
216

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juni 2013

Excellente leerlingen 
verkennen elementaire 
deeltjes

Jaarlijks organiseert het Junior College Utrecht een excursie naar 

CERN voor zijn vijftig 6vwo-leerlingen, als afsluiting van de module 

Kwantumstructuur van de materie. De leerlingen die deelnemen aan het JCU 

krijgen gedurende twee jaar twee dagen per week versneld en verrijkt 

bètaonderwijs op de Universiteit Utrecht. In deze bijdrage kunt u lezen 

waarom de CERN-reis voor hen één van de hoogtepunten van hun JCU-

jaren was.   Vincent van Dijk, Florine Meijer en Ton van der Valk

Onderwijs

Bijzonder bètaonderwijs 
aan gemotiveerde leerlingen
Op veel universiteiten is er, onder an-
dere door Siriusprojecten [1], steeds 
meer aandacht voor honourstrajecten 
voor de betere studenten. Ook van het 
vwo vraagt de overheid sinds enkele 
jaren aandacht voor getalenteerde 
leerlingen, bijvoorbeeld in het project 
Bèta Excellent [2] (2011/12) van het 
Platform Bèta Techniek, dat een ver-
volg heeft in School aan Zet [3].
Het Junior College Utrecht (JCU) geeft 
al jaren bijzonder bètaonderwijs aan 
getalenteerde en gemotiveerde leer-

lingen. Gedurende twee dagen per 
week volgen geselecteerde leerlingen 
uit 5 en 6 vwo een versneld vwo-bèta-
programma. De tijd die daardoor vrij-
komt besteden ze aan keuzeopdrach-
ten, eigen onderzoek en modules over 
actueel bètaonderzoek. De leerlingen 
zijn geselecteerd op motivatie en ta-
lent voor de bètavakken. De overige 
schoolvakken zoals Nederlands en 
Engels doen ze gewoon op school. 
Het JCU heeft sinds zijn oprichting 
in 2004 zeven cohorten leerlingen af-
geleverd, meer dan 300 leerlingen bij 
elkaar. 80% van hen koos een bèta-

vervolgstudie; ongeveer 30 leer-
lingen gingen natuurkunde stu-
deren, veelal in combinatie met 
wiskunde. Allemaal hebben ze 
kennisgemaakt met de basisbe-
ginselen van de quantumtheorie 
en elementaire deeltjes en heb-
ben ze twee dagen op het CERN 
in Genève doorgebracht. 

De module Kwantum-
structuur van de materie
De module Kwantumstructuur van 
de materie laat leerlingen in 6 vwo 
kennismaken met quantum-

fysica en -chemie. Het lesmateriaal 
bouwt voort op het Project Moderne 
Natuurkunde [4], waarin al enige ja-
ren ervaring was opgedaan met deze 
onderwerpen voor dezelfde doelgroep 
en is aangepast voor het schoolvak 
NLT (Natuur, Leven en Technologie 
[5]), onder meer door een scheikun-
dedeel toe te voegen. De module is 
gecertificeerd voor gebruik binnen 
het vak NLT, maar kan ook binnen de 
natuurkundelessen gebruikt worden. 
Het lesmateriaal [6] is beschikbaar 
voor reguliere vwo-scholen. 
De module bestaat uit drie delen. 
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Het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) is een keuzevak voor bèta-
leerlingen, naast de bekende vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en biologie. NLT is een geïntegreerd bètavak en gaat over onderwerpen 
die de disciplines overstijgen. Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, 
wetenschap en technologie komen aan bod in de vorm van modules over 
onderwerpen als nanowetenschap, de invloed van ijs op het klimaat en hart 
en bloedvaten. Op dit moment is er keuze uit ruim 70 gecertificeerde mo-
dules; docententeams stellen daaruit een programma samen van 11 modu-
les (voor vwo) met voldoende spreiding over de domeinen.

