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Leeswijzer
Wilt u snel een indruk krijgen van het project en van het voorbeeldlesmateriaal, dan
kunt u het beste beginnen met het lezen van de inleiding.
Verder bestaat deze docentenhandleiding uit vijf delen:
- Een algemeen deel waarin de uitgangspunten van het project worden beschreven.
- Twee delen over de start van het project: over de startmodule en over de
algemene vaardigheden en rubrics; die laatste kunnen ook heel goed voorafgaand
aan het project worden geïntroduceerd.
- Twee vakspecifieke delen: één over biologie en Nask 1 en 2 en één over
Nederlands.
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Inleiding
Deze docentenhandleiding heeft betrekking op het project CSI dat SLO in 2015 en
2016 in samenwerking met docenten van Het Erasmus in Almelo ontwikkelde. Daarbij
werd voortgebouwd op bestaand lesmateriaal van het Baudartius College in Zutphen
en van NTR: Schooltv.

Typering lesmateriaal
In het CSI-project staan de leerlingen voor de taak een (gefingeerde) moord die heeft
plaatsgevonden in een museum, te helpen oplossen. Leerlingen gaan in groepjes op
zoek naar de dader en komen door het zelfstandig en gezamenlijk beantwoorden van
een aantal gegeven vragen (zoals: Van wie zijn de bloedsporen op het dode lichaam?
Van wie zijn de haren op het dode lichaam? Wie kan het raam hebben geforceerd?)
tot conclusies over wie de moord wel of niet gepleegd kan hebben. De conclusies en
de wijze waarop zij tot hun conclusies zijn gekomen presenteren zij in de vorm van
een journaalbericht. Daarbij gebruiken zij kennis en vaardigheden van de vakken
biologie, Nask 1 en 2 en Nederlands.

Wat leerlingen gaan leren
De leerlingen maken zich kennis en vaardigheden eigen voor de vakken biologie,
Nask 1 en 2 en Nederlands en werken tegelijkertijd aan de ontwikkeling van hun
algemene vaardigheden (zie deel III). De werkwijze in het project laat de leerlingen op
een gestructureerde wijze kennismaken met een manier van leren zoals die in het
mbo gebruikelijk is: leerlingen werken met opdrachten waarbij een beroep wordt
gedaan op zelfstandig leren, samenwerken, presenteren en kritisch en abstract
denken. Met behulp van rubrics komt ook het reflecteren op de beheersing van deze
vaardigheden aan de orde. Het project heeft daarnaast ook een functie in het kader
van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Leerlingen gaan in gesprek met hbostudenten en komen in contact met verschillende beroepsbeoefenaren en
werksituaties – dit laatste afhankelijk van de specifieke activiteiten die de school
toevoegt.

De introductie van algemene vaardigheden en rubrics
Als de leerlingen nog niet gewend zijn bewust te werken aan de ontwikkeling van
algemene vaardigheden, is het nodig hierbij stil te staan. Datzelfde geldt voor het
werken met rubrics. Het werkt het beste als de leerlingen hiermee stapsgewijs
kennismaken, voorafgaand aan de projectweek. Deze aanpak wordt beknopt
beschreven in deel III van deze handleiding, en meer uitgebreid op de website
doorstroom vmbo, zie http://doorstroomvmbo.slo.nl/ontwikkelingen-van-algemenevaardigheden.
Wanneer er geen gelegenheid is om de algemene vaardigheden en het werken met
de rubrics voorafgaand aan de projectweek bij de leerlingen te introduceren, dan dient
hiervoor aan het begin van de projectweek tijd te worden uitgetrokken. Samen met de
leerlingen kan stilgestaan worden bij elk van de vier vaardigheden die in dit project
aan de orde zijn. In hoeverre kunnen leerlingen zich iets voorstellen bij de
vaardigheden en de verschillende aspecten daarvan? Welke ervaringen hebben zij
ermee? Het is denkbaar hierbij ook meteen de rubrics te introduceren. Maar daarmee
kan ook gewacht worden tot het einde van dag 1 of dag 2. Dan kunnen leerlingen
meteen een link leggen met hun concrete ervaringen in het project.
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Voor wie is het voorbeeldlesmateriaal bedoeld?
Het voorbeeldmateriaal is gemaakt voor derdeklasleerlingen van de gemengde en
theoretische leerweg van het vmbo, die (nog) niet zoveel ervaring hebben met
zelfstandig leren en met samenwerken. Daarbij is ervan uitgegaan dat de leerlingen
aan de ene kant behoefte hebben aan tamelijk sturende opdrachten, maar aan de
andere kant een bepaalde ruimte nodig hebben om te leren samenwerken en te leren
zelfstandig hun werk te organiseren en uitvoeren. De gekozen structuur geeft
docenten die nog niet zoveel ervaring hebben met het ondersteunen en begeleiden
van deze manieren van leren, een zeker houvast.
Er kunnen leerlingen zijn die in het derde leerjaar de vakken biologie, Nask 1 en 2 niet
allemaal (meer) volgen. De vakinhouden in dit project zijn voor hen relevant als
algemene kennis.

Wat is nodig voor een succesvol project?
In dit project maken de leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen voor de vakken
biologie, Nask 1 en 2 en Nederlands en werken zij tegelijkertijd aan de ontwikkeling
van algemene vaardigheden.
Om deze doelen te realiseren is - naast uitdagend lesmateriaal – van belang dat de
betrokken docenten een gedeelde visie hebben op de wenselijkheid en de vormgeving
van dit type onderwijs. Omdat het succes van het project mede bepaald wordt door de
mate van samenwerking tussen de docenten, dienen zij bereid te zijn om onderling af
te stemmen en van elkaar te leren.
Daarnaast zullen zij moeten beschikken over de nodige vaardigheden in het
observeren en begeleiden van leerling(groepjes) en in het bespreken van de
voortgang van het leerproces met de betrokken leerlingen.
Uitvoering van dit soort projecten stelt ook eisen wat betreft organisatorische
randvoorwaarden. Docenten en leerlingen moeten de beschikking hebben over
voldoende ruimtes en leermiddelen, daarnaast is het van groot belang dat er op het
juiste moment voldoende vakdocenten beschikbaar zijn en dat er continuïteit is in de
begeleiding van leerlingen.
Leerlingen hechten daarnaast grote waarde aan de mogelijkheid om ook buiten de
school leeractiviteiten uit te voeren.

Beproefd materiaal
Het voorbeeldlesmateriaal is in januari 2016 uitgeprobeerd op VMBO De Spindel in
Hengelo en in juni 2016 op Het Erasmus in Almelo 1. Op beide scholen heeft een
uitgebreide evaluatie plaatsgevonden, waarbij vragenlijsten zijn ingevuld door
leerlingen en docenten en waarbij met beide groepen gesprekken hebben
plaatsgevonden. Op grond van deze evaluaties is het voorbeeldlesmateriaal herzien
en is deze docentenhandleiding geschreven.

1

De Spindel en Het Erasmus nemen beide deel aan het 'Toptraject', een samenwerkingsverband van
vmbo-scholen in de regio Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogeschool. Het Toptraject werkt sinds
2012 aan de ontwikkeling van een doorgaand leertraject voor getalenteerde en praktisch ingestelde
leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Doel is
om de doorstroom vmbo-mbo-hbo te bevorderen, uitval en tussentijds switchen tegen te gaan en kansrijke
leerlingen extra mogelijkheden te bieden. Het Toptraject begint in het vmbo in leerjaar 3. Zie voor meer
informatie: www.toptraject.nl.
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I. Uitgangspunten bij het lesmateriaal
Achterliggende visie
Met het voorbeeldlesmateriaal wordt beoogd dat leerlingen tegelijkertijd vakspecifieke
én algemene kennis en vaardigheden ontwikkelen. Bij de vakspecifieke kennis gaat
het om leerstof voor de vakken biologie, Nask 1 en 2 en Nederlands. Bij de algemene
vaardigheden gaat het om een aantal vaardigheden waarvan de beheersing ertoe
bijdraagt dat de leerlingen met meer kans op succes kunnen doorstromen naar mbo of
havo, en later eventueel hbo. Daarnaast maken de leerlingen kennis met enkele
beroepen en opleidingen die verband houden met het onderwerp. Vanwege de
vakspecifieke doelen heeft het voorbeeldmateriaal een tamelijk sturende structuur.

