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 RUBRIEKEN 

28 Frank Mol - Hein Bruijnesteijn

30 Jong NVON 

35 Tips  Collegiale tips - Rolf Soer

36 Het kabinet 

41  Column Biodivers-2 - Arnold van Vliet

42 Recensies 

54 Bestuurstafel - Gerda Berben

55 Zonnesteken & Windvlagen - Paul de Groot

56 Oproep redacteuren + colofon

 

10  Achtergrond  Hoezo ammoniak als scheepsbrandstof? -  
Niels de Vries en Rolf Soer

13 Historie  Machtige verzameling - Tim Huisman

16  In de klas  De ruimte: ver weg of dichtbij? -  
Marijn van Nijhuis

18 In de klas  Het Beste Ei - Yme Braaksma

20  Achtergrond  Faalangst? - Marianne Offereins en  
Annelies Wiersma

22  Curriculum & Examens  Normering 2021: anders dan anders 
- Paul van der Molen

25  Curriculum & Examens  Flexibele examens -  
Bernadette Kruijver en Martijn Leensen

32  In de klas  Galilei van zijn troon gevallen? - André Heck en 
Peter Uylings

40 Achtergrond  Naar een nieuw teeltsysteem - Chris de Visser

46 In de klas  De traagste trilling ter wereld? - Hans van Bemmel

48 Achtergrond  Mutatie-selectie evenwicht - Stefan Bosmans

50  In de klas  Paddenstoelenfabriek - Marianne Offereins

52  Achtergrond  Twee weken stralend - Marianne Offereins en 
Marijn van Nijhuis

REDACTIE

Druk
In deze tijd van het jaar is het op school erg druk 
en moet er van alles tegelijkertijd. Adviezen ge-
ven over profielkeuzes, pta’s voor volgend jaar 
in orde maken, rapportvergaderingen voorberei-
den, en ook nog ‘even’ lesgeven. Verder komen 
ook de eindexamens er weer aan. Ook dit jaar 
mogen de kandidaten de examens spreiden 
over twee tijdvakken. Ik vroeg mij af hoe zo’n 
examen dan genormeerd wordt, want aan het 
eerste tijdvak doen dan mogelijk meer goede 
leerlingen mee dan in de vorige jaren. De leer-
lingen die niet zo zeker van hun zaak zijn, zullen 
waarschijnlijk aan het tweede tijdvak meedoen. 
Ik vroeg dat na bij het Cito en Paul van der  
Molen, manager bij Cito, kon mij er van alles  
over vertellen. Hij schreef er, voor deze NVOX, 
een artikel over. Van zijn collega’s Bernadette 
Kruijver en Martijn Leensen ontvingen wij een 
artikel over flexibele examens. Dat wil zeggen 
dat een leerling bijvoorbeeld een volledig vmbo- 
examen kan doen, maar dan één vak of meer op 
havo niveau. Ik wist niet dat dat mocht. U leest 
over de mogelijkheden en de problemen.
Onze eigen redacteuren schreven onder andere 
over ammoniak als brandstof, over de ruimte 
dichtbij en over mutatieselectie. Onze redacteu-
ren zijn vaak druk met het schrijven van artike-
len, want dat moet heel zorgvuldig gebeuren 
en kost tijd. Als je ook nog een baan hebt, is het 
dan wel veel. Misschien moet er bestuurlijk toch 
eens worden nagedacht over een passende 
vergoeding. 
Als mentor, maar ook als vakleerkracht, heb je 
regelmatig te maken met leerlingen die last 
hebben van faalangst. Ook daarover meer 
in deze NVOX. Rondom deze tijd liet ik mijn 
havo-mentorleerlingen nadenken over wat zij 
nog wilden bereiken dit schooljaar. Het mooiste 
antwoord op mijn vraag vind ik nog altijd: “De 
zomervakantie”. 

Hoofdredacteur NVOX 
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