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 RUBRIEKEN 

23 Collegiale tips - Rolf Soer

28 Het lokaal - Hein Bruijnesteijn

30 Jong NVON

36 Het kabinet

42 Recensies

54 Van de bestuurstafel - Gerda Berben

55 Zonnesteken & windvlagen - Mark van Eijk

56 De juiste snelheid? - Marianne Offereins

 Colofon

12  Curriculum & Examens  De taxonomie van TIMSS -  

Martijn Leensen

14  Curriculum & Examens  Een tweeluik: Samenhang in  

de bètavakken – Fred Janssen en Michiel Dam

17 Achtergrond  Transitiemonitor - Geurt van de Kerk

20  In de klas  Tik! En boem! - Hans van Bemmel

24  Didactiek  Sociaal-emotionele ontwikkeling groeit door 

onderzoekend en ontwerpend leren - Carolien Nout

26  Achtergrond  Evaluatie van het BLiNaS-project - Ton van der 

Valk, Ad Mooldijk en Jerry Oldenstam

32  Wetenschap  Wetenschap is meer dan ook maar een mening 

(VIII) - Willem Bustraan

34  Achtergrond  Klassiek proces versus betaprocess® -  

Hans van Klink

40  In de klas  Een simpele simulatie voor chemisch evenwicht - 

Jocelyn Locaylocay, Ed van den Berg en Emiel de Kleijn

46 Historie  De zondvloedmens - Trienke van der Spek

48 Interview  Gefascineerd door hacken - Marianne Offereins

50  In de klas  Wiskundig redeneren met slingers -  

Anneke Thurlings

52 Achtergrond  Een zelfbouw mini-nevelkamer - Frans Sanders

A
PR

IL 2
0

2
2 N

V
O

X
   5

REDACTIE

Tijd
Onlangs hebben we op een redactievergadering 
het thema voor NVOX #10 gekozen. Er lagen 
nog wat ideeën van voorgaande jaren en we 
zijn uitgekomen op het thema ‘Tijd’. Ik hoop en 
verwacht door het thema op tijd aan te kondi-
gen, dat we opnieuw veel artikelen van jullie 
mogen ontvangen. We helpen graag bij het om-
zetten van een platte tekst in TNR 12 naar het 
geschikt maken voor publicatie. Neem gerust 
contact op met Harriet Koning via redactie@
nvon.nl. Zij helpt ons altijd bijzonder professio-
neel en attent en biedt aan ook jullie te kunnen 
helpen bij het gebruik van het (beruchte?) 
sjabloon. Als je 1200 woorden gebruikt, passen 
er nog drie figuren bij. Heel soms mogen 1800 
woorden ook, en dan met vijf figuren, uiteraard 
in hoge resolutie.
Zelf denk ik bij ‘tijd’ aan mijn eerste natuurkunde- 
lessen op een school in Utrecht. Er is erg veel 
veranderd: ik begon met lessen van 50 minuten, 
een bord en een krijtje. Van die 50 minuten 
vulde je er als docent toch vaak wel 40 minuten 
zelf. Daar kun je nu – gelukkig – niet meer mee 
aankomen. Practicum geven vond ik heerlijk: lek-
ker tussen de leerlingen doorlopen en kijken en 
vragen wat er gebeurde. Ik ontdekte zo dat een 
paar leerlingen bij een practicum over transfor-
matoren de tafels met elkaar hadden doorver-
bonden om te kijken hoe hoog de spanning kon 
worden. We hebben er wel even over gepraat 
of dat wel de bedoeling was. Sommige practica 
waren echte succesnummers: ontdekken dat 
de massa die aan een slinger hangt er niet toe 
doet wat betreft de slingertijd. Of die heerlijk 
piepende proef van Kundt, of staande golven 
met de proef van Melde. Gouwe ouwe, wat mij 
betreft. Zijn daar hedendaagse varianten op? Of 
horen die bij het hoofdstuk ‘Voorgoed verleden 
tijd’? 
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