De leerdoelen
Algemene onderwijsdoelen
Door de werkwijze in het project komen bijna alle eindtermen aan de orde van de zes
algemene onderwijsdoelen uit de preambule bij de avo-vakken in het vmbo:
- werken aan vakoverstijgende vaardigheden
- leren uitvoeren
- leren leren
- leren communiceren
- leren reflecteren op het leer- en werkproces
- leren reflecteren op de toekomst.
Algemene vaardigheden
In dit project ontwikkelen de leerlingen zich (verder) in de algemene vaardigheden:
- zelfstandig leren
- samenwerken
- presenteren
- kritisch en abstract denken
Het werken aan algemene vaardigheden heeft het meeste rendement als docenten
deze vaardigheden expliciet als leerdoel benoemen en een herkenbare plek geven in
het leerproces. Het is – als voorbeeld – niet alleen belangrijk dat leerlingen
opdrachten krijgen waarbij zij moeten samenwerken, maar vooral dat zij leren
samenwerken.
Biologie en Nask 1 en 2
Voor biologie en Nask doen de leerlingen kennis en vaardigheden op met betrekking
tot de leerstofonderdelen:
- Bloed
De leerlingen oefenen met de eindterm BI/V/1, die gaat over bescherming en
antistoffen, waarbij bloedgroepbepaling met het ABO-systeem een belangrijke
rol speelt.
- Krachten en hefbomen
De leerlingen oefenen met de eindterm NASK1/V/2, die gaat over
constructies, waarbij gevraagd wordt berekeningen te maken en redeneringen
uit te voeren met het moment van een kracht.
- Voedselindicatoren
De leerlingen oefenen met de eindterm BI/K/3 door specifieke hulpmiddelen
zoals indicatoren (jodium en kalkwater) te gebruiken. Daarnaast oefenen zij
met de eindterm NASK2/K/7, die gaat over water, zuren en basen, waarbij
wordt verondersteld dat leerlingen een aantal indicatoren kunnen noemen en
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-

-

kunnen uitleggen, hoe met behulp van een indicator kan worden nagegaan of
een oplossing zuur, basisch of neutraal is.
Haar
De leerlingen oefenen met een klein gedeelte van de eindterm BI/K/11 die
gaat over het reageren op prikkels, waarbij kennis wordt verondersteld van
haarzakjes en haarspieren in verband met de bouw en functie van de huid.
Vingerafdrukken
Kennis van vingerafdrukken komt niet voor in één van de eindtermen.
Beweging
De leerlingen oefenen met de eindterm NASK1/K/9 door de gemiddelde
snelheid te berekenen van een bewegend voorwerp en (s, t) en (v, t)
diagrammen te maken van bewegingen en deze in samenhang te
interpreteren.

Op deze terreinen leren zij onder begeleiding van de docenten onderzoek te doen,
hiervan verslag te leggen en conclusies te trekken. De specifieke leerdoelen voor elk
van deze onderdelen zijn te vinden in deel IV van deze docentenhandleiding en op de
voorbladen van elk van de modules van het leerlingenmateriaal.
Nederlands
Voor Nederlands leren de leerlingen een journaalbericht te maken in de vorm van een
filmpje van maximaal vijf minuten. Met het maken van een journaalfilmpje oefenen de
leerlingen zich in eindterm NE/K/5 van het domein Spreek- en gespreksvaardigheid
van het examenprogramma Nederlands voor de gemengde en theoretische leerweg.
Er kan eventueel ook voor worden gekozen de leerlingen een nieuwsbericht in de
vorm van een artikel te laten schrijven. De ervaring uit de pilots laat zien dat wanneer
de leerlingen de keus wordt geboden tussen het schrijven van een artikel en het
maken van een journaalbericht, de meesten kiezen voor een artikel. De leerlingen
geven daarvoor zelf als reden dat zij dat gemakkelijker vinden. Het leren schrijven van
een artikel maakt deel uit van het reguliere programma Nederlands en de
voorbereiding op het centraal examen. Leerlingen zijn daarmee al bekend en
docenten en leerlingen zijn gewend aan een bepaalde beoordelingswijze. In deze
handleiding gaan we daarom niet in op het schrijven van een artikel en de
beoordelingscriteria daarvoor, maar richten we ons op de minder bekende vorm van
een journaalbericht. Mocht toch gekozen worden voor het schrijven van een artikel,
dan verdient het aanbeveling om werkvormen te kiezen waarbij de leerlingen moeten
samenwerken.
LOB
De pilotscholen hebben ervoor gekozen de volgende leerdoelen voor LOB aan het
project toe te voegen:
 Het verwerven van kennis over de inhoud van een aantal beroepen die te maken
hebben met recherchewerk en met forensisch laboratoriumonderzoek. Bij het
laatste gaat het om analytische technieken waarmee biologische of chemische
informatie uit bewijsmateriaal kan worden gehaald.
 Het verwerven van kennis over de doorstroommogelijkheden voor leerlingen naar
het hbo, met name via het mbo.
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De inhoud van het voorbeeldmateriaal
Het voorbeeldmateriaal gaat over een (gefingeerde) moord in een museum. De
leerlingen hebben de opdracht deze te helpen oplossen. Daarbij gaan zij in groepjes
op zoek naar de dader en komen door het zelfstandig en gezamenlijk beantwoorden
van onderstaande vragen tot conclusies over wie de moord wel of niet gepleegd kan
hebben:
- Van wie zijn de bloedsporen op het dode lichaam?
- Wie kan het raam hebben geforceerd?
- Van wie is het braaksel op het dode lichaam?
- Wie was waar op het moment van de moord?
- Van wie zijn de haren op het dode lichaam?
- Van wie zijn de vingerafdrukken op het wapen?
Uiteindelijk doen zij in een journaalbericht (of een artikel) verslag van hun onderzoek
en de conclusies met betrekking tot de dader.
Eén van de pilotscholen heeft het project uitgevoerd onder de titel 'Criminaliteit'. Dit
biedt de mogelijkheid om ook leerstof uit maatschappijleer 2 in het project op te
nemen. Met name eindterm 14 van domein ML2/K/8: Criminaliteit en rechtsstaat uit
het examenprogramma biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Mogelijke
complicatie hierbij is dat maatschappijleer 2 een keuzevak is, dat niet door alle
leerlingen wordt gekozen. Maar ook hier geldt dat deze vakinhoud voor hen relevant is
als algemene ontwikkeling.

