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Inleiding 

Hoezo NLT?  

(Alleen als je deze module als startmodule gebruikt.) 

Interdisciplinair 

NLT is er voor leerlingen die NG of NT hebben gekozen. NLT is een 

interdisciplinair vak. Dat wil zeggen dat er meerdere vakgebieden 

(Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde en Wiskunde) tegelijk 

echt bij nodig zijn.  

1. Vraag 

Stel je breekt een arm en je komt in het ziekenhuis. Met welke 

vakgebieden hebben de volgende zaken te maken? 

a. Het maken van een röntgenfoto.  

b. Het genezen van de breuk.  

c. Het uitharden van het gips.  

Soms hoor je wel eens dat in een ziekenhuis ernstige fouten worden 

gemaakt. Soms krijgt een patiënt een dosis medicijn toegediend die tien 

maal te hoog is. 

d. Met welk vakgebied heeft dit waarschijnlijk te maken? 

In sommige culturen mag een arts een patiënt niet aanraken. 

e. Met welk vakgebied heeft dit te maken?  

 

In het ziekenhuis worden de vakgebieden dus gecombineerd toegepast. De 

kennis die nodig is, gaat vaak dieper dan de vakgebieden en je bent als 

arts of onderzoeker soms juist op de grenzen tussen (inter) de vakgebieden 

(disciplines) bezig. Vandaar het woord interdisciplinair. 

 

1. Achtergrondinformatie: hbo-opleidingen 

NLT is interdisciplinair en is daarom een goede voorbereiding voor hbo-

opleidingen die veelal ook interdisciplinair zijn, bijvoorbeeld: 

biotechnologie, elektrotechniek, fysiotherapie, civiele techniek, diëtetiek, 

informatica, forensisch onderzoek, scheepsbouwkunde, medisch ingenieur, 

luchtvaarttechnologie, enzovoort. 

Modules 

Het vak NLT stelt steeds bepaalde problemen centraal. Daarom wordt NLT 

in modules gegeven. Een module is iets tussen een boek en een hoofdstuk 

in. Een module behandelt van een onderwerp alle kanten en vanuit 

verschillende vakken. 
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Er bestaan voor havo ongeveer 25 modules. Bijvoorbeeld: Leef met je Hart, 

Rijden onder Invloed en Forensisch Onderzoek. Je docent kiest er een 

aantal uit, zodat ze samen een logisch geheel vormen, waarmee jouw twee 

jaren NLT-lessen precies gevuld zijn.  

Schoolexamen 

Elke module wordt getoetst. De cijfers die je gehaald hebt bij de 

verschillende modules bepalen uiteindelijk het eindcijfer voor het 

schoolexamen NLT. Er is dus geen centraal schriftelijk eindexamen. Het 

cijfer dat je voor het schoolexamen haalt komt rechtsreeks op je cijferlijst 

bij je diploma. Vraag aan je docent de bijzonderheden. 

Startmodule 

De module die nu voor je ligt, is een startmodule. Dat is dus de eerste 

module die je bij NLT doet. Daarin leer je drie van de basisvaardigheden 

die je nodig zult hebben bij NLT. Deze drie basisvaardigheden zijn: 

1. Onderzoeken 

2. Ontwerpen 

3. Modelleren 

Voor ieder van deze vaardigheden is er in de module een hoofdstuk. 

Daarnaast is er een hoofdstuk over presenteren, hoofdstuk 4. Deze 

vaardigheid heb je bij NLT ook nodig, maar het kan zijn dat je die 

vaardigheid al bij andere vakken hebt leren beheersen. Het kan echter ook 

zijn dat er in dit hoofdstuk zaken staan die je nog niet beheerst. Het is aan 

je docent in hoeverre deze dit hoofdstuk laat bestuderen. 

Kennen en kunnen 

Leerlingen willen graag voor een toets weten wat ze moeten kennen. Je 

kunt aan je docent vragen naar een lijstje bij ieder hoofdstuk van dingen 

die je moet kennen en kunnen.  

Maar daar ben je er niet mee. Deze module gaat over vaardigheden. 

Dingen die je moet kunnen. “Dan hoef je dus niets te kennen!”, zou je 

kunnen denken. Maar dat is niet zo.  

Iedere vaardigheid wordt geïntroduceerd met een introductiecontext voor 

de eerste kennismaking. Bijvoorbeeld je moet (niet in deze module, maar 

als voorbeeld) leren kaartlezen. Dan kun je beginnen door een kaart te 

tekenen van je eigen directe omgeving. Vervolgens komt er een 

oefencontext (bijvoorbeeld je gaat in een jouw onbekend terrein een 

wandeling maken met een landkaart en een kompas). Daarna komt er een 

verdiepingscontext (bijvoorbeeld een dropping).  

Wat moet je nu echt kennen? Dat zijn de concepten (begrippen). Die zijn 

te onderscheiden in kernconcepten (Bijvoorbeeld: De legenda van de 

kaart) en de concepten (bijvoorbeeld: wat betekent groen op een kaart?).  

Betekent dat dat je de rest kunt vergeten? Nee, want je hebt niet voor 

niets zoveel geoefend. Alle opdrachten die je gedaan hebt, waren om te 

oefenen en om de tekst tot je door te laten dringen. Alle feiten die daar 
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inzitten moet je niet in je hoofd gaan stampen (actief beheersen), maar je 

mag ze ook niet vergeten. Je moet ze passief beheersen (herkennen) als ze 

in de toets aan de orde komen. Het verschil tussen actief en passief 

beheersen zie je ook in de talen: Nederlands-Frans en Frans-Nederlands 

bijvoorbeeld.  

 

Tenslotte komt er de toets. Je moet nu gaan bewijzen dat je het kunt. Dat 

gaat weer in een andere context. Je wordt dan bijvoorbeeld in een ander 

“bos” dan waarin geoefend hebt met een andere “kaart” getest. Dus het is 

onverstandig om in het oefenbos alle paadjes uit je hoofd te leren, want je 

moet je op de methode concentreren. Dus op de toepassingen letten. De 

toets is dus niet: bewijzen dat je goed uit je hoofd kunt leren, maar om te 

bewijzen dat je in een nieuwe situatie kunt wat je moet kunnen.  

Hoezo de Beagle? 

De Beagle is een zeilschip dat van 1831 tot 1836 een reis om de wereld 

heeft gemaakt De module gaat dus niet alleen droog over de drie 

basisvaardigheden. De titel van de module kun je zien als een kapstok 

waar de stof van de module aan is opgehangen. De vaardigheden zullen 

ingeleid worden aan de hand van hedendaagse voorbeelden:  

 

 
Figuur 1: de Beagle. Bron: 
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/ 
natuurdatabase.nl/i000637.html 

 
Figuur 2: Darwin was op de Beagle niet 
heel veel ouder dan jij nu. Bron: 
http://therevealer.org/wp-
content/uploads/2011/11/Darwin-1.jpg  
 

 

zogenaamde introductiecontexten die niets met De Beagle te maken 

hoeven hebben. Ook zijn er oefen- en verdiepingscontexten. 

 

Darwin was de belangrijkste gast aan boord van De Beagle. Hij mocht mee 

omdat hij verstand had van geologie. Dat was handig omdat de opdracht 

van De Beagle was de Zuid-Amerikaanse westkust in kaart te brengen. Maar 

Darwin was vooral in hart en nieren bioloog. Hij zag onderweg dieren die 

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/%0bnatuurdatabase.nl/i000637.html
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/%0bnatuurdatabase.nl/i000637.html
http://therevealer.org/wp-content/uploads/2011/11/Darwin-1.jpg
http://therevealer.org/wp-content/uploads/2011/11/Darwin-1.jpg
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geen mens nog ooit gezien had. Hieruit kon hij zijn beroemde 

evolutietheorie afleiden.  

Darwin was dus een interdisciplinaire wetenschapper! 

… en andere avontuurlijke reizen 

Bij de ondertitel van deze module: “en andere avontuurlijke reizen” heb 

je misschien zelf iets bedacht. Misschien dacht je aan de zeilsolo om de 

wereld van jullie bijna leeftijdgenote Laura Dekker. Of de reizen in het 

kader van “School at sea”: 6 maanden uitwisselen met een klas 4 op de 

Azoren of Jamaica!!!  

 
Figuur 3: school at sea. Bron: http://schoolatsea.com/de-schepen/ 

 

Of de reis van André Kuipers in de ruimte. Als je zijn naam ingooglet kom 

je al snel op stapels informatie: zijn blog, twitter, TV-uitzendingen en 30 

augustus 2012 zijn optreden in College Tour waar één van de studenten 

een vraag durfde te stellen die niemand hem nog gesteld had. Zijn 

antwoord was: “Als je dat wilt, moet je je wel heel goed vasthouden…”   

2. Opdracht 

Neem de tabel in figuur 4 over. Bedenk er zelf vier avontuurlijke reizen bij 

waar je wel eens van gehoord hebt en/of die je zelf zou willen maken. 

Schrijf bij iedere reis (ook die van De Beagle, van André en van Laura) de 

kenmerkende bijzonderheden. Bij De Beagle zijn die al als voorbeeld 

ingevuld.  

http://schoolatsea.com/de-schepen/
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 reis Bijzonderheid 

 Beagle Wereldreis met zeilschip 1831-1836 met Darwin, bedenker van de 

evolutietheorie  

 André  

 Laura  

1   

2   

3   

4   

5   

Figuur 4: tabel bij opdracht 2. 

3. Opdracht  

Schets met een white board marker op een voetbal of een ballon ruwweg 

de vijf continenten (Amerika, Australië, Antarctica, Eurazië en Afrika) en 

schets met een andere kleur ruwweg de route van De Beagle. Bedenk 

daarbij of toen al het Panamakanaal (openingsjaar 1914) en het Suezkanaal 

(openingsjaar 1869) gebruikt konden worden. De Beagle ging westwaarts. 

Misschien was het slimmer geweest de andere kant uit te gaan wegens de 

meest voorkomende richtingen van de wind en zeestromen (klik op de 

afbeelding). Maar Laura Dekker ging dezelfde kant uit als De Beagle en 

haar Hyves zegt dat “alle” zeilers dat doen.  

 

 
Figuur 5: de oceaan. Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_surface_currents.jpg 

Jouw avontuurlijke reis door deze module: peptalk 

Je ziet de module zit goed overdacht in elkaar. Maar verrassingen zijn er 

nog genoeg voor jou: er valt heel wat te kiezen. Dingen die je zelf moet en 

mag uitzoeken, die niet tot in het oneindige door een TOA al zijn 

uitgeprobeerd, dingen die mis kunnen gaan, dingen waar je je schouders 

onder moet zetten, waar je je eigen verantwoordelijkheid voor draagt, 

samen met je teamgenoten, dus ook voor elkaar. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_surface_currents.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_surface_currents.jpg
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Tijdens de reis door de module wordt je uitgedaagd, jij moet het doen, jij 

gaat het avontuur aan, daardoor groei je. En ook al heb je last van 

zeeziekte, storm, windstilte, tegenwind: zeg altijd 

 

Yes  I  can !!! 

 

Wij wensen je een avontuurlijke reis door deze module, 

 

De samenstellers  

Opmerkingen 

Cijfer voor deze module 
Er komt een schriftelijke toets waarin, naast een beperkt aantal 

kennisvragen, aan de hand van nieuwe verhalen en gebeurtenissen, de 

basisvaardigheden worden bevraagd. Hoe zwaar de toets meetelt, weet je 

docent. Ook voor de presentatie krijg je een cijfer. 

Volgorde hoofdstukken 
De hoofdstukken kunnen vrijwel onafhankelijk van elkaar gedaan worden. 

Je docent kan besluiten een hoofdstuk niet te doen of uit te stellen of de 

betreffende vaardigheid via een ander module te behandelen. De 

hoofdstukken kunnen ook door elkaar behandeld worden: met afwisselend 

practicum- en theorielessen.  

Niet per se als startmodule 
De hoofdstukken van deze module zijn ook los van elkaar te behandelen als 

voorbereiding op een module waar de betreffende vaardigheid van het dan 

te behandelen hoofdstuk in vóórkomt. 
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1 Onderzoeken: de 

Natuurwetenschappelijke Methode 

Omdat je (over dit of een ander hoofdstuk) een presentatie gaat houden is 

het van belang naast je antwoorden op de vragen ook aantekeningen en 

eventueel foto’s / filmpjes te maken van je proeven. 

 

Dit hoofdstuk begin je met te leren wat de Natuurwetenschappelijke 

Methode is. Deze methode gebruik je om merkwaardige waarnemingen te 

kunnen begrijpen. 

1.1 De Natuurwetenschappelijke Methode 
leren met een voorbeeld 

Introductiecontext: stemherkenning  

Laura Dekkers kon haar ouders gelukkig maken door naar huis te huis 

skypen. Maar van de bemanning van De Beagle hoorde je vijf jaar lang 

niets: telefoon was er nog niet. Het kon maar zo zijn dat de stem van een 

jonge matroos door zijn ouders na vijf jaar niet herkend werd door zijn 

ouders. Heel pijnlijk…  

Binnenkort zullen afstandsbedieningen, geldautomaten, autosloten, 

deurcontrole bij de disco, computers, noem maar op, op stemherkenning 

werken. 

Waarneming 
Door de telefoon kun je altijd aan de stem horen wie er belt. Daar kun je 

je over verbazen. Je kunt je afvragen hoe dat kan.  

Natuurlijk moet je een scherp geheugen hebben om al die stemmen te 

kunnen onthouden. Maar wat zijn nou precies de verschillen tussen al die 

stemmen? Hoe worden die verschillen gemaakt?  

Je hebt al honderden keren verschillende stemmen waargenomen. Gewoon 

gehoord. Maar nu vindt je die waarneming bijzonder genoeg om hem te 

willen gaan onderzoeken. Zo’n bijzondere waarneming noem je in de 

Natuurwetenschappelijke Methode de waarneming. (Dus niet zomaar 

waarnemingen: het gras is groen en het is koud vandaag. Maar je wilt 

weten hoe het komt dat gras groen is en hoe het komt dat het koud is.) 
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2. Achtergrondinformatie: Beagle is ook een hond 

Beagle is / was een Engels hondenras, veel gebruikt voor de jacht. 

“Speurder” betekent Beagle letterlijk. Het zeilschip De Beagle is 

ernaar genoemd. Het ras de Beagle is sinds 1950 uit de Engels 

rassenstandaard uitgeschreven. De korharige varietëit zie je nog 

wel regelmatig. 

Dit hoofdstuk gaat ook over het ontstaan en verdwijnen van 

rassen. 

 

Hond luistert alleen naar zijn baasje 

Ook honden kunnen uitstekend menselijke stemmen 

onderscheiden. Het hondje Balouka (zie foto) was vanuit een 

Grieks asiel naar Nederland geadopteerd. In Nederland liep 

Balouka weg. Telkens als je haar in de verte zag en riep, ging ze er 

vandoor. Toen is na een actie die 700 euro opbracht, haar Griekse 

asielhoudster overgevlogen. Balouka was helemaal gelukkig!! 

Probleemstelling 
Eigenlijk komt dit onderdeel van de Natuurwetenschappelijke Methode 

altijd neer op: Hoe kan dat? Bij stemherkenning is de probleemstelling 

dus: Waardoor komen die verschillen tussen al die stemmen?  

De probleemstelling moet liefst als een onderzoeksvraag geformuleerd 

worden. Je bent niet van plan het antwoord op te zoeken, nee, je gaat het 

zelf onderzoeken. Dat is wetenschap bedrijven: een 

natuurwetenschappelijk onderzoek uitvoeren. 

Hypothese 
Je gaat nu een voorlopige verklaring bedenken. Dat is niet zo makkelijk. 

Het moet een nog onbewezen, maar realistisch antwoord op je 

onderzoeksvraag zijn. Zo’n veronderstelling noem je een hypothese (hypo 

= onder; these = stelling).  

De eerste voorlopige verklaring die je bedenken kunt, is: Er zijn hoge en er 

zijn lage stemmen. Dat komt door de bouw van de stembanden. Daarom 

trillen ze allemaal anders. En volgens jou zijn daarom alle stemmen 

anders.  

Je eerste hypothese is dus:  

De verschillen in stem worden uitsluitend veroorzaakt door de verschillen 

in trillen van de diverse stembanden. 

Experiment  
Je gaat nu je hypothese toetsen (kijken of je hem kunt bevestigen) door 

een experiment (een proef): een hypothesetoetsend experiment te doen. 

Ook nu moet je zelf zo’n proef bedenken: weer niet zo makkelijk. Je kunt 

vaak een “als niet, dan niet –proef” bedenken.  

Om inspiratie op te doen, ga je eerst een zogenaamd gidsexperiment (een 

praktische verkenning) uitvoeren. 

 

 
Figuur 6: Balouka. 
Bron: blogspot.com 
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4. Experiment: stembanden 1 (2 minuten) 

Gidsexperiment: Je kunt het trillen van je stembanden uitschakelen. 

Mensen die geen stembanden hebben, kunnen alleen maar fluisteren. Echt 

fluisteren. Niet alleen maar erg zacht praten. Dan trillen je stembanden 

nog steeds. Voel maar. Vorm met je lippen een tuitje waarmee je zou 

kunnen fluiten. Maak nu een geluid met je stem. Bijvoorbeeld de letter oo. 

Je kunt door je vinger losjes op het tuitje te leggen je lippen voelen 

trillen. Die trilling wordt indirect door je stembanden gemaakt.  

Nu ga je echt fluisteren: je moet stembanden totaal ontspannen, 

uitschakelen, ze mogen niet trillen. Er komt nu een blazend geluid uit je 

mond als je je vinger erop legt. Dit komt omdat er wel lucht langs je 

stembanden gaat maar de stembanden zelf trillen niet.  

Echt fluisterend kun je je nog uitstekend verstaanbaar maken. 

 

Nu kun je het hypothesetoetsend experiment bedenken. Als de hypothese 

klopt dat stemmen anders zijn omdat de stembanden anders trillen, kun je 

stemmen,van mensen die echt fluisteren en dus hun stembanden niet laten 

trillen, niet herkennen. Je moet dat natuurlijk bij meerdere mensen 

(proefpersonen) uitproberen, anders is het resultaat niet betrouwbaar. 

5. Experiment: stembanden 2 (4 minuten)  

Voer dit hypothesetoetsend experiment uit. Organiseer het goed. Denk 

daarbij aan het uitsluiten van dingen die de proefpersoon zouden 

verraden. Noteer je conclusie en alles wat je zelf bedacht hebt om die 

conclusie te mogen trekken.  

Theorie 
Stel dat je niemand van de proefpersonen aan zijn gefluister kon 

herkennen, dan is de hypothese aanvaard (bevestigd, het resultaat van het 

hypothesetoetsende experiment is in overeenstemming met de hypothese). 

Dan heb je een nieuw stuk theorie ontwikkeld: Het unieke van een stem 

wordt veroorzaakt door hoe de stembanden van een bepaalde persoon 

trillen.  

Kon je de hypothese niet bevestigen dan moet je hem verwerpen en moet 

je een nieuwe hypothese bedenken. Je begint dan met een nieuwe ronde 

van de Natuurwetenschappelijke Methode. 

De Natuurwetenschappelijke Methode in schema 

De Natuurwetenschappelijke Methode kun je nu als volgt in beeld brengen. 

(Modelleren kun je dat noemen, zie hoofdstuk 3 Modelleren). 

 

 Waarneming → 

 

 

 Probleem-   

 stelling →   

 

 Hypothese → 

  

 Experiment → 

  

 Theorie      

     ↑ 

     ← 

    ↓ 

← 

 

Figuur 7: tabel Natuurwetenschappelijke Methode. 
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Je moet dit schema goed kennen en begrijpen en kunnen toepassen.  

6. Vraag 

Als ezelsbruggetje wordt de Natuurwetenschappelijke Methode wel eens 

de WPHET methode genoemd.  

a. Wat betekenen deze letters?  

b. Bij welke pijlen kan staan: hypothese verworpen? 

c. Bij welke pijl kan staan: hypothese aanvaard?  

Een nieuwe ronde stemherkenning 
Als je eerste hypothese verworpen is, zou een nieuwe hypothese kunnen 

zijn dat je neusholte de hoofdoorzaak is van het unieke van ieders stem. 

Maar je kunt ook een nieuwe ronde doen als je niet helemaal tevreden 

bent met de eerste ronde. Bijvoorbeeld je hebt geconcludeerd dat de 

stembanden een rol spelen, maar je hebt het sterke vermoeden dat de 

neusholte ook van belang is.  

De tweede hypothese is dus: 

Een van de oorzaken dat alle stemmen zijn, is dat alle neusholten anders 

gevormd zijn. 

 

Het nieuwe als niet, dan niet-experiment is simpel uit te voeren: Door je 

neusholte uit te schakelen (in ieder geval deels). Hoe doe je dat? Door flink 

verkouden te worden. Of door een theelepeltje warm water op te snuiven. 

Maar het kan nog simpeler. Deze manier wordt veel toegepast om niet 

herkend te worden aan de telefoon. 

7. Experiment: fluisteren (1 minuut)  

Fluister met je neus afwisselend dicht en open. Hoor je verschil? Welke 

stem hoort meer bij je?  

8. Vraag 

a. Is de hypothese nu aanvaard? Leg uit.  

b. Hoe luidt de theorie nu?  

Nog een nieuwe ronde stemherkenning 
Eigenlijk raar: we hebben de mondholte (inclusief de keelholte) 

overgeslagen! De stand van de mond zorgt voor een flink aantal letters. 

Dus de mondholte zorgt zeker voor wat je zegt. Maar zorgt de mondholte 

er ook voor hoe je het zegt, zodat een ander hoort dat jij het bent? Dus je 

bent niet tevreden met de vorige twee stukken theorie en je begint weer 

met een nieuwe ronde van de Natuurwetenschappelijke Methode. Zo’n 

ronde noem je een cyclus.  

9. Vraag 

Uit welke kleuren pijlen van het schema van de Natuurwetenschappelijke 

Methode hierboven blijkt het cyclisch karakter ervan?  
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De nieuwe hypothese is: de mondholte (inclusief de keelholte) bepaalt 

(mede) de stem.  

Om uit te sluiten wat ze zeggen, laat je de proefpersonen alleen de letter 

aa “zeggen”. Als je ze namelijk iets zinnigs zou laten zeggen, zou je daar 

al vaak uit kunnen opmaken wie het zegt.  

10. Experimenten naar keuze: 

a. Werken met een mondharp (5 minuten) 

In de bergen gebruiken ze een echte mondharp van ijzer waar 

een beetje jankerig geluidje uitkomt. Maar je kunt er prima 

een van een pindakaasschroefdop en een elastiekje maken dat 

je er een aantal keer omheen spant. Je brengt het elastiekje 

in trilling in de ruimte tussen je lippen. Je moet het geluid dat 

je maakt nu beter horen dan in de lucht: je mondholte werkt 

als klankkast. Je maakt met je mondholte de letter aa zonder 

die aa te zeggen met je stembanden; dus door die aa te 

mimen: je vormt met je mond de letter aa en verder doe je 

niets. Ook niet je strottenhoofd afsluiten: je mag wel gewoon 

blijven ademen. Daarna, als gidsexperiment mime je een oo, 

een ee, een ie, een ij, een uu, een au, een è, enzovoort en 

steeds sla je je mondharp aan. Hoor je verschillen? Wat heb je 

nu ontdekt?  

Daarna bedenk je het hypothesetoetsend experiment.  

b. Werken met een toongenerator (7 minuten, elektriciteit 

nodig) 

Houd een heel klein luidsprekertje (bijna) in de mond van de 

proefpersonen die een aa mimet. Verbind het luidsprekertje 

met een toongenerator en genereer een toon. Hoor je wel of niet wie het 

is zonder hem te zien? Trek je conclusie. 

11. Vraag 

Mensen die geen stembanden hebben (die bijvoorbeeld na kanker 

verwijderd zijn) kun je toch hard laten praten.  

a. Hoe?  

De theorie van de stemherkenning is nu uiteindelijk: zowel je stembanden 

als keel-, neus en mondholte bepalen je stemgeluid. 

b. Waarom zou een jonge matroos na vijf jaar niet meer herkend kunnen 

worden aan zijn stem? 

