4 klassen gewerkt. 
Organisatorisch heeft dit wat problemen opgeleverd in de begeleiding. Dit kan 
voorkomen worden door in de toekomst met grotere groepen begaafde leerlingen te 
werken. Gezien het beleid binnen Het College om met ingang van het leerjaar 2012-
2013 over te gaan van algemene VWO domeinen naar vakgerichte VWO domeinen 
(dus een eigen domein voor scheikunde) wordt hiermee de mogelijkheid geboden om 
binnen dit vakdomein specifiek voor (grotere groepen) begaafde leerlingen 
ontwikkelde lesstof aan te bieden. Hiermee kan ook beter aan de organisatorische 
voorwaarden zoals beschreven in het ICM model worden voldaan. Binnen het 
vakdomein kunnen op basis van hun kennisniveau gedifferentieerde groepen 
leerlingen worden samengesteld. Bovendien kan worden gewerkt met een parallelle 
inzet van meerdere vakdocenten waardoor de flexibiliteit en de continuïteit van de 
verschillende lesprogramma’s kan worden gewaarborgd.   
 
Evaluatie van het theoretisch gedeelte van de ontwikkelde module 

Het compacten van de bestaande lesstof is gebaseerd op het weglaten van 
herhalingen en het evalueren van de bestaande opgaven behorende bij de reguliere 
lesstof waarbij enkel de opgaven die inzicht vergen in de lesstof behouden blijven. 
Dit proces is snel en goed uit te voeren door de deskundige docent.  
 
Tijdens de wekelijkse voortgangsbespreking hebben Tamara en Roger weinig vragen 
gesteld over de zelfstandig bestudeerde lesstof. De vragen betreffen (scheikundige)  
begrippen die nog niet behandeld zijn en vragen over een (beperkt) aantal opgaven 
waar ze moeite mee hebben. De schatting voor de tijdbesteding voor het verwerken 
van de lesstof van beide hoofdstukken is redelijk juist gebleken. Beiden hebben zelfs 
de stof in ongeveer 40% van de standaardtijd weten te verwerken.  
 
Het theoretische gedeelte van de compacte lesstof is door Tamara en Roger in hoge 
mate zelfstandig uitgevoerd. Ze blijken erg weinig ondersteuning nodig te hebben bij 
het verwerken van de theorie en de geselecteerde standaard  opgaven uit het 
reguliere curriculum. Om meer diepgang te creëren is het wenselijk om extra  
opgaven aan te bieden die qua inzicht en complexiteit meer van de leerling vragen, 
iets wat in deze module nog niet is ingebouwd.  Een beperkende factor in het zich 
eigen maken van de lesstof door Tamara en Roger is het feit dat de compacte lesstof 
een tweetal hoofdstukken betreft die pas aan het einde van het vierde VWO  leerjaar 
worden behandeld. Hierdoor is het voor beiden niet mogelijk geweest de reguliere 
lessen met betrekking tot de scheikundige concepten reactiesnelheid en evenwicht 
(gedeeltelijk) te volgen. Ze missen daardoor specifieke uitleg van de docent en de 
“tips en tricks” die nodig zijn om de complexere opgaven te maken. Verder is een 
nadeel dat beide leerlingen naast de theorie en met name het praktisch werk met 
betrekking tot het project ook (gedeeltelijk) de reguliere scheikunde lessen dienen te 
volgen om aansluiting met de rest van de klas en de behandelde lesstof niet te 
missen.  
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De lesbrief over luminescentie bevat een theoretische verdiepingsopdracht over het 
begrip reactiesnelheid waarbij een beroep wordt gedaan aan de wiskundige 
achtergrond en het  inzicht in de concepten differentiëren en integreren. Concepten 
die op gedurende de looptijd van dit project in het wiskunde curriculum nog niet zijn 
behandeld.  Ondersteuning op dit gebied is noodzakelijk gebleken. Deze wiskundige 
onderwerpen  worden tegen het einde van het  4e VWO leerjaar wel behandeld 
evenals de concepten reactiesnelheid en evenwicht in het reguliere scheikunde 
programma. Hierdoor hoeft dit in het toekomstige curriculum geen probleem meer op 
te leveren.  
 
Evaluatie van het experimenteel gedeelte van de module 

Het voor docent en leerling meest interessante aspect is het zoeken naar adequaat 
verdieping en verrijking materiaal gericht op de onderwerpen die in de compacte 
lesstof aan de orde komen. De leerling dient hierbij betrokken te worden zodat 
zijn/haar eigen interesse gebied in de te kiezen onderwerpen gereflecteerd wordt. In 
dit project is in overleg met Tamara en Roger gekozen voor een lesbrief van de 
Universiteit Utrecht over luminescentie. De lesbrief is op een aantal punten 
aangepast voor gebruik in dit project. Een aantal experimenten die geen duidelijke 
meerwaarde hebben met betrekking tot de verrijking zijn weggelaten. De aangepaste 
versie van de lesbrief is bijgevoegd als bijlage 9.  
 
Het praktisch gedeelte bestaat uit een tweetal experimenten waarbij de invloed van 
de concentratie van een van de reactanten en de soort katalysator worden 
onderzocht. De experimenten zijn in de lesbrief goed beschreven met betrekking tot 
de te gebruiken stoffen en de reactieomstandigheden.  
De effecten van de twee reactiesnelheid bepalende factoren moeten kwalitatief en 
kwantitatief worden vastgesteld. Het te onderzoeken effect betreft de intensiteit en de 
duur van de luminescentie van een luminol oplossing die reageert met een oplossing 
van waterstofperoxide. Het kwalitatief meten van de luminescentie dient in het donker 
te gebeuren. Aangezien er geen “donkere kamer” ter beschikking staat hebben 
Tamara en Roger zelf een oplossing voor dit praktisch probleem moeten bedenken. 
Voor het kwantitatief meten van de intensiteit van de luminescentie hebben ze 
gebruik gemaakt van een lichtsensor gekoppeld aan Coach (een software 
programma voor het uitvoeren natuur- en scheikundige experimenten). De gebruikte 
sensor blijkt niet geschikt voor deze toepassing en de leerlingen is gevraagd na te 
denken waaraan dit te wijten is. Een kwantitatieve meting is ten gevolge van het 
bovenstaande feit niet uitgevoerd.  
 
Het samenstellen van de verschillende oplossingen nodig voor het uitvoeren van de 
experimenten is geheel aan de leerlingen overgelaten. Een van de onderdelen hierbij 
is het maken van een verdunningsreeks (een reeks oplossingen met afnemende 
concentratie van de opgeloste stof), iets wat Tamara en Roger uitstekend wisten te 
doen. De rol van de technisch onderwijs assistent (TOA) is beperkt gebleven tot het 
maken van de stamoplossing van waterstofperoxide en een oogje in het zeil te 
houden tijdens de uitvoering van de experimenten. De TOA heeft de opdracht om 
enkel bij potentieel gevaarlijke situaties in te grijpen. De leerlingen moeten zo 
zelfstandig mogelijk kunnen werken. De werkafspraken, planning en reservering van 
de practicumruimte  hebben Tamara en Roger ook geheel zelf gedaan. Gebleken is 
dat beide leerlingen uitstekend in staat zijn het gehele experiment zelfstandig uit te 
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voeren. In dit deel van het project is de rol van de docent vooral op afstand de 
voortgang van experimenten te volgen en verder enkel als klankbord te fungeren.  
 
Tamara en Roger hebben de opdracht om van zowel het theoretisch als het praktisch 
gedeelte van de module “Luminescentie” een verslag samen te stellen. In dit verslag 
zijn naast het beantwoorden van de in de module opgenomen vragen ook door hun 
een aantal opmerkingen geplaatst die de module nog geschikter kan maken voor het 
toekomstige gebruik door begaafde leerlingen. Het ligt zeker in de bedoeling de 
aangepaste module ook komende jaren te gebruiken voor (grotere) groepen 
begaafde leerlingen. Het verslag van Tamara en Roger is toegevoegd als bijlage10.  
 
Afsluitend interview met de leerlingen.  

Naast de in het eindverslag van Tamara en Roger vastgelegde opmerkingen en 
aanbevelingen zijn na afloop van het project beiden geïnterviewd over hun mening 
en ervaringen met betrekking tot het zelfstandig verwerken van de ingedikte lesstof, 
de mate van verdieping en verrijking die naast de reguliere lesstof in de opdrachten 
zijn verwerkt  en de realisatie van de specifieke kenmerken van de ontwikkelde 
lesstof zoals vastgelegd in de compacter.  

Ze staan positief tegenover de ingedikte lesstof. Wel vinden ze dat de onderwerpen 
van de ingedikte lesstof in dezelfde periode dienen te worden gepland als de 
reguliere lesstof over deze onderwerpen. Ondanks het feit dat ze sneller werken 
kunnen ze toch een aantal zaken oppikken uit de les die het verwerken van de 
lesstof vergemakkelijkt. De bij de lesstof aangeboden opgaven hebben geen 
problemen opgeleverd, wel zijn ze van mening dat  een aantal additionele opgaven 
die een hogere moeilijkheidsgraad hebben een extra uitdaging kunnen vormen. 

De verdieping en verrijking opdracht vonden ze zeer uitdagend. Ze vonden het vooral 
uitdagend om zelf veel meer te moeten nadenken over de gegevens die ze nodig 
hebben voor het verwerken van de theorie en de opgaven en de bronnen waar ze 
betreffende informatie kunnen vinden. Met name het moeten tonen van eigen 
initiatief en zelfstandigheid die gevraagd werd spraken hun erg aan. Wel vonden ze 
de link tussen het onderwerp luminescentie en het onderzoek van bloedsporen op de 
plaats delict waarbij gebruik wordt gemaakt van luminol in het theoretische en 
praktische gedeelte nauwelijks voldoende  belicht. Toevoeging van dit aspect zou de 
module nog veel interessanter hebben gemaakt.   

Bovenstaande opmerking geldt eveneens met betrekking tot de praktische gedeelte 
van de opdracht. De uitgevoerde experimenten hebben geen directe relatie met het 
sporenonderzoek op de plaats delict. De informatie die ze ontvangen hebben voor 
het uitvoeren van de experimenten was ruim voldoende. De beperkte ondersteuning 
van de TOA was enkel nodig bij het samenstellen van de basisoplossing van 
waterstofperoxide ten behoeve van het maken van de verdunningreeks. Ze 
waardeerden vooral de hoge mate van zelfstandigheid die ze hebben gekregen bij 
het uitvoeren van de experimenten en de ruimte die ze hiervoor kregen van de 
docent en de TOA.  