Het schoolvak NLT

Deel A gaat over de golf-deeltje-
dualiteit bij licht en elektronen, de 
waarschijnlijkheidsinterpretatie van 
de golf(functie) en het verband tus-
sen golflengte en impuls. Het model 
‘deeltje in een doosje’ wordt gebruikt 
als eenvoudig quantummodel voor 
atomen en andere systemen. Lastig 
en abstract voor de meeste leerlingen, 
maar voor sommigen vooral fascine-
rend. Een leerling zei na afloop: “Ik 
had wel eens van quantummechanica 
gehoord, maar altijd als iets compleet 
onbegrijpelijks. En nu heb ik er toch 
wat over geleerd”.
In deel B maken leerlingen kennis met 
elementaire deeltjes. Een leerling zei 
hierover: “Je kreeg echt het idee dat je 
bezig was met fundamentele natuur-
kunde, hoe de natuur in elkaar zit, en 
dat is fascinerend!”. Verderop in dit 
artikel besteden we meer aandacht 
aan dit deel van de module.
Het laatste deel van de module ge-
bruikt de quantumtheorie uit deel A 
om chemische eigenschappen en ver-
schijnselen te verklaren: hoe de elek-
tronenconfiguratie van de verschillen-
de elementen de basis vormt van het 
periodiek systeem en zo verschillen 
in reactiviteit en valenties kan verkla-
ren. Het verschil tussen sigma- en pi-
bindingen en hoe deze bindingen de 
vorm van het molecuul bepalen. Ook 
dit deel van de module heeft zijn fans: 
“Ik heb een stuk meer duidelijkheid 
over hoe het periodieke systeem is be-
dacht, geniaal gewoon!”.

Elementaire deeltjes 
in de module
De leidende vragen bij dit deel van de 
module zijn: hoe neem je deeltjes waar 
en hoe meet je hun eigenschappen; en 
hoe kom je van waarnemingen tot een 
theorie over elementaire deeltjes? 
Van de elementaire deeltjes kennen 
leerlingen in 6 vwo eigenlijk alleen 
het elektron, en ze hebben geen idee 
hoe dat ontdekt is – of hoe je deeltjes 
überhaupt ontdekt. Door mee te den-
ken met historische voorspellingen 
en experimenten komen ze erachter 
dat subatomaire deeltjes op allerlei 
manieren ontdekt zijn: op grond van 
een theoretische verwachting, bij toe-
val, gestuurd door technische ontwik-
kelingen... 
Zo is er een werkblad over Operatie 
Poltergeist, het experiment van Co-
wan en Reines uit 1956 over de ont-
dekking van het neutrino. Pauli had in 

1930 het bestaan van neutrino’s voor-
speld maar het was pas mogelijk om 
ze experimenteel aan te tonen toen er 
kernreactoren als neutrinobron be-
schikbaar kwamen. In 1953 voerden 
Cowan en Reines een experiment uit 
met de kerncentrale van Hanford. De 
leerlingen bestuderen de opzet van het 
experiment en de resultaten en ze ana-
lyseren waarom deze resultaten geen 
eenduidige conclusie opleverden, 
maar die van een later experiment met 

iets gewijzigde meetopstelling wel. 
De ontdekkingen van proton, neu-
tron, pionen, kaonen en nog veel 
meer deeltjes na de intrede van ver-
snellers en bellenvaten, zorgen bij de 
leerlingen voor dezelfde wanhoop die 
de onderzoekers uit de jaren vijftig 
ondervonden. “Ik krijg hoofdpijn van 
al die deeltjes”, zuchtte er een. 
Gelukkig komen dan allerlei manie-
ren om die stortvloed aan deeltjes te 
ordenen aan bod. Deeltjes zonder 