Je bent in dit onderzoek interdisciplinair bezig geweest. 

c. Welke vakgebieden herken je? Leg uit.  

 

Het deel 1.2 van dit hoofdstuk dat nu komt, bevat geen proeven. Het deel 

1.3 erna dat begint met een wetenschappelijk onderzoek aan kaarsen 

bevat veel proeven. Je kunt, als dat bij jullie op school zo uitkomt, deze 

 
Figuur 8: mondharp. Bron: 
http://www.alphenaar.co
m/products/Mondharp.ht
ml,op URL1 kun je ook 
een mondharp kopen. 
 

 
Figuur 9: mondharp 
spelen. Bron: 
http://wimbloemendaal.bl
ogspot.nl/2010_11_01_arc
hive.html 

http://www.alphenaar.com/products/Mondharp.html
http://www.alphenaar.com/products/Mondharp.html
http://www.alphenaar.com/products/Mondharp.html
http://www.alphenaar.com/product_images/v/916/mondharp__76833_zoom.jpg
http://wimbloemendaal.blogspot.nl/2010_11_01_archive.html
http://wimbloemendaal.blogspot.nl/2010_11_01_archive.html
http://wimbloemendaal.blogspot.nl/2010_11_01_archive.html
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beide delen met elkaar afwisselen zodat je om de les practicum hebt. 

Overleg met je docent. 

Het deel 1.2 dat nu volgt, bevat veel oefening voor de 

Natuurwetenschappelijke Methode maar ook veel biologische kennis. 

Afhankelijk van de situatie op school en jouw vakkenpakket is dit deel 1.2 

voor jou wellicht over te slaan. Je docent beslist hierover.  

De kaders achtergrondinformatie in deel 1.2, horen bij de stof van dit deel 

van het hoofdstuk. Je kunt ze bij biologie al gehad hebben of nog krijgen. 

Het kan ook zijn dat je biologiedocent dit stuk van de module geeft als 

onderdeel van zijn vak. 

1.2 De evolutietheorie van 
Darwin 

Charles Darwin was de belangrijkste gast op De 

Beagle. Hij mocht mee omdat hij geoloog 

(aardwetenschapper) was. De hoofdopdracht van 

De Beagle was namelijk de kusten van Zuid-

Amerika in kaart brengen voor de Royal Navy (de 

Britse marine). Maar in feite was hij als 

wetenschapper veel meer geïnteresseerd in de 

vreemde wezens die hij tegenkwam. 

Het verdwijnen van soorten 

Op de Galapagoseilanden (1000 km voor de westkust van Midden-Amerika 

ter hoogte van het huidige Panamakanaal) zag hij bijvoorbeeld een 

zeeleguaan, zie figuur 10 en het filmpje op You Tube: URL2.  

 

Darwin had al eerder leguanen gezien, niet levend maar als fossielen. Ga 

naar URL3 en bekijk van het fragment de “Versteende Aardlagen” van 

begin tot 3.35. Je moet via de school ingelogd zijn op Teleblik. Vraag je 

docent dat te doen.  

 

3. Achtergrondinformatie: fossielen 

Fossielen zijn dode planten en dieren die in aardlagen “verpakt” zijn na 

hun dood. Ze zijn niet (volledig) verteerd. Zo kun je na miljoenen jaren de 

resten er nog van terugvinden. 

 

Darwin vroeg zich af waarom dit soort dieren van de foto in de hele wereld 

uitgestorven waren, maar op de Galapagos niet. Hij heeft er een boek over 

geschreven: “On the Origin of Species” “Over het Ontstaan van 

Soorten” Daarin beschrijft hij wat later de evolutietheorie is gaan heten. 

Je gaat deze theorie herbedenken met behulp van de 

Natuurwetenschappelijke Methode. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 

Darwin dat precies zo gedaan heeft. 

 
Figuur 10: zeeleguaan. Bron: Saskia 
Colubusmagazine.nl 

 



NLT5-h029 De reis van de Beagle 13 

Het ontstaan van soorten: de evolutietheorie  

Waarneming 
Darwin zag op de diverse eilanden vinken, later 

Darwinvinken genoemd, met opvallend 

verschillende snavels. Het waren verder echt 

wel allemaal vinken. Het verschil in snavels 

kwam dus niet doordat het totaal andere vogels 

waren. 

Probleemstelling 
Als onderzoeksvraag kun je formuleren: Hoe zijn 

die verschillen in de snavels ontstaan? 

Hypothese 1 
De vinken kwamen op verschillende eilanden 

voor. Daarom kun je denken dat de oorzaak van 

de verschillen in de snavels isolatie (het niet bij 

elkaar kunnen komen) zou zijn.   

Experiment 1 

12. Opdracht 

a. Bedenk (niet uitvoeren) een 

hypothesetoetsend experiment voor deze 

hypothese. De proef mag best een paar jaar 

duren.  

Dit experiment heeft een zodanige uitkomst dat 

je de hypothese moet afwijzen. Achteraf was 

het een beetje dom om deze hypothese op te 

stellen als je de feiten in het kader had geweten 

en het kaartje had gekend.  

Bovendien vind je in figuur 13 of via URL4 het 

kaartje van de Galapagoseilanden.  

b. Kan isolatie de (enige) oorzaak zijn voor de 

verschillen in snavel? Leg uit. Gebruik bij je 

uitleg het kaartje en informatiebloek 4.  

Hypothese 2 
Er moet dus een nieuwe hypothese opgesteld 

worden: De soort voedsel die beschikbaar is op 

het betreffende eiland is de onderliggende 

oorzaak.  

 

Je kunt eenvoudig experimenteel vaststellen dat 

een bepaalde soort snavel bij een bepaalde 

soort voedsel past. Vogels gebruiken hun snavels 

als instrumenten. Bijvoorbeeld om hun voedsel 

 
Figuur 11: Darwin zoals hij later bekend 
is geworden. Bron: 
http://www.macroevolution.net/images
/darwin-as-an-old-man-337-450-17.jpg 
 

 
Figuur 12: Darwinvinken. Bron: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e%3ADarwin's_finches.jpeg 

 
Figuur 13: Galapagoseilanden. Bron: 
http://www.worldatlas.com/webimag
e/countrys/samerica/galap.htm 

http://www.macroevolution.net/images/darwin-as-an-old-man-337-450-17.jpg
http://www.macroevolution.net/images/darwin-as-an-old-man-337-450-17.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADarwin's_finches.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADarwin's_finches.jpeg
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/samerica/galap.htm
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/samerica/galap.htm
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op te pikken, om het te kraken, uiteen te scheuren, enzovoort.  

 

4. Achtergrondinformatie: Oosterse vinken 

Oosterse vinken ondernemen een trek in de herfst. Vanuit de onmetelijke 

wouden van Rusland en Duitsland trekken ze naar warmere gebieden. Van 

half september tot eind november, ondernemen ze de vaak duizenden 

kilometer lange tocht.  

Bron: www.avibo.be/vinkenieren.php 

13. Vraag 

a. Welke van de vogelvinkensnavels lijkt je het meest geschikt om hele 

kleine broodkruimeltjes op te pikken?  

b. Welke van de vogelvinkensnavels lijkt je het meest geschikt om harde 

zaadjes te kraken? 

c. Als je wel eens takken hebt proberen door te knippen, heb je misschien 

wel eens meegemaakt dat de tak uit de bek (!) van de schaar glijdt. 

Wat zou jij aan de takkenschaar veranderen zodat de tak er niet meer 

uit ontsnapt? Zie je dit ook terug bij sommige vogelsnavels?  

Experiment 2a (15 minuten) 
Wij mensen gebruiken ook instrumenten om dingen vast te pakken, te 

kraken, dóór te knijpen, enzovoort. Je gaat proefondervindelijk vaststellen 

welk instrument het meest geschikt is voor welke soort voedsel.  

14. Opdracht 

Zie de tabel in figuur 14, vul hem aan met meer instrumenten en met meer 

soorten voedsel. Kruis aan wat de meest geschikte combinaties zijn. 

 

Soort instrument  pincet schaar knijptang notenkraker hand gebit     

Soort voedsel            

appel           

walnoot           

zandkorreltjes           

mieren           

vlees           

taai-taai           

zaadjes in grind            

           

           

           

Figuur 14: tabel instrument-voedsel combinaties. 

Experiment 2b 
Je zet (niet uitvoeren) een vink met snavelsoort 1 in een kooitje met 

voedsel van eiland 2. 

Het resultaat van dit experiment zal “nooit” zijn dat er een andere soort 

snavel ontstaat. De hypothese dreigt dus weer verworpen te worden. Maar 

http://www.avibo.be/vinkenieren.php
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de factor tijd speelt een doorslaggevende rol. Je zou het experiment 

duizenden jaren moeten laten duren en in de natuur uitvoeren. Er spelen 

dan heel wat meer zaken een rol. Bijvoorbeeld: 

15. Opdracht 

a. Ga in je werkgroepje na wie er het meest op zijn vader lijkt en wie het 

meest op zijn moeder. Ga dat ook na bij jullie broers en zussen als 

jullie die hebben.  

b. Hoe komt het dat sommige van jullie meer op hun vader en anderen 

meer op hun moeder lijken?  

c. Welke genen heb je als jongen sowieso van je vader en als meisje 

sowieso van je moeder?  

 

5. Achtergrondinformatie: erfelijkheid 

De eigenschappen van een ouderpaar zie je terug bij hun nakomelingen. 

Mutaties 
Darwin had geen diepgaand begrip van mutaties. Het ontstaan van een 

vacht (zie figuur 15) is een natuurlijke mogelijkheid die bij ons mensen 

verdwenen is. Maar de foto laat zien dat ten gevolge van een mutatie deze 

eigenschap weer kan terugkomen: 

 

6. Achtergrondinformatie: mutaties  

In het DNA bevindt zich de informatie over de erfelijke eigenschappen. Bij 

het aanmaken van nieuwe cellen moet het DNA gekopieerd worden. Bij 

deze DNA-replicatie (zie eventueel Binas tabel 70C) worden vaak fouten 

gemaakt. Meestal worden die hersteld, maar soms blijven die erin. De cel 

sterft dan meestal. Overleeft de cel dan toch dan is het genetisch 

(erfelijk) materiaal ervan veranderd. Deze veranderingen kunnen in de 

voortplantingscellen plaatsvinden. Deze mogelijkheid vormt de basis van 

de genetische variatie binnen (en uiteindelijk buiten) de soort. 

16. Vraag 

a. Denk je dat deze man, kinderen met zo’n vacht zou kunnen 

krijgen?  

b. Kun je je voorstellen dat er omstandigheden zouden zijn 

waarin een dergelijke mutatie een voordeel zou kunnen 

zijn? Zo ja, noem die omstandigheden.  

c. Denk je dat deze man een aantrekkelijke huwelijkspartner 

zou kunnen zijn? Waar hangt dat vanaf? Wat heeft dat met 

evolutie te maken?  

 

Stel dat een mutatie codeert (het voorschrift is) voor een 

andere snavelbouw.  

Was de oude, goede informatie: rechtdoor dan wordt hij nu 

bijvoorbeeld: linksaf, waardoor een kromme snavel ontstaat.  

 
Figuur 15: genmutatie 
vacht. Bron: 
http://forum.scholieren.
com/showthread.php?t=1

861179 

http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1861179
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1861179
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1861179
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Nu zijn er twee mogelijkheden voor de vinken met zo’n “foute” snavel op 

eiland 1.  

 

Mogelijkheid 1: ze blijven op hun eiland en dreigen de struggle for life 

(de strijd om het bestaan) te verliezen, want met hun foute snavel kunnen 

ze niet, of maar moeilijk, de meest voorkomende zaden te pakken krijgen.  

17. Vraag 

Hoe kunnen er dan toch nog heel af en toe vinken met foute snavels zijn 

op eiland 1? Bedenk zo mogelijk meerdere oorzaken. 

 

Mogelijkheid 2: ze vliegen (per ongeluk) naar een ander eiland waar ze 

veel beter “hun” zaadjes te pakken kunnen krijgen en daar vormen ze een 

nieuwe ondersoort vinken.  

Nieuwe soorten 
Als de “foute” vinken toch op hun eiland zouden blijven, zouden ze veel 

concurrentie ondervinden van “normale” vinken. Het aantal nakomelingen 

per ouderpaar is in de natuur namelijk (veel) groter dan twee. Bij 

voldoende voedsel zou de populatie vinken (het “vinkenvolk”) daardoor 

exponentieel groeien. (Zie hoofdstuk 3 Modelleren.) Het feit dat de 

populatie toch constant is, wordt veroorzaakt door de survival of the 

fittest: zij die niet goed genoeg aangepast zijn, zullen onvoldoende 

voedsel te pakken krijgen en niet de leeftijd bereiken waarop ze 

nageslacht kunnen maken. Zij die wel aangepast zijn, zullen door 

natuurlijke selectie de meeste kans op nageslacht hebben. 

 

7. Achtergrondinformatie: genetische variatie en natuurlijke 

selectie 

Door mutaties is er een genetische variatie binnen de soort. Sommige 

mutaties leiden tot een betere aanpassing aan de omstandigheden dan de 

overige soortgenoten. Deze “fittest” krijgen meer voedsel te pakken. Zij 

hebben in de “struggle for life” meer kans. Zij worden uitgekozen, 

geselecteerd. Hun gewone soortgenoten verliezen de concurrentieslag met 

hen. 

 

De “foute” vinken hebben dus weinig overlevingskans als ze op hun “oude” 

eiland blijven. De tweede mogelijkheid is dus veel waarschijnlijker. (Soms 

ontstaat er echter een mutatie die alleen maar voordelen biedt, die het 

dier “more fit”, meer passend, meer geschikt maakt om te overleven. De 

“foute” vink is dan juist een “betere” vink en gaat het winnen van zijn 

soortgenoten.) 

 

Een echte nieuwe soort ontstaat pas als de ondersoorten niet meer 

onderling tot nageslacht kunnen komen. Dit kan doordat de ondersoorten 
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generaties lang door hun onderlinge isolatie niet meer paren en dus geen 

genetisch materiaal meer uitwisselen. 

18. Vraag 

Wat zegt het feit dat onze huidige menselijke rassen nog steeds onderling 

tot nageslacht kunnen komen over de tijd dat de mensheid bestaat?  

Theorie 
De theorie die hieruit volgt, laat zich heel kort beschrijven door de 

volledige titel van het boek van Darwin over zijn evolutietheorie:  

“On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”  

vertaald: “Over het Ontstaan van Soorten door Natuurlijke Selectie of 

het Behoud van Bevoordeelde Ondersoorten in de Strijd om het 

Bestaan”.  

De kreet “The survival of the fittest” komt eigenlijk van Spencer (1820– 

1903), een collega-wetenschapper van Darwin. 

19. Opdracht 

a. Evolutie betekent ontwikkeling. Wat worden er ontwikkeld door 

evolutie?  

b. The fittest betekent dus niet de fitste. Wat betekent het wel?  

c. In figuur 16 zie je een overzicht van de evolutietheorie. Vul in wat er 

bij de puntjes moet staan.  

 

 
 
Figuur 16: overzicht evolutietheorie Darwin. 

 

Deel 1.2 van dit hoofdstuk bevatte geen proeven. Dit is het einde van het 

deel dat je eventueel kon overslaan.Deel 1.3 bevat wel veel proeven. Je 

kunt beide delen met elkaar afwisselen (bijvoorbeeld om de les) als dat bij 

jullie op school zo uitkomt. 

Opmerking 
De geschatte “kale” werktijden bij de onderzoeken zijn die van één ronde 

van de Natuurwetenschappelijke Methode. De volgende rondes hoeven 
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echter vaak niet veel méér tijd te kosten. Want zonder dat je het in de 

gaten hebt, doe je vaak tijdens de eerste ronde al 

 de tweede en de derde, enzovoort ronde, als je zegt “Nee zo moet het! 

Nee zo gaat het beter!” en je verandert dan steeds wat aan de uitvoering. 

Het gaat er echter wel om dat je je die rondes bewust gaat worden en bij 

de presentatie die rondes duidelijk aangeeft. 

1.3 Oefencontext: een 
natuurwetenschappelijk onderzoek met 
kaarsen: een menora  

Je gaat nu oefenen met een natuurwetenschappelijk onderzoek. 

 

Toen De Beagle zijn reis maakte (1831 tot en met 1836) bestond er nog 

geen elektriciteit en dus ook geen elektrische verlichting. De bemanning 

gebruikte olielampen en kaarsen.   

Een menora (zie figuur 17) is een van oorsprong Joodse 

zevenarmige kandelaar. 

Waarneming 
De kaarsen in het midden branden sneller op dan die aan de 

kant. Hoe verder naar het midden, hoe sneller. 

Probleemstelling 
Waardoor wordt dit veroorzaakt? 

Hypothese 1 
Je kunt ervan uitgaan dat een kaars sneller opbrandt 

naarmate zijn temperatuur hoger is. 

De eerste hypothese is dan: de middelste kaars wordt door de 

buitenste kaarsen meer verwarmd dan de anderen en heeft 

daardoor een hogere temperatuur waardoor de verbranding 

sneller gaat. 

20. Experiment 1 (met kant en klare plankjes: 8 minuten, lokaal met 

blusmiddelen) 

Om deze hypothese te toetsen, ga je zelf een menora gebruiken. Gebruik 

dunne kaarsjes dan is het verschil tussen de grootte van de kaarsen sneller 

te zien. Gebruik een plankje met zeven gaten waar de kaarsen precies 

inpassen, met ongeveer een á twee centimeter tussenruimte. Zorg dat de 

kaarsen goed rechtop staan.  

Werk samen met een ander groepje. De ene groep laat alle kaarsen 

branden en het andere groepje alleen de middelste. Je gaat nu kijken of 

bij de volledige menora de middelste kaars sneller kort wordt dan bij de 

onvolledige. Je doet dus een vergelijkend experiment. 

 

 
Figuur 17: Menora.Bron: 
http://upload.wikimedia.o
rg/wikipedia/commons/5/5
3/RoyLindmanTempleMeno

rah_003.jpg  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/RoyLindmanTempleMenorah_003.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/RoyLindmanTempleMenorah_003.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/RoyLindmanTempleMenorah_003.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/RoyLindmanTempleMenorah_003.jpg
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21. Vraag 

Is de hypothese bevestigd? Leg uit.  

Theorie 1 
De theorie die hier uit zou volgen is: De binnenste kaars brandt harder 

doordat hij door de buitenste kaarsen wordt verwarmd. Maar je vraagt je 

onmiddellijk af hoe die buitenste kaarsen dat voor elkaar krijgen.  

Je kijkt nog eens goed naar je eigen menora. Op de foto in figuur 17 is dit 

effect niet te zien. Het lijkt wel of de twee buitenste vlammen wapperen; 

het lijkt wel of het tocht. Maar het hele gekke is… 

22. Vraag 

Wat is het hele gekke?  

Hypothese 2 
Het wapperen van de buitenste kaarsen komt door een “aanzuiging” van de 

middelste kaarsen. 

23. Experiment 2 (3 minuten, lokaal met blusmiddelen) 

Bedenk en voer een experiment uit dat deze hypothese bewijst. Het kan 

op meerdere manieren.  

Theorie 2 
De hypothese wordt bevestigd. De theorie die hieruit zou volgen is zoiets 

als: de buitenste vlammen worden naar het midden getrokken (en 

verhitten zo de middelste kaars(en)). 

Natuurlijk vraag je je weer af hoe dat dan weer kan. Dat heeft te maken 

met het verschijnsel vuurstorm.  

Het is mooi van een nieuw stuk theorie als het gekoppeld kan worden aan 

bestaande theorie. Daarmee wordt zowel de nieuwe als de oude theorie 

“steviger”, geloofwaardiger. 

Vuurstorm 
In de Tweede Wereldoorlog ontstonden er in Duitse steden nadat ze 

gebombardeerd waren gigantische branden. 

Van een recente brand kun je het volgende You 

Tube fragment zien: URL5, zie ook figuur 18. 

Daarin zie je van 27 tot 31 seconden de 

vuurstorm buiten het vuur en daarna tot 1 

minuut 45 sec in het vuur.  

De vuurstorm in de Duitse steden was zo erg 

dat brandweerlieden zo het vuur ingetrokken 

werden. 

Bestaande theorie: circulatie 
De lucht boven de brand wordt sterk verhit. 

Daardoor zet die lucht uit, wordt het volume 

van die lucht groter en dus de dichtheid ervan 

kleiner. De verhitte lucht gaat daardoor 

Figuur 18: (Hobart, Tasmanië) De familie 
Holmes zat drie uur lang onder de steiger 
om te ontsnappen aan de vuurstorm. "We 
zagen tornado’s van vuur op ons afkomen." 

Foto Tim Holmes/AP  
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opstijgen. Doordat er grote hoeveelheden verwarmde lucht opstijgen, 

ontstaat er op de grond een tekort aan lucht, een lage druk, een beetje 

een vacuüm. Dit tekort aan lucht kan niet anders dan aangevuld worden 

door lucht van de zijkanten. De brand zuigt als het ware lucht aan.  

24. Opdracht 

Maak een tekening waarin je met pijlen aangeeft hoe de beweging van de 

lucht is, rondom één van de helften van de menora.  

25. Experiment (1 minuut, lokaal met blusmiddelen)  

Bedenk hoe je met je menora kunt toetsen of er boven de middelste kaars 

een sterke opwaartse stroming is. Gebruik een snippertje zeer dun papier. 

Bijvoorbeeld een snippertje van één laagje wc-papier.  

 

Het mooie van een goede theorie is ook dat hij breed toepasbaar is en dus 

ook geldt onder andere omstandigheden. Een goede theorie geldt hier en 

overal elders, nu en in het verleden. De theorie voor circulatie geldt ook 

voor het verwarmen van een pan water of voor de luchtcirculatie rond een 

radiator van de centrale verwarming in je kamer. En 

dus ook voor de luchtcirculatie op aarde. 

Hoofdcirculatie van lucht op aarde 
Zie figuur 19 voor het model dat hiervoor ontwikkeld 

is. Je ziet drie cellen. Je kijkt het eerst naar de 

hadleycel.  

Op de evenaar (bij de rode L) vindt de sterkste 

instraling door de zon plaats, met als gevolg veel 

opstijgende warme lucht. De lucht die daarvoor nodig 

is, moet ergens vandaan komen (de lange blauwe pijl 

in de hadleycel van H naar L) en de opstijgende lucht 

moet ergens naar toe gaan (de korte rode pijl in de 

hadleycel bij L). Er ontstaat zo een kringloop net als 

bij de vuurstorm en de menora. 

26. Vraag 

a. Het blauw en het rood van de pijlen staat model voor de temperatuur. 

Leg uit.  

b. Waar staat de “kaars”?  

c. Op de evenaar straalt de zon vaak loodrecht in. Waardoor is een 

loodrechte instraling sterker dan een zelfde instraling op een schuin 

vlak? Je kunt, als je daarvoor kiest, in het hoofdstuk 2.Leren 

Ontwerpen hier een model voor ontwerpen.  

d. De tweede cel, de ferell cel, waardoor wordt die aangedreven?  

Op de pool staan pinguïns de hele poolnacht in de vrieskou bij een ijzige 

wind, continu windkracht 8. Bij onderzoek A aan het einde van paragraaf 

1.4 kun je hier een onderzoek over doen.  

e. Waar komt uiteindelijk de energie vandaan voor deze poolwind?  

 
Figuur 19: model circulatie. Bron: 
http://beagle.vpro.nl/data/picture/
cropped/550/hadley.jpg 
 

http://beagle.vpro.nl/data/picture/cropped/550/hadley.jpg
http://beagle.vpro.nl/data/picture/cropped/550/hadley.jpg
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Figuur 20: pinguïns. Bron: Fout! De 
hyperlinkverwijzing is ongeldig. 
 

1.4 Nu jij 

Het is nu de bedoeling dat je zelf een 

onderzoek gaat bedenken en uitvoeren. 

Omdat dat niet zo makkelijk is, kies je nu 

eerst om nog een keer te oefenen één van 

de volgende voorbeeldonderzoeken uit. Bij 

deze onderzoeken word je nog geholpen. 