Samenvattend vonden ze de lesstof en de verdieping en verrijking opdrachten 
interessant en uitdagend. De experimenten werden na de eerste serie metingen al 
snel als routineus ervaren waarbij ook de eigen keuze beperkt was. Het project heeft 
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voor hun zeker meerwaarde gehad met betrekking tot de zelfstandigheid en de eigen 
interesse voor het onderwerp. Het onderwerp “reactiesnelheid” had nog wat meer 
uitgediept kunnen worden. De moeilijkheidsgraad was voldoende waarbij ze de 
theorie opdracht het moeilijkst vonden. Hun creativiteit vonden ze wat minder 
uitgedaagd, veel zaken waren toch nog redelijk voorgeprogrammeerd.  

Aanbevelingen 

Op basis van mijn eigen ervaringen en de evaluatie met de leerlingen en TOA zijn 
onderstaand een aantal verbeterpunten opgesomd die deze module nog geschikter 
maakt voor het gebruik door grotere groepen begaafde leerlingen. Verder worden 
een aantal zaken genoemd die als uitgangspunt kunnen dienen voor de ontwikkeling 
van nieuwe lesprogramma’s. 

De aangepaste lesprogramma’s dienen in een periode te worden geïmplementeerd 
parallel aan het reguliere lesprogramma waarop de compacte lesstof is gebaseerd. 
Dit zodat de begaafde leerlingen gedeeltelijk de uitleg van de docent kunnen volgen 
en de “tips en tricks” kunnen oppikken. Daarnaast biedt dit de docent de mogelijkheid 
om begaafde leerlingen in te zetten als zijn verlegstuk in groepswerkvormen waarin 
ze andere leerlingen  uitleg kunnen geven en kunnen ondersteunen met het 
uitwerken van opgaven. Een aspect waarbinnen Het College Weert veel aandacht 
wordt gegeven onder de noemer “leren van elkaar”.  

Voor verdieping van de lesstof is het wenselijk om naast de opgaven in de gebruikte 
lesmethode additioneel lesstofverdiepende opgaven toe te voegen die voor de 
begaafde leerling een echte uitdaging vormen.  

De lesbrief “Luminescentie” vormde een uitstekende basis voor het ontwikkelen van 
een theorie en praktische opdracht gebaseerd op de concepten reactiesnelheid en 
evenwicht. Om continuïteit  te waarborgen in de begeleiding van begaafde leerlingen 
en een doorlopende leerlijn te garanderen is het noodzaak om voor (nagenoeg) alle 
scheikundige concepten verdieping en verrijking modules te ontwikkelen. Hoewel dit 
nogal wat tijd en moeite zal kosten van docenten ontstaat hierdoor wel een bestand 
aan modules die aangeboden kunnen worden aan begaafde leerlingen die zodoende 
geïnteresseerd en gemotiveerd kunnen blijven.   

Indien er vakoverstijgende onderwerpen aan de orde komen in  een module (zoals in 
deze module de wiskundige concepten) is het aan te bevelen met de betreffende 
vakdocenten te overleggen waardoor voor de betreffende module een bredere en 
vakoverstijgende basis  kan ontstaan.  

De praktische opdrachten dienen niet al te gedetailleerd te worden beschreven. 
Immers de leerlingen willen in hoge mate zelf bepalen op welke wijze ze 
experimenten willen gaan uitvoeren. Op deze manier kan ook hun creativiteit worden 
uitgedaagd.  

Als het enigszins mogelijk is dient de lesstof gekoppeld te worden aan onderwerpen 
die de leerlingen interessant vinden, waarbij een koppeling dient te worden gemaakt 
met maatschappelijke relevante onderwerpen en praktijk situaties.  
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Reflectie 

In het navolgende zal ik ingaan op de leermomenten en ervaringen opgedaan tijdens 
de voorbereiding en uitvoering van het project.  

Er zijn twee aspecten van algemene aard die een rol spelen. Ten eerste het  
spanningsveld tussen het lesgeven als beginnend docent met een vol lesrooster 
(waarbij de lessen veel voorbereidingstijd vergen) en de noodzakelijke tijd die 
besteed moet worden aan het project. Dit leidt tot een relatief lange doorlooptijd en 
het enkel geconcentreerd kunnen werken aan het project gedurende de 
vakantieperioden. Ten tweede het “loslaten” van de begaafde leerlingen gedurende 
de tijd dat ze met module bezig zijn. Je hebt als docent al snel de neiging te gaan 
“meehelpen”, te sturen en extra informatie te  geven. Verder moet je afstand nemen 
en je meer de rol van monitor dan van begeleider aan te meten en alleen ingrijpen 
als het mis dreigt te gaan.  

Hoewel noodzakelijk is de voorbereidende literatuurstudie het “saaiste” gedeelte van 
het project. De hoeveelheid informatie, met name uit onderzoek verricht in de 
Verenigde Staten, vergt een gedetailleerd onderzoek naar de overeenkomsten en 
verschillen van de diverse geponeerde onderwijsmodellen om te komen tot een 
werkbaar model voor het opzetten van een onderwijsmodule voor begaafde 
leerlingen. Op basis van de literatuurstudies en praktijkvoorbeelden is gekozen voor 
het model van “Compacten en Verrijken”. Een gelukkige bijkomstigheid bij het 
ontwikkelen van de module gebaseerd op het C&V model bleek de cursus 
compacten en verrijken van het Bureau Talent die in de periode dat de module werd 
ontwikkeld op het College werd gegeven voor docenten die in de toekomst willen 
gaan werken met begaafde leerlingen.  

Bij opzet van de module heb ik een zogenaamde compacter samengesteld waarin 
per leerling of per groep van leerlingen wordt vastgelegd wat de uitgangspunten zijn, 
de samenstelling van de ingedikte lesstof, de specifieke kenmerken van de 
betreffende lesstof en de mogelijke verdieping en verrijking opdrachten. Tijdens het 
uitvoeren van de module blijkt de compacter verder geen rol te spelen en moet 
gezien worden als een instrument om de opstart van een module te goed te 
definiëren en de belanghebbenden te informeren.  

Het leukste gedeelte van het project is het bepalen welke lesstof wordt ingedikt 
gecombineerd met het zoeken naar interessante verdieping en verrijking opdrachten. 
Belangrijk is dat er een aantal verschillende mogelijkheden aangeboden kunnen  
worden aan de leerlingen. Dit in verband met de verschillende interesses die 
leerlingen hebben. Er blijkt een breed aanbod te zijn van allerlei onderwerpen in de 
vorm van artikelen, lesbrieven etc.  Je deze moet uiteraard zelf eerst goed 
bestuderen om na te gaan of de inhoud voldoet aan de in de compacter gestelde 
criteria en kenmerken van de lesstof. In dit project heb ik zelf een aantal 
aanpassingen moet doen aan de lesbrief over luminescentie om de module optimaal 
geschikt te maken voor gebruik in de eigen specifieke leeromgeving, het niveau van 
de lesstof en de beschikbare tijd van de leerlingen. Aanpassingen die naar mijn 
mening in nagenoeg alle gevallen noodzakelijk zullen blijken te zijn. 
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Gedurende de periode dat de leerlingen met de module bezig zijn heb ik me moeten 
bedwingen om afstand te houden en enkel op basis van de korte wekelijkse 
besprekingen de voortgang te bewaken. Opvallend is dat de beide leerlingen, in 
vergelijking met de “gemiddelde leerling”, weinig vragen hebben over de lesstof en 
de daarbij behorende opgaven. Wat ik me bij het samenstellen van de module niet 
gerealiseerd heb is dat de bepaalde wiskundige concepten, noodzakelijk voor het 
kunnen uitvoeren van een theoretische onderdeel van de module, nog niet bij de 
leerlingen bekend waren. Een punt waaraan bij het opzetten van nieuwe modules 
waarbij vakoverstijgende aspecten een rol spelen terdege rekening moet worden 
gehouden. Dit biedt overigens wel de gelegenheid om samen met een collega het 
vakoverstijgende aspect te integreren in een module.  

Terugkijkend op het gehele project is mijn ervaring dat de in het project gebezigde 
werkwijze zeer leerzaam en vooral erg is leuk geweest. Het ontwikkelen van de 
module, de intensieve samenwerking met de leerlingen en het kunnen werken met 
uitgebreidere en complexere lesstof geeft veel voldoening. Op basis van mijn 
ervaring is inmiddels besloten binnen de vaksectie scheikunde de gehele lesstof van 
4 VWO voor komende leerjaren te gaan compacten en verrijken zodat we gedurende 
het gehele curriculum de meer begaafde leerlingen een uitdagend lesprogramma 
kunnen bieden.  
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Bijlage 2 

Research plan (15 maart 2011)   
 

1. Title of your project: 
Ontwikkeling van een scheikunde onderwijsmodule voor hoogbegaafde 

bovenbouw leerlingen van de onderwijsinstelling “Het College” in Weert.   

2. Researcher: 
Peter van Ool  

3. Research problem: 
Op nagenoeg elke VO school komen hoogbegaafde leerlingen voor die 

ongemotiveerd, ongeïnteresseerd in de klas aanwezig zijn. Om ook voor deze 

leerlingen uitdagend onderwijs te kunnen bieden heeft “Het College” een aantal 

jaren geleden een projectgroep in het leven geroepen. De taken van deze 

projectgroep omvatten het identificeren en begeleiden van hoogbegaafde 

leerlingen, het verzorgen van de contacten met de ouders en collega docenten en 

het promoten van de onderwijsprojecten binnen de eigen school en binnen de 

koepel van het “Limburgs Voortgezet Onderwijs” (LVO). Een met name te 

noemen uitermate belangrijke taak voor de projectgroep is de ontwikkeling van 

lesmodules voor de hoogbegaafde leerlingen. De projectgroep heeft hiermee, 

gezien de beperkte beschikbare capaciteit in zowel taakuren als expertise, de 

nodige problemen. De expliciete vraag is een lesmodule voor het vak scheikunde 

te ontwikkelen voor de bovenbouw Havo/VWO waarbij verdieping en verrijking 

van de lesstof gecombineerd met maatschappelijke relevantie belangrijke 

voorwaarden zijn. Uit ervaringen met reeds ontwikkelde modulen is gebleken dat 

de hoogbegaafde leerlingen deze als een uitdaging zien en er gemotiveerd en 

met plezier aan gaan werken. Uit de evaluatie van de door mij ontwikkelde 

module moet blijken of de opzet van een dergelijke module vergelijkbare 

resultaten zal opleveren.  