Twee JCU-leerlingen bekijken ATLAS (excursie 2008).
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wisselwerking met de kern noemen 
we leptonen en deeltjes met wissel-
werking hadronen. Lichte hadronen 
noemen we mesonen en zware baryo-
nen. Het bestuderen van reacties tus-
sen deeltjes levert wetmatigheden op 
als behoud van leptongetal en bary-
ongetal. Leerlingen zijn verbaasd dat 
wetenschap zo werkt: kun je ‘zomaar’ 
nieuwe begrippen en wetmatigheden 
introduceren?
Hoe productief dat kan zijn, ervaren 

Ton van der Valk 
(1949) is curricu-
lumcoördinator bij 
het Junior College 
Utrecht en docent/
onderzoeker bij het 
Freudenthal Insti-
tuut voor Didactiek 
van Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen van de Universiteit Utrecht. Hij stu-
deerde theoretische natuurkunde in Lei-
den en promoveerde in 1992 in Utrecht 
op het gebied van de didactiek van het 
energiebegrip. Hij was voorafgaande 
aan zijn huidige functie docent natuur-
kunde in het voortgezet onderwijs, 
lesmateriaalontwikkelaar bij het PLON-
project, onderzoeker en lerarenopleider 
natuurkunde aan de UU.

ze met de ordening van Gell-Mann 
van de dan bekende hadronen volgens 
lading en vreemdheid. Dat leidt eerst 
tot de voorspelling van het Ω--deeltje, 
vervolgens tot het idee van quarks en 
uiteindelijk tot het Standaardmodel. 
Dat overtuigt de leerlingen van de 
kracht van het natuurkundig denken.
Deel B van de module sluit af met een 
werkblad waarin de leerlingen metin-
gen van de DELPHI-detector analyse-
ren. Op de website Hands on CERN [7] 

staan 1000 metingen van elektron-
positronbotsingen met een energie 
van 91 GeV en uitleg over analyse 
van de metingen. Deze identieke 
botsingen hebben – typisch quan-
tummechanica – verschillende mo-
gelijke uitkomsten. De leerlingen 
analyseren in 24 duo’s elk 25 me-
tingen. De 600 resultaten worden 
in één tabel gezet en vergeleken 
met de theoretische verwachting. 
Het blijkt dat deze waarden binnen 
1% overeenkomen. 

JCU-community en 
de excursie naar CERN
Een belangrijk doel van het Junior 
College Utrecht is om de JCU-leer-
lingen tot een community te ma-

ken van gelijkgestemde jonge mensen 
(en hun docenten) die elkaar vinden 
in hun enthousiasme voor de bèta-
vakken. Die community wordt in het 
begin van de 5e klas vooral gedragen 
door sociale activiteiten, maar krijgt 
in de loop van het twee jaar steeds 
meer inhoud: de leerlingen werken 
samen aan opdrachten en onderzoek, 
geven elkaar feedback op presentaties 
en discussiëren over allerlei bèta-on-
derwerpen. 
De huidige 6vwo-leerlingen brach-
ten in november 2012 een tweedaags 
bezoek aan CERN. Omdat de LHC in 
bedrijf was, was toegang onder de 
grond tot de detectoren en de tunnel 
niet mogelijk. Maar er viel nog genoeg 
te zien. Onze leerlingen bezochten de 
besturingskamers van de LHC en de 
Atlasdetector. Een promovendus van 
Nikhef vertelde over zijn onderzoek 
met de LHC en het laatste nieuws over 
higgs. Ze zagen magneten en trilhol-
tes voor het afbuigen en versnellen 
van de protonen, de opstelling waar 
antiwaterstofatomen werden gemaakt 
en hoorden over onderzoek naar coa-
tings op de binnenkant de versneller-
buis die het vacuüm helpen verhogen. 
Indrukwekkend, interessant en bo-