Voer je gekozen onderzoek uit. 

Voorbeeldonderzoeken  

Hoe kom je op het idee voor een zinvol onderwerp? 
Bijvoorbeeld: je bent aan het fietsen en je ruikt een vreemd luchtje. Het 

luchtje komt van een berg oud afgemaaid gras. Het luchtje lijkt op de geur 

van karnemelk, yoghurt, ingemaakte olijven en zuurkool. 

Met “zuurkool” heb je opeens een hele zinvolle reden voor verder 

onderzoek te pakken: voor het eten op De Beagle moesten enorme 

hoeveelheden witte kool geconserveerd worden in grote vaten tot 

zuurkool. Een koelkast of diepvriezer of groenten in blik of glas, hadden ze 

toen immers niet. 

 

Onderzoek 1: Welk zuur zit er in zuurkool? 

Waarneming  
Op een flesje ingemaakte olijven staat dat er melkzuur in zit. Als je eraan 

ruikt, is de geur van zuurkool en het flesje olijven een beetje hetzelfde. 

Probleemstelling  
Is het zuur in zuurkool melkzuur? 

Hypothese 
Het zuur in zuurkool is melkzuur.  

Experiment (3 minuten, week later 1 minuut) 
Je leest op internet dat melkzuur olijven stevigheid geven. Je doet verse 

olijven in het nat van zuurkool, in azijn en in een flesje ingemaakte 

olijven. Bepaal de “bite” van de olijven vooraf en na een week nog een 

keer.  

Theorie  
Volgt uit het experiment. 

 

Onderzoek 2: Welke soort melkzuur zit er in zuurkool? 

Waarneming  
Je hoort via de reclame van Bulgaarse yoghurt met gezond, rechtsdraaiend 

melkzuur. 
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Probleemstelling  
Is het zuur in zuurkool rechtsdraaiend melkzuur? 

Hypothese 
Het zuur in zuurkool is rechtsdraaiend melkzuur. 

Experiment (3 minuten en bij eerste uitscheiding 1 minuut, kan thuis) 
Je leest op internet dat linksdraaiend melkzuur niet verteerd wordt en via 

de urine wordt uitgescheiden. Rechtsdraaiend melkzuur komt niet in de 

urine. Je gaat het zuur in je urine aantonen. Neem daartoe een pH-

papiertje mee. Thuis heb je een glas of jampot nodig. 

Je mag het onderzoek in plaats van met zuurkool ook met Bulgaarse en 

met gewone yoghurt uitvoeren. Werk samen: ieder eet één soort yoghurt.) 

Theorie  
Volgt uit het experiment. 

 

Onderzoek 3: Hoe beschermt de bemanning zijn gebit tegen melkzuur? 

Waarneming  
Zie figuur 21. Je leest op internet dat 

melkzuur de oorzaak is. Melkzuur 

ontstaat uit suiker, door bacteriën.  

Probleemstelling  
Hoe voorkom je dat bacteriën melkzuur 

maken? 

Hypothese 
Mondbacteriën kun je doden door zout 

water. 

Experiment (inzetten 4 minuten en 
week later 3 minuten, 
practicumlokaal) 

Doe een vergelijkend experiment: doe in twee reageerbuizen 

suikeroplossing, speeksel en in slechts één ook zout en zet ze bij 37o weg. 

Kijk met een microscoop en / of een zuur-base indicator.  

Theorie  
Volgt uit het experiment. 

 

Onderzoek 4: Is zuurkool goed tegen scheurbuik? 

Waarneming  
Op Wikipedia staat over zuurkool dat het vitamine C bevat.  

 
Figuur 21: melkzuur slecht voor je gebit? Bron: 
http://photos1.blogger.com/blogger/1141/2625/3
20/Jongens%20zonder%20tanden%20foto.jpg  
 

http://photos1.blogger.com/blogger/1141/2625/320/Jongens%20zonder%20tanden%20foto.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/1141/2625/320/Jongens%20zonder%20tanden%20foto.jpg
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8. Achtergrondinformatie: vitamine C 

Vitamine C voorkomt scheurbuik. Daar heeft het zelfs zijn alternatieve 

naam aan te danken: ascorbine (a = tegen; scorbuut = scheurbuik; ine = 

uitgang, net als bij vitamine). Scheurbuik was een groot probleem voor 

wereldzeereizigers: het veroorzaakte bloedend en gezwollen tandvlees en 

honderden kleine bloeduitstortinkjes op de onderbenen. Verder had men 

last van inwendige bloedingen, algemene slapte en pijn. Soms was de 

ziekte zelfs dodelijk. 

Probleemstelling  
Hoeveel vitamine C zit er in zuurkool? 

Hypothese 
In een zak zuurkool zit meer dan een kwart van een tabletje vitamine C. 

Experiment (8 minuten) 
Vraag aan je docent biologie een indicator voor vitamine C. Jij druppelt 

hem bijvoorbeeld bij ongeveer een tiende deel van de zak zuurkool en een 

groepsgenoot bij een opgelost kwart tabletje tot de indicator niet meer 

van kleur verandert en de kleur dus omslaat.   

Theorie 
Volgt uit het experiment. 

 

Onderzoek 5: Werkt melkzuur in zuurkool als conserveermiddel? 

Waarneming  
Zuurkool is maandenlang houdbaar. 

Probleemstelling  
Waarom rot de zuurkool niet? 

Hypothese 
Melkzuur werkt als conserveermiddel: het doodt de bacteriën die 

nodig zijn voor het rotten.  

Experiment (7 minuten, practicumlokaal, week later 1 minuut) 
Neutraliseer het melkzuur in zuurkool met scheutjes / druppels 

sodaoplossing. Gebruik een indicator. Zet het warm weg en kijk of 

het rot. 

Theorie  
Volgt uit het experiment. 

 

Onderzoek 6: Is Aqua Tube biologisch afbreekbaar? 

Waarneming  
Bekijk het You Tube filmpje URL6. 

 

 
Figuur 22: Aqua 
Tube. Bron:: 
http://kasperstromm
an.tumblr.com/post/
14352482559/testing-
the-aqua-tube-tm  

http://kasperstromman.tumblr.com/post/14352482559/testing-the-aqua-tube-tm
http://kasperstromman.tumblr.com/post/14352482559/testing-the-aqua-tube-tm
http://kasperstromman.tumblr.com/post/14352482559/testing-the-aqua-tube-tm
http://kasperstromman.tumblr.com/post/14352482559/testing-the-aqua-tube-tm
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In het filmpje zie je het wc-rolletje “oplossen”. Het zou spoorloos 

verdwijnen…  

 

Info van Aqua Tube:  

... Aqua Tube bestaat uit 100% houtpulp ... 

 

Hout(pulp) en de nerven van zuurkool bestaan grotendeels uit hetzelfde 

materiaal: cellulose. 

Probleemstelling 
Is een Aqua Tube biologisch afbreekbaar? 

Hypothese 1 
Met alleen water is Aqua Tube niet afbreekbaar 

Experiment 1 (2 minuten, natte ruimte) 
Meng de aqua tube met water en kijk of hij oplost. (NB: Het ontstaan van 

een (witte) suspensie is geen oplossen: dan moet het kleurloos worden.) 

Theorie 
Met alleen water gebeurt er niets. 

Hypothese 2 
Er zijn levende micro-organismen nodig of enzymen. 

Experiment 2 (10 minuten, practicumlokaal, week later 1 minuut) 
Schud de aqua tube suspensie en verdeel hem over een paar buizen. Doe in 

één buis niets en in de andere buizen micro-organismenbronnen zoals een 

stukje rotte appel, wat speeksel, iets onderuit de groencontainer. Verdeel 

het werk in je groepje. Zet alles weg bij 37 °C en kijk een week later of de 

aqua tube nu echt een beetje is opgelost. 

Theorie 2 
Volgt uit het experiment. 

Zelf natuurwetenschappelijk onderzoek doen 

a. Als je al een eigen idee hebt (het mag ook een voortzetting zijn van 

een onderzoek waar je de “nulde” of eerste ronde al van hebt 

uitgevoerd) overleg dan met je docent of je dat mag gaan uitvoeren. 

Ga dan door naar punt e. 

Anders kijk je in de onderstaande lijst onderzoeken naar keuze en je 

kiest samen met je werkgroepje een onderzoek uit 

Lijst van Natuurwetenschappelijke Onderzoeken 
A. Hoe houden pinguïns het uit in de poolnacht? 

B. Kun je water uit eten halen? ... en uit zouten? 

C. Raakt een ruimtestation uit koers als je afval buiten zet? 

D. De mee- of tegenwerking van de zwaartekracht vaststellen.  
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E. Drinkwater conserveren op een lange tocht. Hoeveel bleekwater heb je 

dan nodig? 

F. Je schoenen zuinig veteren.  

 

b. Je gaat daarna de korte beschrijving van het gekozen onderzoek 

hieronder lezen: 

Korte beschrijvingen van Natuurwetenschappelijke Onderzoeken  
 

A. Hoe houden pinguïns het uit in de poolnacht? (10 minuten, met 

IPcoach 15 minuten, stroom nodig) 

De Beagle moest onderlangs Zuid-Amerika, tot vlak bij Antarctica. Hoe 

kunnen de pinguïns het bij windkracht 8 uithouden in de ijskoude 

poolnacht? De volwassen pinguïns hebben een gesloten laag veren en een 

dikke laag onderhuids vet. Baby pinguïns hebben een donzige verenlaag. Je 

gaat onderzoeken waarom die effectief is.   

 

Benodigdheden: stukje langharig (kunst)bont, ventilator, plantenspuit, 

thermometer of sensor en eventueel een programma als IP Coach 6 of 

Pasco Sparkvue. Voor IP-coach staan tips in de Toolbox. Het is aan je 

docent in hoeverre je aan die tips moet houden.  

Voer ter vergelijking een en ander ook uit met een laagje filtreerpapier in 

plaats van het bontje. 

 

B. Kun je water uit eten halen? (8 minuten, kan ook thuis, stroom 

nodig) 

Op De Beagle en in een ruimtecapsule moet je zuinig zijn met ruimte en 

massa. (Scheeps)beschuit is een ruimte- en gewichtbesparend 

voedingsmiddel. Ga onderzoeken wat er met de massa en het volume 

gebeurt als je van brood beschuit probeert te maken in de magnetron.  

…en uit zouten? (8 minuten, practicumlokaal) 
In het verlengde daarvan kun je onderzoeken hoe je soda watervrij kunt 

maken. Ook watervrije soda is ruimte- en massabesparend. 

Aan beide kun je theorie ontwikkelen wat betreft het kunnen opnemen van 

water. 

 

C. Raakt een ruimtestation uit koers als je afval buiten zet? (15 

minuten, lokaal met blusmiddelen) 

In een ruimtestation moet je letterlijk alles binnenboord houden omdat 

anders 

 óf wat je buiten hebt gezet voor de “deur” blijft zweven waar je het 

hebt “neergezet”  

 óf als je het afval een duwtje geeft, je ruimtecapsule afremt  

 of juist versnelt 

 of een andere beweging maakt, die de baan vergroot of verkleint 

 of de capsule om zijn as aan het draaien brengt. 
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Dat kan allemaal niet de bedoeling zijn. Met een model ga je onderzoeken 

of deze uitspraken juist zijn. 

Maak een model van het ruimtestation door een gewicht aan een touw. Zet 

het touw vast aan het midden van een voldoende lange horizontale 

dwarsstaaf vastgemaakt tussen de bovenkanten van twee statieven. Straks 

ga je het gewicht een zwiep geven zodat het een cirkelbaan gaat 

beschrijven. Plak nu eerst een opgeblazen ballon vast aan het gewicht. De 

ballon bindt je aan het eind van het ‘slurfje’ stevig dicht met een lont. 

Denk aan een veiligheidsbril. Steek de lont aan vlak vóór de zwiep. Indien 

nodig kun je nog vaker een zwiep geven. Neem met een snelle film op en 

bekijk welke baaneffecten waardoor veroorzaakt worden. Verklaar deze 

effecten.  

Probeer daarna een andere richting te geven aan de knal of het blaaseffect 

van het leeglopen van een of meer volgende ballonnen en verklaar een en 

ander weer. 

 

D. De mee- of tegenwerking van de zwaartekracht vaststellen. (10 

minuten, natte ruimte) 

In de ruimtecapsules worden allerlei proeven gedaan die de invloed van de 

zwaartekracht moeten vaststellen. Maar je kunt ook een 

papierchromatografieopstelling die normaal tegen de zwaartekracht 

inwerkt, makkelijk aanpassen zodat hij met de zwaartekracht meeloopt of 

onafhankelijk van de zwaartekracht werkt. Probeer dit uit en ga door een 

snelheids- of een afstandsmeting na of de zwaartekracht merkbaar mee- of 

tegenwerkt. Voer het onderzoek vergelijkend uit. Verdeel het werk in je 

groepje.*** 

 

E. Drinkwater conserveren op een lange tocht (10 minuten, 

practicumlokaal, week later 2 minuten) 

Zonder water houd je het korter uit dan zonder voedsel. Zout water is er 

genoeg op en om De Beagle. Zoet water echter moet dagen, wekenlang 

bewaard worden op De Beagle. Het water zal pas aan land ververst kunnen 

worden. (Ze mikten onderweg wel op onbewoonde eilandjes in de oceaan, 

maar ze “misten” die ook wel eens. In hoofdstuk 2. Ontwerpen kun je 

daarvoor een navigatie-instrument gaan ontwerpen)  

Water bederft op den duur. Als je water lang in een fles bewaart, wordt 

het troebel of de binnenkant van de fles wordt glad: allemaal bacteriën. Je 

kunt ook een microscoop gebruiken om de bacteriën waar te nemen.  

Kunstmatig versnellen kun je het proces door wat speeksel, de broedstoof 

en wat suiker als bacterievoedsel.  

Hoeveel bleekwater heb je voor het conserveren nodig? 
Water werd in de tijd van De Beagle gedesinfecteerd met bleekwater. Hier 

waren ze soms “scheutig” mee. Ga na hoeveel mL bleekwater nodig is op 

een vat van 100 liter. Werk op schaal. Voer het experiment vergelijkend 

uit. 
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F. Je schoenen zuinig veteren (15 minuten)  

Als je een avontuurlijke voettocht gaat maken moet je schoeisel tip top in 

orde zijn. Laarsachtige schoenen met heel veel gaatjes 

voor de veters zijn in, en bovendien goed om lange 

afstanden mee te lopen. Maar stel dat er onderweg een 

veter knapt: dan moet je zuinig veteren! 

Jij vetert je schoenen (als je tenminste ergens nog 

schoenen hebt staan met veters) vast wel op de manier 

links boven in figuur 23: symmetrisch. Maar als je in de 

schoenwinkel je schoenen laat passen door de verkoper, 

dan zou die het wel eens kunnen doen als rechts boven in 

figuur 23. Dan zie je mooier de veters steeds van links 

naar rechts lopen. En er zijn nog wel tussenliggende 

vetermanieren. Maar welke kost nu de minste lengte aan 

veter? Dat mag je gewoon uitproberen, als 

gidsexperiment. Maar nu, wat is je hypothese? Om 

daarop te komen mag je zelfs meerdere 

gidsexperimenten doen. Om inspiratie op te doen kun je 

naar de tekeningen kijken waar Pythagoras is toegepast. 

(Alleen op de dikke lijnen: de dunne lijnen zijn links en 

rechts hetzelfde.) Tenslotte: het hypothesetoetsend 

experiment en de theorievorming. Tip: stel iets x. Dit 

onderzoek is een mooi stukje hele concrete, toegepaste wiskunde, een van 

de vakgebieden van NLT. 

 

c. Als je een gelezen onderzoek leuk vindt, meld je dat aan je docent en 

je gaat het uitvoeren. 

Als je een leuke variant bedenkt, overleg je met je docent of je die 

mag gaan uitvoeren. 

d. Vond je geen enkele beschrijving leuk dan heeft de docent nog een 

aantal korte beschrijvingen voor je. 

 

e. Schrijf in je (klad)verslag / logboek (als voorbereiding voor je 

presentatie als je die over een onderwerp van dit hoofdstuk gaat doen) 

 waarom jullie dit onderzoek gekozen hebben 

 de probleemstelling (onderzoeksvraag) 

 de hypothese 

 het hypothesetoetsend experiment. 

 wat de benodigdheden daarbij zijn 

 welke uitkomst je verwacht van je experiment. 

 wat die uitkomst zal bijdragen aan theorieontwikkeling. 

Zo pas je bij je onderzoek de Natuurwetenschappelijke Methode toe.  

 √2 

√2 

√5 

1 

 √2 

√2 

√10 

1 

√2 1 
 

Figuur 23: schoenen veteren. 
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1.5 Aanhangsel 

Verdiepingscontext: de Natuurwetenschappelijke 
Methode en andere modellen van onderzoek 

Figuur 24: schema 1 Wetenschappelijke Methode. 

 
In figuur 24 staat nog eens het schema van de Wetenschappelijke 

Methode (schema 1) Als je op internet Wetenschappelijke 

Methode intoetst, kom je allerlei varianten ervan tegen.  

Het schema (schema 2) in figuur 25 lijkt heel anders. Het wordt 

gebruikt in “NLT1-h001 Het Beste Ei”. Dat is de andere NLT-

startmodule voor havo. Ook in andere NLT-modules kom je het 

tegen. 

 

27. Vraag 

a. Geef de woorden die (vrijwel) hetzelfde zijn in beide 

schema’s.  

b. In het onderste hok van schema 2 staat onder andere 

conclusie / terugblik / evaluatie. In schema 1 vind je dit terug 

als pijlen. Welke pijlen?  

c. Welk van de twee schema’s is cyclisch?  

Wanneer gebruik je welk schema? Een voorbeeld 

Schema 1 is goed om de oorzaak van dingen te kunnen begrijpen; schema 

2 is goed om feiten te weten te komen.  

Bijvoorbeeld 
In de module Het Beste Ei staat volgens schema 2 een onderzoek: sterkte 

van een ei.  

Met als probleemstelling o.a. “We willen dus voor verschillende oriëntaties 

de sterkte van het ei bepalen” en met als onderzoeksvraag o.a. “Bij welke 

oriëntatie kan het ei de grootste kracht aan?”  

Na de uitvoering blijkt dat het antwoord op deze onderzoeksvraag is: “Als 

het rechtop staat.” 

 

Als je nu echter ook nog wilt begrijpen wat de oorzaak hiervan is, kun in 

vraag 28 met schema 1 er een onderzoek volgens de 

Natuurwetenschappelijke Methode van maken. 

 

 Waarneming → 

 

Probleem-   

stelling →  

 

Hypothese→ 

  

Experiment→ 

  

Theorie 

     ↑ 

     ← 

    ↓ 

← 

 

Figuur 25: schema 2 
Wetenschappelijke 
Methode. 
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28. Vraag 

Vul in bij de puntjes: 

W: Een ei op zijn kant is minder sterk.  

P: …… 

H: Door de mate van buiging van het 

oppervlak.  

E: (Zie figuur 26) Niet even sterk gebogen 

papieroppervlakken even sterk belasten en kijken welke ………….  

Het minst gebogen oppervlak blijkt het meest door te buigen. 

T: Een sterker gebogen oppervlak is ……  

Tot slot 
Beide schema’s zijn slechts een model. De werkelijkheid laat zich niet 

makkelijk in een model persen.  

29. Vraag 

Noem een onderzoek van Darwin waarin hij niet de 

Natuurwetenschappelijke Methode toepaste. 

 

Wetenschappers moeten wel goed van de onverwachte of ongewenste 

uitkomsten van hun experimenten kunnen leren.  

Dus als jou iets niet lukt:  

 

 probeer je er achter te komen waardoor het niet lukt  

 dan kun je een stuk makkelijker een mogelijke oplossing bedenken 

 en die ga je dan uitproberen. 

 

Succes met je onderzoeken en je presentatie bij dit of een ander 

hoofdstuk!  

 
 

Figuur 26: ei-experiment. 
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2 Leren Ontwerpen 

In dit hoofdstuk  

 Ga je leren ontwerpen aan de hand van enige voorbeelden. 

 Dat ga je toepassen op instrumenten die ze op De Beagle goed konden 

gebruiken om zich te kunnen oriënteren: navigatie-instrumenten.  

 Je gaat dus ook je kennis van navigeren opfrissen en / of uitbreiden. 

 Je gaat zelf ontwerpen. Je hebt daartoe de keus uit een van de 

navigatie-ontwerpen, een lijst andere ontwerpen of een eigen idee. 

 Als afsluiting ga je bij dit of een ander hoofdstuk een presentatie 

houden.  

 Het is daarom van belang naast je antwoorden op de vragen ook 

aantekeningen en eventueel foto’s / filmpjes te maken van je proeven. 

2.1 Introductiecontexten: de eerste 
kennismaking met ontwerpen 

30. Opdracht: de eerste laptop ooit  

Bekijk via URL7 het filmpje “Bill Moggridge - clip from ‘Objectified’” 

over de in 2012 overleden ontwerper van de eerste lap top. Zet de 

ondertiteling aan: Engels (automatische ondertiteling >>Nederlands) of 

gewoon Engels. Laat de volgende woorden goed tot je doordringen: 

 first lap top ever produced  

 the ergonomic angle of eleven degrees 

 self eject a pencil 

 the first working prototype. 

Nu kun je het filmpje stoppen en de vragen beantwoorden. 

 

a. Is Bill Moggridge trots op zijn ontwerp? Hoe zie je dat?  

b. Wat vind je het grappigst in het stukje film?  

c. Heb jij je toetsenbord ook onder een hoek van 11° staan?  

d. Wat betekent: ergonomisch verantwoord? Kijk ook of er 

waarschuwingen achter op je toetsenbord staan. 

e. Na de “the first working prototype” volgden nog vele ontwerprondes. 

Hoe kun je dat weten?  

2.2 Het leren van de ontwerpcyclus aan de 
hand van drie voorbeelden 

Het eerste voorbeeld: je thee warmhouden 
Jij of iemand anders bedenkt een ontwerpopdracht (bijvoorbeeld: hoe 

houd ik m’n thee lekker warm?) Die ontwerpopdracht kan, als je hem 
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uitvoert in één keer aardig lukken. Je hebt dan al meteen een 

eindproduct. 

Maar als er verdere ontwerpeisen zijn (bijvoorbeeld: de thee mag in een 

uur niet meer dan één graad dalen) dan moet je je ontwerp, ook wel 

prototype genoemd, daarop testen. (Bijvoorbeeld: hoe heet is de thee na 

een uur?)  

Als die test niet aan de ontwerpeisen voldoet (bijvoorbeeld: de 

temperatuur was na een uur al 2 graden gedaald) kun je nagaan hoe dat 

kwam (bijvoorbeeld: er zat een lek in de isolatie). Dit heet evalueren.  

Je gaat dan bedenken hoe je je ontwerp kunt verbeteren (bijvoorbeeld: 

het lek dichtmaken). 

Dan ben je al begonnen aan de tweede ronde van het ontwerp (met 

bijvoorbeeld als uitslag: het helpt niet genoeg.)  

Zo kunnen er nog vele rondes volgen. Vandaar de naam ontwerpcyclus.  

Een paar rondes zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:  

 Je vervangt het isolatiemateriaal → succesvol maar te duur. (Er 

bestaan dus ook economische ontwerpeisen).   

 Je maakt het isolatiemateriaal twee keer zo dik → je schiet over je 

ontwerpeis heen. (Dus het kan goedkoper). 

 Je past de dikte aan tot je de gewenste temperatuur in de gewenste 

tijd bereikt. (Het fijne is hier: je ontwerpeis is nu meetbaar en het 

resultaat van je aanpassing ook: je kunt de economische en de 

zogenaamde functionele eisen (het ontwerp moet doen, wat het doen 

moet) dus prima op elkaar afstemmen!)  

Uiteindelijk krijg je je eindproduct dat aan de ontwerpeisen voldoet. 