4. Research questions: 
Hoofdvragen: 

Op welke wijze dient een onderwijsmodule voor hoogbegaafde leerlingen opgezet 

te worden?  

Subvragen:  

a) Wat is in de literatuur bekend over de ontwikkeling van onderwijsmodules voor 
hoogbegaafde leerlingen? 

b) Wat is er tot heden op Het College ontwikkeld aan onderwijsmodules en op 
welke wijze zijn hierbij de theoretische grondslagen en praktijkervaringen 
geïntegreerd?  
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c) Hebben na de implementatie en afsluiting van de onderwijsmodules evaluaties 
met leerlingen en docenten plaatsgevonden, en zo ja, wat zijn de conclusies 
en aanbevelingen? 

d) Waaraan moet, gegeven de antwoorden op de vragen a t/m c, een lesmodule 
scheikunde voldoen en hoe wordt deze module ervaren door de leerlingen? 

 
5. Type of research: 

Dit onderzoek kan vooral aangemerkt worden als een ontwerponderzoek waarbij 

op basis van theoretische grondslagen en praktijkervaringen een module voor 

scheikunde zal worden ontwikkeld, in de praktijk uitgeprobeerd en daarna 

geëvalueerd zal worden.   

6. (Anticipated) outcome of your study: 
Op basis van de literatuurstudies en de reeds opgedane ervaringen binnen Het 

College en het LVO wordt een scheikunde onderwijsmodule voor hoogbegaafde 

leerlingen ontwikkeld. Evaluatie met leerlingen en docenten zal uitwijzen of de 

gehanteerde aanpak tot een verbetering van de motivatie van hoogbegaafde 

leerlingen zal kunnen leiden.  

7. Justification/importance of your study: 
Door hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden kan voorkomen 

worden dat deze leerlingen ongemotiveerd en ongeïnteresseerd raken tijdens hun 

VO studie. Hierdoor kan voorkomen worden dat hun talenten niet of onvoldoende  

benut worden. Met name in onze zich steeds meer ontwikkelende 

“kennismaatschappij” vormen hoogbegaafde leerlingen een zeer belangrijk 

kennispotentieel wat niet verloren mag gaan.  

Immers “kennismaatschappijen”concurreren op “kennis”.  

8. Important concepts in the research problem and research questions: 
Een eerste globale verkenning van het onderzoeksveld maakt duidelijk dat van 

het aantal mogelijke methodieken voor het ontwikkelen van onderwijsmodulen 

voor hoogbegaafden het “Schoolwide Enrichment Model”, waarbij verdieping en 

verrijking van de lesstof centraal staat, in de praktijk het beste resultaat geeft. Dit 

concept zal daarom verder onderzocht worden en bij gebleken geschiktheid 

gebruikt worden als basis voor het ontwikkelen van de module “scheikunde”.  

Als basis voor het ontwikkelen van de “scheikunde” module zullen de chemische 

concepten “katalyse” en “reactiesnelheid en evenwicht” gebruikt gaan worden 

waarbij milieuverontreiniging als context zal gelden. De reden hiervoor is dat er 

onlangs een krantenartikel in “De Limburger” is gepubliceerd over coating van 

klinkers met titaanoxide. Deze coating fungeert als katalysator voor de afbraak 

van stikstofoxiden uit uitlaatgassen van auto’s. Op basis van dit proces kan een 

interessante onderzoeksopdracht voor leerlingen worden opgesteld.    
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9. Theoretical orientation: 
Voor een zeer uitgebreide verzameling van artikelen betreffende het onderwerp 

zal gebruik worden gemaakt van het “International Handbook of Giftedness and 

Talent” (Kurt A. Heller et al., 2000) en “Handbook of Gifted Education” (Nicholas 

Colangelo en Gary A.  Davis, 2003).   

10. Elaboration of relevant concepts: 
Voor de onder punt 8 genoemde concepten zijn uitgebreide literatuur en praktijk 

studies beschikbaar. Hieruit dienen de aspecten geïdentificeerd te worden welke 

in potentie in onderlinge samenhang een methodiek zouden kunnen opleveren 

voor de aanpak van het geschetste probleem. Binnen het LVO zijn een aantal 

scholen welke projecten voor begaafde leerlingen opzetten en implementeren. De 

docenten en projectgroepen zijn een waardevolle bron van informatie met 

betrekking tot de ontwikkeling, organisatie en implementatie van de 

onderwijsmodulen.   

11. Respondents: 
De leden van de projectgroepen, de docenten die betrokken zijn bij de uitvoering 

van projecten voor hoogbegaafde leerlingen en uiteraard de leerlingen vormen 

een belangrijke bron van informatie.  

12. Data collection: 
Gegevens verzameling zal worden uitgevoerd middels literatuurstudies en 

interviews. Verder kan verslaglegging binnen LVO scholen, beleidsnota’s en 

leerling-portfolio’s van scholen interessante ter zake doende gegevens opleveren. 

De scheikundige concepten die gebruikt worden voor het ontwikkelen van de 

module zijn gebaseerd op de onderwijsmethodiek uit “Chemie Actueel” voor de 

bovenbouw VWO.  

13. Data analysis: 
De analyse van de gegevens zal vooral kwalitatief van aard zijn. Indien er al 

vergelijkende studies gemaakt zijn tussen verschillende onderwijsconcepten 

kunnen mogelijk kwantitatieve gegevens gepresenteerd worden. Uit de 

praktijkervaringen afleiden welke methoden of combinatie van methoden de beste 

resultaten geven.  

14. Time Table:  
Het gehele project zal opgesplitst worden in de volgende fasen: 

- Oriëntatiefase; opstellen plan van aanpak en tijdschema (5%) 
- Literatuuronderzoek; natrekken informatiebronnen in nationale en 

internationale tijdschriften, boeken (20%) 
- Opstellen vragenlijsten, houden van interviews (5%) 
- Ontwikkeling van de onderwijsmodule (25%) 
- Implementatie van de module (30%)  
- Evaluatie, conclusies, voorstellen, eindrapport (15%) 
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Bijlage 3  De Compactor.   

   

Naam leerling: Klas:  Periode:  

Docent:  Vak:   
   

Lesstof en leerdoelen Aanpassingen lesmateriaal.  Verdieping en verrijking 

Korte omschrijving van de lesstof geschikt voor 
indikken. Welk kennisniveau is aanwezig bij de 
leerling. Welke  pre-toetsen worden gebruikt.  

Welke herhalingen mbt reeds behandeld lesmateriaal, 
welke (herhaal)opgaven, welke oefeningen kunnen 
vervallen?  

Welke verdieping en verrijking van lesmateriaal wordt 
toegepast. In welke context kan het lesmateriaal 
geplaatst worden.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Opmerkingen:  
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 
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Bijlage 6  De Compactor.   

   

Naam leerling: Tamara en Roger  Klas: 4 VWO  Periode: november 2011-april 2012  

Docent: van Ool Vak: Scheikunde  

   

Lesstof en leerdoelen Aanpassingen lesmateriaal.  Verdieping en verrijking 
Korte omschrijving van de lesstof geschikt voor 
indikken. Welk kennisniveau is aanwezig bij de 
leerling. Welke  pre-toetsen en eindtoetsen worden 
gebruikt.  

Welke herhalingen mbt reeds behandeld lesmateriaal, 
welke (herhaal)opgaven, welke oefeningen kunnen 
vervallen?  

Welke verdieping en verrijking van lesmateriaal wordt 
toegepast. In welke context kan het lesmateriaal geplaatst 
worden.  

Hoofdstuk 7: Reactiesnelheid  en 
hoofdstuk 11: Evenwichten uit 
respectievelijk VWO deel 1 en VWO 
deel 2 van Chemie Overal worden 
ingedikt. Hiermee wordt de studielast 
van totale lesstof met ongeveer 50% 
teruggebracht.  
 
Bij paragraaf 7.3 hoort een praktische 
opdracht, deze kan uitgebreid worden in 
overleg met de leerling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De volgende aanpassingen worden 
doorgevoerd mbt Reacties:  
Paragraaf:  
7.1   Inleiding: vervalt  
7.2   Reacties: studielast 30 min.; 
opdracht 2 en 3 vervallen  
7.3  Reactiesnelheid: studielast 60 min.; 
demo en experiment eventueel 
uitbreiden. Opdrachten 5, 6, en 7 komen 
te vervallen..  
7.4  Botsende deeltjes: studielast 25 
min.; opdrachten 9,10,12,13 vervallen.  
Totale studielast 3 klokuren ex huiswerk.  
 
Leerlingen maken voorbeeld proefwerk 
ter afsluiting van het hoofdstuk  
 
 
 
 

Mogelijke onderwerpen zijn: 
Uitbreiding van experimenten mbt de 
factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden. 
Mogelijkheid van modelvorming van 
chemische reacties met behulp van het 
programma Coach.  
Verdieping van kennis mbt reactie kinetiek 
en energie effecten bij chemische reacties. 
Additionele opgaven met een hogere 
moeilijkheidsgraad opgeven. 
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De ingedikte lesstof van hoofdstukken 7 
en 11 wordt begin 1e periode ingepland. 
Gedurende de 1e periode worden in de 
reguliere lessen de hoofdstukken 1 en 2 
behandeld. De lesstof van hoofdstuk 2 
wordt daarom ook ingedikt om tijd vrij te 
maken voor de HB lesmodule. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Paragraaf: 
11.1  Inleiding: vervalt 
11.2  Omkeerbare reacties: studielast  
50 min.; opgaven 2 en 4 vervallen 
11.3  Verdelingsevenwicht: studielast 50 
min.;  
11.4  Evenwichtsvoorwaarde: studielast 
50 min.; opgaven 8,9,10 vervallen.  
11,5  Verschuiving chemisch evenwicht: 
studielast 100 min.;  
Totale studielast 7 klokuren ex huiswerk  
Leerlingen maken voorbeeld  proefwerk 
ter afsluiting van het hoofdstuk.  
 