Leeractiviteiten
Algemene vaardigheden
De ontwikkeling van algemene vaardigheden vraagt om gerichte, terugkerende en
bewuste oefening. Daarbij kunnen rubrics een belangrijke rol spelen. Leerlingen
krijgen door het gebruik van rubrics greep op de betreffende vaardigheden. Ze leren
zichzelf te beoordelen en feedback te geven aan medeleerlingen. Ook de docent kan
met behulp van de rubrics feedback geven aan de leerlingen en met hen in gesprek
gaan over verdere ontwikkelstappen. Ontwikkeling staat bij het gebruik van rubrics
voorop, niet beoordeling. (Lees meer over het werken met rubrics op
http://doorstroomvmbo.slo.nl/Paginas/werken-rubrics-algemene-vaardigheden.aspx.)
Biologie en Nask 1 en 2
De centrale opdracht van het project voor de leerlingen is te onderzoeken wie de
moord gepleegd kan hebben en wie niet. De leerlingen voeren gezamenlijk in een
groepje, stapsgewijs en onder begeleiding van docenten, verschillende onderzoeken
en experimenten uit, beantwoorden gegeven vragen en trekken voor elk van de
eerdergenoemde leerstofonderdelen conclusies over wie de moord wel of niet
gepleegd kan hebben.
Nederlands
De leerlingen maken in groepjes een journaalbericht. Hierbij gaat het om een filmpje
van maximaal vijf minuten, dat bestaat uit een gesproken tekst en beeldmateriaal
zoals foto's en/of filmfragmenten. Voor het journaalbericht zijn eisen geformuleerd op
het gebied van inhoud en vorm (zie deel V van deze handleiding).
De leerlingen werken vanaf het begin samen aan één product. Het gaat erom dat zij
samen bespreken waar het bericht over zal gaan en welke bronnen zij gaan
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gebruiken, en dat zij samen de inhoud van het bericht bepalen en zorg dragen voor de
vormgeving van het product.
De filmpjes worden aan het eind van het project vertoond voor docenten en
medeleerlingen.
LOB
Op een van de pilotscholen hebben de leerlingen een gastles gehad van een
rechercheur, op de andere pilotschool van twee wijkagenten, een rechercheur en een
hbo-student van de opleiding Crime Science van Saxion. Leerlingen waardeerden
deze gastlessen positief. Het leereffect van deze gastlessen zou nog extra kunnen
worden verhoogd door de leerlingen van tevoren of tussentijds de opdracht te geven
gerichte vragen te formuleren die te maken hebben met hun eigen interesses,
ambities en capaciteiten.
Met betrekking tot de doorstroom naar het hbo nodigde de ene school een
gastspreker uit van het Toptraject en koos de andere ervoor de decaan hierover een
extra les te laten geven.

Leeromgeving
Benodigde klaslokalen
De leeractiviteiten voor biologie en Nask 1 en 2 vinden merendeels plaats in
practicumlokalen. Uitvoering van de leerstofonderdelen 'Van wie zijn de
vingerafdrukken op het wapen?' en 'Wie was waar op het moment van de moord?' kan
ook in andere lokalen plaatsvinden. Door de verschillende leerstofonderdelen per klas
in een andere volgorde aan te bieden, kan er optimaal gebruik worden gemaakt van
de beschikbare practicumlokalen.
Ook de afsluiting van het project, bijvoorbeeld met een vertoning van de
journaalberichten die de leerlingen hebben gemaakt, kan in reguliere klaslokalen
plaatsvinden. Tenminste als dit per klas wordt georganiseerd. Als een school er (al
dan niet om praktische redenen) voor kiest dit met meer klassen samen te doen,
vraagt dit natuurlijk om een grotere ruimte.
School en buitenwereld
De pilotscholen hebben in de vorm van gastlessen de buitenwereld de school
binnengehaald. Dit heeft zich vooral geconcentreerd rond activiteiten met betrekking
tot LOB (zie hierboven). Ideeën om ook activiteiten buiten de school te organiseren,
zoals het bezoeken van een laboratorium en een politiebureau (of door leerlingen zelf
bezoeken te laten regelen) zijn niet tot uitvoering gebracht. Dit soort activiteiten
worden door leerlingen meestal wel zeer gewaardeerd.
Bronnen en materialen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de benodigde leer- en hulpmiddelen per
leerstofonderdeel (module):
Module A: Van wie zijn de bloedsporen op het dode lichaam?
- website: www.studiobc.nl
- microscoop
- antistoffen A en B
- objectglaasjes
- bloedmonster

 10

Module B: Wie kan het raam hebben geforceerd?
- computer met internet
- stukken hout
- schroeven
- klauwhamers
- veiligheidsbrillen en bescherming
Module C: Van wie is het braaksel op het dode lichaam?
- voedingsmonster
- indicatoren
- reageerbuizen
- reageerbuisknijpers
- demiwater
- voedingsstoffen
- brander
- pincet
Module D: Wie was waar op het moment van de moord?
- meetlint
- krijt
- stopwatch
- pen en papier
- fiets
Module E: Van wie zijn de haren op het dode lichaam?
- website: www.studiobc.nl
- microscoop
- pen en papier
Module F: Van wie zijn de vingerafdrukken op het wapen?
- website: www.studiobc.nl
- bijlagen en tabellen
Module G: Journaalbericht over het onderzoek
- opnameapparatuur (bv. smartphone of iPad)
- computers met programmatuur voor de montage van het filmpje

Onderwijstijd
Onderwijstijd per module
Hieronder wordt aangegeven wat de benodigde onderwijstijd per leerstofonderdeel is.
Daarbij is de tijd voor klassikale (of groepsgewijze) instructie door de docent opgeteld
bij de tijd die de leerlingen besteden om de centrale opdracht van een module uit te
voeren.
De introductie en de afsluitende presentatie van het project kunnen plenair
georganiseerd worden of per klas/groep.
Leerstofonderdeel

Inhoud

Vak

Onderwijstijd
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Startmodule

De introductie van het
project bij de leerlingen

Uit te voeren
door alle
betrokken
vakken

1 lesuur (van 50
minuten)

Module A

Van wie zijn de
bloedsporen op het dode
lichaam?

Biologie

2 lesuren

Module B

Wie kan het raam hebben
geforceerd?

Nask 1

2 lesuren

Module C

Van wie is het braaksel op
het dode lichaam?

Biologie

2 à 3 lesuren

Module D

Wie was waar op het
moment van de moord?

Nask 1

2 lesuren

Module E

Van wie zijn de haren op
het dode lichaam?

Biologie

2 lesuren

Module F

Van wie zijn de
vingerafdrukken op het
wapen?