De ontwerpcyclus in schema  

Je kunt van de ontwerpcyclus het volgende schema maken: 

 

ontwerpopdracht → 

 

 

ontwerpeisen → 

 

(verbeterde) 

  uitvoering → 

 

testen → 

 

eindproduct 

            ↑ 

            ← 

 

evaluatie 

    ↓ 

← 

Figuur 27: ontwerpschema. 

 

Je moet dit schema goed kennen en begrijpen en kunnen toepassen. 

31. Vraag 

a. Bij welke pijl staat dat de uitvoering van de ontwerpopdracht na testen 

is afgekeurd?  

b. Bij welke kleur pijl staat dat de ontwerpopdracht is goedgekeurd?  

c. Uit welke pijlen blijkt het cyclisch karakter van het ontwerpproces?  

d. Waar in het schema kom je op verbeterideeën?   
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Het schema toegepast 

32. Opdracht: spieken 

Het tweede voorbeeld: spieken  

Heel wat leerlingen vinden van alles uit om te spieken. Een van de 

ontwerpeisen is dan dat je niet betrapt wordt. Makkelijk te testen zo’n 

uitvinding! En daarna ga je je ontwerp verbeteren. Als je weet waardóór je 

betrapt werd, is het ontwerp makkelijk aan te passen. 

a. Van wie krijg je de ontwerpopdracht?  

Eén ontwerpeis is genoemd. 

b. Bedenk nog een ontwerpeis.  

c. Wat is de uitvoering?  

d. Hoe test je de uitvoering?  

e. Hoe krijg je verbeteringsideeën? Geef meerdere mogelijkheden.  

f. Waar staat in het tekstkadertje de evaluatie? Citeer.  

g. Bedenk een ooit mogelijk eindproduct na vele ontwerpronden.   

33. Opdracht: Prius 

Het derde voorbeeld: fouten in de Prius 

Gelderlander 05-02-2010 

Toyota heeft gisteren toegegeven dat er een ontwerpfout zit in het 

remsysteem van de Prius. Het Amerikaanse ministerie van Verkeer kreeg 

meer dan 120 klachten binnen van automobilisten over ondeugdelijke 

remmen. Toyota heeft het ABS herontworpen voor de nieuwste generatie 

Prius. 

a. Hoe komt het dat er een ontwerpfout in de Prius is blijven zitten? 

Gebruik bij je uitleg een woord uit het schema van de ontwerpcyclus in 

figuur 27.  

b. Tegen de bedoeling in is er buiten het bedrijf getest. Door wie?  

c. Hoeveel pijlen van het schema zijn actief bij het herontwerpen? 

In dit hoofdstuk gaat het niet zozeer om het ontwerpen van kostuums of 

design. Het gaat meer om technisch ontwerpen.  

d. Bedenk hoe bij het ontwerpen van de buitenkant van de Prius design en 

technisch ontwerpen haaks op elkaar kunnen staan.  

e. Bedenk hoe bij design mode de modeontwerper zijn ontwerp test en 

verbetert. Wat zullen voor hem naast het passend zijn, verdere 

ontwerpeisen zijn?  
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2.3 Oefencontext: navigeren tijdens de reis 
van de Beagle met bijpassende 
ontwerpopdrachten 

De reis van De Beagle is in het darwinjaar 2009 min of meer overgedaan 

door de Clipper Amsterdam. Dat is weliswaar ook een zeilschip, maar 

voorzien van heel wat gemakken die in de tijd van De Beagle (1831-1836) 

eenvoudigweg niet bestonden.  

Ook Laura Dekker die 21 januari 2012 als 16-jarige haar solozeiltocht om 

de wereld voltooide, had het daarom heel wat makkelijker dan de 

bemanning van De Beagle. 

34. Vraag 

a. Noem vijf dingen die tegenwoordig wel bestaan maar in 1831 nog niet. 

Verzamel uit de klas er nog vijf bij.  

b. Ons huidige navigatiesysteem GPS berust op kunstmatige 

“hemellichamen” die “stil” in de “lucht” hangen en die je overdag ook 

kunt “zien”. Leg dit uit. Zeker wat betreft de tussen aanhalingstekens 

geplaatste woorden.  

Navigatie van levensbelang 

De bemanning van De Beagle beschikte niet over GPS en moest navigeren 

met behulp van de zon en de sterren. Het was zeker in die tijd van 

absoluut levensbelang dat er goed genavigeerd werd. Het schip mocht 

bijvoorbeeld niet in te ondiep water terecht komen. Maar, zeker zo 

belangrijk, de bemanning van De Beagle had regelmatig goed drinkwater 

nodig. Dat is te vinden op eilandjes die ergens midden in de oceaan liggen. 

Als je dan door verkeerde navigatie zo’n eilandje mist dan heeft dat 

ernstige gevolgen.  

35. Opdracht 

“Land in zicht!!” was een kreet waar de mensen van De Beagle soms 

maanden op moesten wachten. Er staat in de tekst hierboven dat ze soms 

een eilandje misten. Hoe kan een lid van de bemanning de kans vergroten 

dat ze een eilandje niet missen?  

Bijpassende ontwerpopdracht: land in zicht  

Ontwerp een verkleind model waarmee je kunt demonstreren hoever je 

kunt kijken op zee, afhankelijk van je ooghoogte en de hoogte van het 

eiland. Neem in je model op dat dit ook afhangt van hoe scheef het schip 

vaart. Bedenk ook een model voor de kijklijn waar het om gaat. Om te 

kijken of je demonstratiemodel een beetje klopt, kun je op URL8 kijken.  

 

Er volgen na deze eerste “bijpassende ontwerpopdracht” hieronder nog zes 

van deze ontwerpopdrachten. 
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Kies van deze in totaal zeven ontwerpopdrachten er één uit en voer 

daarvan de eerste ontwerpronde uit. 

Welke kant ga ik op? 

36. Opdracht: oriëntatie op de zon 

Overdag kon de bemanning van De Beagle zich op verschillende tijden op 

de zon oriënteren als die tenminste scheen. 

a. Leg uit hoe je je ‘s morgens, ’s middags en ’s avonds op de zon kunt 

oriënteren om te weten welke kant je opgaat.  

b. Ligt dit ook aan de tijd in het jaar? Leg uit met een voorbeeld.  

c. Staat overal op aarde de zon in het zuiden als hij op zijn hoogste punt 

is?  

Bijpassende ontwerpopdracht: oriëntatie op de zon  

Ontwerp een model waarmee je kunt demonstreren waar de zon voor ons 

op verschillende tijden van de dag te zien is. Ga na of het model ook voor 

het zuidelijk halfrond werkt. Gebruik een zaklamp als zon en 

kauwgommetje als “kijkmannetje”. 

 

37. Opdracht: het zuiden 

Proef (7 minuten) 

Om te weten waar, op ons halfrond, het zuiden is, kun je bepalen in welke 

richting de zon op zijn hoogste punt staat. Daar heb je een stok voor nodig 

die je rechtop vast zet, waarvan je de schaduw van het topje in de gaten 

houdt. Als deze schaduw op z’n kortst is, staat de zon op zijn hoogst. 

Demonstreer dit (in een verduisterd) lokaal met een lamp als zon of (in een 

niet-verduisterd lokaal) met een tweede, langere stok, die je als 

“zonnestraal” gebruikt. Teken de figuur die de top van de schaduw maakt.  

Bijpassende ontwerpopdracht: Waar is het zuiden?  

De Beagle (zoals alle zeilschepen) lag vaak scheef en niet altijd even 

scheef. Daarom kun je moeilijk vaststellen wanneer de schaduw het langst 

is. Bedenk een oplossing. Tip: “gebruik” een schietlood (een touw met een 

“gewicht” eraan.)  

 

38. Opdracht: oriëntatie op de Poolster 

’s Nachts, als het niet te bewolkt was, kon de bemanning zich op de 

sterren oriënteren. 

a. Op het noordelijk halfrond kun je met de Poolster het noorden vinden 

omdat deze in het verlengde van de draai-as van de aarde staat. Hoe 

vind je vanuit de Grote Beer (de steelpan) de Poolster?  

Hoe moet dit op het zuidelijk halfrond? Daar is de Poolster niet te zien! En 

een (heldere) Zuidpoolster bestaat niet. Er moest dus op een andere 

manier moeten bepaald worden waar de Zuidpool is.  
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b. Hoe kun je, op een andere manier dan met de sterren, vaststellen waar 

het noorden (en dus het zuiden) is? Een manier die ook werkt als het 

bewolkt is.  

Bijpassende ontwerpopdracht: het noorden vinden  

Zoek het noorden. Gebruik een naald, een magneet, twee stukjes boter 

(paar mm3), water, schoteltje. De naald moet hetzelfde noorden 

aanwijzen als een kaart van je school of dorp of wijk, etc.  

Waar ben ik? 

De vraag waar je bent, is veel moeilijker dan de vraag welke kant je 

opgaat. De hoofdopdracht van De Beagle, gekregen van de Royal Navy (de 

Britse marine) was het in kaart brengen van de kusten van Zuid Amerika. 

Zie de oude kaart in figuur 38 van hoofdstuk 3 Modelleren. Je ziet daar 

detailschetsen van riviermondingen die moesten dienen als 

herkenningspunten voor zeevaarders.  

39. Opdracht  

De vraag “Waar ben ik?” wordt in de aardrijkskunde beantwoord met 

coördinaten. Tegenwoordig kan dat in een handomdraai. Voor de 

bemanning van De Beagle een hele puzzel. 

a. De coördinaten van je woonplaats moeten ongeveer 52º NB en 5º OL 

zijn. Lees de precieze coördinaten van je telefoon af. Activeer GPS. 

Dat kan wel een half uur duren. Je mag dan aan een klasgenoot die zijn 

GPS al wel geactiveerd heeft het vragen.  

b. Je ziet bij de coördinaten NB en OL staan. Wat betekenen die letters?  

Breedtegraad 
De breedtegraad was voor de bemanning van De Beagle en is voor jou het 

makkelijkst te bepalen. Je gebruikt daarvoor ook de Poolster. De hoek die 

de Poolster maakt met de horizon heet de poolshoogte. Voor het bepalen 

van die hoek wordt een sextant gebruikt.   

In het videofragment van URL9 zie je een verbeterde uitvoering van een 

ouderwets sextant gebruiken zoals dat in de tijd van Darwin ook gebruikt 

werd. Je kunt tot 2.58 kijken. 0.42 tot en met 1.24 mag je overslaan. Even 

na 1.28 zie je de sextant gebruiken, waar het hier om gaat. 

40. Opdracht: poolshoogte 

Navigatie gebeurde in de tijd van Darwin op basis van hemellichamen. In 

de moderne tijd gebruiken we een satellietsysteem, op basis van 

kunstmatige hemellichamen. 

a. Hoe groot is de poolshoogte als je op de Noordpool staat? De Poolster 

staat dan recht boven je hoofd.  

b. En als je op de Evenaar staat? De Poolster staat dan aan de horizon.  

c. En als je thuis staat?  
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Bijpassende ontwerpopdracht: poolshoogte nemen  

Op een scheefliggende zeilboot is het lastig poolshoogte te nemen. 

Ontwerp een manier om de hoek waaronder je de Poolster ziet te meten 

ook als de boot scheef ligt. Gebruik je geo en een schietlood. Doe de test 

op een scheefstaande plank en neem als Poolster een spijker of iets 

dergelijks die hoog in de muur van je klaslokaal zit. Kijk of je meting klopt 

door de plank vlak te zetten en nogmaals te meten. 

 

41. Opdracht: lengtegraden 

De lengtegraad geeft aan hoe ver je oost of west van Londen bent. De 

lengtegraad is dus in Londen 0º. De lengtegraad is met primitieve middelen 

veel moeilijker te bepalen dan de breedtegraad. Zo lastig dat een schip in 

1707 ten zuiden van Engeland op de rotsen liep omdat de bemanning dacht 

tientallen mijlen verder naar het westen te zitten. 

a. Waar komt de zon eerder op, in Berlijn of in Londen? Leg uit.  

b. Draait de aarde dus naar het oosten of naar het westen? Leg uit.  

c. Reken uit hoeveel graden verschil er is in lengtegraad tussen twee 

steden als de zon in de ene stad exact één uur eerder op zijn hoogste 

stand staat dan in de andere stad.  

d. De lengtegraad van Londen is 0º. Bereken de lengtegraad van de plaats 

waar de zon vijf uur later op zijn hoogste stand staat dan in Londen. 

Leg uit of het WL of OL is. 

Bijpassende ontwerpopdracht: draaiing aarde   

Ontwerp een model om de antwoorden op de vragen 41 a. en b. te 

demonstreren. Gebruik een bal of ballon, een viltstift en een zaklamp. 

 

9. Achtergrondinformatie: tijdsbepaling 

Tijdsbepaling is tegenwoordig simpeler dan dat het 

toen was. Van het schip dat in 1707 verging, liep het 

scheepsuurwerk niet gelijk. Er is toen een prijs 

uitgeschreven voor het best gelijklopende uurwerk. 

Tot dan toe waren het slingeruurwerken. Op een 

eveneens slingerend schip is dat niet handig. Harrison, 

een beroemd klokkenmaker, heeft er iets op 

gevonden: de spiraalveeronrust, zie figuur 28. De 

spiraalonrust kun je zien in een ouderwetse 

opdraaiwekker zonder batterij of stroomdraad. Aan de 

achterkant zie je een pinnetje met een + en een - waarmee je de wekker 

sneller en langzamer kunt laten lopen. Schroef je de wekker open, zie je 

de onrust op en neer gaan. Ook in een mechanische kookwekker kun je de 

onrust zien als je hem open maakt. 

 
Figuur 28: spiraalveeronrust. Bron: 
http://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/thumb/d/d6/Balanc
ier_avec_ressort_spiral.png/220px-

Balancier_avec_ressort_spiral.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Balancier_avec_ressort_spiral.png/220px-Balancier_avec_ressort_spiral.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Balancier_avec_ressort_spiral.png/220px-Balancier_avec_ressort_spiral.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Balancier_avec_ressort_spiral.png/220px-Balancier_avec_ressort_spiral.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Balancier_avec_ressort_spiral.png/220px-Balancier_avec_ressort_spiral.png
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Tijdsbepaling 
Uit het tijdsverschil tussen de hoogste zonnestand in Londen en die op de 

plaats waar jij bent kun je dus de lengtegraad van je positie berekenen. Je 

moet dan wel de Londense tijd weten op het moment dat op jou positie de 

zon het hoogst staat. Hoe doe je dat zonder telefoon of radio? Die 

bestonden toen nog niet. De enige manier is dat je als het ware de 

Londense tijd meeneemt en er dus voor zorgt dat je scheepsuurwerk 

steeds exact op de Londense tijd loopt tijdens je reis.  

42. Opdracht: tijdsbepaling 

a. De reis van De Beagle duurde jaren. Bereken hoeveel km je verkeerd 

zit als je uurwerk na al die jaren twee minuten voor of achter loopt. 

Neem aan dat de omtrek van de aarde op de betreffende breedtegraad 

30.000 km is. Tip: bereken eerst welk deel 2 minuten is van 24 uur.  

b. Lastige vraag: Kon de bemanning van De Beagle dan niet onderweg in 

een bekende plaats op het vaste land hun uurwerk gelijk zetten?  

Bijpassende ontwerpopdracht: tijdsbepaling  

Lang voor het nauwkeurige uurwerk werd uitgevonden, had men al wel de 

mogelijkheid de plaatselijke tijd te meten met bijvoorbeeld een zandloper 

of een waterdruppelaar. Ontwerp zo’n klok en ijk hem met 

een zelf te maken slingeruurwerk dat toentertijd geijkt was 

op twee achtereenvolgende hoogste zonnestanden. Voor het 

gemak mag je voor het ijken van je slingeruurwerk nu een 

modern tijdsinstrument nemen. 

 

10. Achtergrondinformatie: zakhorloge 

De klokkenmaker Harrison had al een paar uurwerken op 

zijn naam staan: de H1, de H2 en de H3. Na veertig jaar 

werk kreeg hij in 1764 de prijs van £20,000: zijn H4 had 

bewezen het meest nauwkeurige uurwerk van zijn tijd te 

zijn. En zo heel groot was de H4 ook niet. Zie afbeelding. 

Het ontwerp vormde mede de basis van het mechanische 

zakhorloge. Dat moest je nog wel iedere dag opwinden: 

horloges met een batterij kwamen later 

De bijpassende ontwerpopdrachten op een rijtje  

Ter herinnering: van één van deze bijpassende ontwerpopdrachten naar 

keuze moet je de eerste ontwerpronde uitvoeren. 

35. Land in zicht (20 minuten) 
Ontwerp een verkleind model waarmee je kunt demonstreren hoever je 

kunt kijken op zee, afhankelijk van je ooghoogte en de hoogte van het 

eiland. Neem in je model op dat dit ook afhangt van hoe scheef het schip 

 
Figuur 29: H4 being cleaned 
before being wound up. Bron: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/
science/nature/1864737.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1864737.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1864737.stm


NLT5-h029 De reis van de Beagle 39 

vaart. Bedenk ook een model voor de kijklijn waar het om gaat. Om te 

kijken of je demonstratiemodel een beetje klopt, kun je op URL8 kijken. 

36. Oriëntatie op de zon (15 minuten)  
Ontwerp een model waarmee je kunt demonstreren waar de zon voor ons 

op verschillende tijden van de dag te zien is. Ga na of het model het ook 

voor het zuidelijk halfrond werkt. Gebruik een zaklamp als zon en 

kauwgommetje als “kijkmannetje”. 

37. Waar is het zuiden? (20 minuten) 
De Beagle (zoals alle zeilschepen) lag vaak scheef en niet altijd even 

scheef. Daarom kun je moeilijk vaststellen wanneer de schaduw het langst 

is. Bedenk een oplossing. Tip: “gebruik” een schietlood (een touw met een 

“gewicht” eraan.)  

38. Het noorden vinden (15 minuten) 
Zoek het noorden. Gebruik een naald, een magneet, twee stukjes boter 

(paar mm³), water, schoteltje. De naald moet hetzelfde noorden aanwijst 

als een kaart van je school of dorp of wijk, etc.  

40. Poolshoogte nemen (20 minuten) 
Op een scheefliggende zeilboot is het lastig poolshoogte te nemen. 

Ontwerp een manier om de hoek waaronder je de Poolster ziet te meten 

ook als de boot scheef ligt. Gebruik je geo en een schietlood. Doe de test 

op een scheefstaande plank en neem als Poolster een spijker of iets 

dergelijks die hoog in de muur van je klaslokaal zit. Kijk of je meting klopt 

door de plank vlak te zetten en nogmaals te meten. 

41. Draaiing aarde (20 minuten) 
Ontwerp een model om de antwoorden op de vragen 41 a. en b. te 

demonstreren. Gebruik een bal of ballon, een viltstift en een zaklamp. 

42. Tijdsbepaling (20 minuten, eventueel natte ruimte) 
Lang voor het nauwkeurige uurwerk werd uitgevonden, had men al wel de 

mogelijkheid de plaatselijke tijd te meten met bijvoorbeeld een zandloper 

of een waterdruppelaar. Ontwerp zo’n klok en ijk hem met een zelf te 

maken slingeruurwerk dat toentertijd geijkt was op twee 

achtereenvolgende hoogste zonnestanden. Voor het gemak mag je voor het 

ijken van je slingeruurwerk nu een modern tijdsinstrument nemen. 

43.Opdracht 

a. Als je nog eens kijkt naar de ontwerpopdrachten 35 t/m 38 en 40 t/m 

42 dan zul je zien dat er sprake is van het maken van een model of van 

een apparaat/hulpmiddel. Loop de ontwerpopdrachten langs en geef 

van elke mogelijkheid aan of het een model is: M of een apparaat: A. 

NLT is een interdisciplinair vak. Er moet bij veel van bovenstaande 

ontwerpopdrachten meer dan één vakgebied ingezet worden. 

b. Geef aan welke vakgebieden worden ingezet en geef bij ieder 

vakgebied twee voorbeelden uit de bovenstaande ontwerpopdrachten.  
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Een van de vakgebieden van NLT is techniek. De ontwerpcyclus stamt uit 

dit vakgebied. 

c. Noem van de bovenstaande ontwerpopdrachten er een waar techniek 

bij te pas komt. Leg uit. 

d. Ook in de tekst tussen de ontwerpopdrachten is sprake van techniek. 

Geef daar een voorbeeld van. Leg uit. 

 

Het deel dat nu volgt, bevat veel oefening en verdieping voor het “Leren 

Ontwerpen”. Afhankelijk van de situatie op school is dit voor jou wellicht 

over te slaan. Je docent beslist hierover. Dit gedeelte eindigt voor de lijst 

ontwerpopdrachten, paragraaf 2.5 van deze module. 

 

Je weet nu voldoende van navigeren.  

Over ontwerpen weet je nog niet genoeg: om je kennis van ontwerpen en 

je inzicht erin nog uit te diepen ga nu eerst omgekeerd ontwerpen. 

Omgekeerd ontwerpen 

Een goed ontwerp maken is niet gemakkelijk. Zeker als het gaat om iets 

wat aan verschillende eisen moet voldoen. Vaak helpt het om goed naar 

een bestaand product te kijken. Je ziet waarom het is zo als het is.  

Je begint met zoiets simpels als een punaise te bekijken: wat voor 

slimmigheden heeft een punaise en je bedenkt hoe je een slechte punaise 

kunt verbeteren. Door je punaise onbruikbaar te maken kun je erachter 

komen hoe belangrijk de slimmigheden zijn die in een punaise verborgen 

zitten en kun je de punaise verbeteren.  

44.Experiment: punaises (20 minuten, evt. technieklokaal)  

 Maak vier punaises onbruikbaar op ieder van de hieronder genoemde 

manieren. Verdeel de manieren onderling. Vul de tabel in figuur 30 

voor iedere manier van onbruikbaar maken verder in. Je kunt als je dat 

wilt voor het onderzoeken van het gevolg van het onklaar maken een 

medeleerling “gebruiken” die niet weet hoe de punaise onklaar 

gemaakt is.  

 Je kunt in plaats van een punaise ook een ander apparaatje 

(bijvoorbeeld een schaar, een fluit, een balpen, enzovoort) onklaar 

maken en onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn en de tabel naar 

rechts afwerken. 

 Je kunt als je wilt in plaats van dat alles een apparaatje (bijvoorbeeld 

de fluit van een fluitketel, een ritssluiting, de sluiting van een 

armband, een nietmachine, schaar, enzovoort) van thuis meenemen 

dat het niet meer (zo goed) doet en als laatste kolom van de tabel het 

apparaatje repareren. 
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Beschrijving 

slimmigheid 

onklaar 

maken 

gevolg ontwerpeis indien niet aan eis 

voldaan: 

aanpassingsvoorstel 

Pinnetje met 

scherpe punt 

 

 

punt afvijlen 

of afknippen 

   

Bovenkant met 

groot oppervlak 

 

oppervlak 

kleiner 

maken 

     

Pinnetje moet 

tijdens het 

indrukken 

loodrecht op 

bovenkant 

blijven 

 

pinnetje met 

tang buigen  

   

Punaise moet 

heel blijven 

tijdens indrukken 

ook na meerdere 

keren gebruiken 

 

pin t.o.v. 

plaatje op 

en neer doen 

met tang 

   

Figuur 30: onklaar maken punaises. 

 

Je hebt al ontdekt dat er een aantal soorten van ontwerpeisen zijn. Bij je 

uiteindelijk ontwerpopdracht die je tegen het eind van het hoofdstuk gaat 

uitvoeren, moet je aan zoveel mogelijk van deze soorten eisen denken. 

2.4 Verdiepingscontexten: soorten 
ontwerpeisen in het programma van eisen 

Om het grote aantal soorten ontwerpeisen duidelijk te krijgen, ga je in 

gedachte een amateur racefiets ontwerpen. Je gaat daarvoor een 

programma van eisen opstellen.  

Functionele eisen 

Tot nu toe ging het erom iets te ontwerpen dat het gewoon “moest doen”. 

Het ontwerp moest functioneren. Het ontwerp moet bepaalde taken 

kunnen vervullen. Dit soort eisen noem je functionele eisen. 

45. Opdracht 

Een functionele eis voor je racefiets is natuurlijk dat hij hard moet gaan. 