Paragraaf:  
2.1 Inleiding: vervalt 
2.2 Grootheden en eenheden:  
opgaven 3 en 4 vervallen 
2.3 Nauwkeurigheid en significantie:  
opgaven 6 en 8 vervallen 
2.4 Rekenen met atomaire massa-
eenheden: in zijn geheel overslaan   
2.5 De mol:  belangrijke paragraaf, 
opgaven 19, 20, 22 opverslaan.  
De leerlingen maken het voorbeeld 
proefwerk ter afsluiting van het 
hoofdstuk.  
Totale studielast ex huiswerk 10 
klokuren. 

Onderzoek naar ophoping van chemische 
stoffen in biologische 
systemen (verdelingsevenwicht).  
Experimenten uitvoeren mbt het verschuiven 
van evenwichten bij wijziging 
reactieomstandigheden.  
Ontwikkelen van experimenten die reguliere 
leerlingen in als practicum kunnen gaan 
uitvoeren.  
Coach model opstellen voor aantal 
evenwichtsreacties.  
 
 
Geen aanpassingen omdat extra tijd gebruikt 
wordt voor Hoofdstukken 7 en 8 en diepgang 
en verrijking hiervan.  
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Verdieping: 
Definitieve keuze is gemaakt voor 
bestudering van het begrip  luminescentie en 
reactiekinetiek. Hiervoor is een lesbrief van 
de Universiteit van Utrecht  beschikbaar die 
tevens als basis geldt voor de 
verrijkingsopdracht.   
Verrijking: 
De leerlingen hebben een sterke voorkeur 
uitgesproken voor een praktisch onderzoek 
naar het gebruik van luminol bij onderzoek 
naar bloedmonsters op een plaats delict. Het 
onderzoek richt zich op de variabelen die de 
reactie tussen luminol en waterstofperoxide 
beïnvloeden. Tevens dienen ze het 
reactiemechanisme van de betreffende 
reactie te achterhalen.  
De verdieping en verrijking bevatten een 
aantal opdrachten die de leerlingen moeten 
uitvoeren en in een verslag vastleggen. Deze 
opdracht kan tevens als een eerste 
kennismaking met het profielwerkstuk  
beschouwd worden.  
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Kenmerken lesmateriaal:   

  
Evaluatie kenmerken lesmateriaal vs 
verdieping en verrijking opdrachten  

Interessant en uitdagend: 

• lln heeft keuzemogelijkheden en 
kan zelf onderwerp inbrengen op 
basis eigen interesses 

• onderwerp is uitdagend en heeft 
een verrijkende meerwaarde 

• lesmateriaal is onderzoekend en 
omvat ook experimenten 

• is complex en biedt ruimte om 
nieuwe ideeën te gebruiken in 
nieuwe situaties 

• doet een beroep op creativiteit en 
originaliteit 

 
   

 Op basis van de verschillende 
mogelijkheden hebben Tamara en Roger 
gekozen voor de lesmodule over luminol. 
Deze module bevat een verdieping op een 
aantal in de lesstof behandelde begrippen en 
theorieën. Naast de theoretische aspecten 
bevat de lesmodule een aantal praktische 
opdrachten die Tamara en Roger zo 
zelfstandig mogelijk moeten uitvoeren 
waarbij een beroep wordt gedaan op 
creativiteit en het opzetten van 
gestructureerd onderzoek.  
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 Nieuwe lesstof: 

• bevat geen herhaling van lesstof 

• bevat begrippen en onderwerpen 
die in de reguliere lesstof niet 
voorkomen   

De bestaande lesstof is geschoond op alle 
herhalingen en eenvoudige opdrachten. 
Daarnaast wordt de theoretische 
achtergrond van luminescentie en 
reactiekinetiek toegevoegd, zaken die in de 
reguliere lesstof niet aan de orde komen.  

 Metacognitieve vaardigheden: 

• reflecteert op eigen handelen 

• bevat onderdelen: orientatie-
planning-procesbewaking-
evaluatie 

• is erop gericht dat de lln komt tot 
reflectie en ontwikkelen van 
metacognitieve vaardigheden  

 
 
 
   

 In met name de experimentele fase wordt 
een beroep gedaan op de procesmatige 
aspecten van het doen van goed onderzoek 
waarbij zowel de planning, het opzoeken van 
de juiste informatiebronnen en de validiteit 
hiervan en het samenwerken als een team 
waarbij ieders sterke en zwakke kanten 
duidelijk worden. De zelfreflectie en evaluatie 
met de docent aan het einde van het project 
vormen een belangrijk aspect voor 
ontwikkeling van de metacognitieve 
vaardigheden.   

      
Toetsen:  
Bij de start van de lesmodule wordt de 
leerlingen een meerkeuze toets 
afgenomen van beide hoofdstukken om 
de basale kennis vast te leggen voordat 
de hoofdstukken bestudeerd zijn. Na het 
afsluiten van de bestudeerde lesstof 
wordt dezelfde meerkeuze toets 
afgenomen. Hierdoor kan een 
vergelijking worden gemaakt tussen het 
kennisniveau van de lesstof bij de start 
en na afsluiting.      



46 

 

Vervolgens wordt een eindtoets 
afgenomen met open vragen 
overeenkomstig de toets in de reguliere 
toetsingprocedure. Het behaalde cijfer 
wordt meegenomen in de 
overgangsregeling. De leerling hoeft dan 
in de betreffende toetsweek van periode 
3 de toets niet meer te maken.  
 

      

      

      

      

      

      

     

Opmerkingen:      
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Bijlage 7 

 
Studiewijzer Chemie overal VWO deel 1  
Hoofdstukken 2, 7 en 11. 
 
De ingedikte lesstof van hoofdstukken 7 en 11 wordt begin 1e periode (september-
oktober) ingepland. Gedurende de 1e periode worden in de reguliere lessen de 
hoofdstukken 1 en 2 behandeld. De lesstof van hoofdstuk 2 wordt daarom ook 
ingedikt om tijd vrij te maken voor de HB lesmodule.  
 
Hoofdstuk 2:  
2.1 Inleiding: vervalt 
2.2 Grootheden en eenheden: opgaven 3 en 4 vervallen 
2.3 Nauwkeurigheid en significantie:  opgaven 6 en 8 vervallen 
2.4 Rekenen met atomaire massa-eenheden: in zijn geheel overslaan   
2.5 De mol:  belangrijke paragraaf, opgaven 19, 20, 22 overslaan.  
 
Totale studielast ex huiswerk 10 klokuren 
 
Hoofdstuk 7: Reacties  en hoofdstuk 11: Evenwichten uit respectievelijk VWO deel 1 
en VWO deel 2 van Chemie Overal worden ingedikt. Hiermee wordt de studielast van 
totale lesstof met ongeveer 50% teruggebracht.  
 
Bij paragraaf 7.3 hoort een praktische opdracht, deze kan uitgebreid worden in 
overleg met de leerling. 
 
 
Hoofdstuk 7: 
De volgende aanpassingen worden doorgevoerd mbt Reacties:  
7.1   Inleiding: vervalt  
7.2   Reacties: studielast 30 min.; opdracht 2 en 3 vervallen  
7.3  Reactiesnelheid: studielast 60 min.; demo en experiment eventueel uitbreiden. 
      Opdrachten 5, 6, en 7 komen te vervallen..  
7.4  Botsende deeltjes: studielast 25 min.; opdrachten 9,10,12,13 vervallen.  
Voorbeeld proefwerk maken.  
Totale studielast 3 klokuren ex huiswerk.  
 

Hoofdstuk 11:  
11.1  Inleiding: vervalt 
11.2  Omkeerbare reacties: studielast  50 min.; opgaven 2 en 4 vervallen 
11.3  Verdelingsevenwicht: studielast 50 min.;  
11.4  Evenwichtsvoorwaarde: studielast 50 min.; opgaven 8,9,10 vervallen.  
11.5  Verschuiving chemisch evenwicht: studielast 100 min.;  
Voorbeeld proefwerk maken  
 Totale studielast 7 klokuren ex huiswerk  
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Kenmerken van de lesstof. 
 
Interessant en uitdagend: 

• Leerling heeft keuzemogelijkheden en kan zelf onderwerp inbrengen op basis 
eigen interesses 

• onderwerp is uitdagend en heeft een verrijkende meerwaarde lesmateriaal is  
onderzoekend en omvat ook experimenten 

• is complex en biedt ruimte om nieuwe ideeën te gebruiken in nieuwe situaties 
doet een beroep op creativiteit en originaliteit 

 
Maatschappelijke relevantie: 

• sluit aan bij de alledaagse werkelijkheid 

• gericht op onderzoek van reële en feitelijke problemen 
 
 
Nieuwe lesstof: 

• bevat geen herhaling van lesstof 

• bevat begrippen en onderwerpen die in de reguliere lesstof niet voorkomen 
 
Metacognitieve vaardigheden: 

• reflecteert op eigen handelen 

• bevat onderdelen: orientatie-planning-procesbewaking-evaluatie 

• is erop gericht dat de lln komt tot reflectie en ontwikkelen van metacognitieve 
vaardigheden 

 
Toetsen:  
Bij de start van de lesmodule wordt de leerling een meerkeuze toets afgenomen van 
hoofdstukken 7 en 11 om de basale kennis vast te leggen voordat de hoofdstukken 
bestudeerd zijn. Na het afsluiten van de bestudeerde lesstof wordt een meerkeuze 
toets afgenomen met een gelijke moeilijkheidsgraad als de eerste meerkeuze toets. 
Hierdoor kan een vergelijking worden gemaakt tussen het kennisniveau van de 
lesstof bij de start en na afsluiting. Vervolgens wordt een toets afgenomen met open 
vragen overeenkomstig de toets in de reguliere toetsingprocedure. Het behaalde 
cijfer wordt meegenomen in de overgangsregeling. De leerling hoeft dan in de 
betreffende toetsweek van periode 3 de toets niet meer te maken. 
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Bijlage 8 

 