Biologie

1 lesuur

Module G

Journaalbericht over het
onderzoek

Nederlands

3 lesuren

Nederlands

1 à 2 lesuren,
afhankelijk van
de vorm

Presentatie
journaalbericht

Afsluiting
project

Evaluatie, toetsing en
beoordeling

1 à 2 lesuren,
afhankelijk van
de activiteiten

Uitvoering van het project in één week of spreiding over meerdere weken?
Het project kan uitgevoerd worden in één schoolweek, als dit qua organisatie en
randvoorwaarden haalbaar is. Eventueel kan er ook gekozen worden voor een andere
planning.
De pilotscholen hebben het project in één week uitgevoerd. In het weekrooster werd
vastgelegd wanneer de introductie van het project zou plaatsvinden, wanneer de
verschillende klassen bepaalde modules kregen aangeboden, wanneer er gastlessen
zouden plaatsvinden en wanneer de leerlingen de ruimte hadden om in groepjes
verder te werken aan de opdrachten in de modules en aan de eindopdracht.
Uiteraard was hierbij de inzet van docenten gepland. Op één van de scholen werd het
rooster zo aangepast dat er op de gewenste momenten steeds vakdocenten
beschikbaar waren voor instructie en begeleiding, aangevuld met mentoren van de
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betreffende klassen voor extra begeleiding van de leerlingen bij het verder werken aan
de modules en de eindopdracht. Op de andere school hadden sommige docenten
tijdens de projectweek soms lesverplichtingen in andere leerjaren en waren daardoor
slechts beperkt inzetbaar in het project. Het kwam daardoor voor dat lessen werden
gegeven door niet-vakdocenten. Ook was er daardoor een grote wisseling in
begeleiders. Dit bracht deze school bij de evaluatie tot de conclusie dat zij het project
een volgende keer op een andere manier zouden willen organiseren: in een lintvorm.
Het project zou dan gespreid worden over meerdere weken waarbij een vast dagdeel
van de week hiervoor zou worden vrijgeroosterd, met inroostering van een groep
docenten die de vaklessen zouden kunnen geven en daarnaast voor de gewenste
continuïteit in de begeleiding zouden kunnen zorgen.
Rollen van docenten
De docenten biologie, Nask 1 en 2 en Nederlands vervullen bij de uitvoering van het
project zowel de rol van instructeur als die van begeleider. Zij verzorgen zodanige
instructie met betrekking tot de vakspecifieke leerstofonderdelen dat de leerlingen
zelfstandig en in groepjes aan het werk kunnen. Vervolgens begeleiden zij de
leerlingen bij het verwerken van informatie; waar nodig geven zij aanwijzingen of
suggesties waardoor de leerlingen gestimuleerd worden zelf naar oplossingen te
zoeken voor hun vragen of problemen. Het is niet de bedoeling dat zij de leerlingen
sturen of kant-en-klare antwoorden geven. De leerlingen moeten immers zoveel
mogelijk zelf de leerstof verwerken en de kans krijgen om te ervaren hoe het is om
zelf de benodigde activiteiten te plannen en uit te voeren.
Op één van de pilotscholen was er voor elke klas naast de vakdocent een mentor
beschikbaar voor de begeleiding van het leerproces van de leerlingen. In de praktijk
bleek dat dit alleen functioneert als de mentoren in voldoende mate kennis hebben
genomen van de inhoud van de modules en wanneer zij oog hebben voor het
groepsproces waarin leerlingen oefenen met zelfstandig leren en samenwerken.
Speciale aandacht vraagt de begeleiding ten aanzien van het werken met rubrics. Niet
alleen de leerlingen, maar ook de docenten moeten thuis raken in het bewust werken
aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden. Zij moeten de leerlingen feedback
geven en hen leren reflecteren, waarbij de rubrics als instrument gebruikt kunnen
worden (zie de toelichting in deel III).
Groepering van de leerlingen
Er wordt bij het project vanuit gegaan dat er gewerkt wordt met wisselende
groepsgroottes. Bij het zelfstandig werken aan de modules werken de leerlingen in
vaste kleine groepjes. De school bepaalt hoe groot deze groepjes zijn. Voor instructie
en voor practica zal de groepsgrootte afhangen van de beschikbare ruimten en
faciliteiten. De opening en de afsluitende presentatie van het project kunnen klassikaal
plaatsvinden of met alle leerlingen samen.
De groepjes die zelfstandig aan de opdrachten in de modules werkten, bestonden op
de ene school uit gemiddeld drie leerlingen, en op de andere school uit gemiddeld
zes. Op de school waar de leerlingen in groepjes van drie werkten, waren leerlingen
en docenten hier heel tevreden over. Als voordelen benoemen zij dat zo'n groep niet
te groot is voor het samen werken achter de computer, en dat er voldoende maar ook
weer niet te veel groepsdynamiek is om het zelfstandig en samen leren te oefenen.
Dat de andere school koos voor groepjes van zes had ermee te maken dat het project
op die school tegelijkertijd werd uitgevoerd in een derde en vierde klas en tevens werd
gebruikt als kennismaking tussen leerlingen uit die klassen. In de evaluatie werd
geconstateerd dat het project hier ook aan heeft bijgedragen. Daar staat tegenover
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dat de grootte van de groepjes ertoe leidde dat de taakverdeling soms moeizaam
verliep en dat sommige leerlingen makkelijk achterover konden leunen.

Evaluatie, toetsing en beoordeling
Begeleiding en feedback
Tijdens het werken aan de opdrachten van de modules geven de (vak)docenten de
leerlingengroepjes per module feedback op de conclusies en op de wijze waarop zij
daartoe zijn gekomen. De docent Nederlands begeleidt de leerlingen bij het
voorbereiden en het maken van het journaalbericht.
Daarnaast geven de docenten (vakdocenten en mentoren) de leerlingen feedback op
de wijze waarop zij de algemene vaardigheden in het project hebben ingezet. Voor
reflectie en feedback met betrekking tot de algemene vaardigheden wordt gebruik
gemaakt van rubrics. Gedurende de week wordt regelmatig aandacht geschonken aan
de algemene vaardigheden, bijvoorbeeld door aan het eind van elke projectdag met
behulp van de rubrics stil te staan bij één van de vaardigheden en leerlingen daarbij
niet alleen naar zichzelf te laten kijken, maar ook elkaar feedback te laten geven. Bij
het invullen kunnen de leerlingen eventueel gebruik maken van hulpbladen waarop
gevraagd wordt om de aspecten van de vaardigheden te koppelen aan concrete
ervaringen of waarnemingen, en concrete voorbeelden te geven (zie hoofdstuk III).
Aan het eind van de projectweek vullen de leerlingen alle rubrics in (ook als zij dat
eerder in de week al eens hebben gedaan). Ze bespreken in hun groepje wat ze
hebben ingevuld en noteren ook de mening van hun groepsgenoten. Zo snel mogelijk
na afloop van de week heeft de mentor met iedere leerling een gesprek over de
ervaringen in de projectweek en de ingevulde rubrics; daarbij geeft de mentor ook
feedback.
Toetsing en beoordeling
Omdat het project ten doel heeft dat leerlingen zowel algemene als vakspecifieke
kennis en vaardigheden ontwikkelen, is ervoor gekozen dat leerlingen aan het eind
van het project een vakinhoudelijke toets biologie en Nask 1 en 2 maken.
Eventueel kan een school ervoor kiezen ook het werk van de leerlinggroepjes aan de
modules in de beoordeling te betrekken, door dit per module (of als geheel van
modules) in een bepaalde verhouding mee te tellen in het eindcijfer van biologie en
Nask.
Bij Nederlands beoordeelt de docent het journaalbericht. Dit doet hij op basis van de
beoordelingscriteria die de leerlingen aan het begin van het project hebben gekregen.
Eventueel kunnen ook de leerlingen een rol krijgen bij de beoordeling van de
journaalberichten. Bij de presentatie van de journaalberichten kunnen de
leerlinggroepjes met de beoordelingscriteria in de hand kijken naar de kwaliteit van
elkaars werk. Daardoor worden zij zich (nog meer) bewust van de eisen waaraan de
nieuwsberichten moeten voldoen. Hun oordeel kan eventueel voor een bepaald deel
meetellen in de eindbeoordeling.
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II. Introductie van het project
Startmodule
Doelen
Leerling maakt kennis met de opzet van het project:
- wat hij in het project gaat leren;
- hoe er in het project gewerkt gaat worden;
- hoe het projectrooster eruitziet;
- hoe de groepjes de resultaten van het onderzoek moeten vastleggen;
- wat het eindproduct van het project is;
- hoe de beoordeling zal plaatsvinden.
Leerling kan na het kijken van de video Wie is de dader? vertellen:
- wat er in het Allard Pierson Museum is gebeurd;
- wie de verdachten zijn en wat hun verhouding is tot het slachtoffer Willem
(mede met behulp van bijlage 1 bij de Startmodule);
- wat voor onderzoeken je kunt doen om de moord te helpen oplossen.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- bekijken van de video Wie is de dader? (Clip 1);
- in groepjes beantwoorden van enkele vragen naar aanleiding van de video;
- deelnemen aan klassikaal gesprek over (de vragen bij) de video;
- luisteren naar de uitleg van de docent over de opzet van het project en vragen
van de docent hierover beantwoorden.
Didactische aanwijzingen
- Vraag aan de leerlingen of zij CSI van televisie kennen, wat voor soort programma
dat is en of zij het leuk vinden om daarnaar te kijken.
- Vertel de leerlingen vervolgens dat zij een project gaan doen waarbij zij ook een
moord moeten oplossen, welke vakken aan het project zullen deelnemen, wat zij
hierbij zullen gaan leren (vakkennis en algemene vaardigheden) en hoe lang het
project zal duren.
- Geef ze de startmodule, laat ze die doorbladeren en verwijs naar bijlage 1 met de
verdachten.
- Vorm groepjes van maximaal 3 leerlingen en laat de leerlingen kijken naar de
video Wie is de dader? (Clip 1). Dat kan in groepjes op de computer of klassikaal
met behulp van projectie op whiteboard of scherm.
- Geef als opdracht bij de video dat zij na het bekijken ervan moeten kunnen
vertellen:
- wat er in het Allard Pierson Museum is gebeurd;
- wie de verdachten zijn en wat hun verhouding is tot het slachtoffer Willem
(mede met behulp van bijlage 1 bij de Startmodule);
- wat voor onderzoeken je zoal kunt doen om de moord te helpen oplossen.
- Geef de groepjes hiervoor 5 à 6 minuten de tijd en bespreek daarna klassikaal wat
zij hebben gevonden.
- Vertel vervolgens hoe er in het project gewerkt gaat worden, hoe de groepjes de
resultaten van het onderzoek moeten vastleggen, wat het eindproduct van het
project is en hoe de beoordeling zal plaatsvinden. Maak hierbij achtereenvolgens
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-