Het prettige aan deze functionele eis is, dat hij meetbaar is. Je kunt als 

functionele eis opstellen dat een doorsnee potentiële klant een uur lang 30 

km per uur op je nieuw-ontworpen racefiets moet kunnen fietsen. Als 
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fabrikant heb je de beschikking over een rollenbank in de testhal van de 

fabriek. Maar jij vindt dat je de test veel beter buiten kunt uitvoeren als 

het tenminste redelijk windstil weer is   

a. Leg uit wat er fout is aan een met de meting op de rollenbank. 

Economische eisen 
Om snel te kunnen rijden moet je racefiets bepaalde eigenschappen 

hebben, bijvoorbeeld superlicht zijn. Er zullen dus materialen gebruikt 

worden die zeer sterk zijn (bijvoorbeeld titaan) of een zeer lage dichtheid 

hebben (bijvoorbeeld aluminium of carbon). Je racefiets moet echter wel 

verkoopbaar blijven: de materialen mogen niet te duur zijn. Dit laatste 

noem je een economische ontwerpeis.  

b. Formuleer een economische ontwerpeis voor je fiets. Denk eraan: liefst 

meetbaar.  

Wettelijke eisen  
Je racefiets moet om snel te kunnen rijden gestroomlijnd zijn: hij mag 

geen uitstekende delen bevatten. Je bedenkt daarom dat je racefiets de 

volgende onderdelen NIET zal hebben.  

1. reflector op de achterzijde 

2. verlichting  

3. bagagedrager  

4. snelbinders  

5. fietstassen  

6. slot  

7. snelheidsmeter  

8. standaard (“poot”)  

9. jasbeschermers  

10. spatborden  

11. fietspomp 

12. spatlap  

13. kettingkast 

 

11. Achtergrondinformatie: snelheidswereldrecord ligfiets 

Je kunt allerlei uitstekende delen weglaten op je racefiets maar jijzelf 

zorgt voor de meeste luchtwrijving. Met een ligfiets is dat minder: zeker 

als je in een “sigaar” zit die vele malen in een windtunnel is uitgetest. Aan 

de Nijmeegse ligfiets die in Nevada (USA) het wereldrecord van 133 

km/uur hopelijk gaat breken is 1000 uur gewerkt en hij kost 100.000 euro. 

Zie ook URL10. 

 

De politie knijpt voor racefietsen meestal een oogje dicht, maar het is 

duidelijk dat deze racefiets niet aan alle wettelijke eisen voldoet. 

c. Het afwezig zijn van welke van de bovenstaande dertien onderdelen 

gaan in tegen de wettelijke eisen van een fiets?  
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Veiligheidseisen 
d. Het afwezig zijn van welke van deze onderdelen gaat in tegen 

veiligheidseisen?  

Omdat je je eigen racefiets ontwerpt, mag je ook een beetje eigenwijs 

zijn. Je bedenkt dat handremmen uitsteken en dat niet alleen: je handen 

moet je daarbij zo houden dat je niet de plek op het stuur kunt zoeken 

waar je handen het minste luchtwrijving veroorzaken. Bovendien zijn 

handremmen bij nat weer onwerkzaam. 

e. Noem een functioneler en veiliger alternatief voor de handremmen.  

Gebruiksvriendelijkheidseisen 
f. Het afwezig zijn van welke van de dertien bovenstaande onderdelen 

gaat in tegen de gebruiksvriendelijkheid?  

Ergonomische eisen 
Dicht bij de gebruiksvriendelijkheid liggen de ergonomische eisen: je 

moet geen overbodige dingen hoeven doen en je mag geen pijn of andere 

klachten krijgen van de bediening van het apparaat.  

g. Op een racefiets zit het stuur erg laag. Dan vang je weinig wind. Dat is 

gunstig voor de functionele eis: de snelheid. Maar, als de fiets niet 

goed past bij jouw afmetingen kan het ingaan tegen ergonomische 

eisen. Hoe bijvoorbeeld?  

Bedrijfszekerheidseisen 
Je moet ook eisen stellen aan de bedrijfszekerheid: je moet wel van je 

fiets op aan kunnen. 

h. Heb je het wel eens meegemaakt dat je fiets het tijdelijk niet of 

nauwelijks meer deed? Wat was er toen aan de hand?  

Esthetische eisen 
i. Als een ontwerp er aantrekkelijk uitziet is het ook beter verkoopbaar. 

Het zogenaamde design, de vormgeving, is vaak gericht op mooi zijn: 

zogenaamde esthetische eisen. Noem een paar dingen die bij een 

(gewone) fiets gericht zijn op aantrekkelijkheid.  

Ethische eisen 
Er zijn ook ethische eisen. Een ontwerp mag niet moreel verwerpelijk 

zijn. Oppenheimer, één van de ontwerpers van de atoombom, had later 

spijt van zijn medewerking aan de bom. Ook het ontwerpen van sommige 

video games kun je ethisch onverantwoord vinden.  

j. Wat vind je ethischer: het laten maken van je racefiets in een land met 

kinderarbeid of in Nederland? Geef meerdere argumenten.  

Fabriceerbaarheidseisen 
Een goed ontwerp is goed getest. Het zal dus maakbaar zijn. Maar voordat 

het in een fabriek, liefst geautomatiseerd, geproduceerd kan worden, kost 

het vaak nog vele ontwerprondes voordat het aan alle eisen voor de 

fabriceerbaarheid voldoet. 
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k. Welke soort fiets, een gewone, “stadsfiets” of je racefiets zal aan het 

grootste aantal eisen wat betreft de fabriceerbaarheid moeten 

voldoen? Leg uit. Geef meerdere argumenten. 

Betrouwbaarheidseisen  
Niet te verwarren met de bedrijfszekerheideisen zijn de 

betrouwbaarheidseisen. De eerste zeggen of je van je fiets op aan kunt; 

de tweede zeggen dat je fiets niets te snel slijt en tegen een stootje kan: 

hij moet degelijk zijn. 

Handelingen, bijvoorbeeld het schakelen met de versnelling van de fiets of 

het hard knijpen in de handremmen, worden in de fabriek vele duizenden 

keren uitgevoerd om na te gaan hoelang de onderdelen meegaan. (Als het 

ontwerp geen voorwerp is, maar bijvoorbeeld stoplichten op een 

ingewikkeld kruispunt, kan er met een simulatieprogramma getest worden 

om te zien of de gedachte oplossingen ook bij een toekomstige, grotere 

drukte effectief zullen zijn.) 

l. Welke fiets zal vooral sterk moeten zijn: een racefiets of een 

stadsfiets? Leg uit.      

 

12. Achtergrondinformatie: mogelijkheid voor een excursie 

In de showroom, afdeling meubels van IKEA staat een opstelling van het 

testen van een leunstoel. Al meer dan 2.500.000 keer was er een 

“persoon” van 100 kg op de stoel gaan zitten. En er mankeerde nog niets 

aan de stoel… 

Wel eerst even bellen of er bij “jullie” IKEA ook zo’n opstelling staat! 

Milieueisen 
Voor het milieu is het goed als je fiets lang meegaat. Maar als hij 

weggedaan moet worden, moet het verwerken van het afval niet ingaan 

tegen de milieueisen. De onderdelen van de fiets moeten liefst 

recyclebaar zijn. Bijvoorbeeld de metalen onderdelen moeten 

omgesmolten kunnen worden.  

m. Welk van beide soorten fiets zal het gemakkelijkst recyclebaar zijn? 

Leg uit.  

Eisen vanuit de diverse doelgroepen 
In je ontwerpeisen kun je ook de doelgroep opnemen waarvoor het 

ontwerp geschikt moet zijn.De leeftijd van de doelgroep voor de racefiets 

loopt van ongeveer 15 jaar tot ongeveer 55 jaar.  

n. Maak een zelfde schatting voor de stadsfiets.  

Er zijn diverse belangengroepen zoals: de consument, de fabrikant, de 

tussenhandelaar en de overheid, gekoppeld aan de diverse soorten 

ontwerpeisen. 

o. Ga alle soorten ontwerpeisen na en noem dan de soort ontwerpeisen 

waar de consument het minst mee te maken heeft.  
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Oefenen met soorten ontwerpeisen 

46. Opdracht: kerstboomlampjes  

De lampjes in de kerstboom kunnen verschillend geschakeld zijn, zie figuur 

31. 

 
Figuur 31: schakeling kerstboomlampjes. 

a. Welke van de beide schakelingen is in serie?  

b. Welke schakeling is het minst bedrijfszeker? Leg uit.  

c. Welke schakeling is het meest economisch te produceren? Leg uit. 

De serieschakeling is bij een onverstandig ontwerp onveilig. Er is één draad 

met aan ieder uiteinde een enkelvoudige stekkertje. Daarvan kun je er één 

in het stopcontact steken en de ander niet, waardoor je een schok kunt 

krijgen.  

d. Verbeter het ontwerp op veiligheid (niet uitvoeren).  

Keuzeopdracht 

e. Raadseltje: In een kerstboomverlichting is één lampje uit. Je denkt dan 

aan een parallelschakeling. Maar vanuit de stekker gaan twee draden, 

los van elkaar, zoals bij een serieschakeling. Ra, ra, hoe kan dat? Teken 

hoe (ook binnenin de stekker) de draden zullen lopen. Voorkom 

kortsluiting. Je kunt twee mogelijkheden bedenken. Controleer thuis zo 

mogelijk welke waar is door de stekker open te maken.  

Industrieel ontwerper 

47. Opdracht: oefening 1 

Kijk naar het filmpje over de 22-jarige ontwerper Dimer die een 

sleutelfunctie heeft voor meerdere bedrijven. De film heet: 

Beroepsbeeldfilm Industrieel Ontwerpen URL11.  

a. Maak als superkort verslag een lijst van ongeveer 30 steekwoorden 

(belangrijke woorden die je in het filmpje hoort of ziet of waar je dan 

aan denkt). Onderstreep de woorden die je in deze module bent 

tegengekomen. Bijvoorbeeld: maquette. Zet achter woorden die nieuw 

voor je zijn, maar door het beeld duidelijk voor je zijn, de betekenis 

erachter tussen haakjes. Bijvoorbeeld: dispenser unit (een houder voor 

een spuitfles). In het hoofdstuk Modelleren staat iets over 

computerschaalmodellen die op je PC draaibaar zijn.  

b. Denk je dat er meer jongens dan meisjes het beroep industrieel 

ontwerper kiezen? Controleer je antwoord via Internet. 

c. Vind je het ontwerpen van speelgoedgeweertjes ethisch verantwoord?  

d. Het vak NLT wil de wisselwerking tussen natuurwetenschappen en 

technologie benadrukken. Haal uit dit filmpje voorbeelden aan van een 

dergelijke wisselwerking. Kijk vanaf 6.45 min. 
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Opleiding tot industrieel ontwerper 

48. Opdracht: oefening 2 

Bekijk ook het filmpje genaamd IPO Duurzame plantenpotten met 

Alexandre van der Moezel en zijn leraar Mark Smit op URL12. 

a. Maak ook hiervan als superkort verslag een lijst van ongeveer 30 

steekwoorden. Zie verder de vorige opdracht.  

b. Wat betekent IPO?  

Het bijzondere aan de door Alexandre ontworpen voorwerpen betreft 

vooral esthetiek. 

c. Wat betekent dat?  

d. Als je in hoofdstuk 1 Onderzoeken van de voorbeeldonderzoeken in 

paragraaf 1.4 onderzoek 6(over Aqua Tube) of onderzoek 5 (over 

melkzuur) gedaan hebt, leg dan in het kort even aan de klas uit wat 

bedoeld wordt met het vervallen van de kunststof die uit afval van 

aardappelen is gemaakt.  

Alexandre zegt dat hij zijn prototype geprint heeft en houdt zijn 

koffiecontroller in zijn hand. 

e. Wat voor soort printen bedoelt Alexandre?  

Het ene filmpje gaat over de ontwerper Dimer die al een baan heeft, het 

tweede over een student die nog niet klaar is met zijn studie. 

f. Welke verschillen zie je daardoor?  

 

Einde van het deel dat je eventueel kon overslaan. 

2.5 Lijst ontwerpopdrachten 

Hieronder volgen een aantal ontwerpopdrachten. Voer er naar keuze één 

uit. Je mag ook in plaats daarvan een van de navigatieopdrachten 

uitdiepen, of een heel eigen idee als ontwerpopdracht gaan uitvoeren. 

Opmerking 
De geschatte “kale” werktijden bij de onderstaande ontwerpopdrachten 

zijn die van één ontwerpronde . De volgende ontwerprondes hoeven echter 

vaak niet veel méér tijd te kosten. Want zonder dat je het in de gaten 

hebt, doe je vaak tijdens de eerste ronde al de tweede en de derde, 

enzovoort ronde, als je zegt “Nee zo moet het! Nee zo gaat het beter!” en 

je verandert dan steeds wat aan de opstelling. Het gaat er echter wel om 

dat je je die rondes bewust gaat worden en bij de presentatie die rondes 

duidelijk aangeeft. 

A. Het zo goed mogelijk meten van de dikte van een eischaal (10 tot 20 
minuten, afhankelijk van de manier) 
Voor het opslaan van eieren voor de Beaglereis moeten de eieren ingelegd 

worden in waterglas. Daarvoor moeten de schalen ervan niet te dun zijn. 

Ook om breuk tegen te gaan, moeten ze niet te dun zijn. Kies of bedenk 

een methode om de dikte van de schaal vast te stellen:  
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 Bijvoorbeeld: Je neemt een zo groot mogelijk stuk eibast van een 

gekookt ei. Je haalt het binnenvel eraf. Je weegt het stuk bast 

nauwkeurig. Je zoekt de dichtheid op van eischaal of van kalk. Je kunt 

dan het aantal mm³ berekenen. Je drukt het stuk bast plat op mm-

papier en telt het aantal mm². Je deelt het aantal mm³ door het aantal 

mm² en je hebt de dikte.  

 Of bijvoorbeeld: Het aantal mm³ bepaal je door de in kleine stukjes 

gebroken bast in een 10 mL maatcilinder met water te stoppen. De rest 

als hierboven bij het eerste punt. 

 Om de oppervlakte te bepalen, weeg je de bast zonder het velletje en 

bereken als bij de eerste of tweede punt hierboven het aantal mm³. Je 

snijdt het gekookte ei in gelijke plakjes (dat gaat goed met een 

eiersnijder). Je meet van ieder plakje de doorsnede en berekent 

daarmee de omtrek. Vermenigvuldig die met de dikte van het plakje 

dan heb je de oppervlakte van de buitenrand van het plakje. Tel al die 

oppervlakten op en je hebt het oppervlak van het hele ei. Net als in 

het eerste punt hierboven kun je nu de dikte van de bast uitrekenen.  

 Leg een heel klein stukje bast op zijn kant onder een microscoop. Je 

kijkt zo tegen de zijkant van het stukje aan en ziet dus rechtstreeks de 

dikte. Je moet alleen het beeld omrekenen naar het werkelijk aantal 

mm. Misschien zit er op de microscoop een raster met bekende maten. 

Of je vergelijkt het stukje bast met een preparaat waar je de maat van 

weet.  

Evalueer je methode door te vergelijken met waarden op het internet. Of 

vergelijk jouw waarden met die van andere groepen die een andere 

methode gebruikten.  

 (25 minuten, Practicumlokaal) Je kunt ook het percentage kalk in 

eibast bepalen. Kalk geeft met zuur het gas koolstofdioxide. Bedenk, 

vraag of zoek een manier om die hoeveelheid gas te meten. Doe 

hetzelfde experiment twee keer: een keer met eibast en een keer met 

eenzelfde hoeveelheid kalk. Uit de verhouding van de hoeveelheden 

gas kun je nagaan hoeveel kalk er in de schaal zit. Corrigeer de 

uitkomst van het eerste punt 

hierboven als je daar de dichtheid 

van kalk hebt gebruikt in plaats van 

eierschaal. 

B. Zoveel mogelijk eieren in zo klein mogelijke 
ruimte (30 minuten) 
De opgeslagen eieren moeten op De Beagle zo weinig 

mogelijk plaats innemen. Ze worden in grote kisten 

opgeslagen. In de huidige eierdozen in de supermarkt 

van zes eieren zijn de eieren niet het meest zuinig gerangschikt. Door een 

volgende rij eieren telkens een half ei op te schuiven, kun je ruimte 

besparen. Bij kleine hoeveelheden is dit voordeel er niet. Zie tekening. 

Hierin stelt een rondje een ei voor inclusief het verpakkingslaagje. Je gaat 

van 3 x 6  = 18  naar 3½  x 5,4  = 18,9 . Bij grotere hoeveelheden is er wel 

 
 

Figuur 32: eieren. 
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voordeel: van 30 x 60 = 1800 naar 30½  x  54 =  1647. Dat scheelt 8,5%. Ook 

bij het opstapelen van meerdere lagen op elkaar kun je dit voordeel 

hebben. De tweede laag kun je een half ei naar rechts verschuiven, maar 

misschien ook nog een half ei van je af. Je gaat dit onderzoeken. Omdat je 

daar veel te veel eieren voor nodig hebt ga je een verkleind model 

daarvoor bouwen. Handig is daarbij gebruik te maken van bijvoorbeeld 

biergisttabletjes. Die zijn afgeplat bol en die kun je makkelijk op stevig 

papier plakken, omdat ze poreus zijn. Doe zoveel stijfsel op het papier dat 

je de tabletjes makkelijk kunt schuiven. Maak op dezelfde manier een 

tweede laag. Verdeel het werk. Met de beide lagen ga je onderzoeken hoe 

die het beste ten opzichte van elkaar geschoven kunnen worden om de 

meeste ruimte te besparen. Misschien wordt het alles bij elkaar meer dan 

8,5%. Doe je aanbevelingen voor de afmetingen van een grote eierkist. 

Onderbouw je aanbevelingen met wiskunde.  

Tijdens de droogtijd: onderzoek met een minimale hoeveelheid uit stevig 

papier te knippen “echte eieren” of in de hoogte het nog uitmaakt of de 

lagen echte eieren alleen links /rechts verschoven zijn of ook van je af / 

naar je toe. Een ei kun je makkelijk tekenen: de breedte is 0,74 keer de 

lengte. Je kunt ook met de schaduw van een ei werken om het te tekenen.  

C. Minder scheef in de wind (35 minuten, technieklokaal)  
Het scheef liggen van De Beagle kan heel vervelend zijn. Het zou jammer 

zijn als bij sterke wind het schip zo schuin zou gaan liggen dat je 

nauwelijks meer zeil durfde te voeren. Bedenk manieren om het schip dan 

minder scheef te laten liggen. Probeer die manieren uit met een ventilator 

of föhn. Gebruik als schip een stuk hout. Waarschijnlijk leveren die 

manieren een grote diepgang op. Ontwerp (uitvoeren hoeft niet, mag wel) 

dan ook een mogelijkheid om toch op het strand aan te meren of vlak voor 

de kustlijn voor anker te gaan zodat de bemanning naar de kust kan 

waden.  

D. Ongezien op je gemak (15 minuten, technieklokaal)  
In de tijd van De Beagle vonden ze het geen probleem hun ontlasting in 

zee te lozen, maar even ergens rustig kunnen zitten zouden ze wel op prijs 

gesteld hebben. Ontwerp een kleinste kamertje waar je je behoefte in zee 

kunt lozen door een open verbinding met het zeewater. Ontwerp die open 

verbinding met het zeewater zo dat het schip hoe scheef het ook ligt, nooit 

zal zinken en je nooit “de boel” in zee kunt zien vallen. Bouw een 

verkleind en zo eenvoudig mogelijk model van het principe dat je gaat 

toepassen en test het uit in een bak water. Gebruik als schip een stuk hout 

waar je in kunt boren. Hoe scheef kan het schip nog liggen? Voor je 

verbeterd ontwerp kun je waarschijnlijk hetzelfde blok hout gebruiken. 

E. Een waterthermometer (30 minuten, practicumlokaal) 
Je hebt vast wel eens gehoord: “Nu heb je het gedonder in de glazen!”. Als 

er storm op komst was, veranderde de luchtdruk zo sterk dat er een 

luchtbel uit de primitieve barometer ontsnapte of dat er water uitspoot. 

 
 

Figuur 33: 
waterthermo
meter. 
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Dan had je het gedonder in de glazen. Maak een waterbarometer, zie 

figuur 33. Wat de bemanning van De Beagle minder goed door had, was dat 

de stand in de barometer ook afhankelijk was van de temperatuur. Het 

grappige is nu dat je nu van de barometer een thermometer kunt 

ontwerpen. Meet de hoogte bij een paar temperaturen. (Zorg dat je geen 

gedonder in de glazen krijgt! Dus houd het op realistische temperaturen. 

Ontwerp anders een oplossing tegen het gedonder in de glazen.) Maak een 

grafiek voor de temperatuur. IJk je thermometer met een hedendaagse 

thermometer.  

F. Een scheve-horizonsimulator (15 tot 40 minuten afhankelijk keuze, 
atuurkundelokaal voor de eerste en tweede keuze) 
Nogmaals: het slingeren van De Beagle kan heel vervelend zijn. Zeeziekte. 

Na verloop van tijd schijnt het te wennen. Misschien kun je “thuis” alvast 

wennen met een door jou te ontwerpen “scheve-horizon-simulator”. 

Ontwerp één van de volgende onderdelen naar keuze:  

 Of een bril met wiebelende prisma’s.  

 Of je kunt ook een op-de-kopbril maken met twee (vier dus) sterke 

lenzen die in elkaars brandpunt staan en twee toiletpapierhulsjes 

samen geplakt met een lucifersdoosje ertussen tot een kijker.  

 Of andersom: je weet op De Beagle niet meer wat recht is en scheef. 

Op een fragment van een Tv-uitzending van De Beagle zie je dat iets 

aan een kapstok schuin gaat hangen, maar in feite is dat het enige dat 

recht hangt. Ontwerp een indicator voor rechtop lopen. Bijvoorbeeld 

een schietlood dat een geluid geeft of tegen je enkels botst als jij niet 

loodrecht staat. Test hem uit op een scheve “vloer” met een blinddoek 

op. Kijk of hij helpt om rechtop te kunnen staan.  

G. Een kaars om bij te lezen in je “kooi” (20 minuten, blusmateriaal) 
Je weet het nu wel: De Beagle ligt vaak scheef. De kaars moet rechtop 

blijven staan. Het licht moet effectief gebruikt worden. Stel zo mogelijk 

nog meer ontwerpeisen op.  

H. Instraling op de evenaar en elders (25 minuten, 35 minuten met IP-
coach, natuurkundelokaal) 
Ontwerp een model om te laten zien dat op de evenaar bij de hoogste 

zonnestand van 90o een veel sterkere instraling plaats vindt dan bij ons op 

52o NB. En hier weer een sterkere instraling dan op 90o NB (de Noordpool). 

Gebruik een sterke lamp en een draaibaar vlak. Bedenk welke kleur het 

oppervlak moet hebben dat je meet. Je mag bij je model zo mogelijk een 

temperatuursensor en IP-coach met functiefit gebruiken. Welke functie 

verwacht je als je bedenkt dat de functie loopt van 1 (100%) bij 0o NB (de 

evenaar) naar 0 bij 90o NB (de pool)? Je mag een en ander ook eenvoudig 

uitvoeren met een thermometer en een met de hand gemaakte grafiek.  

I. Perspectiefraam (15 minuten als de bruine delen kant en klaar zijn) 
In de tekeningen van de kusten van Zuid-Amerika die de bemanning van De 

Beagle in opdracht van de Royal Navy moest maken, zat weinig 
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perspectief. Al in 1525 

had Albrecht Dürer er 

iets op bedacht, maar 

dat kan jij beter! Hij 

had wat hij moest 

tekenen in 25 vakjes 

verdeeld, zie figuur 34. 

 
Maar dat horizontale 

lijnen scheef 

wegliepen, had hij zo te 

zien geen idee van. In het perspectiefraam dat jij 

gaat bouwen en uittesten is dat wel het geval 

(zie figuur 35). De blauwe delen moet je 

instelbaar maken; de bruine delen vast. Met de 

blauwe delen teken je op je papier de scheef 

weglopende lijnen. Schrijf voor je 

perspectiefraam een goede gebruiksaanwijzing 

met een tip die overeenkomt met het vizier dat 

Albrecht Dürer voor zijn neus heeft en dus 

gericht is op bedrijfszekerheid. 