Analyse van meerkeuze toetsen  “Reactiesnelheid” Tamara en Roger   

Pre-toets 

                                  

vraagnummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                  

Antwoorden C D B C D D A C A B C B D B C A 

Tamara 1e toets  
6 GOED 

B D C C B C A A A B B D D C A D 

Tamara 2e  toets 
5 GOED 

A D D B D B C C A C A D A A B A 

Zelfde antwoord 
maar fout 

                      xxx         

Zelfde antwoord 
goed 

  xxx             xxx               

 
Post-toets 

                                  

vraagnummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                  

Antwoorden  C D B C D D A C A B C B D B C A 

 A C C D D D A C B B C B A D C A 

Roger  2e  toets 8 
GOED 

B D A C D B B C A B B C D A C B 

Zelfde antwoord 
maar fout 

                                

Zelfde antwoord 
goed 

        xxx     xxx   xxx         xxx   
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Analyse van meerkeuze toetsen  “Evenwichten” Tamara en Roger   

Pre-toets 

vraagnummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Antwoorden C B D C C B A D B A C B A D D B D B 

Tamara 1e toets  

5 GOED 

D A A D A B C C B B C B C B C D A B 

Tamara 2e  toets 

9 

 GOED 

A A D A D B C D B B C B C D A D D B 

Zelfde antwoord 

maar fout 

 xx     xx   xx   xx   xx   

Zelfde antwoord 

goed 

     xx   xx  xx xx      xx 

     

Post-toets  

 

 

vraagnummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Antwoorden C B D C C B A D B A C B A D D B D B 

Roger 1e toets  4 

GOED 

C A C B D D B C D B A B A B A B A D 

Roger 2e  toets 8 

GOED 

C A B A C B A D B B C A C A B D D D 

Zelfde antwoord maar 

fout 

 xx        xx        xx 

Zelfde antwoord goed  xx                        
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Bijlage 9 

 
 

Luminescentie 
Theorie en experimenten 

 
 

 Kwalitatief en kwantitatief meten aan luminol  
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Inleiding 
Heb je ooit van Glowsticks gehoord? Het zijn staafjes die je kunt buigen waarna ze 

licht gaan geven, maar hoe zou dat werken? Een simpele verklaring is dat er 

binnenin de flexibele buis een tweede glazen buisje zit. In beide buisjes zitten 

chemicaliën, die wanneer ze bij elkaar komen (dus als het glazen buisje breekt) een 

reactie aangaan waarbij licht vrijkomt. Het vrijkomen van licht bij een chemische 

reactie heet chemoluminescentie. In deze lesbrief zal worden uitgelegd hoe 

(chemo)luminescentie werkt en hoe je kwalitatieve en kwantitatieve metingen aan 

luminescentie kunt doen.  

 

Luminescentie  
Wanneer een gloeidraad in een gloeilamp warm wordt gaat deze licht uitzenden. Dit 

is een voorbeeld van gloeien of met een moeilijk woord incandescentie: licht dat 

uitgezonden wordt door een ‘heet’ materiaal. Sommige ‘koude’ materialen zijn 

eveneens in staat om licht uit te zenden, dit uitzenden van licht door een ‘koud’ 

materiaal wordt luminescentie genoemd. 

 

Luminescentie opdracht 1. 

Waardoor wordt luminescentie veroorzaakt? 

Welke soorten luminescentie worden onderscheiden?  

 

De Chemie van Glowsticks  
Glowsticks bestaan uit een glazen buisje met daarin een oplossing van waterstof 

peroxide in een ftaalzuurester, om het glazen buisje zit een plastic omhulsel met 

daarin een oplossing met een fenyloxalaatester en een fluorescente kleurstof. 

Wanneer het glazen buisje gebroken wordt kunnen de chemicaliën in de Glowstick 

gaan reageren. De waterstof peroxide reageert met de fenyloxalaat ester en daarbij 

worden fenol en CO2 gevormd. Bij deze reactie wordt een tussenproduct gevormd 

dat bij verval in staat is energie over te dragen aan de kleurstof, die hierdoor in een 

aangeslagen toestand komt. Wanneer de kleurstof terugvalt naar de grondtoestand 

wordt licht uitgezonden (hν). In Figuur 1 wordt de werking weergegeven. 
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Figuur 1 Werking van een glowstick.  

Luminescentie opdracht 2. 

Bepaal het achterliggende reactiemechanisme bij de werking van een glowstick.  

 

De Luminolreactie  
Tijdens de reactie van luminol met een zuurstofdonor komt er energie vrij in de 
vorm van licht. Dit gebeurt op de volgende manier:  
In een basische oplossing kunnen de aminogroepen (-NH) van luminol 
gedeprotoneerd worden. Dit betekent dat de OH- ionen in de oplossing de H atomen 
van de aminogroepen afhalen. Dit gedeprotoneerde molecuul kan vervolgens met 
zuurstof reageren als dat in de oplossing aanwezig is. Bij de reactie met zuurstof 
ontstaat een molecuul genaamd 3-aminoftalaat dat zich in een aangeslagen toestand 
bevindt. Dit wordt vaak aangeduid met een sterretje. Wanneer dit molecuul terug 
gaat naar zijn grondtoestand, wordt daarbij energie uitgezonden in de vorm van een 
foton oftewel een lichtdeeltje.  
 
 
Luminescentie opdracht 2. 

Bepaal het reactiemechanisme van de luminol reactie met waterstofperoxide.  
 
Waterstofperoxide kan als zuurstofdonor functioneren, de reactie van luminol met 
waterstofperoxide is echter traag, waardoor het nodig is om een katalysator te 
gebruiken die de reactie kan versnellen. Enkele katalysatoren die de reactie 
versnellen zijn koper(II)sulfaat, kobalt(II)nitraat, kaliumhexacyanoferraat (wordt ook 
wel roodbloedloogzout genoemd) en ijzer(III)nitraat. In plaats van waterstofperoxide 
kan ook een hypochloriet (ClO-) oplossing worden gebruikt. Bij deze reactie is geen 
katalysator nodig.  
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 Reactiesnelheid.  

De reactiesnelheid en het “botsende deeltjes model”  
Een simpel model om het optreden van reacties te verklaren is het botsende deeltjes 
model. Als moleculen met een zodanige snelheid op elkaar botsen dat er een 
hergroepering van de atomen optreedt, dan heb je te maken met een reactie. Een 
dergelijke botsing noem je een effectieve botsing. De reactiesnelheid van een reactie 
hangt af van het aantal effectieve botsingen per seconde. De definitie van de 
reactiesnelheid is de concentratieverandering van een stof per seconde. De eenheid 
is dan mol.L-1.s-1.  
 
Factoren van invloed op de reactiesnelheid  
De snelheid van een chemische reactie wordt door veel factoren beïnvloed. Enkele 
van deze factoren zijn de soort stoffen en hun fasen, de concentratie van deze 
stoffen, de temperatuur en de aanwezigheid van een katalysator. In dit geval zijn 
tijdens de proeven de stoffen (luminol en waterstofperoxide) en hun fasen telkens 
hetzelfde. Door een van de andere factoren te variëren, terwijl de rest constant wordt 
gehouden, kun je invloed van deze factor op de reactiesnelheid onderzoeken.  
 

 
Figuur : Het effect van een katalysator 
 
Door een katalysator toe te voegen aan je reactie verlaag je de activeringsenergie 
van de reactie. Met een katalysator verlaag je als het ware de ‘energieberg’ waarover 
je uitgangsstof A heen moet brengen om tot product B te komen. Deze ‘energieberg’ 
is de activeringsenergie. Bij een reactie met katalysator kun je de snelheid nog 
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beïnvloeden door een hogere of lagere concentratie katalysator toe te voegen. De 
katalysator wordt bij dit proces gebruikt, maar niet verbruikt.  
 
Door de temperatuur van een reactie te verhogen bewegen de moleculen heviger en 
sneller. Hierdoor zijn er steeds meer botsingen tussen deze moleculen. Het aantal 
effectieve bostingen, waarbij de stoffen een reactie met elkaar aangaan, neemt dus 
toe. Daardoor verloopt de reactie sneller. Wanneer je de temperatuur verlaagt, 
vertraag je de reactie ook. Het werkt beide kanten op.  
 
Bij een hogere concentratie, zijn er meer deeltjes in het reactiemengsel aanwezig. 
Dat betekent dat er meer botsingen plaats kunnen vinden. Ook nu neemt het aantal 
effectieve botsingen toe, waardoor de reactie sneller verloopt.  
 
Om in de praktijk metingen te kunnen verrichten aan de reactiesnelheid wordt er 
gebruik gemaakt van het begrip orde. Deze orde hangt af van de concentratie en zal 
hier verder worden uitgelegd.  
 
De reactiesnelheid, aangeduid met v, hangt vaak af van de concentratie van de 
uitgangsstoffen oftewel de reactanten. Wanneer bijvoorbeeld een reactiesnelheid 
afhangt van de concentratie van de twee reactanten A en B, krijg je de volgende 
snelheidswet 
 

v = k[A][B] (1)  
 
waarbij de coëfficiënt k de reactiesnelheidsconstante is. Deze constante is niet 
afhankelijk van de concentratie maar van de temperatuur. Een snelheidswet is een 
vergelijking die de reactiesnelheid (v) als functie van de concentraties van alle 
componenten stelt. In dit geval is dat dus [A] en [B]. Bij veel reacties zie je dat de 
snelheidswet een vorm aanneemt met exponenten:  
 

v = k[A]a[B]b (2) 
  

De exponent waartoe de concentratie wordt verheven  geeft op papier de orde van 
de reactie aan. Bijvoorbeeld als a = 2 en b = ½, dan is de totale orde van de reactie 2 
½ is. De totale orde van de reactie is dus de orde a + de orde b, dus 2 + ½ = 2½. De 
reactieorde is een experimenteel vastgestelde relatie tussen de reactiesnelheid en 
de concentraties van de uitgangsstoffen. De meeste reacties hebben een totale orde 
van 1 of 2. In de praktijk komt het vaak voor dat een reactie uit meerdere stappen 
bestaat. Het kan dan zo zijn dat de langzaamste stap zo langzaam is dat het niet 
meer uitmaakt hoe snel de andere stappen zijn. De orde van deze langzaamste stap 
bepaalt dan de reactieorde. Hiervan kun je gebruik maken. Door zelf een langzame 
stap in je reactie te creëren kun je net doen alsof je met een eerste orde reactie te 
maken hebt. Dit wordt dan een pseudo-eerste orde reactie genoemd. Waarom zou je 
dit willen doen? De reden is dat het rekenen aan eerste orde reacties redelijk 
eenvoudig is. Berekeningen aan reacties met een hogere orde worden al snel 
moeilijker! En waarom moeilijker doen, als het makkelijk kan?  
Je kunt je misschien voorstellen dat tijdens een reactie stoffen worden gevormd, 
terwijl de beginstoffen verdwijnen. Laten we eens kijken hoe de concentraties van de 
stoffen in het reactiemengsel veranderen tijdens de reactie.  
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Neem een reactie van de vorm     
 

A + 2B →  3C + D. 
 
