
Module Fijnstof

Matthijs Begheyn , Marcella Steenbergen, Ton Reckman, (GLOBE)

Hester Volten (RIVM), 

Maaike Vollebregt, Jose Mastenbroek, Bert Middelweerd (Helen 

Parkhurst Almere), 

Suzanne Calabretta (Fontys Lerarenopleiding)

Contact

Ton Reckman tonreckman@live.nl

Suzanne Calabretta s.calabretta@fontys.nl

mailto:tonreckman@live.nl
mailto:s.calabretta@fontys.nl




Programma

• Actualiteit Fijnstof problematiek

• Doelgroep

• Oriëntatie

• Verdieping: Rollen

• Onderzoeksfase

• Toetsing

• Docentenhandleiding



Actualiteit Fijnstof 
problematiek



Citizen Science



Schone Luchtakkoord

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/nieuws/actief-
bezig-met-citizen-science-in-schone-lucht-akkoord



In de kranten



Doelgroep module

• 4 Havo, 4VWO, NLT, tweede helft schooljaar

• 5,6 VWO profielwerkstuk (PWS)

• Technasia O & O opdracht 4e klas

• Extra ondersteuning door RIVM en GLOBE

• Module wordt nu op scholen getest

• Certificering verwacht in juni dus in het 

nieuwe schooljaar te gebruiken

• https://youtu.be/0uaf5EZ7A2Y

https://youtu.be/0uaf5EZ7A2Y


Voordelen GLOBE 
lidmaatschap

• Mogelijkheid om kant en klare sensorkit te 

bestellen inclusief sketch

• Toegang tot bijeenkomsten van scholen die 

deelnemen aan de fijnstof campagne

• Via RIVM toegang tot de Samen Meten en  de 

Samen Analyseren Tool

• Lidmaatschap van Globe is niet verplicht.



Fijnstof sensorkit

• Kosten: 125 euro: sensor, Arduino en behuizing

• https://youtu.be/-l_Gc-pK1oM

https://youtu.be/-l_Gc-pK1oM


Opzet module

• Oriëntatie fase (klassikaal)

• Specialisatie fase in rollen (groepswerk): 

a) Ingenieur

b) Data analist 

c) Medicus

d) Milieu activist

• Onderzoeksfase (groepswerk)



Oriëntatie fase

• Wat is fijnstof ?

• Fijnstof bronnen

• Verspreiding en depositie fijnstof

• Impact van fijnstof op de atmosfeer

• Fijnstof meten

• Impact van fijnstof op gezondheid



Ingenieur



Ingenieur

• Overzicht fijnstof meet methodes:

a) RIVM metingen, 

b) fijnstofvangers/ doekjes 

c) Satellieten

d) Fijnstof sensor

• Kennismaken met de werking van de 

fijnstofmeter ondersteund door practica

• Kennismaken met sketch



Data analist



Data analist

• Kennis maken met de dataportalen 

a) Grafana (https://lkvis.rivm.nl/login) 

b) Samen Meten 

(https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/)

c) Samen Analyseren Tool 

(https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/datapor

taal/samen-analyseren-tool)en deze leren gebruiken 

bij de analyse van je meetdata

• Leren hoe je metingen interpreteert en conclusies 

trekt

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/dataportaal/samen-analyseren-tool


Medicus



Medicus

Effecten van fijnstof op de gezondheid

• Anatomie en Fysiologie luchtwegenstelsel

• Wat doet fijnstof met je longen ?

• Wat doet fijnstof met je hart en bloedvaten ?

• Wat is de impact van fijnstof op risico groepen ?



Milieu activist



Milieu activist

• Hoe draagt menselijk handelen bij aan de 

huidige fijnstof concentratie ?

• Chemische samenstelling - en processen bij de 

vorming van fijnstof

• Wat kunnen we leren uit andere milieu 

problemen (bv zure regen ?)

• Welke oplossingen zijn er voor de fijnstof 

problematiek ?



Onderzoeksfase



Toetsing

• Cijfer 1: Na oriëntatie en specialisatie fase: 

toets 

• Cijfer 2: Poster einde specialisatie fase ivm

kennisdeling informatie markt 

• Cijfer 3 Onderzoek dossier 

• Beoordeling en Rubrics toegevoegd in 

docentenhandleiding



Docentenhandleiding

• Leerplan

• Leerdoelen

• Toelichting leerlingen materiaal

• Rubrics/ beoordeling

• Ondersteuning practica

• Antwoorden op vragen

• Toets vragen



Activiteiten 

• Meer info over het voordeel van GLOBE 

lidmaatschap voor NLT scholen: 

www.globenederland.nl/nlt

• 2 online bijeenkomsten (kosteloos)

– Webinar fijnstofcampagne 18 februari van 
14:00-15:00

– Fijnstof introductiebijeenkomst 11 maart 
van 15:00-16:00

– Opgeven kan via 
www.globenederland.nl/agenda

http://www.globenederland.nl/nlt
https://globenederland.nl/nieuws/webinar-fijnstof-campagne/
https://globenederland.nl/nieuws/fijnstof-introductie-community-bijeenkomst/
http://www.globenederland.nl/agenda