-

gebruik van de volgende begrippen en zet die op het bord: 'modules', 'projectmap',
'journaalbericht', 'toetsen'.
Geef de leerlingen digitaal of op papier een projectrooster, waarop ze kunnen zien
welke activiteiten waar en wanneer en onder wiens leiding zullen plaatsvinden.
Stel de leerlingen tussentijds vragen om te controleren of zij de informatie hebben
begrepen.
Wijs ze erop dat ze de gegeven informatie kunnen terugvinden in de Startmodule.
Laat de leerlingen liefst meteen hierna aan het werk gaan met één van de
modules van biologie of Nask 1 en 2, dan gaat de gegeven informatie meer voor
hen leven.
Herhaal zo vaak als je denkt dat nodig is wat de werkwijze in het project is en wat
er van de leerlingen wordt verwacht. Maak daarbij ook gebruik van de informatie
op de eerste pagina van elk van de modules.

Benodigde leer- en hulpmiddelen
- Clip 1 van Wie is de dader? op website: www.studiobc.nl/introductie.
- Eventueel whiteboard of beamer en projectiescherm.
Onderwijstijd
- 1 lesuur.
Antwoordmodel
- In het Allard Pierson Museum is bewaker Willem van Amerongen vermoord,
met een dolk.
- Verdachten zijn:
- Rachid: hij loopt stage als beveiligingsmedewerker in het museum en
is dus een collega van Willem. Overigens is hij al veroordeeld als de
dader.
- Martha: zij is de ex-vrouw van Willem. Zij werkt 's avonds als
schoonmaakster in het museum.
- Theo: kroegbaas in het café waar Willem veel kwam. Willem had
hoge schulden bij Theo.
- Sophie: directrice van het museum, zij was de baas van Willem.
- Onderzoeken die je kunt doen om de moord te helpen oplossen:
- Sporenonderzoek op het lichaam van Willem en op het moordwapen.
- Onderzoek van vingerafdrukken, van haren en bloed; DNAonderzoek.
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III. Introductie van algemene vaardigheden en rubrics
Toelichting vooraf
Algemene vaardigheden worden altijd gebruikt in een bepaalde context. Bij
samenwerken is er sprake van een gezamenlijke taak of opdracht, bij zelfstandig leren
en presenteren gaat het altijd om specifieke doelen en inhouden, abstract en kritisch
denken doe je over een bepaald onderwerp of probleem. Ook het ontwikkelen van
algemene vaardigheden kan daarom alleen maar plaatsvinden binnen de context van
inhoudelijke opdrachten.
Voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden is bewustwording essentieel.
Leerlingen moeten gaan inzien wat deze vaardigheden inhouden en waarvoor ze van
belang zijn. Bovendien moeten ze leren om naar zichzelf te kijken: hoe ga ik te werk?
Wat kan ik goed en wat wil of moet ik nog verbeteren? Bij die reflectie is het
noodzakelijk een relatie te leggen met contexten, taken of opdrachten: alleen aan de
hand van concrete ervaringen en voorbeelden kun je nagaan hoe het staat met je
eigen vaardigheden of die van een ander.
Als de leerlingen nog geen ervaring hebben met het oefenen van en reflecteren op
hun algemene vaardigheden, is een introductie noodzakelijk. Een geleidelijke,
stapsgewijze aanpak is het beste. In onderling overleg bepalen docenten dan bij
welke vakken welke (aspecten van) vaardigheden in de aanloop naar het project op
een natuurlijke manier aan de orde kunnen worden gesteld. De docenten gaan met
hun leerlingen in gesprek over de betreffende vaardigheid en laten hen reflecteren op
de manier waarop zij die vaardigheid inzetten bij bepaalde opdrachten of taken. Het
introduceren van de rubrics kan daaraan gekoppeld worden. De werkbladen met
hulpvragen voor het invullen van de rubrics kunnen helpen om een relatie te leggen
met concrete voorbeelden.
Is er geen gelegenheid voor een stapsgewijze introductie van de vaardigheden en het
werken met rubrics, dan zal dit op een bepaald moment kort vóór of in de projectweek
moeten gebeuren. De docent benoemt de vier algemene vaardigheden en geeft aan
dat de ontwikkeling van deze vaardigheden één van de leerdoelen van het project is.
Hij/zij gaat met de leerlingen in gesprek over wat de essentie is van elk van de
vaardigheden en wat relevante aspecten zijn. Het is zaak om dit steeds te koppelen
aan concrete contexten en taken.
Vervolgens worden de rubrics geïntroduceerd. Sommige leerlingen zullen het moeilijk
vinden om iets te zeggen over hun eigen vaardigheden, anderen zullen zonder
aarzelen zeggen "Ik kan goed zelfstandig werken". In beide gevallen is het goed om te
benadrukken dat ze bij het invullen altijd concrete voorbeelden voor ogen moeten
nemen: wanneer was dit aan de orde? Wat deed je toen? En wat was het resultaat?
Alleen op zo'n manier kan een realistisch beeld ontstaan van wat de vaardigheden
inhouden en van de mate waarin de leerling de vaardigheden beheerst en kan
inzetten. De werkbladen met hulpvragen ('voor jezelf') zijn hierbij behulpzaam.
De leerlingen kunnen elkaar ook feedback (leren) geven met de rubrics. Dit vergroot
hun inzicht in de vaardigheden en kan ook helpen bij het reflecteren op hun eigen
vaardigheden. Hiervoor is een specifiek hulpblad beschikbaar.
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Aanwijzingen voor de docent
Doelen
- De leerling heeft inzicht in de vier algemene vaardigheden: zelfstandig leren,
samenwerken, presenteren, abstract en kritisch denken en in de relevante
aspecten daarvan, zoals gehanteerd in de rubrics.
- De leerling kan (de aspecten van) de algemene vaardigheden koppelen aan
concrete situaties, ervaringen en prestaties.
- De leerling kan de rubrics bij de algemene vaardigheden gebruiken om te
reflecteren en om medeleerlingen feedback te geven.
Leeractiviteiten
- De docent laat de leerlingen door middel van een klassengesprek kennismaken
met de vier algemene vaardigheden en de aspecten ervan. Hierbij wordt steeds
een relatie gelegd met concrete ervaringen van leerlingen en voorbeelden van
taken en prestaties.
- Leerlingen maken kennis met de rubrics en oefenen met het invullen ervan. Hierbij
kan gebruik gemaakt worden van verschillende werkbladen (zie onder Benodigde
leer- en hulpmiddelen).
Didactische aanwijzingen
- Geef aan dat één van de doelen van het CSI-project is dat de leerlingen oefenen
met het gebruik van de vier algemene vaardigheden en dat zij leren om voor
zichzelf en anderen te bepalen hoe goed zij daarin zijn. Benadruk dat het geen
kwestie is van voldoende of onvoldoende, maar dat het gaat om ontwikkeling.
Waar sta je nu, hoe wil en kun je een stapje verder komen?
- Presenteer telkens één van de vaardigheden en ga met de leerlingen in gesprek
over wat de betreffende vaardigheid inhoudt en welke aspecten er te
onderscheiden zijn. Projecteer het overzicht van de betreffende vaardigheid met
de aspecten of geef een afzonderlijk overzicht op papier (het is niet handig om
meteen de rubrics te gebruiken, omdat dat uitnodigt tot 'invullen'). Geef eventueel
zelf voorbeelden, maar vraag vooral de leerlingen om voorbeelden te geven van
situaties waarin zij (de aspecten van) de betreffende vaardigheid bij zichzelf en
anderen zijn tegengekomen en wat hun ervaringen ermee waren.
- Presenteer de rubrics. Begin met één vaardigheid. Laat de leerlingen in tweetallen
verkennen hoe de rubrics in elkaar zitten en hoe zij ermee denken te kunnen
werken. Laat hen ook nagaan of ze alles begrijpen wat er in de beschrijvingen
staat.
- Koppel dit klassikaal terug.
- Presenteer het invulblad bij de eerste vaardigheid en laat de leerlingen voor
zichzelf de rubrics voor één vaardigheid en het bijbehorende werkblad met
hulpvragen invullen. Benadruk dat het gaat om een oefening, alleen voor henzelf.
Loop rond, geef waar nodig hulp en beantwoord vragen.
- Koppel deze eerste ervaringen kort terug.
- Geef aan wanneer en hoe er verdergegaan wordt met de rubrics.
Benodigde leer- en hulpmiddelen
Bij het werken aan algemene vaardigheden en het (leren) werken met de rubrics kan
gebruik worden gemaakt van een aantal hulpmiddelen die afzonderlijk te downloaden
zijn. Het betreft:
- Overzicht algemene vaardigheden (ook hieronder opgenomen)
http://downloads.slo.nl/Documenten/Overzicht-algemene-vaardigheden.pdf
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-