De reactiesnelheid waarmee de reactanten (A en B) reageren op een bepaalde 
tijdstip wordt gegeven door de afgeleide -d[R]/dt, waarbij [R] de concentratie reactant 
is. De snelheid waarmee de producten (C en D) ontstaan wordt gegeven door 
d[P]/dt. Zie dat de verschillende vergelijkingen verschillende tekens hebben. Doordat 
de producten worden gevormd en de concentratie zal toenemen is het teken positief. 
Per tijdseenheid (dt) komt er immers telkens een beetje product bij (d[P]). Doordat de 
reactanten worden omgezet in de producten zullen deze echter verdwijnen. Hierdoor 
krijgt de afgeleide een negatief teken. Door de stoichiometrie (leer van de 
verhoudingen volgens welke de stoffen op elkaar inwerken) kun je voor de reactie  
 

A + 2B →  3C + D  
zeggen dat:  
 

d[D]/dt = 1/3 d[C]/dt = -½ d[B]/dt = -d[A]/dt (3) 
 
Theorieopdracht 1  

a. Een waterstofperoxide-oplossing ontleedt door licht in water en zuurstof.  

Geef de reactievergelijking (met toestandaanduidingen) van deze reactie.  

b. Deze reactie is een 1e orde reactie. Welke formule hoort hierbij volgens de 
snelheidswet?  
c. De snelheidsconstante k = 0,041 min-1. De beginconcentratie van H2O2 is 0,5M. 
Wat is de eenheid van v?  
d. Wat zal de concentratie H2O2 zijn na 3 minuten? 
 
 
De tijd waarin de concentratie van de waterstofperoxide-oplossing tot de helft 
afneemt, noemt men de halfwaardetijd van de reactie. 
 
Exponentieel verval  
Het begrip halfwaardetijd is nauw verbonden met eerste-ordeprocessen. In zo’n 
proces is de afnamesnelheid van een hoeveelheid, dA/dt, op ieder moment 
evenredig met de hoeveelheid A op dat moment: d[A]/dt = –k.[A] . Dit is een 
differentiaalvergelijking is door integratie op te lossen is:  
 
d[A]/[A] = –k.dt  
 
Integratie van tijd 0 tot tijd t levert:  
 
ln([At]/[Ao]) = –kt ofwel:  [At] = [Ao].e –kt  
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Theorieopdracht 2  
Ga na hoe je vanuit de snelheidswet tot de formule voor exponentieel verval kunt 
komen.  
 
Hint: Voor het beantwoorden van deze vraag kun je de uitwerkingen van de 
antwoorden uit opdracht 1 gebruiken.  
 
Theorieopdracht 3  
Bereken de halfwaardetijd voor de ontleding in deze waterstofperoxide-oplossing. 
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Luminescentie, Kwalitatief en kwantitatief meten aan luminol 

Reactiesnelheidmetingen aan de luminol reactie 

Onderzoeksvraag 1  
Wat is de invloed van de concentratie H2O2 op de intensiteit en duur van het 
licht?  
 
Opdracht 1  
Je gaat verschillend percentages H2O2 testen. Bedenk hiervoor een 
verdunningsreeks waarmee je deze verschillende concentraties H2O2 zou willen 
testen. Deze verdunningsreeks moet wel aan een aantal eisen voldoen:  
 

1. Tijdens onderzoek wordt er altijd gebruik gemaakt van een 
‘nulmeting’. Ook nu zal er in het eerste bekerglas een H2O2 percentage van 
0% bevinden. Bedenk waarom dit belangrijk is.  

2. Je houdt dus nog 5 bekerglazen over. Voor de ondergrens moet 
het percentage H2O2 uit oplossing B 10x verdund worden.  

3. Voor de bovengrens raden we aan om oplossing B onverdund te 
gebruiken.  

 
Ga nu voor jezelf na wat een logische verdunningsreeks zal zijn. Maak dan 

vervolgens een pipetteerschema waarin duidelijk staat hoeveel mL van oplossing B 

je in elk bekerglas pipetteert en in hoeveel mL demiwater je dit moet oplossen om 

een bepaalde concentratie H2O2 te verkrijgen. De uiteindelijke H2O2 concentratie 

moet dus ook worden uitgerekend. 

Benodigdheden:  
Een bak (om de bekerglazen te kunnen vervoeren)  
12 bekerglazen van 20 mL  
 6 bekerglazen 50 mL  
 Bekerglas van 100 mL met demiwater  
 pipet 1-5 mL  
 LabQuest  
 Donkere kamer of een zelf gemaakte donkere ruimte  
 
De standaardoplossingen:  

o Oplossing A (met de koper katalysator volgens het voorschrift)  
o Oplossing B (H2O2 oplossing)  

 
Uitvoering:  
- Pipetteer in 6 bekerglazen van 20 mL 10 mL van oplossing A  
- Nummer deze bekerglazen bijvoorbeeld A1 t/m A6, je mag natuurlijk ook zelf een 
nummering verzinnen.  

- Nummer de andere 6 bekerglazen bijvoorbeeld B1 t/m B6  
- Pipetteer op de juiste manier de verdunningsreeks die je hebt berekend door 

gebruik te maken van oplossing B en demiwater.  
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- Plaats de bekerglazen in een bak, ga vervolgens met de bak en de 6 
bekerglazen van 50 mL naar de donkere kamer.  

- Voeg in de donkere kamer oplossingen A en B met dezelfde nummer aan elkaar 
toe (dus bijvoorbeeld A1 en B1) in het bekerglas en meet de intensiteit met 
LabQuest (sensor IP coach 0-200 lux was bij ons te ongevoelig in het blauwe 
gebied).  

 
Het is belangrijk dat je de meting start net voordat de stoffen aan elkaar worden 

toegevoegd en het licht in de donkere kamer uit gaat. Op die manier kun je de 
juiste intensiteit meten die het licht bij de start van de reactie heeft. Probeer 
een vaste tijd aan te houden voor de meting van elke reactie die je uitvoert.  

 
Opdracht 2  
Beschrijf je waarnemingen; wat zie je?  
a. Beschrijf welke oplossing het felste licht geeft en welke het minst fel is.  
b. Wat gebeurt er na een tijdje met de intensiteit van het licht? Beschrijf welke 
oplossing het snelste uitdooft en welke nog het langste licht blijft geven.  
 
Opdracht 3  
Bedenk een conclusie die je op basis van je waarnemingen kunt trekken. 
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Een kwalitatieve vergelijking tussen katalysatoren 

Onderzoeksvraag 2  
Welke katalysatoren katalyseren de reactie van luminol met H2O2?  
 
Opdracht 1  
Je gaat de invloed van verschillende katalysatoren testen. Tot nu toe heb je de keuze 
gekregen om de metingen uit te voeren met een kobalt katalysator of/en met een 
koperkatalysator.  
 
Wat hebben deze twee katalysatoren met elkaar gemeen? Bedenk voor jezelf 
welke andere katalysatoren er zouden kunnen zijn en welke je zou willen 
onderzoeken.  
 
Om je op weg te helpen heb je de volgende katalysatoren tot je beschikking:  
- Kopersulfaat pentahydraat  
- Kobaltnitraat hexahydraat  
- Kaliumhexacyanoferraat (wordt ook wel roodbloedloogzout genoemd)  
- IJzernitraat nonahydraat  
 

Benodigdheden:  
• Een bak (om de bekerglazen te kunnen vervoeren)  
• 12 bekerglazen van 20 mL  
• 6 bekerglazen 50 mL  
• pipet 1-5 mL  
• De standaardoplossingen van de verschillende katalysatoren: 
 
 o Oplossingen A (zie voorschrift)  
o Oplossingen B (zie voorschrift)  
 
• LabQuest  
• Een donkere kamer of een zelf donker gemaakte ruimte  

 
Uitvoering:  
- Pipetteer in een bekerglas van 20 mL 10 mL van oplossing A van een bepaalde 

katalysator.  
- Nummer dit bekerglazen bijvoorbeeld A1, je mag natuurlijk ook zelf een 

nummering verzinnen.  
- Nummer het andere bekerglas bijvoorbeeld B1  

- Pipetteer in dit bekerglas van 20 mL 10 mL van oplossing B.  
- Plaats de bekerglazen in een bak samen met een bekerglas van 50 mL en ga 

vervolgens met de bak naar de donkere kamer.  
- Voeg in de donkere kamer oplossingen A en B aan elkaar toe in het bekerglas 

en kijk wat er gebeurt.  
- Herhaal de proef voor de volgende katalysator. Meet eventueel de intensiteit 

met LabQuest. Niet alle katalysatoren zorgen voor luminescentie die sterk 
genoeg is om eraan te kunnen meten. Daarom is het vooral belangrijk om te 
kijken of je andere verschillen ziet in het luminescentieproces dan de 
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intensiteit en de duur van het licht. Elke katalysator is immers anders en zal 
dus een ander effect hebben op de luminolreactie. De nadruk ligt hier dus 
vooral op het kwaliteit (wat je ziet) in plaats kwantiteit (hoe lang je iets ziet) 

 
Opdracht 2 Beschrijf je waarnemingen; wat zie je?  
a. Beschrijf welke oplossing het felste licht geeft en 

welke het minst fel is.  
b. Beschrijf welke oplossing het snelste uitdooft en 

welke nog het langste licht blijft geven.  
c. Beschrijf welke eventuele andere verschillen je ziet in het luminescentie 

proces wanneer je andere katalysatoren gebruikt. 

 

Voorschrift voor de bereiding van de oplossingen voor de 

experimenten.  
 

Reactiesnelheidmetingen aan de luminol reactie 

Als katalysator bij dit experiment moet je gebruik maken van kopersulfaat 

pentahydraat als katalysator.  

