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De module heeft dus twee soorten leerdoe-
len: inhoudelijke doelen (leren over hiv en 
aids) en vaardigheidsdoelen (zelfstandig 
wetenschappelijke informatie zoeken, 
verwerken en beoordelen). De vaardig-
heidsdoelen lopen als een rode draad 
door de module. Eerst leren de leerlingen 
informatie te zoeken en te beoordelen en 
vervolgens passen ze deze vaardigheden 
toe op een eigen onderwerp over hiv en/of 
aids. Dit is zichtbaar in de twee delen van 
de module. In het eerste deel ligt de nadruk 
op het oprakelen van voorkennis over 
het afweersysteem, de infectie en replica-
tiecyclus van hiv. Ze trainen het zoeken 
van informatie aan de hand van vragen, 
ze lezen de gevonden wetenschappelijke 
artikelen en ze leren rapporteren over de 
zoekresultaten. Na afronding van het eerste 
deel, gaan de leerlingen zich verdiepen 
in een onderwerp van hun eigen keuze. 
In de module worden enkele voorbeeld-
onderwerpen aangeboden. De gevonden 
antwoorden presenteren ze aan elkaar en 
ze gaan met elkaar in discussie over de 
inhoud en de bronnen. Dit leidt tot nieuwe 
vragen en de cyclus begint opnieuw. Zo 
worden hun vaardigheden en kennis op de 
proef gesteld.
Leerlingen lijken erg bedreven in het 
gebruik van internet. Als je ze de op-
dracht geeft iets op te zoeken hebben 
ze het antwoord zo gevonden: even een 
zoekopdracht aan Google geven, de Wi-
kipediapagina over het onderwerp lezen 
en pronto! Deze informatie is echter vaak 
oppervlakkig en de betrouwbaarheid 
ervan is niet altijd even hoog. Zo hadden 
5-vwo-leerlingen tijdens de eerste les op 

Wikipedia gelezen dat de binding tussen 
een basenpaar in DNA een covalente 
binding zou zijn en zagen ze niet in dat 
dit een waterstofbrug moest zijn. Dit laat 
zien dat het beoordelen of informatie be-
trouwbaar is, moeilijk is voor leerlingen.

Gestructureerd zoeken
De geschetste werkwijze is erg open en eist 
veel van docent en leerlingen, zoals goede 
zoektermen kiezen en de betrouwbaar-
heid inschatten van gevonden bronnen. 
Daarom is een structuur aangebracht van 
een oplopende moeilijkheidsgraad in de 
antwoorden op de vragen en in de openheid 
van de vragen. 
Elk hoofdstuk bevat vier keuzeonderwer-
pen waar leerlingen in groepjes van drie 
een keuze uit maken. In klassen groter dan 
twaalf leerlingen moeten dus meerdere 
groepen hetzelfde onderwerp kiezen. 

Hoofdstuk 1. Hoe stopt je lichaam 
ziekteverwekkers?
Vaardigheidsdoel van dit hoofdstuk: gege-
ven zoektermen gebruiken.
Het afweersysteem wordt meestal in 4-vwo 
behandeld en de kennis daarover wordt 
in dit hoofdstuk opgerakeld. Maar voor 
NT-leerlingen die in 4-vwo geen biologie 
hebben gevolgd, is dit onderwerp nieuw. 
Er zijn vier keuzeopdrachten met vragen, 
verdeeld in verwerkingsvragen en zoek-
vragen. De verwerkingsvragen kunnen 
beantwoord worden aan de hand van de 
kort behandelde stof. Het antwoord op de 
zoekvragen kunnen de leerlingen groten-
deels in hun schoolboek biologie vinden. 
Daardoor kunnen leerlingen dicht bij 

huis beginnen met zoeken aan de hand 
van de gegeven zoektermen. 
Aan het eind van het hoofdstuk presen-
teren de leerlingen de gevonden ant-
woorden aan elkaar. Ze luisteren kritisch 
naar elkaar en discussiëren over inhoud 
en manier waarop deze is verkregen. 
Leerlingen krijgen zo alle inhoudelijke 
stof te horen en kunnen leren van el-
kaars fouten en successen.

Een schematische weergave van hiv.

Hoofdstuk 2. Hoe infecteert hiv?
Vaardigheidsdoel van dit hoofdstuk: zelf 
zoektermen bedenken en gebruiken.
In dit hoofdstuk komt het infectieproces 
van hiv aan de orde. De stof in dit hoofd-
stuk gaat verder dan de stof over hiv 
in het biologiecurriculum. Leerlingen 
kunnen dus niet meer volstaan met het 
lezen van hun biologieleerboek, maar 
zullen ook andere bronnen moeten 
gebruiken. Betrouwbaarheid begint hier 
een rol te spelen. Is Wikipedia, waar 
leerlingen veel informatie vandaan 
halen, betrouwbaar genoeg? Waar kun je 
betrouwbaardere informatie vinden? 