 

Succes met je ontwerpopdracht en met je 

presentatie voor dit of een ander hoofdstuk! 

Op het einde van de module staat hoofdstuk 4 Leren Presenteren. Het 

hangt van de situatie op jouw school af, of je dat hoofdstuk moet gaan 

doen of niet. 

2.6 Aanhangsel 

Nogmaals de ontwerpcyclus 

In het begin van dit hoofdstuk heb je de volgende vorm (vorm 1) van de 

ontwerpcyclus gehad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 27 herhaald. 

 

Van de ontwerpcyclus zie je ook vaak de vorm in figuur 36 op internet 

(vorm 2). Ook in de andere startmodule: het Beste Ei is vorm 2 gebruikt 

evenals in de Toolbox.  

 

ontwerpopdracht → 

 

 

ontwerpeisen → 

 

(verbeterde) 

  uitvoering → 

 

testen → 

 

eindproduct 

            ↑ 

            ← 

 

evaluatie 

    ↓ 

← 

 
Figuur 34: Dürer perspectief. Bron: http://panorama-
mesdag.com/Afbeeldingen/Albrecht-durer.jpg?quality=75 

Bron: 

HJ  
Figuur 35: perspectiefraam. 

http://panorama-mesdag.com/Afbeeldingen/Albrecht-durer.jpg?quality=75
http://panorama-mesdag.com/Afbeeldingen/Albrecht-durer.jpg?quality=75
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Beide vormen vergelijken 

49. Vraag 

a. Welke vorm vind je het mooiste? Anders gezegd: Welke vorm voldoet aan de hoogste 

esthetische ontwerpeisen? Geef meerdere argumenten.  

b. Bij welke vorm zie je beste 

waar het begin is en hoe is 

in de andere vorm het begin 

gesymboliseerd? 

c. In welke vorm zie je het 

beste waar je de cyclus 

verlaat?  

d. In welke 

vorm zijn de 

woorden het 

gemakkelijk

st?  

e. Vorm 1 komt 

qua vorm 

het meest overeen met de wetenschappelijke methode. Is dat zinvol?  

f. In welke vorm zie je dat je bij de evaluatie de resultaten van de test 

met de ontwerpeisen vergelijkt?  

 

Je mag, als je docent daarmee akkoord gaat, zelf weten welke vorm je 

gebruikt.  

 

De werkelijkheid van Ontwerpen laat zich niet in zulke strakke vormen 

persen. Waar het op aan komt (ook in je dagelijks leven!) is dat:  

 Als je iets niet lukt,  

 je nagaat waarom het niet lukt en op grond daarvan  

 gericht zoekt naar een betere mogelijkheid. 

 
Figuur 36: ontwerpcyclus vorm 2. 
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3 Modelleren 

In dit hoofdstuk ga je leren modelleren. Modelleren doe je met modellen.  

Het woord model dat in de wetenschappen gebruikt wordt, is uit het 

dagelijks leven “geleend” en heeft een speciale betekenis gekregen. Eerst 

ga je ontdekken:  

 wat een model is en 

 wat je aan een model hebt. 

3.1 Introductiecontext: modellen en 
wereldbevolking 

In het filmpje van opdracht 50 zul je zien hoe Hans Rosling met modellen 

uitlegt wat er aan de hand is met de groei van de wereldbevolking.  

50. Opdracht 

Bekijk het filmpje op URL13.  

a. Vul ondertussen en zo nodig erna de tabel van figuur 37 in. 

b. Schakel in het begin de Nederlandse of Engelse ondertiteling in  

c. Schakel die uit zodra je denkt dat je het kunt volgen door je op de 

modellen te concentreren. 

d. Probeer heel even of je het ook met je ogen dicht goed kunt volgen. 

e. Probeer even of je het zonder geluid ook kunt volgen.  

 
Voorwerp of afbeelding als model gebruikt Staat model voor:  

plastic doos  

auto  

schoenen  

vliegtuig  

fiets  

afstand tussen stapels dozen  

naar rechts schuiven van doos  

grootte van de landencirkels in de grafiek  

kleuren van landencirkels  

de grafiek zelf: de x-as  

de grafiek zelf: de y-as  

het bewegen van de grafiek  

Figuur 37: tabel bij opdracht 50. 

 
f. Kon je het verhaal ook goed volgen met je ogen dicht? Wat heb je dus 

aan modellen (al de dingen die links in de bovenstaande tabel staan)?  
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In dit hoofdstuk worden eerst 

schaalmodellen bekeken daarna 

modellen in de wetenschap en tot slot 

komt het voorspellen met behulp van 

modellen aan de orde.  

3.2 Schaalmodellen  

Tweedimensionaal 

FitzRoy de kapitein van De Beagle had 

van de Royal Navy (de Britse Marine) 

de opdracht gekregen om in het 

zuiden van Zuid-Amerika de kustlijnen 

in kaart te brengen.  

In figuur 38 zie je een kaart van een 

deel van de Zuid-Amerikaanse 

westkust, met de hand getekend door 

FitzRoy, bewaard in het 

Scheepvaartmuseum te Amsterdam en 

in figuur 39 een moderne kaart. 

 
Een kaart is een tweedimensionaal 

model: je beeldt de werkelijkheid 

verkleind af op papier en laat daarbij 

veel weg. 

 

51. Opdracht 

Schepen hadden in de tijd van De 

Beagle zeer beperkte navigatiemogelijkheden. Vaak moesten 

bemanningen van de Royal Navy zich oriënteren op de vormen van de 

kust en de vormen van riviermondingen.  

a. Uit welk deel van de oude kaart blijkt dat deze speciaal voor het 

navigeren getekend is?  

De oude kaart en de nieuwe kaart staan onder een hoek van 90° op 

elkaar.  

b. Welke van beide kaarten geeft daarom het beste de werkelijkheid 

weer zoals je die ziet als je voor de kust vaart? Leg uit.  

De oude en de nieuwe kaart hebben niet dezelfde schaal.  

c. Welke van beide kaarten geeft daarom het beste de werkelijkheid 

weer zoals je die ziet als je voor de kust vaart? Leg uit.  

Rechts onderaan de moderne kaart is de schaal afgebeeld. Hiermee kun 

je de schaal in de vorm van bijvoorbeeld 1 : 100.000 berekenen.  

d. Ga je gang.  

 
Figuur 38: kaart Zuid-Amerika getekend door FitzRoy. 
 

 
Figuur 39: moderne kaart Zuid-Amerika. Bron:  
http://www.maps.com/map.aspx?cid=694,695,697,71

6&pid=11971  

http://www.maps.com/map.aspx?cid=694,695,697,716&pid=11971
http://www.maps.com/map.aspx?cid=694,695,697,716&pid=11971
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De moderne kaart heeft iets driedimensionaals. Toch is dat ook 

tweedimensionaal weergegeven. Daarvoor worden kleuren als model 

gebruikt.  

e. Wat stelt de kleur “donkerbruin” voor?  

f. Welke van beide kaarten is het meest modelmatig (heeft het sterkst 

de kenmerken van een model)? Leg uit.  

 

Kaarten worden op een bepaalde schaal gemaakt. Een wandelkaart heeft 

bijvoorbeeld een schaal van 1 : 50.000. 

52. Vraag 

Zal een autokaart dan bijvoorbeeld 1 : 10.000 of 1 : 100.000 zijn? Leg uit.  

 

Een mooie overgang van een tweedimenstionaal model naar een 

driedimensionaal model is te zien in het filmpje op URL14. Bekijk het om 

te zien hoe een bouwtekening met een speciaal computerprogramma 

omgezet kan worden in een filmpje waarbij je “als het ware” door het huis 

loopt. 

53. Opdracht  

“Als het ware” staat er omdat je niet echt door het huis loopt. Het filmpje 

is een model van het huis. Is het een twee- of een driedimensionaal model 

van de, nog te bouwen, werkelijkheid? Leg uit.  

Driedimensionaal  

Veel hobbyisten verzamelen of maken driedimensionale schaalmodellen: 

speelgoedtreintjes, vliegtuigjes en automodellen. Lego is ook een 

driedimensionaal schaalmodel. Ook in films worden op de set vaak 

driedimensionale schaalmodellen gebruikt. 

54. Opdracht  

Tegenwoordig kun je heel gemakkelijk schaalmodellen maken met een 3D-

printer. 

a. Kijk op URL15 om te zien hoe je voor weinig geld de “Bollenwagen 

NS” kunt kopen op schaal 1:160.  

b. Bedenk welk voorwerp jij met een 3D-printer zou willen maken op een 

schaal van 1: 50. Laat je inspireren door sites als URL16-19.  

Het is ook mogelijk om een voorwerp vergroot te printen. 

c. Welk voorwerp zou je met een schaal van 20 : 1 willen printen? Kies 

ook een geschikt materiaal.  

Ook het maken van maquettes is met een 3D-printer mogelijk. Daarvoor 

moet je vaak eerst van een 2D-tekening een 3D-voorstelling maken. 

d. Zoek op internet naar gratis programma’s die je hiervoor kunt 

gebruiken. 

e. Zoek op wat een 3D-printer kost.  

Misschien ben je zo enthousiast geworden over de mogelijkheden van een 

3D-printer dat je zelf aan de slag wil.  
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f. Kijk dan of er een 3D-printer bij jou in de buurt te vinden is. Denk 

daarbij aan een hbo-opleiding, Technische Universiteit of bedrijf zoals: 

URL20. Ook een zogenaamd FabLab (URL21) heeft een 3D-printer. 

Een excursie naar een FabLab is misschien mogelijk. Overleg met je 

docent.  

De 3D-printers zullen zeker door bedrijven gebruikt gaan worden 

bijvoorbeeld om onderdelen te maken. Dit heeft veel voordelen.  

g. Welke voordelen zie je zelf? Verzamel van de klas ook nog voordelen 

tot je er minstens zes hebt.  

h. Noem nog een of meer toepassingen van 3D-printen en verzamel de 

toepassingen die andere groepen hebben bedacht tot je er minstens 

vijf hebt. 

55. Vraag 

a. Wat is een maquette? Geef twee voorbeelden.  

Ook schaalmodellen kunnen groter zijn dan het voorwerp.  

b. Geef twee voorbeelden van een schaalmodel waarvan de afmetingen 

van het model veel groter zijn dan de werkelijkheid.  

c. Geef twee voorbeelden waarvan het model veel kleiner is dan de 

werkelijkheid. 

Gebruik van schaalmodellen 

Schaalmodellen worden op veel manieren gebruikt. Hier volgen er twee: 

ontwerpen en technisch onderzoek. 

a. Ontwerpen  
Bij het ontwerpen van huizen en keukens zijn schaalmodellen bijzonder 

handig.  

Computerschaalmodellen die draaibaar zijn, worden vaak gebruikt door 

architecten bij het ontwerpen van gebouwen, zoals je zojuist in het You 

Tube filmpje op URL14 zag.  

b. Technisch onderzoek 
Aan de hand van een model van een scheepsromp kan getest worden hoe 

de romp zich gedraagt in water. Iets dergelijks geldt ook echte 

rakettenvoor de vormgeving van auto’s. Modellen kunnen in een 

windtunnel getest worden. Ook voor het maken en ontwerpen van een 

raket kun je goed gebruik maken van modellen. 

56. Opdracht 

a. Kijk naar het filmpje op URL22 (samenvatting in het Nederlands is 

mogelijk, klik op “show transcript”).  

De raketten lijken in de film als speelgoed gebruikt te worden. Maar ook 

bij de echte ontwikkeling van raketten gebruikt men schaalmodellen. 

Kleine modellen van raketten kunnen zonder gevaar neerstorten; bij echte 

raketten is het een ramp. Waarop kun je een verkleind model testen?  
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b. Noem een paar eigenschappen van raketten en verzamel eigenschappen 

die andere leerlingen hebben genoemd tot je er in het geheel vijf hebt. 

 

De definitie van een model is nu als volgt: 

 

Een model is een weergave van een werkelijkheid,zonder dat het model 

die werkelijkheid is. 

 

Over deze definitie, vooral over het verschil tussen het model en de 

werkelijkheid zelf, zijn een paar lastige vragen te stellen: 

57. Opdracht 

a. Is een foto van jezelf een model? Leg uit.  

b. Je kijkt in de spiegel. Zie je jezelf? Leg uit. 

c. Je staat model voor een portret van jezelf. Ben jij het model of ben jij 

de werkelijkheid? Leg uit. Geef een argument vóór en tegen. 

Je kunt vaak het model kiezen dat je het best bruikbaar vindt: 

d. Waarom vind je jezelf er op een foto vaak vreemd uitzien? Geef zo 

mogelijk meerdere argumenten.  

e. Wanneer kies je als model van jezelf voor je spiegelbeeld? Geef zo 

mogelijk weer meerdere argumenten. 

3.3 Modellen in de wetenschap 

Bij modellen in de wetenschap kun je vaak ook het meest bruikbare model 

kiezen. Je kiest niet altijd voor het meest exacte, meest uitgebreide 

model. Een eenvoudig model is vaak bruikbaarder.  

Het allereerste deeltjesmodel ontwikkeld door de oude Griek Democritus 

ongeveer 400 voor Christus was super-simpel: 

 

alle stof bestaat uit kleinste deeltjes. 

 

Hij noemde die deeltjes al “atomos”(ondeelbaar). Hij 

wilde daarmee echter slechts het verschil verklaren 

tussen “iets” en “niets”.  

58. Vraag 

Heel veel later (1660 na Christus) werd het model voor 

een ideaal gas bedacht. Je hebt dat model waarschijnlijk 

al bij natuurkunde gehad. Zo’n ideaal gas bestaat volgens 

dat model uit zogenaamde puntmassa’s. Dit zijn deeltjes 

zonder afmeting, maar wel met een massa.  

a. Geef met dit model de verklaring voor het feit dat 

een gas uitzet als het warmer wordt.  

Dit kun je dit met het “atoom”model van Democritos 

precies net zo verklaren. Je kunt dus kiezen tussen beide 

modellen. 

 
Figuur 40: Democritus. Bron: 
http://www.iep.utm.edu/wp-
content/media/democritus-
217x300.jpg 

http://www.iep.utm.edu/wp-content/media/democritus-217x300.jpg
http://www.iep.utm.edu/wp-content/media/democritus-217x300.jpg
http://www.iep.utm.edu/wp-content/media/democritus-217x300.jpg
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b. Je kunt een gas afkoelen tot een vloeistof. Die vloeistof neemt een 

zekere ruimte in. Welk van de twee modellen kun je nu het beste 

kiezen om dit te verklaren? Leg uit.  

c. Leg nu ook uit waarom je het andere model niet koos.  

Atoommodellen 

Hierboven staat “atoom” en niet gewoon atoom, omdat we tegenwoordig 

weten dat de deeltjes vaak moleculen zijn die weer uit atomen opgebouwd 

zijn.  

Voor deze atomen hebben natuurkundigen in de loop der tijd steeds 

ingewikkeldere modellen ontwikkeld.   

Bekijk de afbeeldingen van vijf atoommodellen in figuren 41 tot en met 45. 

 
Figuur 41: het atoommodel van 
Thomson,1902. Het atoom is een positief 
geladen “krentenbol” waarin zich negatief 
geladen deeltjes bewegen. Bron: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/f/ff/Plum_pudding_atom.svg/2

20px-Plum_pudding_atom.svg.png  

 
Figuur 42: het atoommodel van Rutherford, 1911. 
Een positieve kern met een wolk elektronen er 
omheen. Er is een “grote” lege ruimte tussen kern 
en elektronen. Bron: 
http://projects.edte.utwente.nl/deeltjesmodel/a
toommodel%20H%20en%20O.gif 
 
 
 

 
Figuur 43: het atoommodel van Bohr, 1913. Een atoom bestaat uit een kern met protonen en 
neutronen. De elektronen bewegen zich in verschillende schillen. Bron: 
http://www.nat.vu.nl/webexperiments/rontgen/theorie/theorie.html

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Plum_pudding_atom.svg/220px-Plum_pudding_atom.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Plum_pudding_atom.svg/220px-Plum_pudding_atom.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Plum_pudding_atom.svg/220px-Plum_pudding_atom.svg.png
http://projects.edte.utwente.nl/deeltjesmodel/atoommodel%20H%20en%20O.gif
http://projects.edte.utwente.nl/deeltjesmodel/atoommodel%20H%20en%20O.gif
http://www.nat.vu.nl/webexperiments/rontgen/theorie/theorie.html
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Figuur 44: de elektronen bewegen zich in 
waarschijnlijkheidswolken. Die wolken zijn bolvormig, ze 
kunnen een jojo-achtige vorm hebben of nog ingewikkelder 
vormen. Die wolken samen kunnen de vorm van een tetraëder 
aannemen. Bron: 
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/
intro3.htm 

 
 

Figuur 45: in het modernste 
atoommodel wordt er ook 
aandacht gegeven aan de inhoud 
van de protonen en neutronen in 
de kern. Binnen de protonen en 
neutronen bewegen zich quarks. 
Bron: 
http://www.staff.science.uu.nl
/~hooft101/quarks.gif 
 

 

Al deze atoommodellen werden in de loop van de tijd steeds aangepast om 

beter de werkelijkheid te beschrijven. 

59. Vraag 

a. Is een exacte beschrijving van een werkelijkheid die werkelijkheid zelf?  

b. Dat bepaalde atoomsoorten bepaalde kleuren licht kunnen uitzenden, 

komt doordat elektronen dan in een andere baan springen. Welke van 

de vijf atoommodellen is het meest geschikt om dit te begrijpen?  

c. Een koolstofatoom kan met vier waterstofatomen een molecuul 

methaan 4CH  vormen. Dat molecuul heeft de vorm van een tetraëder. 

Welk atoommodel kun je het beste gebruiken om dit uit te leggen?  

d. Atoommodel 5 is het meest precieze model. Wat waar is in model 5, is 

ook waar in de eerste vijf modellen. Waarom ga je dan model 5 niet 

gebruiken voor het uitleggen waarom iets uitzet bij verhitten? 

e. NLT is een interdisciplinair vak. Atoommodellen worden ook in diverse 

vakgebieden gebruikt. Leg uit met voorbeelden.  

 

Welk model je kiest om iets uit te leggen, hangt af van wat je wilt 

uitleggen. Het meest exacte model is niet altijd het meest bruikbare 

model.  

Dus wat heb je aan modellen? 

 

Het nut van modellen is dat je er de werkelijkheid beter mee kunt 

begrijpen. 

 

Maar je hebt nog meer aan modellen: 

http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro3.htm
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro3.htm
http://www.staff.science.uu.nl/~hooft101/quarks.gif
http://www.staff.science.uu.nl/~hooft101/quarks.gif
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3.4 Oefencontexten: voorspellen met 
modellen 

Om een model op te stellen waarmee je kunt voorspellen moet je een 

aantal stappen zetten.  

A Welke grootheden zijn van belang en wat is hun 
onderlinge verband? 

Verhoudingen 
Je lichaam groeit meestal netjes in verhouding uit; alle onderdelen van je 

lichaam worden in een bepaalde tijd bijvoorbeeld twee keer zo groot. De 

omtrek van je hoofd is misschien een uitzondering: kleine kinderen hebben 

een relatief groot hoofd. Soms liggen de voeten wat voor op het 

groeischema: je kunt dan aan de grootte van je voeten zien, hoe lang je 

wordt. Maar andere ledematen zijn vaak mooi in verhouding met elkaar: 

60. Opdracht 

a. Bekijk de tekeningen in figuren 45 tot en met 47. In welke tekening(en) 

zijn de verhoudingen niet zoals ze horen te zijn? 

 

 
Figuur 46: gezicht 1. Bron: 
http://www.hobbytekenen.
nl/portret.html  

 
 
Figuur 47: gezicht 2. Bron: 
http://img.kleurplaatkleurplaten
.nl/hoofd-en-handen-van-een-
m_4fd99d306eb4b-p.gif  

 
Figuur 48: gezicht 3. 
Bron: 
http://i44.tinypic.co
m/34reryw.jpg  

 
 

b. Meet van jezelf en van een aantal klasgenoten de lengte van je 

gestrekte hand plus onderarm op. Dus van het topje van je wijsvinger 

tot je elleboog. Zet je elleboog op tafel, dan kun je nauwkeuriger 

meten.  

c. Meet ook de totale lichaamslengtes op.  

d. Zet de meetwaarden uit in de tabel van figuur 49. 

e. Noem de totale lichaamslengte totL  en de lengte van hand plus 

onderarm hoaL . 

f. Bereken telkens totL  : hoaL . De uitkomsten noem je de 

verhoudingsgetallen. Zet die ook in de tabel. 

 

http://www.hobbytekenen.nl/portret.html
http://www.hobbytekenen.nl/portret.html
http://img.kleurplaatkleurplaten.nl/hoofd-en-handen-van-een-m_4fd99d306eb4b-p.gif
http://img.kleurplaatkleurplaten.nl/hoofd-en-handen-van-een-m_4fd99d306eb4b-p.gif
http://img.kleurplaatkleurplaten.nl/hoofd-en-handen-van-een-m_4fd99d306eb4b-p.gif
http://i44.tinypic.com/34reryw.jpg
http://i44.tinypic.com/34reryw.jpg
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hoaL  totL  verhoudingsgetallen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Figuur 49: tabel bij opdracht 60. 

 

g. Welke conclusie kun je uit de laatste kolom trekken? Leg uit.  

Je kunt nu dit model al gebruiken om te voorspellen.  

Er komt iemand aan die met het invullen van de tabel er niet bij was. Je 

kunt met hem een wedje maken: als ik weet hoe lang je bent, weet ik de 

afstand van je vingertop tot je elleboog.  

h. Gaat dit (altijd) lukken?  

 

Maar je kunt nauwkeuriger voorspellen: 

B Grafieken maken 

Als bij opdracht 60 de opgemeten hoaL  niet in de tabel staat dan kun je 

niet meteen uit de tabel aflezen wat de lichaamslengte is. Een grafiek 

werkt dan veel handiger.  

61. Opdracht 

a. Gebruik de tabel van opdracht 60. Maak een diagram waarbij je hoaL  

uitzet tegen totL . Teken de grafiek. Je kunt de waarden ook in Excel 

invoeren en dan de grafiek laten tekenen. 

b. Hoe kun je nu van een willekeurig iemand zijn totale lichaamslengte 

voorspellen? Doe dit bij iemand en kijk of je voorspelling klopt. 

C Formules ontwikkelen 

Recht evenredig 

Je kunt van het verband tussen totL  en hoaL  ook een formule maken.  

62. Opdracht 

a. Bepaal de richtingscoëfficiënt (rc) (deze heet ook wel het hellingsgetal 

of de steilheid) van de grafiek die je in opdracht 61 gemaakt hebt.) 

b. Maak nu een formule waarmee je totL  kunt berekenen uit hoaL  

c. Wat is het voordeel van een formule? 
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Ook kun je voorspellingen doen over personen die ver buiten de gemeten 

groep vallen qua lengte. De langste man van de wereld is 2,36 m lang, zie 

figuur 50.  

d. Bereken zijn hoaL . 

e. Wat moet je in de grafiek van figuur 51 met de rode lijn doen als je 

deze vraag m.b.v. die grafiek wilt beantwoorden?  

Als je nog niet uitgegroeid bent, loopt je voetgroei wat vóór op je totale 

lengte. Met je voetlengte Lvoet kun je dan je uiteindelijke lengte 

voorspellen. De formule is voettot LL  0,6   

f. Meet je eigen voetlengte of die van een niet-uitgegroeide klasgenoot 

en voorspel hoe lang jij of hij zult worden.  

g. Tabellen, grafiek en formules zijn modellen. Ze stellen allemaal series 

van werkelijkheden voor. Welk van deze modellen stelt de grootste 

serie werkelijkheden voor? Leg uit 

 

 
Figuur 50: Bao, een voormalige 
geitenherder uit Binnen-Mongolië, is 
de langste mens ter wereld. Bron: 
http://josvanvliet.weblog.nl/files/2
007/02/2b021803e3  

 

L t
o

t (
cm

)
  

Lhoa (cm)  

• 1 

• 2 

• 3 

 4 

• 5 
• 6 

•7 

• 8 
• 9 

18

0 

4  
Figuur 51: grafiek. 

 

Hogere machten 
In de werkelijkheid is niet altijd de ene grootheid recht evenredig met de 

andere, er zijn vele andere mogelijkheden.  