Oplossing A 
4 g natriumcarbonaat oplossen in 500 mL gedestilleerd water,  
voeg vervolgens de volgende stoffen toe: 0.2 g luminol 24 g 
natriumwaterstofcarbonaat 0.5 g ammoniumcarbonaat 0.4 g kopersulfaat 
pentahydraat en vul aan tot 1 L met gedestilleerd water  
 
Oplossing B  
50 mL 3% waterstofperoxide oplossen in 1 L gedestilleerd water 

Een kwalitatieve vergelijking tussen katalysatoren 

Kobalt(II)nitraat hexahydraat Co(NO3)2.6H2O  
 
Oplossing A  
11 g natriumcarbonaat 8 g natriumwaterstofcarbonaat oplossen in 1 L gedestilleerd 
water,  
Voeg vervolgens de volgende stoffen toe: 0.2 g luminol 0.16 g cobaltnitraat 
hexahydraat  
 
Oplossing B  
25 mL 3% waterstofperoxide oplossen in 1 L gedestilleerd water 

Kaliumcyanoferraat K3Fe(CN)6  
 
Oplossing A  
0.2 g luminol 4 g natriumhydroxide (100 mL 1 M natronloog) oplossen in 1 L 
gedestilleerd water  
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Oplossing B  
0.5 g roodbloedloogzout (K3Fe(III)(CN)6) 50 mL 3% waterstofperoxide oplossen in 1 

L gedestilleerd water 

IJzernitraat nonahydraat Fe(NO3)3.9H2O  
Oplossing A  
11 g natriumcarbonaat 8 g natriumwaterstofcarbonaat oplossen in 1 L 3% 
waterstofperoxide oplossing  
Voeg vervolgens de volgende stof toe: 0.2 g luminol 

Oplossing B  
0.5 g ijzernitraat nonahydraat 25 mL 3% waterstofperoxide 

Bleek(Hypochloriet oplossing), ClO- in water  
Oplossing A  
0.46 g luminol 4 g natriumhydroxide (100 mL 1 M natronloog) oplossen in 1 L 
gedestilleerd water  
Oplossing B  
5% bleekoplossing, dat is 5 g natriumhypochloriet (NaClO) opgelost in 100 mL 

(demi)water. 

Materiaal en apparatuur:  
Welk glaswerk en welke chemicaliën je nodig hebt is afhankelijk van welke hier 

beschreven experimenten je precies wilt gaan uitvoeren. Je kunt in ieder geval 

denken aan reageerbuizen, bekerglazen, erlenmeyers en de chemicaliën die nodig 

zijn voor het maken van de oplossingen. 

Om kwantitatief de intensiteit van de luminescentie te bepalen heb je een lichtmeter 

nodig. De experimenten zijn getest met een Labquest meter met lichtsensor 

(meetgebied 0-600 Lux). Daarnaast zou meten met IP-coach en een lichtsensor met 

meetgebied 0-200 Lux ook mogelijk moeten zijn. 

Om de luminescentie goed te kunnen zien en om betrouwbare metingen te kunnen 

doen is een donkere ruimte vereist, als er geen donkere ruimte voorhanden is kun je 

altijd zelf een opstelling in elkaar knutselen. 

Veiligheid 

Chemicaliën kunnen gevaarlijk zijn en mogen niet altijd zomaar door de gootsteen, 

zorg dat je bekend bent met de gevaren die de chemicaliën met zich mee kunnen 

brengen voor je er mee gaat werken. Bedenk vooraf ook hoe de chemicaliën 

opgeruimd moeten worden na afloop van je experiment. Verder moet je de tabel op 

de volgende pagina invullen voordat je met de experimenten begint.  
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Voorbereiding bij het gebruik van de chemicaliën.  

Vul onderstaande tabel in voordat je met de experimenten begint. 

Naam stof  Molecuul 
formule  

Molgewicht 
(g)  

R-/S-zinnen   

Luminol      
Waterstofperoxide      
Bleek (natriumhypochloriet)      

Kopersulfaat pentahydraat      

Cobaltnitraat hexahydraat      

IJzernitraat nonahydraat      
Roodbloedloogzout 
(kaliumhexacyanoferraat)  

    

Natriumhydroxide      

Natriumcarbonaat      
Natriumwaterstofcarbonaat      
Ammoniumcarbonaat      
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Luminescentie  

 

Theorie 

Luminescentie opdracht 1: 

 

Waardoor wordt luminescentie veroorzaakt? 

Afhankelijk van het energieverschil kan het zijn 

dat de uitgezonden straling binnen het 

golflengtebereik (ca. 400 nm (blauw) … ca. 780 

nm (rood)) van het voor de mens zichtbare licht 

ligt. In dat geval spreek men van luminescentie. 

Welke soorten luminescentie worden onderscheiden? 

Er zijn veel soorten luminescentie, we behandelen echter alleen 

de vier belangrijkste: 

1. Fluorescentie: 
Dit fenomeen kun je het beste zien bij witte kleren. Wasmiddel 

fabrikanten gebruiken een fluorescerende mengsel om de kleren 

“witter dan wit” te maken. Het zorgt ervoor dat er meer netto-licht 

wordt weerkaatst dan normaal. Deze witte kleding gloeien blauw 

als er UV-licht erop valt (is goed te zien in een nachtclub of 

discotheek, zie plaatje). Dit komt omdat de golflengte in het 

blauwe gedeelte van het kleurenspectrum valt. Fluorescentie 

wordt normaal uitgezonden vanuit een singlet toestand terwijl fosforescentie (zie 

hieronder) uit triplet toestanden komt. 

2. Fosforescentie: 
Dit licht wordt door een molecuul dat op een hoger singlet toestand wordt 

opgewonden geabsorbeerd. Door een lange tijd te wachten kan men een overgang 

maken naar een triplet toestand (dit is officieel verboden). 

3. Chemoluminescentie: 
Het belangrijkste verschil tussen chemoluminescentie en de andere twee is op te 

merken dat er geen straling wordt geabsorbeerd. Dit licht kan zowel in een singlet als 

een triplet toestand voortkomen. “Light Sticks”zijn een populair voorbeeld van 

chemoluminescentie. 
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4. Bioluminescentie 
Bioluminescentie is chemoluminescentie dat in organismen voorkomt. Het komt voor 

bij bacteriën, honingzwammen en diepzeedieren. Verder is ook de vuurvlieg een 

bekend voorbeeld. 

Het licht wordt in speciale organen geproduceerd. In deze organen bevinden zich 

een licht producerende stof (luciferine) en een bijbehorend enzym (luciferase). 

Wanneer de luciferine een reactie aangaat met zuurstof, met behulp van de 

luciferase, komt er licht vrij.  

De kleur is hierbij afhankelijk van het enzym, maar de reactie in het algemeen is zeer 

efficiënt: bijna alle vrijgekomen energie wordt in licht omgezet.  

De reactie: luciferine + O2 --
luciferase→ oxyluciferine + licht 

 

Luminescentie opdracht 2: 

Hoe werkt een glowstick: 

1. de binnenste vloeistof wordt omhult door een plastic 
behuizing. 

2. waterstofperoxide wordt omhult door glazen flacon. 
3. Phenyl Oxalaat en fluorescerende kleurstof 

oplossing 
4. waterstofperoxide oplossing 
5. Nadat de glazen flacon is gebroken en de oplossing 

gemixt wordt, gloeit de glowstick. 
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Luminescentie opdracht 3: 

 

C8H7N3O2 (luminol) + 2 Na+ + 2OH- (natriumhydroxide) + 2 H2O2 (waterstofperoxide) 

� 3-APA (3-aminoftalaat-ion) + N2 + 4H2O + hv (blauw) 

Luminol is een chemische stof die bij forensisch onderzoek wordt gebruikt bij het 

aantonen van bloedsporen. Als luminol in contact komt met de Fe3+deeltjes in het 

bloed, ontstaat er namelijk chemoluminescentie, dat is het verschijnsel dat er bij een 

chemische reactie energie vrijkomt in de vorm van licht (luminescentie). Hierbij 

worden de Fe3+ deeltjes als katalysator gebruikt. Om luminol te kunnen gebruiken 

moet het worden opgelost. In deze oplossing moeten nog een aantal andere stoffen 

zitten die zorgen voor de luminescentie. Stoffen die in de oplossing aanwezig moeten 

zijn, zijn bijvoorbeeld: waterstofperoxide, natriumhydroxide en natriumcarbonaat 

(Na2CO3)(dit is de base waarin de luminol opgelost wordt). Eerst wordt er een 

oplossing gemaakt van NaOH en Na2CO3 zodat er een basische oplossing ontstaat. 

Daarna wordt er aan de oplossing luminol toegevoegd (het gebeurt op deze manier 

omdat luminol beter oplost in een basische omgeving). Vlak voordat het luminol 

wordt gebruikt wordt er sterk verdund waterstofperoxide bij gedaan wat voor een 

reactie zorgt. Bij deze reactie ontstaat het 3-aminoftalaat-ion, stikstof en water samen 

met het elektromagnetische straling in het zichtbare spectrum. 
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Theorieopdracht 1: 

a. Een waterstofperoxide-oplossing ontleedt door licht in water en zuurstof. Geef 
de reactievergelijking (met toestandaanduidingen) van deze reactie. 

 

Waterstofperoxide is H2O2, als dit in water (H2O) en zuurstof (O2) ontleedt, hoort er 

deze reactievergelijking bij: 

2 H2O2 (l) � 2 H2O (l) + O2 (g) 

b. Deze reactie is een 1e orde reactie. Welke formule hoort hierbij volgens de 
snelheidswet? 

 

De eerste orde snelheidswet is: 

 v = k[A] , dus v = k[H2O2] 

  

c. De snelheidsconstante k = 0,041 min-1. De beginconcentratie van H2O2  is 
0,5M. Wat is de eenheid van v? 

 

De reactiesnelheid is de verandering van de concentratie van de stof per 

tijdseenheid, dus mol/(L*s) lijkt mij het meest correct. 

d. Wat zal de concentratie H2O2  zijn na 3 minuten? 
 

 ([H2O2]3minuten = [ H2O2]0 x e-k*tijd (k= 0.041, tijd=3minuten)  

Zie formule voor exponentieel verval:  [H2O2]3minuten  = 0.5 x e-0.041*3= 0.44 mol/L  

Theorieopdracht 2: 

Ga na hoe je vanuit de snelheidswet tot de formule voor exponentieel verval kunt 

komen. 