Rubrics voor de algemene vaardigheden
http://downloads.slo.nl/Documenten/Rucbrics-algemene-vaardigheden.pdf

-

Invulbladen rubrics bij de algemene vaardigheden
http://downloads.slo.nl/Documenten/Invulbladen-rubrics-algemenevaardigheden.pdf

-

Hulpvragen voor het invullen van de rubrics voor jezelf
http://downloads.slo.nl/Documenten/Hulpvragen-rubrics-ander.pdf

-

Hulpvragen voor het invullen van de rubrics voor een ander
http://downloads.slo.nl/Documenten/Hulpvragen-rubrics-jezelf.pdf

Onderwijstijd
1 lesuur voor de eerste kennismaking met de vaardigheden en de rubrics.
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Overzicht algemene vaardigheden
1. Zelfstandig leren
Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren
-

Aanpak kiezen en planning maken
Uitvoering van de opdracht bewaken en bijstellen
Reflecteren op de gekozen aanpak
Reflecteren op het behaalde resultaat
Reflecteren op de eigen manier van leren.

2. Samenwerken
Gezamenlijk een doel realiseren en anderen daarbij kunnen aanvullen en
ondersteunen
-

Initiatief nemen
Onderling taken verdelen
Verantwoordelijkheid nemen voor het groepsresultaat
Hulp en feedback geven
Hulp en feedback vragen
Omgaan met hulp en feedback van anderen.

3. Presenteren
Het effectief en doelgericht kunnen overbrengen van een boodschap in een
presentatie
-

De kern van een boodschap bepalen en daarbij rekening houden met de
doelgroep
Een presentatie duidelijk opbouwen
Passende hulpmiddelen gebruiken
Duidelijk spreken
Aantekeningen gebruiken bij het spreken
Lichaamstaal en contact met publiek
Omgaan met vragen.

4. Abstract en kritisch denken
Doelgericht kunnen analyseren en logisch kunnen redeneren
-

Vragen formuleren
Bruikbare informatie zoeken en kiezen
Informatie beoordelen op betrouwbaarheid
Onderscheid maken tussen feiten en meningen
Hoofd- en bijzaken onderscheiden, informatie combineren en conclusies
trekken
Een logische gedachtelijn opbouwen
Openstaan voor meningen van anderen.
Een standpunt innemen en beargumenteren.
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IV. Biologie en Nask 1 en 2
Module A: Van wie zijn de bloedsporen op het dode lichaam?
Doelen
Vakinhoudelijk
- Leerling kan uitleggen hoe je bloedgroepen kunt aantonen met behulp van
bloedfactoren en antistoffen.
Vakvaardigheid
- Leerling kan experimenteel onderzoek doen.
- Leerling kan werken met (meet)instrumenten.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- samenwerken;
- zelfstandig leren;
- abstract en kritisch denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- beantwoorden van vragen aan de hand van tekst, clips en animaties;
- uitvoeren van een aantal onderzoeken;
- verzamelen van materiaal voor het journaalbericht, zoals foto's, filmpjes,
geluidsopnamen, etc.
Didactische aanwijzingen
- Geef de leerlingen een korte maar duidelijke uitleg over bloedgroepen. Kauw niet
alles voor, maar laat leerlingen meedenken.
- Vorm groepjes van maximaal 3 leerlingen. Bewaak dat alle leerlingen actief
meedoen, de kennis die hier wordt opgedaan is examenstof! Zorg ervoor dat per
groepje een computer met internet beschikbaar is.
- Ondersteun leerlingen bij het uitvoeren van het onderzoeken van het
bloedmonster. Als de begeleidende docent nooit eerder zo'n experiment heeft
begeleid, dan moet hij zich hierop grondig voorbereiden!
- Controleer of leerlingen in hun projectmap de onderzoeksmethode, gegevens en
het resultaat in hun projectmap noteren. Laat hen ook opschrijven wie volgens
hen (een) mogelijke dader(s) is/zijn en wie niet en zorg dat de leerlingen bij elke
verdachte opschrijven waarom zij daar zo zeker van zijn dat het (niet) de dader is.
- Zorg ervoor dat alle spullen netjes worden opgeruimd.
- Roep tenslotte de groepjes bijeen en geef de tijd om te reflecteren en evalueren
(zie onderdeel 5).
- Geef aan wanneer de rubrics worden ingevuld en wanneer deze besproken zullen
worden.
Benodigde leer- en hulpmiddelen
- website: www.studiobc.nl
- microscoop
- antistoffen A en B
- objectglaasjes
- bloedmonster
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Onderwijstijd
- 2 lesuren
Antwoordmodel
De bloedgroep van het bloedmonster is: O. Dat betekent dat Sophie de dader zou
kunnen zijn. Het addertje onder gras is, dat de dader als een mummie verkleed was!
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Module B: Wie kan het raam hebben geforceerd?
Doelen
Vakinhoudelijk
- Leerling herkent bij een hefboom de drie onderdelen 'de kleine of korte arm',
'de grote of lange arm' en 'het steun- of draaipunt'.
- Leerling kan de kracht berekenen die kan worden uitgeoefend met een
hefboom (ook wel hefboomwet genoemd).
Vakvaardigheid
- Leerling kan een experimenteel onderzoek doen.
- Leerling kan werken met meetinstrumenten.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- samenwerken;
- zelfstandig leren;
- abstract denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- lezen en leren van theorie (tekst en animatie) en uitgewerkt voorbeeld;
- uitvoeren van een onderzoek;
- verzamelen van materiaal voor het journaalbericht, zoals foto's, filmpjes,
geluidsopnamen, etc.
Didactische aanwijzingen
- Als leerlingen nog nooit kennis hebben gemaakt met de hefboomwet, dan moeten
zij eerst deze kennis opdoen. Dat kan door bijlage 1: Hefbomen te laten
bestuderen. Eventueel kan deze opdracht ook vóór de projectweek al worden
gegeven, aangevuld met een aantal verwerkingsvragen.
- Maar ook in de opdracht zelf staan genoeg voorbeelden om het geheugen van
leerlingen op te frissen en wordt de hefboomformule gegeven. Als leerlingen
hiermee niet goed kunnen rekenen, moet de docent ondersteuning bieden. De
leerstof die aan de orde is, behoort tot de examenstof!
- Het experiment moet met veel zorg worden voorbereid. Het uittrekken van
schroeven met een klauwhamer kan gevaarlijk zijn. Leerlingen moeten allemaal
een veiligheidsbril dragen en moeten bij het uittrekken het liefst een scherm
tussen hoofd en schroef houden!
- Laat leerlingen zelf het gegeven stappenplan doornemen en vraag hen hoe zij het
experiment gaan uitvoeren, hoe zij de gegevens gaan bijhouden en hoe zij tot een
conclusie willen gaan komen. Geef vervolgens een 'go' / no go. Er is een tabel
gegeven waarmee zij de gegevens kunnen bijhouden. Een optie is om de
leerlingen GEEN tabel te geven, maar zelf te laten ontwerpen (onderdeel van de
vaardigheid onderzoeken!)
- Controleer of leerlingen in hun projectmap de onderzoeksmethode, gegevens en
het resultaat in hun projectmap noteren. Laat hen ook opschrijven wie volgens
hen (een) mogelijke dader(s) is/zijn, wie niet en zorg dat de leerlingen bij elke
verdachte opschrijven waarom zij daar zo zeker van zijn dat het (niet) de dader is.
- Zorg ervoor dat alle spullen netjes worden opgeruimd.
- Roep tenslotte de groepjes bijeen en geef de tijd om te reflecteren en evalueren
(zie onderdeel 5).
- Geef aan wanneer de rubrics worden ingevuld en wanneer deze besproken zullen
worden.
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Benodigde leer- en hulpmiddelen
- computer met internet
- stukken hout
- schroeven
- klauwhamers
- veiligheidsbrillen en bescherming
Onderwijstijd
- 2 lesuren.
Antwoordmodel
- Gebleken is dat een kracht van 700 Newton (oftewel 70 kilogram) nodig is om een
schroef uit het hout te forceren.
- Uit de berekeningen blijkt verder dat:
Rachid:
- Hij heeft geen breekijzer / hefboom. Moet met zijn volle gewicht aan de
schroef zijn gaan hangen.
- Hij weegt 60 kilogram en kan daarmee maximaal een kracht van 600
Newton (N) uitoefenen. Dat is duidelijk minder dan 700 N.
- Rachid kan het NIET hebben gedaan.
Martha:
- 700 N x 20 cm = F2 x 40 cm;
- F2 = 350 N. Martha weegt 70 kilo, dat is een kracht van maximaal 700 N.
- Martha kan het WEL gedaan hebben.
Sophie:
- 700 N x 15 cm = F2 x 50 cm;
- F2 = 210 Newton. Sophie weegt 65 kilo. Dat is maximaal 650 N.
- Sophie kan het WEL gedaan hebben.
Theo:
-