63. Vraag 

a. Geef een voorbeeld van een formule waarbij een lengte gekwadrateerd 

moet worden om iets te berekenen.  

b. Geef ook een voorbeeld van een formule met een derde macht. 

 

Een bijzonder geval is exponentiële groei. Exponentiële groei ben je in 

hoofdstuk 2 Onderzoeken ook tegengekomen bij de Darwinvinken. 

http://josvanvliet.weblog.nl/files/2007/02/2b021803e3
http://josvanvliet.weblog.nl/files/2007/02/2b021803e3
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Exponentiële groei 
Het aantal kinderen per generatie zal exponentieel groeien als het aantal 

kinderen per echtpaar meer dan 2 is, bijvoorbeeld 4. Je krijgt dan een 

exponentiële groei. 

Legende 
Ongeveer 1500 jaar geleden vond de wijze Sessa ebn Daher uit India het 

schaakspel uit. Koning Sheram was zeer enthousiast over het schaakspel en 

wilde de wijze gul belonen. Sessa mocht zelf zijn beloning kiezen. 

Sessa vroeg om 1 rijstkorrel op het eerste vakje van het schaakbord. Dan 2 

korrels op het tweede vakje, 4 op het derde, 8 op het vierde, enzovoort. 

Tot aan het laatste, 64e vakje.  

De koning was eerst verbaasd en beledigd omdat Sessa zo’n kleine beloning 

vroeg! 

Hoe pakt dit uit? 

64. Opdracht  

Hoe schrikbarend exponentiële groei kan zijn, volgt uit deze beroemde 

legende van de rijstkorrels op het schaakbord, waaraan je straks gaat 

rekenen. Nu eerst een proef. Je maakt als volgt een groeimodel. Teken 

een stuk van een schaakbord, bijvoorbeeld 8 vakjes van 3 bij 3 (of je krijgt 

een kopie.) Het vakje stelt een land voor. Een rijstkorrel de bevolking van 

het land. Een vakje opschuiven is een generatie later. Leg op het eerste 

vakje één korrel rijst, op het tweede 2, op het derde 4, op het derde 8, 

enzovoort. Na welk vakje loopt het uit de hand?  

Rekenmodel exponentiële groei 
Stel nu dat een ouderpaar 6 (in plaats van 4) kinderen krijgt die allen in 

leven blijven. In plaats van 2 ouders zijn er in de volgende generatie 6 

kinderen, die generatie is dus 3 keer zo groot geworden als de voorgaande 

generatie. Het getal 3 wordt de groeifactor, g  genoemd. Bij iedere 

generatie wordt het aantal kinderen dat geboren wordt 3 keer zo groot.  

 
generatienummer Aantal keer zo groot Geschreven als macht (exponent) 

1 3 31 

2 3 × 3 32 

3 3 × 3 × 3 33 

4 3 × 3 × 3 × 3 34 

n  3 × 3 × 3 × 3 ×3 × 3 × ... n3    algemener: 
ng  

Figuur 52: groei geschreven als macht. 

 

Het aantal keren dat je met 3 vermenigvuldigt, schrijf je als een macht, 

dus met een exponent. Zie de derde kolom in figuur 52. Daarom heet dit 

een exponentiële groei.  

Wat het resultaat is, hangt ook af van het begingetal, afgekort met )0(N . 

In het begin waren er 2 mensen. Dus je schrijft 
n32 . Waarin het 

generatienummer n  als macht geschreven is.  



NLT5-h029 De reis van de Beagle 62 

65. Vraag 

Wat is het generatienummer van de (eerste) ouders? Controleer dat door 

n32  in te vullen.  

 

Als je gevraagd wordt hoe groot de generatie is die geboren wordt over 90 

jaar, moet je weten wat de generatielengte is. Generatielengte is het 

aantal jaren dat het duurt voor een generatie kinderen gaat krijgen. De 

afkorting voor generatielengte is 
gent . In onze westerse wereld is 

gent  30 

jaar. Bij 90 jaar moet je voor n , het generatienummer, dus 90 : 30 = 3 

invullen. Let op; de tijd wordt gerekend vanaf het tijdstip dat de eerste 

ouders geboren worden ( 0tt  ) ; als zij dertig zijn wordt de eerste 

generatie ( 1tt  ) geboren.  

66. Opdracht 

a. Bereken hoeveel keer zo groot de generatie zal worden die geboren 

wordt over 90 jaar. Geef je tussenuitkomst als een macht.  

b. Hoeveel kinderen zullen er dus in die generatie geboren worden? 

Bereken dit door het begingetal, )0(N  in te voeren.  

De formule 
Wat is nu de formule die hier bij hoort?   

Het getal 2 wordt een aantal keren met 3 vermenigvuldigd. 

Hoe vaak je met 3 moet vermenigvuldigen hangt af van de tijd die 

verloopt. Als er 120 jaar verloopt dan moet er 4/120 gent   keer met 3 

worden vermenigvuldigd. Het getal 4 is gelijk aan de tijd t gedeeld door 

gent . 

 

De ingevulde formule wordt dan 

162323232)120( 4)30/120()30/(  tN   

)120(N  is het aantal kinderen in de generatie van 120 jaar later. 

 

De formule in symbolen wordt nu: 

ngNtN  )0()(      met      )0(N  het aantal op 0t ;  g  = groeifactor ;  

genttn /    

67. Opdracht  

In de westerse wereld neemt het aantal kinderen per ouderpaar af en de 

generatielengte neemt toe. Bereken nogmaals het aantal kinderen van de 

generatie van over 120 jaar, maar nu met een groeifactor van 1,2 en een 

generatielengte van 35 jaar. Vergelijk dit met de uitkomst van zojuist (en 

het rijstkorrelspel) en trek je conclusie. 

 

Nu de echte cijfers. 



NLT5-h029 De reis van de Beagle 63 

68. Opdracht 

a. Kijk voor gegevens over de bevolking van China op URL23 en zoek de 

aantallen kinderen die per Chinese vrouw in 1950 en in 2011 werden 

geboren. Het jaar kun je instellen door te schuiven in de onderste balk. 

b. Bereken de groeifactoren die daarbij horen. 

c. Wat denk je dat er gebeurt met de grootte van de bevolking bij een 

groeifactor die kleiner is dan 1?  

69. Opdracht 

a. In 1950 telde de bevolking van China 563 miljoen mensen. Bereken 

hoeveel nakomelingen er in 2010 geweest zouden zijn als de 

groeifactor 5,81 van 1950 gelijk gebleven zou zijn. Neem weer 
gent  30 

jaar. 

b. De bevolking van China telde in 2011 1,3 miljard mensen. Bereken het 

aantal nakomelingen in 2072 met de groeifactor uit 2011 en de grootte 

van de bevolking in 2011. Geef je antwoord in miljarden. 

 

Als afsluiting van dit stuk over exponentiële groei ga je aan de legende 

rekenen. 

70. Opdracht 

a. Wat is in de legende de groeifactor?  

b. Bereken hoeveel rijstkorrels er op het laatste vakje geplaatst moeten 

worden om de wens van Sessa uit te voeren.  

c. Dit is een onvoorstelbare hoeveelheid. Om je deze hoeveelheid voor te 

stellen, ga je eerst uitrekenen hoeveel kilo rijst dit enorme aantal 

rijstkorrels is. In 1 gram rijst zitten ongeveer 20 korrels. In een kilo dus 

20.000 korrels. Bereken hoeveel kilo de uitkomst van b. is.  

De wereldproductie van rijst ligt tussen 5∙1011  en 7∙1011  kg per jaar.  

d. Bereken hoeveel keer de uitkomst van c. de wereldrijstproductie per 

jaar is. (Zoveel keer de wereldproductie aan rijst per jaar moest de 

koning ongeveer op het laatste vakje leggen!!!) 

D Diagrammen maken, grafisch modelleren 

Met onderdeel C, het bedenken van formules voor de samenhang tussen 

steeds twee grootheden, ben je er nog niet. Vaak zijn er heel veel 

grootheden die bekeken moeten worden. 

Elk van die grootheden hangt op zijn eigen manier samen met een of meer 

van de andere grootheden.  

In het fragment dat je zo dadelijk gaat bekijken hebben twee mensen die 

het allebei heel goed met de bestrijding van het broeikaseffect menen, 

serieus ruzie. Het fragment is opgenomen op de Clipper Amsterdam, het 

zeilschip dat de reis van De Beagle in het Darwinjaar 2009 min of meer 

over deed. Op dat schip waren vaak wetenschappers te gast. De VPRO 

heeft in 35 uitzendingen verslag gedaan van deze reis. 

Om het fragment te bekijken: URL24. 
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Om beter te begrijpen hoe alle grootheden 

die van belang zijn voor het broeikaseffect 

aan elkaar gekoppeld zijn, kun je goed 

diagrammen gebruiken. 

 

Bekijk het model in figuur 53 voor het extra 

“ijzer” in de oceaan brengen. Deze soort diagrammen heet ook wel een 

stroomschema. 

71. Opdracht  

a. Leg met dit model uit waarom het plan om zo koolstofdioxide te 

bestrijden niet zal werken. 

Er wordt geen echt ijzerpoeder in de oceaan gestrooid. Dat zou grijs zijn. 

Daarom staat ijzer tussen aanhalingstekens. Het poeder dat je ziet in het 

fragment is bruin. Het zal ook wel oplosbaar zijn, anders heeft het 

voorlopig geen effect.  

b. Geef met behulp van Binas tabel 65B en 45A de formule van een 

ijzerverbinding die mogelijk is gebruikt. 

 

Het diagram beschrijft een kringloop. Deze kringloop is gesloten (er kan 

geen kooldioxide in of uit de kring) omdat er verder geen andere makers of 

gebruikers van kooldioxide zijn. De voorstanders van het plan voor extra 

“ijzer” hopen op de dikke pijl: er gaat meer CO2 het plankton in dan er bij 

de vis uitgaat. Dit kan niet volgens de atoomtheorie die zegt dat atomen 

bij een chemische reactie niet kunnen veranderen:  

 alle C-atomen die vanuit het koolstofdioxide in het plankton komen,  

 komen in de vis terecht. 

 

Er zijn nu minstens twee mogelijkheden: 

I de vis ademt de C-atomen via CO2 weer uit of 

II de vis gebruikt C-atomen voor de opbouw van zijn lichaam. 

 

Bedenk echter dat bij situatie II de vis ooit dood gaat. Doordat de vis dan 

rot (vergaat) komen die C-atomen uiteindelijk ook vrij.  

72. Opdracht 

a. Niemand, in de hele uitzending niet, komt op het idee dit bezwaar te 

maken tegen deze plannen. Ook de tegenstander in het fragment tegen 

deze plannen, die heel boos is, niet. Welke twee grote voordelen van 

het maken van diagrammen volgen hieruit?  

b. In het laatste deel van het fragment (vanaf 28 minuten) komen twee 

ingenieurs aan het woord die extra “stikstof” als mest in de zee willen 

gooien om het plankton te laten groeien. Wat moet je aan het diagram 

veranderen om het aan te passen voor het gebruik van “stikstof” in 

plaats van “ijzer”? Leg uit. 

Figuur 53: stroomschema.  
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c. Ook “stikstof” staat tussen haakjes omdat echte stikstof het gas is dat 

voor 80% van de lucht uitmaakt. Bedoeld is een stikstofhoudende 

meststof: een nitraat. Geef de formule ervan. 

 

Waarom windt de tegenstander in het filmfragment dat je gezien hebt zich 

dan zo op? Het extra “ijzer” heeft toch helemaal geen invloed?  

Maar er is iets bijzonders aan de hand: bij het rotten van dode vis kan in 

plaats van kooldioxide het gas methaan ontstaan: 
4CH . Methaan is een 30 

maal krachtiger broeikasgas dan 2CO . Bovendien wordt methaan door 

plankton niet opgenomen. Het diagram van zojuist is dus te eenvoudig en 

moet worden aangepast, zie figuur 54. 

 

 
Figuur 54: uitbreiding stroomschema.  

 

Stel dat 100 moleculen 2CO  worden opgenomen door plankton en dat die 

allemaal in de vis terechtkomen. Neem ook aan dat door rotten van de vis 

een tiende deel daarvan omgezet wordt in methaan. In de gekleurde 

vakken komt het effect op het broeikaseffect te staan. Als het om 

koolstofdioxide gaat dan levert 1 C-atoom een effect op het broeikaseffect 

op van 1. Als het om methaan gaat dan levert 1 C-atoom een effect op het 

broeikaseffect op van 30.  

73. Opdracht 

a. Vul de andere blauwe hokken ook in.  

b. Is het broeikaseffect nu afgenomen, toegenomen of gelijk gebleven? 

Leg uit. 

 

Als mensen het niet eens zijn met de uitkomst van een model zullen ze 

snel zeggen dat het model zelf niet klopt. Zo merkt iemand over het 

bovenstaande diagram op dat niet elk C-atoom terechtkomt in een 2CO - 

of 4CH -molecuul. Skeletten van vis of van andere in zee levende 

organismen bevatten calciumcarbonaat. Dit zakt, als de organismen dood 

zijn, naar de zeebodem. Na miljoenen jaren ontstaat zo op de bodem een 

dikke laag samengeperst calciumcarbonaat. Dit ken je als kalksteen of 

kalk. De beroemde “White Cliffs of Dover” zijn niet anders dan lagen 

kalksteen die ooit op de bodem van de oceaan lagen. Het ouderwetse 
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schoolkrijtje bestaat ook uit kalk. Het diagram moet dus weer aangepast 

worden.  

74. Opdracht 

a. Er zijn nu twee factoren van belang om te kunnen zeggen of het 

broeikaseffect minder wordt door extra groei van plankton door “ijzer” 

of “stikstof”. De ene factor versterkt en de andere factor verzwakt het 

broeikaseffect. Noem de twee factoren en zeg of ze het broeikaseffect 

versterken of verzwakken. 

b. Pas het diagram in figuur 54 nogmaals aan door aan te nemen dat 10% 

van C-atomen van de vis in methaan terechtkomt en 15 % in 

calciumcarbonaat en ga na of het broeikaseffect nu wel afneemt door 

extra ijzer toe te voegen.  

De oud-hoogleraar in de geochemie professor Olaf Schuiling heeft “de” 

oplossing gevonden voor het broeikaseffect.  

Geochemie is een combinatie van aardrijkskunde en scheikunde.  

c. Waarom hoort geochemie thuis in NLT? 

Prof. Schuiling gaat olivijnpoeder uitstrooien, waar ook ter wereld. Het 

poeder reageert met 2CO . Prima! De professor vindt het ook prima dat 

het olivijn dat 2CO  opgenomen heeft ook af en toe als mest voor de 

planten werkt. Planten hebben koolstofdioxide nodig om zuurstof te 

maken. Prima toch! Maar de planten 

gaan dood. Dan hebben ze zuurstof 

nodig en alle C-atomen die ze 

opgeslagen hebben gaan weer in 2CO -

moleculen zitten. Professor Schuiling 

vindt het fijn dat het olivijn dat 2CO  

opgenomen heeft als mest werkt.  

d. Ben jij het met hem eens? Vul het diagram in figuur 55 aan met twee 

pijlen en leg uit of je ook blij bent met het mesteffect.  

 

Als alle formules duidelijk zijn en je weet welke grootheden een rol spelen 

dan kun je een computermodel gaan maken. Diagrammen helpen om 

duidelijk te krijgen wat in het computermodel opgenomen moet worden en 

op welke manier. 

E Berekeningen en computermodel 

Bekijk het plaatje in figuur 56 waarin de invloeden op het klimaat 

opgenomen zijn.  

 

olivijn 

kooldioxide 

planten 

zuurstof 

 
Figuur 55: stroomschema. 
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Figuur 56: klimaatsinvloeden. Bron: 
http://images.iop.org/objects/phw/world/20/2/3/PWmod2_02-07.jpg 

 

Om te kunnen berekenen hoe het klimaat er in de nabije toekomst uitziet, 

moet je dus heel veel zaken meenemen in je model. Alle invloeden kunnen 

sterk of zwak zijn. De kunst is om alle grootheden met de juiste formules 

in je computermodel op te nemen. 

In figuur 57 zie je links de grafische modellering van een computermodel 

van de aarde zonder atmosfeer. Het programma Powersim gaat uit van dit 

soort diagrammen om berekeningen te maken. In de grafiek rechts zie je 

de temperatuur van de aarde zoals die door de computer is berekend. In 

de volgende stap moet het diagram aangepast worden en zal de atmosfeer 

van de aarde betrokken worden bij de berekeningen. 

 

 
Figuur 57: computermodel van een Aarde zonder atmosfeer. Bron: 
http://www.staff.science.uu.nl/~kortl101/art_nvox-mod-project.pdf  

75. Opdracht  

a. In figuur 56 zie je een Engelstalige model en in figuur 57 een 

Nederlandstalig model. In het Engelse model staan meer invloeden dan 

http://images.iop.org/objects/phw/world/20/2/3/PWmod2_02-07.jpg
http://www.staff.science.uu.nl/~kortl101/art_nvox-mod-project.pdf
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in het Nederlandstalige model. Zoek naar een of meer koppels van 

overeenkomstige invloeden in beide modellen. 

b. Ook de bestudering van het broeikaseffect is interdisciplinair. Ga na 

welke vakgebieden zich hiermee bezighouden. Leg uit met 

voorbeelden. 

 

Het deel dat nu volgt, bevat veel verdieping voor het Modelleren. 

Afhankelijk van de situatie op school is dit voor jou wellicht over te slaan. 

Je docent beslist hierover. Dit gedeelte eindigt voor het onderdeel 

Afsluiting aan het einde van dit hoofdstuk. 

3.5 Verdiepingscontext: rekenen aan een 
klimaatmodel  

Bij studies over het broeikaseffect gaat het de wetenschappers erom om 

de temperatuur van de aarde te voorspellen onder invloed van een groot 

aantal factoren zoals in het Engelstalige plaatje in figuur 56. Alleen met 

speciale computerprogramma’s lukt het om berekeningen uit te voeren aan 

zulke ingewikkelde klimaatmodellen.  

Om toch een beetje te begrijpen hoe die werken ga je nu zelf een 

klimaatmodel ontwikkelen waaraan je met Excel of met je eigen 

rekenmachine kunt werken.  

Het doel van dat model is: de temperatuur van de aarde voorspellen onder 

invloed van een beperkt aantal invloeden.  

 

 
Figuur 58: model rekenproces. 

 

5. Door de aarde 
opgevangen 
energie  

= Ein  = T4 

8. Door de aarde 
uitgestraalde 
energie  

= Euit = T4 

9.  T
4
 

10.  T
2
 

11.  T 
aarde 
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12.     

0 K = -273 o C 
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7. 
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1. Metingen  
loodrecht op 

aardoppervlak 
2. Hoeveelheid 
straling op aarde 
per vierkante 
meter 

3. Doorsnede 

van de aarde 
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Dit doel zie je als stap 13 terug 

in de modellering in figuur 58 

van het rekenproces dat nu 

volgt. Alle nummers van 1 tot 

en met 14 in het rekenproces 

hieronder als superscript 

aangegeven, vindt je in de 

modellering terug. De 

nummers 11 en 12 begrijp je 

ook vast al wel en hoe je van 

nummer 9, naar 10 en 11 gaat 

ook. 

 

Je gaat in het rekenproces 

hieronder werken via de 

stappen A, C en E, zoals die in paragraaf 3.4 zijn beschreven.  

A Welke grootheden zijn van belang? 
De aarde ontvangt straling van de zon en wordt zo opgewarmd. De zon 

zendt elke seconde heel veel energie uit. Een klein gedeelte daarvan valt 

op de aarde. Deze hoeveelheid straling die op aarde valt kun je meten.  

76. Opdracht  

Die meting moet je loodrecht 1 op de zonnestraling doen. Dat kun je 

bijvoorbeeld op de evenaar doen op 21 maart en 21 september.  

a. Op welk tijdstip van de dag kun je dat dan doen?  

De uitkomst 2 van deze meting is 1400 Joule per sec en per vierkante 

meter. Ofwel 1400 J sec-1m-2. Deze hoeveelheid straling valt overal en 

altijd op een helft van de aarde. Maar niet overal loodrecht. Je zou over 

de hele aarde die metingen wel kunnen doen. Op zeg maar een plank van 

een vierkante meter loodrecht op de zonnestraling. Al die planken samen 

zijn net zo groot als de doorsnede van de aarde. Zie de tekening in figuur 

60. 

Die tekening lijkt op een doorgesneden appel. Als je recht tegen het 

snijvlak van de appel aankijkt, zie je dat het de vorm van een cirkel 

heeft. Zie de tekening in figuur 61. Dit ronde vlak noem je de doorsnede 3. 

Daar ga je de oppervlakte van berekenen. Daar heb je de straal van de 

aarde voor nodig. Deze staat ook in Binas. De uitkomst is 1,3∙1014 m2.  

b. Reken dit ook na op je rekenmachine. Dan weet je meteen ook of je de 

formule voor de oppervlakte van een cirkel nog wist.  

Je kunt nu uitrekenen hoeveel Joule er in totaal per seconde op de aarde 5 

valt. Deze invallende energie noem je inE .  

c. Waarmee moet je die 1400 J vermenigvuldigen om inE  te berekenen? 

C Formules ontwikkelen 
In formules schrijf je voor de gegevens letters en symbolen in plaats van 

getallen. 

 

straal aarde = 6,4 106 m 

 
 
Figuur 59: zonnestraling op aarde 

 
 

Figuur 60: de 
aarde bedekt 
met planken. 
 

 
 

Figuur 61: 
doorsnede 
van de aarde 
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77. Opdracht  

Schrijf de formule voor de oppervlakte van de doorsnede van de aarde op. 

De afkorting voor oppervlakte is A  (van het Engelse area). Dat deze A  op 

die van de doorsnede slaat geef je aan met doorsnede  rechtsonder de A . 

Noem de straal van de aarde AR .  

 

Zoals je weet, zendt een heet voorwerp warmte uit. Als je in de buurt van 

een kachel komt dan voel je de warmte. Elk voorwerp zendt straling uit 

tenzij de temperatuur van het voorwerp 0 kelvin (0 K) is, het absolute 

nulpunt. De hoeveelheid straling en het soort straling hangt af van de 

temperatuur van het voorwerp. 

Een stuk metaal dat je in het vuur houdt, wordt eerst roodgloeiend en 

zendt dan vooral rood licht uit. Als de temperatuur verder stijgt, wordt het 

metaal witheet en straalt het dus “alle” kleuren licht uit.  

Mensen geven ook warmte af maar dat is vooral infraroodstraling die je 

niet kunt zien. Ook de aarde zendt deze infraroodstraling uit, in de 

richting het heelal.  

 

De heren Stefan en Boltzmann 6 hebben al in 1884 in Wenen door 

onderzoek vastgesteld dat de straling die een zwart lichaam per vierkante 

meter en per seconde uitzendt gelijk is aan:  

 

481067,5 T 
. 

 

Als je de aarde als een zwart lichaam opvat, geldt deze formule ook voor 

de aarde. Met T  wordt de absolute temperatuur bedoeld in Kelvin. 

Om uit te kunnen rekenen hoeveel straling de aarde totaal per seconde 

uitzendt, moet je de formule voor de totale oppervlakte van de aardbol 

kennen want elke vierkante meter van het aardoppervlak zendt deze 

hoeveelheid straling uit.  

78. Opdracht 

De formule voor de oppervlakte van een bol zag je in twee opgaven terug.  

a. Pas de formule aan om de formule voor de oppervlakte van de aardbol 
7 te krijgen.  