Van hiv tot aids? 
Een probleemgestuurde nlt-module  

voor 5/6-vwo.

De nlt-module Van hiv tot aids? gaat over het infectie- en replicatieproces van het humaan 

immunodeficiëntie virus dat uiteindelijk tot aids leidt. Maar in zijn werkwijze onderscheidt de module 

zich van de meeste andere nlt-modules. Leerlingen krijgen geen kant-en-klaar boekwerk met daarin 

alle leerstof. Ze gaan zelfstandig informatie zoeken, verwerken en beoordelen. Kortom zelf op zoek 

naar de antwoorden. Vervolgens presenteren ze die aan hun medeleerlingen. 

n  Krijn Kieviet en Ton van der Valk / JCU, Universiteit Utrecht



371

oktober 2012  NVOX

Het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie blijkt  

voor leerlingen moeilijk

beroep doet op heel andere vaardigheden 
dan ze gewend zijn. Het kost leerlingen 
moeite om te schakelen van opletten en 
opdrachten maken naar op zoek gaan 
naar antwoorden. Maar als leerlingen 
eenmaal bezig zijn, worden ze veelal ge-
grepen door het onderwerp. In gesprek-
ken met docenten kwam naar voren dat 
leerlingen zich bleven verbazen over 
de slinkse wijze waarop hiv het afweer-
systeem weet te omzeilen. Een van de 
leerlingen gaf dit ook aan in de enquête 
als antwoord op de vraag waar hij het 
meest van geleerd had: 
“Hoe hiv in zijn werk ging. Dat hij zo 
slim bezig is in het menselijk lichaam.”
De keuzevrijheid in het tweede deel 
van de module wordt door leerlingen 
sterk gewaardeerd. Op de vraag wat een 
leerling het leukst vond antwoordde een 
leerling:
“Het laatste onderdeel waarbij je zelf een 
deelonderwerp mocht kiezen en deze 
uitbreiden.”
Een leerling van een andere school 
schrijft:
“Ik vond het maken van de presentatie 
het leukst, omdat je dan iets waarin je 
jezelf interesseert, kunt onderzoeken.”
Op de vraag waar ze het meest van 
geleerd hebben, geven veel leerlingen 
een antwoord dat betrekking heeft op de 
presentaties:
“Het presenteren vond ik erg handig, 
omdat ik zo minder bang ben om voor de 
klas te staan.
Het eigen onderzoek, je moet de stof 
goed kunnen uitleggen waardoor je het 
zelf ook goed moet snappen en dus ook 
kunt toepassen.”
Docenten vinden het vaak lastig niet meer 
overal meteen een antwoord op te kun-
nen geven. De uitdaging is de leerlingen te 
motiveren zelf de antwoorden te zoeken.

Gebruik
Van hiv tot aids? is in 2010 gecertificeerd 
voor het toenmalige nlt-domein E 
(D2 en F1 in het nieuwe examenpro-
gramma). Hoewel de module een sterk 
biologisch karakter heeft, zijn er veel 
mogelijkheden om de grens met andere 
vakgebieden, zoals scheikunde, wiskun-
de of maatschappijleer, op te zoeken. 
Vooral de verdiepingsonderwerpen 
lenen zich hier goed voor. Hier kunnen 
ook collega’s van andere vakken bij 
worden betrokken.
De module is goed geschikt als verdie-
ping van de biologie in 6-vwo, het sluit 

In dit hoofdstuk bevatten de keuzeop-
drachten geen verwerkingsvragen. De 
uiteenzetting over het infectieproces kan 
gebruikt worden bij het bedenken van 
zoektermen. De zoekvragen zijn aan-
gevuld met verdiepingsvragen die wat 
dieper op de stof ingaan. Het antwoord op 
zowel de zoek- als de verdiepingsvragen 
moeten de leerlingen zelf vinden. 
Leerlingen maken bij elke vraag van 
hun keuzeopdracht eerst een lijstje met 
zoektermen.

Hoofdstuk 3. Hoe ontstaan nieuwe 
hiv deeltjes?
Vaardigheidsdoel van dit hoofdstuk: 
zelf verdiepingsvragen bedenken en 
beantwoorden. Gebruikmaken van een 
wetenschappelijk (review)artikel.
In dit derde hoofdstuk staat de replicatie 
van hiv centraal. De keuzeopdrachten 
voor de leerlingen bestaan weer uit 

zoekvragen, maar de verdiepingsvragen 
zijn vervangen door steekwoorden waar 
leerlingen zelf vragen mee moeten maken.