700 N x 5 cm = F2 x 15 cm;
F2 = 233 Newton. Theo weegt 75 kilogram, dat is maximaal 750 N.
Theo kan het WEL gedaan hebben.

Uit deze reeks van experimenten en berekeningen valt Rachid af als dader!
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Module C: Van wie is het braaksel op het dode lichaam?
Doelen
Vakinhoudelijk
- Leerling kan van indicatoren bepalen welke stoffen ermee kunnen worden
aangetoond.
Vakvaardigheden
- Leerling kan een experimenteel onderzoek doen.
- Leerling kan tabellen en grafieken maken.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- samenwerken;
- zelfstandig leren;
- abstract denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- zelfstandig (als groep) uitvoeren van een experiment;
- verzamelen van materiaal voor het journaalbericht, zoals foto's, filmpjes,
geluidsopnamen, etc.
Didactische aanwijzingen
- Deze module kan door groepjes leerlingen zelfstandig worden uitgevoerd,
wanneer leerlingen al ervaring hebben met dit soort experimenten. De docent
moet zich goed voorbereiden en zorgen dat alle spullen aanwezig zijn. De rol van
de docent is meer coachend dan docerend: bied alleen ondersteuning wanneer
dat nodig is. Waarschuw voor gevaarlijke stoffen!
- Bij elk experiment staan tabellen die moeten worden ingevuld. Geef aan dat het
invullen van tabellen netjes moet gebeuren, liefst digitaal. Controleer of iedereen
begrepen heeft, waarom de experimenten worden gedaan en dat in bijlage 8
ALLE gegevens die de groepjes hebben verzameld bij elkaar worden geplaatst,
waaronder de gegevens van het voedselmonster (bijlage 9).
- Controleer of leerlingen in hun projectmap de onderzoeksmethode, gegevens (in
tabellen) en het resultaat in hun projectmap noteren. Laat hen ook opschrijven wie
volgens hen (een) mogelijke dader(s) is/zijn, wie niet en zorg dat de leerlingen bij
elke verdachte opschrijven waarom zij daar zo zeker van zijn dat het (niet) de
dader is.
- Zorg ervoor dat alle spullen netjes worden opgeruimd.
- Roep tenslotte de groepjes bijeen en geef de tijd om te reflecteren en evalueren
(zie onderdeel 5).
- Geef aan wanneer de rubrics worden ingevuld en wanneer deze besproken zullen
worden.
Benodigde leer- en hulpmiddelen
- voedingsmonster
- indicatoren
- reageerbuizen
- reageerbuisknijpers
- demiwater
- voedingsstoffen
- brander
- pincet
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Onderwijstijd
- 2 à 3 lesuren.
Antwoordmodel
- Bij dit practicum worden Rachid, Sophie en Theo als mogelijke daders
aangewezen, omdat voedsel dat zij hebben gegeten, voorkomt in het
voedselmonster.
- Martha wordt uitgesloten, aangezien zij geen eiwitten heeft gegeten.
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Module D: Wie was waar op het moment van de moord?
Doelen
Vakinhoudelijk
- Leerling kan de gemiddelde snelheid bepalen bij een gegeven afstand en
tijdsduur.
- Leerling kan (s, t)-diagrammen van bewegingen aflezen en maken.
- Leerling kan (woord)formules toepassen.
Vakvaardigheid
- Leerling kan een experimenteel onderzoek doen.
- Leerlingen kan metingen uitvoeren met meetlint en stopwatch.
- Leerling kan tabellen en grafieken maken en daaruit de juiste conclusie(s)
trekken.
- Leerling kan grootheden en de bijbehorende eenheden toepassen.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- samenwerken;
- zelfstandig leren;
- abstract denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- werken met tabellen en grafieken;
- (als groep) zelfstandig uitvoeren van een experiment;
- door redeneren komen tot een woordformule;
- verzamelen van materiaal voor het journaalbericht, zoals foto's, filmpjes,
geluidsopnamen, etc.
Didactische aanwijzingen
- In deze module gaat het er weliswaar om dat leerlingen achterhalen wie van de
verdachten op tijd aanwezig konden zijn om de moord te kunnen plegen, maar het
gaat er vooral ook om dat zij (s,t)-diagrammen van bewegingen kunnen aflezen en
zelf kunnen maken. Hiervoor maken leerlingen zelf tabellen en deze gegevens
plaatsen ze in een grafiek. Geef leerlingen daarom ruim de gelegenheid zich te
oriënteren en ondersteun ze bij de uitwerking. De rol van de docent is meer
coachend dan docerend: bied alleen ondersteuning wanneer dat nodig is.
Controleer of de groepjes de afstanden van de verdachten in het s.t-diagram
(kunnen) zetten.
- Vraag leerlingen de formule die zij hebben gevonden te laten zien voordat zij
verder gaan met het experiment. Blijf tenslotte benadrukken dat alle gegevens en
berekeningen in een overzichtelijke tabel moet komen te staan.
- Controleer of leerlingen in hun projectmap de onderzoeksmethode, gegevens (in
tabellen) en het resultaat in hun projectmap noteren. Laat hen ook opschrijven wie
volgens hen (een) mogelijke dader(s) is/zijn, wie niet en zorg dat de leerlingen bij
elke verdachte opschrijven waarom zij daar zo zeker van zijn dat het (niet) de
dader is.
- Zorg ervoor dat alle spullen netjes worden opgeruimd.
- Roep tenslotte de groepjes bijeen en geef de tijd om te reflecteren en evalueren
(zie onderdeel 5).
- Geef aan wanneer de rubrics worden ingevuld en wanneer deze besproken zullen
worden.