Hint: Voor het beantwoorden van deze vraag kun je de uitwerkingen van de 

antwoorden uit opdracht 1 gebruiken. 

dA/dt = -kA, dus  dA/A = -k*dt en  ln(At/A0) = -kt ofwel At = A0 . e
-k *tijd   

Theorieopdracht 3: 

Bereken de halfwaardetijd voor de ontleding in deze waterstofperoxide-oplossing.  

 

[A]1/2=0.25 = 0.50*e-k*tijd � k is bekend (0,041 s-1, dus t kun je uitrekenen) 

 t=16.9 minuten 
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Practica 
In totaal zijn er drie practica gedaan rondom het luminescentieproject. Voor 
onderzoek is er in het begin een verdunningsreeks gemaakt. De verdunningsreeks 
bestaat uit zes verschillende concentraties opgeloste [H2O2] . De verdunningsreeks,  
die gebruikt is, is de volgende:  
Oplossing H2O2  Demiwater Totaal 
1 2 mL 0 mL 2.0 mL 

2 2 mL 0.5 mL 2.5 mL 
3 2 mL 1.3 mL 3.3 mL 
4 2 mL 3 mL 5.0 mL 
5 2 mL 8 mL 10.0 mL 
6 0 mL 2 mL 2.0 mL 
 
Onderzoek 1 

Bij elke oplossing is telkens 10 mL katalysator toegevoegd. Dit werd gedaan in een 
donkere kamer, zodat het effect goed te zien zou zijn en zodat de reactie niet 
beïnvloed zou worden door het licht. Bij het eerste onderzoek, is begonnen met de 
zesde oplossing, daarna de vijfde, vierde enzovoorts. Wanneer de koperkatalysator 
(CuSO4.5H2O)  wordt toegevoegd aan de zesde oplossing, gebeurt er niets. Het blijft 
een blauwe oplossing. Hetzelfde is gedaan bij de vijfde oplossing, echter ontstond 
hier wel een paarsig licht. Twee minuten later is de katalysator ook bij de vierde 
oplossing gedaan. Ook deze oplossing produceert een paarsig licht. De vijfde 
oplossing geeft in de tussentijd al bijna geen licht meer. Nadat dezelfde katalysator, 
twee minuten later, bij oplossing drie toegevoegd is, is deze ook licht gaan 
produceren. Dit is echter iets feller dan bij de vorige oplossingen. In de tussen tijd is 
de vijfde oplossing helemaal zwart geworden, en de vierde donkerder. Weer twee 
minuten later is de katalysator toegevoegd aan oplossing twee. Ook deze oplossing 
produceert een paars licht. En de andere oplossingen zijn weer wat donkerder 
geworden. Als laatste is de katalysator toegevoegd aan de eerste oplossing. Deze 
oplossing geeft het felst licht.  
Over het algemeen geeft iedere oplossing, behalve de zesde, twee seconden best fel 
licht, maar wordt daarna doffer. En hoe lager de concentratie H2O2, hoe sneller het 
zwart gaat kleuren.  
Op het einde zijn de oplossingen ook nog bekeken in het licht. Het blijkt dat de 
oplossing zwart van kleur is bij veel lichttoevoer, donker paars bij een beetje 
lichttoevoer en wit als je geen licht toevoegt vanaf buiten. Dit is echter een heel 
subjectieve waarneming. 
 
Oplossing Tijd van luminesceren Kleur na afloop 
1 Niet gemeten Zwart 
2 Ongeveer 7 minuten Zwart 
3 Ongeveer 6 minuten Zwart 
4 Ongeveer 5 minuten Zwart  
5 Ongeveer 4 minuten Zwart 
6  Niet  Transparant, helder 

Conclusie: Hoe hoger de concentratie, hoe langer het licht blijft produceren. Ook 
wordt de oplossing zwart van kleur, indien deze licht geproduceerd heeft.  
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Onderzoek 2 

Voor onderzoek twee is dezelfde verdunningsreeks gebruikt als bij onderzoek een. 
De bedoeling is dat de lichtintensiteit gemeten wordt door middel van een sensor. De 
metingen worden dan met een bepaald programma (coach) weergegeven in 
grafieken op de computer. Echter is de sensor ongevoelig voor het licht. Een 
mogelijke oorzaak is de kleur van het licht, want iedere kleur heeft een eigen 
golflengte. Een andere mogelijkheid is dat het bereik, waartussen gemeten wordt, 
verkeerd is. Dit is waarschijnlijker, want in het voorbeeldmodel wordt een ander, veel 
hoger, bereik gehanteerd. Dit onderzoek is dus helaas niet uitgevoerd.  
 
Onderzoek 3 

Bij onderzoek drie wordt het effect van verschillende katalysatoren vergeleken. De 
concentratie H2O2 blijft overal hetzelfde, namelijk 3volumeprocent per liter.  
De eerste katalysator die getest wordt is Kopersulfaat (CuSO4.5H2O). Wanneer het 
toegevoegd wordt aan de oplossing H2O2, ontstaat er een paars licht. Dit wordt 
echter na veertien seconde sterk minder, en na tweeëntwintig seconden weer. Na 
een minuut is er al bijna geen licht meer te zien. De tweede katalysator die is 
gebruikt is Kobalt(II)nitraat-hexahydraat (Co(NO3)2.6H2O). Bij toevoeging van deze 
katalysator ontstaat er een seconde lang een fel licht. Daarna wordt het meteen veel 
minder fel, in ieder geval veel minder fel dan bij de eerste katalysator. Wel geeft het 
langer licht, en stagneert de felheid na die ene seconde. Als de oplossing geschud 
wordt, ontstaan er een soort ‘stofwokjes’ in de oplossing. Deze oplossing bleef 
zolang lichtgeven, dat we, wegens gebrek aan tijd, niet konden bijhouden hoelang 
het licht bleef geven. Na een half uur, zijn we namelijk opgehouden. Het gaf toen 
echter nog steeds (een beetje) licht.  
Als derde is er Kaliumhexacyanoferraat (K3Fe(CN)6) als katalysator gebruikt. 
Wanneer deze katalysator wordt toegevoegd aan de oplossing, ontstaat er, 
gedurende vijf seconden, een felblauw licht. Na deze vijf seconden is het gehele licht 
weg en blijft er een kleurloze oplossing over.  
Ijzernitraat-nonahydraat (Fe(NO3)3.9H2O) is de vierde gebruikte katalysator. Bij 
toevoeging van deze katalysator ontstaat er een troebel, zwak, grijsblauw licht. 
Echter, na twee seconden is ook dit licht en kleur verdwenen. Er blijft een 
bruinachtige oplossing achter.  
 
Katalysator Tijd van luminescentie Lichtintensiteit/opmerking 
Kopersulfaat Iets meer dan een minuut. Na 14sec. veel minder, na 

22sec weer veel minder. 
Kobalt(II)nitraat-
hexahydraat 

Langer dan een halfuur, 
dit is echter niet meer 
gemeten. 

Na een seconde véél zwakker, 
dan stagnerend. ‘Stofwolkjes’ 
bij schudden. 

Kaliumhexacyanoferraat Vijf seconden. Felblauw, in plaats van paars. 
Na afloop ook kleurloos, in 
plaats van zwart. 

Ijzernitraat-nonahydraat Twee seconden. Troebel, zwak, grijsblauw licht 
en na twee seconden (na 
afloop) een bruinachtige 
oplossing.  
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Opmerkingen  

Wij hebben niet veel aan te merken aan dit project. De theorieopdrachten waren over 
het algemeen wel duidelijk. Al was het wel veel werk.  
 
Qua practica zijn er wel wat meer opmerkingen. Het was namelijk zo dat de sensor 
het verkeerde bereik had, waardoor we een geheel onderzoek niet konden uitvoeren. 
Ook waren de oplossingen, die gemaakt moesten worden, een beetje vaag 
omschreven. Niet dat we deze oplossing zelf hoefden te maken, maar de TOA zei 
dat deze niet op dezelfde manier gemaakt moest worden, als normaal. Het had 
namelijk geen vast totaal volume, maar wisselde per oplossing.  
 
Op de vraag of dit project in de toekomst met andere leerlingen herhaald zou moeten 
worden, antwoorden wij misschien wel als er een andere, betere sensor wordt 
aangeschaft. Maar dan nog zou het in kleine groepjes van maximaal twee leerlingen 
uitgevoerd moeten worden. Als extra project voor leerlingen die tijd over hebben bij 
scheikunde is dit dus wel een goede optie.  Mits deze interesse hebben in een 
verrijking  en verdieping opdracht.  
 
Meneer Van Ool was een goede begeleider. Hij liet ons veel zelf uitzoeken, en hielp 
alleen als we er om vroegen. Bij het eerste practica legde hij wel uit wat de bedoeling 
was en we hebben wekelijks een voortgangsgesprek gevoerd.  
Tijdens de practica werden we begeleid door mevrouw Parren. Zij heeft de 
waterstofperoxideoplossingen (de basisoplossing) gemaakt en ons uitgelegd wat 
precies de bedoeling was. Ze heeft ons ook tips gegeven over hoe we de 
experimenten het beste konden uitvoeren. De verdunningsreeks is door onszelf 
gemaakt.  
 
Logboek Roger 
07-02-2012 Basispracticum: luminol toevoegen bij 

diwaterstofperoxide (H2O2) 
Een lesuur 

14-02-2012 Practica met apparaat die de lichtsterkte meet met een 
sensor. 

Een lesuur 

28-02-2012 Practica met katalysator Een lesuur 
02-03-2012 Gesprek met meneer Ool over het afronden van het 

project. 
Een half uur 

09-03-2012 Verslag luminescentie gemaakt Een half lesuur 
 
Logboek Tamara 
Zie pc Theorie opdrachten Een uur 
07-02-2012 Basispracticum: luminol toevoegen bij 

diwaterstofperoxide (H2O2) 
Een lesuur 

28-02-2012 Practica met katalysator Een lesuur 
02-03-2012 Gesprek met meneer Ool over het afronden van het 

project. 
Een halfuur 

07-03-2012 Begin van het verslag (practica). En de laatste 
theorieopdrachten 

Een lesuur 

09-03-2012 Verder aan het verslag (opmerkingen en logboek) Een half lesuur 

 