Om de formule voor hoeveelheid energie die de aarde uitgaat 8 per 

seconde (deze noem je uitE ) te krijgen moet je de formule van Stefan en 

Boltzmann vermenigvuldigen met de formule voor de oppervlakte van de 

aarde.  

b. Ga je gang. 

 

Het verband tussen inE  en uitE  is nu heel simpel: ze zijn gelijk! Want de 

temperatuur van de aarde is vrijwel constant. Dat betekent dat de energie 

die per seconde binnenkomt gelijk moet zijn aan de energie die weer 

richting heelal eruit gaat. 
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In symbolen:  uitin EE   

 

21400 Ain RE        

 

482 1067,54 TRE Auit   inE     

D Berekeningen en computermodel 
Normaal gebeurt dit met een speciaal computerprogramma maar omdat dit 

model eigenlijk nog eenvoudig is, kun je hier de berekeningen nog maken 

met je rekenmachine. 

79. Opdracht 

a. Stel inE  en inE  gelijk en bereken 9 
4T . 

b. Bereken nu T  van de aarde door op je rekenmachine de wortel te 

trekken uit het antwoord van de vorige vraag. Dan krijg 10  je 
2T . Als 

je dan nog een keer de wortel trekt, vind 11 je T  in Kelvin. Je kunt 

deze berekening met de meeste rekenmachines ook in één stap 

uitvoeren door 6,17∙109 ^ 0,25 in te toetsen.  

c. Reken 12 de temperatuur in Kelvin om in graden Celsius 13. 

Aanpassing van het model 

Dit model is zeer grof. Je hebt aangenomen dat de aarde een zwart 

lichaam is. Bij een zwart lichaam wordt alle straling opgenomen, 

geabsorbeerd. Je zou dan de aarde vanuit de ruimte niet kunnen zien 

omdat de aarde dan geen straling uitzendt die voor ons zichtbaar is en de 

reis van André Kuipers zou een stuk saaier zijn geweest. Maar gelukkig 

wordt een groot gedeelte van de op de aarde vallende straling weer 

teruggekaatst en niet geabsorbeerd.  

80. Vraag 

Zul je, als je met deze terugkaatsing rekening houdt, een hogere of een 

lagere gemiddelde temperatuur van de aarde als uitkomst krijgen dan je 

zojuist hebt uitgerekend? Leg uit.  

 

De mate van absorptie hangt af van het soort oppervlak. Voor de mate van 

de absorptie gebruik je de letter C. Als C gelijk aan 1 is wordt alle warmte 

geabsorbeerd en als C gelijk is aan 0 wordt er helemaal geen straling 

geadsorbeerd en wordt dus alle straling teruggekaatst. 

Een volmaakt zwart oppervlak absorbeert (per definitie) alle opvallende 

straling en heeft dus een C van 1. Dat betekent dat 100% van de straling 

wordt geabsorbeerd.  

Niet vervuild wit ijs daarentegen kaatst heel veel straling terug en 

absorbeert dus weinig. 
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81. Vraag 

Een ijsblokje dat je in de diepvries maakt, is kleurloos. Vers ijs in de 

kunstijsbaan is ook kleurloos. Pas als je er op schaatst wordt het wit. Ook 

ijzel is kleurloos.  

Hoe kan in de natuur ijs wit zijn? Geef twee oorzaken.  

 

De C voor schoon wit ijs is ongeveer 0,1. Dat betekent dat 10% wordt 

geabsorbeerd. In figuur 62 zie je een tabel met waarden van C voor 

verschillende soorten oppervlak.  

 

Soort oppervlak Mate van absorptie, C 

Volmaakt zwart 1   (alle straling wordt geabsorbeerd) 

landbouwgewassen 0,8 

Droge grond 0,7 

Droog zand 0,6 

wolken 0,5 

wit ijs 0,1   

Figuur 62: absorpties van verschillende oppervlaken. Bron: NLT-module NLT2-v106 
Klimaatverandering 

 

82. Vraag 

Zal de C van (diep) water groter of kleiner zijn dan 0,1? Leg uit. 

83. Opdracht 

a. Bedenk hoe het model aangepast 14 moet worden, rekening houdend 

met oppervlakken met onvolledige absorptie.   

In plaats van 6,17 ·109  is 
4T  nu gelijk aan C ∙ 6,17∙109.   

Je zou nu voor de verschillende waardes van C weer elke keer T  uit 

kunnen rekenen. Omdat je dan steeds dezelfde berekening moet maken ga 

je nu wel de computer gebruiken. Omdat het model toch nog eenvoudig is 

kun je met Excel alle berekeningen maken.  

b. Maak in Excel een kolom met de verschillende waarden voor C. Begin 

bij 1 in cel A1 en laat C steeds met 0,1 afnemen. Gebruik daarom voor 

cel A2 de formule:  = A1 – 0,1. Kopieer en plak. 

c. In de tweede kolom komt  C ∙ 6,17.109 te staan. Toets dit in als: 

=(6,17*10^9)*A1. 

d. In de derde kolom komt T in Kelvin ingetoetst met de formule: 

=B1^0,25.  

e. In de vierde kolom komt de temperatuur in graden Celsius. Bedenk zelf 

de formule om de temperatuur in Kelvin van de derde kolom om te 

rekenen in graden Celsius in de vierde kolom.   

f. Ter controle: Voor C = 1 moet er weer 7°C uit komen.  

g. Maak in Excel een grafiek van C tegen T  in graden Celsius. Controleer 

of je model kan kloppen: daalt de grafiek of stijgt hij voor dalende C?) 

h. Bekijk je resultaten en leg uit dat door het smelten van ijs de 

voorspelde temperatuur op aarde nog hoger zal zijn. 
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Zie ook de module NLT2-v106 Klimaatverandering, figuur 61 in hoofdstuk 

4. 

Toegift  

Werken met Powersim 

 

Het bovenstaand eenvoudige klimaatmodel kun je zelf ook met de 

computer doorrekenen. Powersim is hiervoor heel geschikt. Voor het 

downloaden en de handleiding kun je terecht op URL25. 

 

Je docent heeft in de docententoelichting het materiaal staan om het 

bovenstaande eenvoudige klimaatmodel met de computer door te rekenen.  

 

Einde van het deel dat je eventueel kon overslaan. 

Afsluiting 

Je ziet de kracht van modellen!  
Zelfs met tamelijk eenvoudige, maar juist daardoor begrijpelijke modellen 

kun je geleerden en een professor duidelijk maken dat ze (on)gelijk 

hebben. Misschien lukt het jou de politiek ook te overtuigen. Je kunt in 

overleg met je docent voor je (eind)presentatie een ppt of Prezi maken 

waarin je de commissie van de Tweede Kamer die gaat over het 

energiebeleid en milieu probeert te overtuigen van het (on)nut van 

sommige maatregelen. Die presentatie mag ook over een ander onderdeel 

van dit hoofdstuk gaan of over iets dat je zelf bedacht hebt naar 

aanleiding van dit hoofdstuk.  

In plaats daarvan kun je ook naar aanleiding van een van de andere 

hoofdstukken je presentatie houden: aan het eind van ieder hoofdstuk 

staat zo’n opdracht.  

Op het einde van de module staat een hoofdstuk Presenteren. Het hangt 

van de situatie op jouw school af, of je dat hoofdstuk moet gaan doen of 

niet. 

Echte Wetenschap 
Echte wetenschappers trekken zich weinig aan van het schema van de 

Wetenschappelijke Methode en het schema de Ontwerpcyclus. Het zijn 

maar modellen: vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Van de 

Ontwerpcyclus heb je al een alternatief model gezien en van de 

Natuurwetenschappelijke methode ook. Maar in feite worden beide vaak 

door elkaar toegepast. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de isolatie van 

pinguïns. Bovendien speelt het gebruik van modellen daar ook een rol. 
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84. Opdracht 

In het onderzoek over de pinguïns (onderzoek A, paragraaf 1.4) staat het 

Ontwerpen van een Model in dienst van de Natuurwetenschappelijke 

Methode.  

a. Beschrijf een mogelijk model dat bij het onderzoek gebruikt wordt in 

plaats van een echte pinguïn 

Je kunt dit model evalueren door te kijken of het je lukt daarmee een 

hypothese te bevestigen of af te wijzen.  

b. Laat zien dat je dan met Ontwerpen bezig bent  

c. Laat zien dat je dan met de Natuurwetenschappelijke Methode bezig 

bent.  
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4 Presenteren 

Of het nodig is dat je dit hoofdstuk gaat doen, hangt af van wat jullie op 

school al aan presenteren geleerd hebben. Ben je al volleerd op dit gebied, 

dan kun je je presentatie al gaan maken. Maar ook als je volleerd meent te 

zijn op dit gebied, kun je door dit hoofdstuk heen gaan om te zien wat er 

nieuw voor jou is. Ook je docent kan die selectie maken.  

 

In dit hoofdstuk  

 ga je een mindmap maken  

 ga je het uitgereikte beoordelingsmodel bestuderen 

 ga je een PowerPoint of Prezipresentatie maken waarin je de filmpjes 

die je eventueel gemaakt hebt, verwerkt 

 ga je het draaiboek maken 

 ga je voor elkaar, binnen je groepje, een proefpresentatie houden 

waarbij je het beoordelingsmodel gebruikt.  

 ga je jezelf beoordelen als je een opname laat maken van je 

proefpresentatie 

 houd je je presentatie 

 analyseer je je scores en bedenk je wat je verbeterpunten zijn. 

 

Je docent zal je het beoordelingsmodel voor je mondelinge presentatie 

uitreiken. Er staat precies in waar hij op zal gaan letten.  

Hij zal je gaan beoordelen op  

 je “opgeslagen zaken”: de PowerPoint of Prezi zelf en op  

 je “niet-opgeslagen zaken”: de “life” presentatie, de uitvoering. 

De PowerPoint of Prezi zelf 

Voor je met de computer aan het werk gaat met je PowerPoint of Prezi 

moet je met je groepje ideeën verzamelen en ze op een rijtje krijgen. Dat 

kan met een mindmap. 
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Een mindmap maken 
 

 
Figuur 63: mindmap. 

85. Opdracht 

a. Maak een mindmap 

Het doel van een mindmap is inspiratie krijgen. Hoe ziet een mindmap 

eruit?  

Bijvoorbeeld zo:  

Je begint in het midden op een groot papier (zie figuur 63: het roze 

ovaaltje) en je gaat rondom dat midden al jullie ideeën in klad 

opschrijven.  

Dit heet divergent werken: het kan alle kanten op en je mag elkaar niet 

afremmen. Je mindmap mag dus superslordig zijn en mag er heel anders 

uitzien dan de afbeelding.  

Pas als je alles op papier hebt, ga je de volgorde vaststellen en de 

rolverdelingen.  

Bij dit werken naar het eindresultaat kun je kritischer zijn op elkaar: je 

werkt convergent naar wat je met elkaar vindt dat het beste is.  

b. Het verwerken van het beoordelingsmodel. 

In de mindmap zie je in lichtgroen een paar rondes van de 

Natuurwetenschappelijke Methode of Ontwerprondes. Je docent heeft 

uit een veel groter beoordelingmodel een selectie gemaakt. Als deze 

NLT-specifieke inhouden in deze selectie van het beoordelingmodel 

Presentatie 

over: 

Wat staat 
erover in 

de module? 

 

enz. 

Welke vragen 
aan het 

publiek? 

3e ronde: 
verbeterings 

ideeën 

2de ronde: 
verbeterings 

ideeën  

 

De eerste 

ronde: 

 

verteld 

door: 
 

plaatjes: 

Wat was er  
grappig, 
interessant,    
gezellig? 

 

Wat ging 

er fout? 

 

Demonstratie: 
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vóórkomen, zijn ze daarin net als in figuur 64 cursief afgedrukt. Die 

onderdelen moeten dan dus zeker ook in je presentatie komen en dus, 

in klad, eerst in je mindmap.  

 

1. Inhoud  

aspect omschrijving: de leerling … 

  

methode  maakt duidelijk dat hij de 

natuurwetenschappelijke methode heeft gevolgd 

 maakt duidelijk dat hij de ontwerpcyclus heeft 

gevolgd 

 heeft gebruik gemaakt van een model 

 maakt duidelijk hoe hij negatieve resultaten van 

zijn onderzoek heeft geëvalueerd en hoe hij zijn 

onderzoek heeft hervat. 

 

Deze afbeelding is een zeer klein onderdeel van het totale 

beoordelingsmodel.  

Het is niet zeker of de docent dit onderdeel zal selecteren.  

Figuur 64: onderdeel beoordelingsmodel. 

De presentatie maken met PowerPoint of Prezi 

Tips 

 Het grappige van Prezi is, dat het iets van een mindmap heeft: je kunt 

er letterlijk alle kanten me op.  

 Voorbeelden van Prezi presentaties zijn er genoeg op internet te 

vinden. Ook NLT prezi presentaties. Jammer is het dat er geen 

instructiefilmpje in het Nederlands is op You Tube, maar de beelden bij 

het Spaanse en het Duitse filmpje zeggen je misschien genoeg. Laat je 

vooral inspireren.  

 De mindmap en de Prezi gaan alle kanten op. Je moet nu bepalen wat 

de beste volgorde is. Leg die volgorde vast in je Prezi. Aan het 

volgende hele kleine stuk beoordelingsmodel kun je zien waar je aan 

moet denken bij het vaststellen van de volgorde.  

Voorbeoordeling 

 Je docent kan het handig vinden alles wat hij kan scoren via je ppt of 

Prezi zelf, dat vooraf los van de uitvoering te doen. Ga na of dat het 

geval is.  
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2. Structuur  

aspect omschrijving: de leerling … 

  

samenhangend,

een geheel 

 zorgt ervoor dat de verschillende aspecten als een 

samenhangend geheel gepresenteerd worden. 

 zorgt ervoor dat verschillende onderdelen binnen 

één aspect ook logisch in elkaar overgaan. 

de rode draad  geeft duidelijk de rode draad door de presentatie 

aan en houdt zich daar aan 

 

Ook deze afbeelding is een zeer klein onderdeel van het totale 

beoordelingsmodel. Het is weer niet zeker of de docent dit zal 

selecteren. 

Figuur 65: onderdeel beoordelingsmodel. 

De “life” presentatie, de uitvoering 

Deze zaken die niet in je Powerpoint of Prezi zijn opgeslagen vallen in 

tweeën uiteen: 

A. Dingen die redelijk vast te leggen zijn in het draaiboek 

B. Dingen die sterker van de “life”-situatie afhangen; die je niet vast kunt 

leggen 

A. Het draaiboek 

 Bekijk het beoordelingsmodel dat je van je docent kreeg op wat je 

moet zeggen en doen tijdens je presentatie.  

 Het is goed hiervan samen een draaiboek te maken met alle afspraken 

wie, wanneer, wat zegt en doet. Het is mogelijk dat je docent ook het 

draaiboek beoordeelt, los van de uitvoering. 

 Zorg dat je alles uitlegt. Verplaats je in je medeleerlingen: zij hebben 

niet gezien wat jij gezien hebt.  

o Gebruik je filmpjes, maar leg ze ook uit: jij bent de deskundige!  

o In plaats van een filmpje van een proef die je gedaan hebt, is een 

demonstratie veel spannender en kun je veel natuurlijker 

uitleggen. Je kunt veel beter het tempo van je demonstratie en je 

uitleg op elkaar afstemmen.  

o Je kunt ook dingen, modellen gebruiken bij je uitleg. Denk aan de 

geweldige presentatie over bevolkingsproblematiek van Hans 

Rosling met onder andere een stel plastic dozen aan het begin van 

het hoofdstuk Modelleren. Nog eens kijken? Zie URL13 

Tip 
Het is niet slim de tekst die je gaat zeggen letterlijk uit te schrijven. Daar 

ga je dan afhankelijk van worden. Je gaat dan onwillekeurig in je tekst 

staan kijken en zoeken en dat “ziet er niet uit”. Je moet zo goed weten 

wat er op de dia staat dat ter plekke al die zinnen als vanzelf uit je mond 

rollen. Door voor te lezen verlies je het contact met je publiek. Ook hier 
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staat vast iets over in het beoordelingsmodel. Wel oefenen natuurlijk! Je 

kunt wel een “spiekbriefje” maken. Of kaarten met steekwoorden 

 

Dat “ziet er niet uit” brengt je bij het meest ongrijpbare van presenteren: 

B. Dingen die sterk van de “life”-situatie afhangen 
Het betreft ”houding”, “uitstraling”, enzovoort. Het gaat er dan om hoe je 

contact maakt met het publiek en hoe je spreekt. Kortom of je verhaal wel 

over komt.  

86. Opdracht 

Bekijk in het beoordelingsmodel welke onderdelen hiermee overeenkomen. 

Zet een kruisje bij deze onderdelen.  

 

Als je al heel vaak gepresenteerd hebt, ga je je hier niet druk om maken. 

En misschien heeft je docent ze wel allemaal geschrapt. Vooral als de 

situatie op jullie school zo is dat iedereen daar volleerd in is. Je kunt dan 

het onderstaande tot de laatste twee tips eventueel overslaan. Je docent 

beslist hierover. 

 

Voor het geval je niet volleerd bent, ga je nu eerst kijken hoe een ander 

het ervan af brengt en hoe jij dat scoort met de aangekruiste onderdelen. 

87. Opdracht 

a. Bekijk op You tube (een stuk van): From Education to TEDucation: Stan 

Putman at TEDxAmsterdamED, URL26. Zet de Engelse ondertiteling 

aan als je dat nodig vindt. De ondertiteling klopt niet helemaal. Het is 

een Nederlandse jongen die Engels spreekt voor een zaal vol mensen 

die waarschijnlijk merendeels ouder zijn dan hij. Hij moet een paar 

keer naar zijn microfoon grijpen omdat die het even niet doet. 

Ondanks dat gaat hij dapper verder. 

b. Vul bij (een aantal) van de aangekruiste onderdelen je score in. 

c. Vind je dat je het ook zo moet doen als Stan Putman? Laat je je door 

hem inspireren? 

 

Nu gaat het er dus om hoe jij overkomt.   

Tips 

 Hou voor elkaar de presentatie en beoordeel deze 

Je kunt binnen je groep je presentatie doen, aan de hand van het 

draaiboek, dus met alles erop en eraan, maar de beoordeling laat je 

nog niet door je docent doen maar door de mensen van je groepje en 

bespreek achteraf de scores daarbij. Probeer goed tegen kritiek te 

kunnen. Het is ook in het belang van je groepsgenoten dat ze die 

kritiek geven: het gaat ook om hun groepscijfer! 

 Neem de presentatie op en bekijk deze met de ogen van de docent. 
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Om ook jezelf te kunnen beoordelen, kunnen jullie een opname maken 

van de presentatie. Je kunt jezelf alleen goed beoordelen als je jezelf 

kunt zien zoals anderen je zien. En zoals jij jezelf ziet, kun je jezelf 

bijsturen, zonder dat je daar de vertaling van anderen voor nodig hebt.  

 

Einde van het deel dat je eventueel kon overslaan. 

De uitvoering van de presentatie en de analyse van je 
scores voor een volgende keer 

Tips: 

 Kijk op welke punten je moet trainen en waar je de volgende keer 

extra aandacht aan moet besteden. 

 De volgende keer kan de docent andere delen van het 

beoordelingsmodel kiezen. 

 

Bij NLT is er veel aandacht voor presenteren.  

In je latere opleiding zul je ook vaak resultaten moeten presenteren. Ook 

in bedrijfsleven is het erg belangrijk dat je in staat bent om andere 

mensen duidelijk te maken wat je gedaan hebt of wat volgens jou moet 

gebeuren. 

Door een goede presentatie van je resultaten en ideeën wordt je letterlijk 

gezien en gehoord. 

 

Heel veel succes met je presentatie en je schriftelijke toets!! 
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Bijlage 1 URL-lijst 

URL1 Alphenaar muziekinstrumenten, 

http://www.alphenaar.com/products/Mondharp.html, 

mondharp. 

URL2 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=AhkxE5b3Ubw, 

Marine Iguanas (Amblyrhynchus cristatus) in the Galapagos 

Islands. 

URL3 Teleblik, 

https://teleblik.nl/embed/media/5413527?start=1324&end=1

917, Beagle: sleutelen aan de planeet, bekijk fragment van 

begin tot minuut 3.35. 

URL4 World Atlas, 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/samerica/ga

lap.htm, Galapagoseilanden. 

URL5 TouTube, http://www.youtube.com/watch?v=WKWyK9rtRtA, 

Fire devastation of Hamburg in 1943 by British Air Force, in dit 

filmpje zie je van 27 tot 31 seconden de vuurstorm buiten het 

vuur en daarna tot 1 minuut 45 sec in het vuur. 

URL6 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=S9m9zXFhOWk, 

Zewa Aqua Tube demo film 

URL7 Vimeo, http://vimeo.com/48488802, Bill Moggridge - clip van 

‘Objectified’. Bekijk filmpje van minuut 0.45 tot 1.50. 

URL8 Goeie vraag!. 

http://www.goeievraag.nl/vraag/wetenschap/ruimtevaart-

sterrenkunde/ver-horizon.33414, Hoe ver is de horizon? 

URL9 Teleblik, 

https://teleblik.nl/player/media/5410330/fragment?start=107

8&end=1314, Beagle. Je kunt tot 2.58 kijken. 0.42 tot en met 

1.24 mag je overslaan. Even na 1.28 zie je de sextant 

gebruiken, waar het hier om gaat. 

URL10 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=jQwpGLCAMm4, 

Sam Whittingham breaks world record. 

URL11 YouTube, 

http://www.youtube.com/watch?v=BzHvFpu9Y3c&feature=en

dscreen&NR=1, Beroepsbeeldfilm Industrieel Product 

Ontwerpen. 

URL12 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=PorsNpsXZzQ, 

Duurzame plantenpotten (IPO) 

URL13 Ted, Ideas worth spreading, 

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_populatio

n_growth.html, Global population growth, box by box. 
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URL14 YouTube, 

http://www.youtube.com/watch?v=NZ0HzLHZTjk&list=PL_JQZ

GQxGblYsKHugrzA0_Lxgu1pr9Wz0&index=1&feature=plpp_vide

o, CADCollege Afstudeerwerk Rachel van der Meer; Van 

bouwtekening tot virtuele keuken. 

URL15 Shapeways, http://www.shapeways.com/designer/3Dbuildr, 

3D printed products, bollenwagen NS. 

URL16 Thingiverse, http://www.thingiverse.com/, 3D printed 

products. 

URL17 Sculpteo, http://www.sculpteo.com/en/gallery/today/, 3D 

printed products. 

URL18 Kraftwurx, http://www.kraftwurx.com/, 3D printed products. 

URL19 YouTube, http://www.youtube.com/user/fabathome, 

FabAtHome. 

URL20 3Dprinting, http://nl.3dprinting.nl/Home, 3D printed 

products. 

URL21 FabLab Benelux, http://www.fablab.nl/, lasersnijbedrijf. 

URL22 Ted, Ideas worth spreading, 

http://www.ted.com/talks/steve_jurvetson_on_model_rocket

ry.html, Model rocketry, samenvatting in het Nederlands is 

mogelijk, klik op “show transcript”. 

URL23 Gapminder, for a fact-based world view, 

http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=

t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$

ts;sp=6;ti=1950$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAV

uyj0TAlJeCEzcGQ;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNA

Vuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAV

uyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=

grp$map_x;scale=lin;dataMin=0.7454;dataMax=8.6$map_y;scal

e=lin;dataMin=22;dataMax=84$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=

0$inds=;example=59, bevolkingsgroei. 

URL24 Teleblik, 

https://teleblik.nl/embed/media/5413527?start=1324&end=1

917#, sleutelen aan de planeet. Je moet als school op Teleblik 

zijn ingelogd. Vraag je leraar. Kijk tot 6.05. Als je weinig tijd 

hebt, kijk je alleen even bij 2.25; bij 3.57; bij 4.39 en bij 5.13 

steeds enige seconden. 

URL25 FISME, modelleren, 

http://www.fisme.science.uu.nl/modelleren/leerling/softwar

e.php?ct=1, handleiding Powersim.  

URL26 YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=zlBnB3kXXsI, 

From Education to TEDucation: Stan Putman at 

TEDxAmsterdamED. 
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