JCU-leerlingen in het cryo-lab van CERN.
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vendien realiseerden ze zich dat ze al 
heel wat konden begrijpen. 
De excursie naar CERN zet de JCU-
community in een nieuw perspectief: 
dat van een community van beroeps-
onderzoekers. Ze ervaren het enthou-
siasme van de CERN-medewerkers 
die hun drukke bezigheden onderbre-
ken om hen rond te leiden. Dat maakt 
een grote indruk en leert hen iets over 
hoe interessant onderzoek kan zijn. 
Dat verklaart waarom de CERN-excur-
sie ook een succes is voor leerlingen 
die meer in life sciences geïnteres-
seerd zijn. Zo schreef een leerling, als 
dank aan de inleiders op CERN: “The 
introduction to CERN was very helpful to 
understanding how all the different people 

Inleiding: Kwantumstructuur van de materie

Deel A Golven en deeltjes
Licht en elektronen: golven of deeltjes?
Materie: opgesloten elektronen

Deel B Elementaire deeltjes
Fundamentele bouwstenen van de materie
Elektronen en hun soortgenoten
Een dierentuin aan deeltjes
En hoe zit het met de krachten?
Het Standaardmodel toegepast

Deel C Kwantumchemie
Bouw van atomen
Valentiebindingsenergie
Moleculaire orbitaaltheorie

De inhoud van de module

at CERN work together to make CERN a 
successful project”.

Effect op leerlingen
Het effect van het kennisnemen van 
de quantumtheorie en van het bezoek 
aan CERN op onze leerlingen is groot. 
Sommige leerlingen worden zo en-
thousiast dat ze hun thesis (een uitge-
breide versie van het profielwerkstuk) 
over quantummechanica doen, zoals 
dit jaar Renske, Menno en Philippe, 
die bij het Debye Instituut onderzoek 
deden aan wolken atomen die net iets 
warmer zijn dan een Bose-Einstein-
condensaat. 
De ervaringen werken ook door in de 
studiekeuze van sommige leerlingen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afstu-
deerspeech van Rolf bij de ontvangst 
van zijn JCU-getuigschrift in 2011: 
“Toen ik naar het JCU kwam, wist ik 
zeker dat ik geneeskunde wilde stude-
ren. (...) Bij het JCU kwam ik heel veel 
te weten over natuurkunde en dit vak 

begon mij ontzettend te boeien. Het 
gaf namelijk allemaal verklaringen 
over hoe het leven was opgebouwd. 
(…) Het is vooral de module Kwan-
tumstructuur van de materie die mij de 
interesse in natuurkunde heeft be-
zorgd. Zo kregen we namelijk van al-
les te weten over allemaal onbekende 
deeltjes, zoals pionen en kaonen, nog 
nooit van gehoord. Bovendien gaf die 
module ook kennis over dingen die 
je in de natuurkundeles geleerd had, 
maar die niet helemaal zo zaten. Aan-
vankelijk leerden we bij natuurkunde 
dat elektronen in banen om een kern 
van een atoom draaien, maar bij die 
module bleek dat een elektron bij een 
kern heel onbepaald is en helemaal 
niet in banen om een kern heen be-
weegt. Dat vond ik dus interessant, 
want wat we eigenlijk geleerd hadden 
is dat er steeds verder gekeken kan 
worden naar wat precies de waarheid 
is van onze wereld. Ik heb ervoor ge-
kozen om volgend jaar natuurkunde 
en wiskunde te gaan studeren.”

Noten en referenties
1 www.sirius.nl.
2 www.betaexcellent.nl.
3 www.schoolaanzet.nl/excellentie.
4 NTvN 70-5, pagina: 4.
5 www.betavak-nlt.nl.
6 www.betasteunpunt-utrecht.nl/index.

php?pid=192.
7 hands-on-cern.physto.se.

In 2009 maakten de leerlin-
gen een Youtube-filmpje naar 
aanleiding van hun bezoek aan 
CERN, waarin ze zowel het prin-
cipe van de deeltjesversneller 
als hun plezier aanschouwelijk 
maken: http://www.youtube.
com/watch?v=SEju70HOYQY.

CERN-filmpje
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Belangrijke woorden uit de module.