Hoofdstuk 4. Verdiepingsonderwerpen
Vaardigheidsdoelstelling: zelf een keuze-
onderzoek inperken en uitvoeren.
Dit laatste hoofdstuk beslaat qua tijd de 
tweede helft van de module. Nu gaan 
leerlingen een eigen onderwerp uitdie-
pen. Er worden een aantal voorbeelden 
van opdrachten gegeven, maar het wordt 
toegejuicht als leerlingen hun eigen 
interesse volgen. Voor de docent is dit het 
lastigste deel van de module omdat er, 
net als bij profielwerkstukken, terreinen 
gekozen kunnen worden waar de docent 
nog niet in thuis is. In het docentenma-
teriaal is daarom achtergrondinformatie 

opgenomen en worden bij de gegeven 
deelonderwerpen al aanknopingspunten 
voor de docent gegeven.
De verdiepingsonderwerpen beslaan 
meerdere disciplines. Het is voor leer-
lingen mogelijk een wiskundige, schei-
kundige of maatschappelijke insteek te 
kiezen. Hier kan heel goed met andere 
vakken worden samengewerkt.
De leerlingen geven uiteindelijk een 
presentatie over hun onderwerp. De pre-
sentatie wordt voornamelijk beoordeeld 
op het niveau dat de leerlingen hebben 
bereikt. Zijn ze voldoende diep gegaan? 
Hebben ze goede vragen weten te stellen? 
Hebben zij hun bronnen op betrouwbaar-
heid weten te toetsen? 

Docentenhandleiding
De inhoud van de module is niet voor 
elke nlt-docent parate kennis. Omdat het 
leerlingenmateriaal weinig inhoudelijke 

informatie bevat, is er in de docenten-
handleiding extra informatie voorhan-
den. De replicatiecyclus van hiv wordt 
beschreven en er is een samenvatting van 
het afweersysteem gegeven. Daarnaast 
worden er bronnen genoemd waar docen-
ten extra informatie kunnen vinden. 
Als docent hoef je de module niet precies 
zo te geven als hij is opgezet. Er zijn in het 
docentenmateriaal alternatieven opge-
nomen. Bijvoorbeeld als je een klas er 
te groot voor vindt of omdat je voor een 
bepaalde klas presenteren als werkvorm 
minder geschikt acht.

Ervaringen van leerlingen en  
docenten
De start van de module is voor veel 
leerlingen lastig omdat de module een 

Een leerling bekijkt op YouTube een filmpje over de infectie van hiv.



372

NVOX  oktober 2012

Via de docentenpagina is een docenten-
handleiding beschikbaar met achter-
grondinformatie, een diagnostische toets 
en een eindtoets.

mooi aan op het hoofdstuk immunolo-
gie en kan leerstofvervangend worden 
ingezet. Het onderwerp immunologie is 
voor veel leerlingen erg lastig en de con-
text van hiv maakt het voor leerlingen 
aantrekkelijker. Want ze vinden dat ze 
zich echt in de stof moeten verdiepen om 
het aan hun medeleerlingen te kunnen 
presenteren, waardoor ze zich de stof echt 
eigen maken.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van het Bètasteunpunt 
Utrecht: www.betasteunpunt-utrecht.nl. 

2 Ton van der Valk is curricu-
lumcoördinator van het JCU en 
onderzoeker bij het FIsme 
(www.fisme.uu.nl). Hij heeft de 
ontwikkeling van Van hiv tot 
aids? begeleid.

Minididactiek
Het N-drieminion en het Ndrie-minion

Voor de zoveelste keer naar het lokaal, 
5-vwo, de trap op, eh … o ja, zuren en ba-
sen, linksaf de gang in, het peroxide-ion, 
hé .. geen leerlingen, het Otweetweemi-
nion, bijzonder, wellicht een roosterwij-
ziging, waterstofperoxide kenden ze, de 
deur is dicht, maar het peroxide-ion …, 
geroezemoes achter de deur, stond in een 
opgave, de deur is niet op slot, moesten ze 
laten reageren met water, ik open de deur, 
in twee stappen, ze zijn al binnen, een 
zuur-basereactie, gezellig in groepjes aan 
de babbel, ze snapten het niet, zeker de 
deur niet afgesloten, het Otweeminion, of 
een collega even binnen geweest, kenden 
ze wel, wat maakt het uit, een zeer sterke 
base, de tussendeur was wel dicht, onder-
aan in tabel 49, geen leerlingen in het 
kabinet, geeft met water loog, tassen en 
billen op tafels, opgeloste OHminionen, 
voeten op stoelen, daar waren we geble-
ven, de gesprekken stokten.
“Meneer, de deur stond open, we dachten 
dat u in het kabinet bezig was.”
“Oké … willen alle menselijke protonen, 
neutronen en elektronen op hun plaats 
gaan zitten? En willen zij papierachtige 
protonen, neutronen en elektronen voor 
zich nemen en metaalachtige, plasticach-
tige en inktachtige protonen, neutronen 
en elektronen in hun hand nemen …..”
“Mu-nééér … houden we dat de hele les?” 
“Nee, even het geheugen opfrissen … 
zet links in de kantlijn onder elkaar een 
kleine p, een kleine n en een kleine e. 

Zet daarachter, voor jezelf, kijk of je het 
nog weet, de lading en de massa van het 
betreffende deeltje … … kijk bij je buur of 
het klopt.” Voor de zekerheid zet ik het 
schemaatje ook op het bord.
“Volgens dit schema hebben een proton 
en neutron dezelfde massa. Pak Binas 
en zoek in tabel 7 op hoe dat precies zit 
… Juist een neutron is iets zwaarder, ik 
onthoud dat altijd door te beseffen dat bij 
een kernreactie een neutron omgezet kan 
worden in een proton plus een elektron, 
de lading moet immers bij zo een reactie 
gelijk blijven, dus is de massa van een 
neutron groter dan die van een proton, 
meer groter als je goed kijkt dan de massa 
van een elektron, bij de omzetting wordt 
dus ook massa omgezet in energie, in 
straling.” “E=mc2, meneer?”  “Ja, E=mc2, 
Sophie.”
“Kijk eens in tabel 25 bij het C-12-isotoop 
… wat is de massa van dit atoom? … Ja, 
12,000000 u … precies 12 u … hoe kan dat? 
… hoe komt dat? … Juist, Joris er staat een 
viertje bij … wat betekent dat?” Ze blade-
ren een paar bladzijden verder en zien 
aan het eind van de tabel bij het viertje 
per definitie staan. “Ja, dat hebben we zo 
afgesproken één u is een twaalfde van 
de massa van een C-12-atoom, het is niet 
anders, een keihard, afgesproken feit!!”
“Waarom is voor die C-12 gekozen, 
meneer, en is niet gewoon het kleinste 
atoom, het waterstofatoom precies één 
u?”

“Jaaaaaaaa … dat is een goeie vraag, Sophie, 
ik weet dat niet precies, vroeger was dat, 
geloof ik, wel zo, moeten we even voor 
de volgende les uitzoeken, pak nu weer je 
pen en zet weer p, n en e onder elkaar in de 
kantlijn en zet voor de volgende deeltjes 
het aantal protonen, neutronen en elek-
tronen erachter!” Op het bord verschijnt 
de volgende lijst: H-1, H-2, H-3, H+, H-, O, 
O2, O2-, O2

2-, Cl-35, Cl-37, N, N3-, N3
-, NH3, 

NH4
+, HCO3

-, Fe, Fe2+, Fe3+. Zo, daar zijn ze 
even mee bezig, werken in tweetallen, het 
lukt redelijk goed. Het O2

2--ion wordt door 
Pieter ontdekt als het ion van het eind van 
de vorige les. Ik laat ze de structuurformule 
opschrijven en, even buiten de examenstof, 
leg ik de elektronenformule uit. Ze zien nu 
duidelijk dat het een tweewaardige base 
is. Ik wijs ze op de formule van het mine-
raal pyriet, FeS2(s), zitten daar ijzer(II)- of 
ijzer(III)-ionen in? Ze komen er niet uit, ik 
zet op het bord de elektronenformule van 
het disulfide-ion onder het peroxide-ion. 
Daarna even aandacht voor het azide- en 
nitride-ionen, allebei in de spreektaal 
het N-drie-min-ion, laat even zien dat het 
azide-ion iso-elektronisch is met een CO2-
molecuul. Daarna gaan ze verder met de 
zuur-base-opdrachten uit het boek.
Bij het verlaten van het lokaal voegt Joris 
mij fijntjes toe: “Meneer, pak uw metaal-
achtige protonen, neutronen en elektronen 
en vergeet niet het lokaal af te sluiten.”

Hein Bruijnesteijn

2 Krijn Kieviet is onderwijsont-
wikkelaar op het Junior College 
Utrecht (JCU, www.uu.nl/jcu) en 
docent op het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium (www.usgym.nl). Hij 
heeft als modulecoördinator een 

belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van 
Van hiv tot aids? 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/e/
fpf/13845570.