 27

Benodigde leer- en hulpmiddelen
- meetlint
- krijt
- stopwatch
- pen en papier
- fiets
Onderwijstijd
- 2 lesuren.
Antwoordmodel
Op internet zijn de volgende gegevens te vinden:
- Wandelsnelheid:
1 m/s = 3,6 km/h
- Snelwandelsnelheid:
2 m/s = 7,2 km/h
- Fietssnelheid:
5,7 m/s = 20 km/h
Met de gevonden formule s = v x t kunnen afstanden, snelheden en tijden worden
uitgerekend.
Theo
- s = 4 km = 4000 m
- v = 7,2 km/h = 2 m/s (snelwandelend)
- t = s/v = 4000 / 2 = 2000 s = 33 minuten.
- Theo vertrok om 23.15 uur uit het café. Dat betekent dat hij niet vóór 23.48 uur in
het museum kon zijn.
- Theo kan het dus NIET gedaan hebben.
Sophie
- Sophie vertrok om 11.10 uur uit de parkeergarage en kwam pas om 12.00 uur aan
in de sportschool dat slechts op 1 km afstand ligt van het museum.
- Sophie is verdacht: haar alibi klopt niet.
Martha
- s = 5 km 5000 m
- v = 20 km/h = 5,7 m/s
- t = s/v = 5000 / 5,7 = 877 s = 14 minuten
- Martha zou, na telefonisch gesprek met haar moeder, om 23.00 uur kunnen
vertrekken en kon dus uiterlijk om 23.15 uur in het museum zijn.
- Ook Martha is dus verdacht.
Rachid
- Rachid kan het op grond van zijn alibi natuurlijk ook gedaan hebben.
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Module: E Van wie zijn de haren op het dode lichaam?
Doelen
Vakinhoudelijk
- Leerling kan kenmerken van haren herkennen, benoemen en vergelijken.
Vakvaardigheden
- Leerling kan een experimenteel onderzoek doen.
- Leerling kan een microscoop in een experiment toepassen.
- Leerling kan tabellen maken.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- samenwerken;
- zelfstandig leren;
- abstract denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- werken met tabellen en grafieken;
- (als groep) zelfstandig een experiment uitvoeren;
- verzamelen van materiaal voor het journaalbericht, zoals foto's, filmpjes,
geluidsopnamen, etc.
Didactische aanwijzingen
- Deze module kan ieder groepje zelfstandig uitvoeren. Zorg ervoor dat per groepje
een computer met internet beschikbaar is. Begeleid de leerlingen bij het
bestuderen en beschrijven van haren. Benadruk dat ze de tabellen met de
kenmerken van de verschillende haren netjes invullen. Als de begeleidende
docent nooit eerder dit experiment heeft begeleid, dan moet hij zich hierop grondig
voorbereiden!
- Controleer of leerlingen in hun projectmap de onderzoeksmethode, gegevens en
het resultaat in hun projectmap noteren. Laat hen ook opschrijven wie volgens
hen (een) mogelijke dader(s) is/zijn, wie niet en zorg dat de leerlingen bij elke
verdachte opschrijven waarom zij daar zo zeker van zijn dat het (niet) de dader is.
- Zorg ervoor dat alle spullen netjes worden opgeruimd.
- Roep tenslotte de groepjes bijeen en geef de tijd om te reflecteren en evalueren
(zie onderdeel 5).
- Geef aan wanneer de rubrics worden ingevuld en wanneer deze besproken
worden.
Benodigde leer- en hulpmiddelen
- website: www.studiobc.nl
- microscoop
- pen en papier
Onderwijstijd
- 2 lesuren.
Antwoordmodel
Geen van de onderzochte haren heeft een match met de haar die bij de vermoorde is
gevonden.
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Module F: Van wie zijn de vingerafdrukken op het wapen?
Doelen
Vakinhoudelijk
- Leerling kan uitleggen hoe vingerafdrukken worden achtergelaten op
voorwerpen.
- Leerling kan met behulp van kenmerken, zoals hoofdpatronen en secundaire
typica, een vingerafdruk beschrijven en die vergelijken met andere
vingerafdrukken.
Vakvaardigheden
- Leerling kan een (vergelijkend) onderzoek doen.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- samenwerken;
- zelfstandig leren;
- abstract denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren de volgende leeractiviteiten uit:
- bestuderen van verschillende bronnen;
- uitvoeren van een onderzoek;
- verzamelen van materiaal voor het journaalbericht, zoals foto's, filmpjes,
geluidsopnamen, etc.
Didactische aanwijzingen
- In deze module gaan de groepjes eerst een aantal bronnen bestuderen. Zorg
ervoor dat alle groepjes een computer met internet beschikbaar hebben.
Controleer of alle groepjes overzichtelijk noteren wat zij te weten zijn gekomen.
Geef aanwijzingen indien nodig. Vervolgens beschrijven leerlingen de
vingerafdrukken van alle verdachten. Dit kan het beste door de afbeeldingen te
bekijken en te vergroten op de computer. Ondersteun leerlingen bij het invullen
van de tabellen.
- Deze opdracht kost slechts één uur. Een mogelijkheid is om in deze opdracht
leerlingen eerst vingerafdrukken van zichzelf te laten maken en te beschrijven,
alvorens over te gaan tot het onderzoeken van de vingerafdrukken van de
mogelijke daders.
- Controleer of leerlingen in hun projectmap de onderzoeksmethode, gegevens en
het resultaat in hun projectmap noteren. Laat hen ook opschrijven wie volgens
hen (een) mogelijke dader(s) is/zijn, wie niet en zorg dat de leerlingen bij elke
verdachte opschrijven waarom zij daar zo zeker van zijn dat het (niet) de dader is.
- Zorg ervoor dat alle spullen netjes worden opgeruimd.
- Roep tenslotte de groepjes bijeen en geef de tijd om te reflecteren en evalueren
(zie onderdeel 5).
- Geef aan wanneer de rubrics worden ingevuld en wanneer deze besproken zullen
worden.
Benodigde leer- en hulpmiddelen
- website: www.studiobc.nl
- bijlagen en tabellen
Onderwijstijd
- 1 lesuur.

 30

Antwoordmodel
- In deze module wordt alleen Rachid als mogelijke dader aangewezen. Er zit
echter een addertje onder het gras: omdat de moordenaar verkleed was als
mummie, heeft hij / zij geen afdrukken achtergelaten! De gevonden afdruk is van
Rachid, omdat hij het moordwapen heeft aangeraakt om Willem te helpen.
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Eindconclusie: wie is de meest waarschijnlijke dader?
Bij elk van de modules hebben de leerlingen in hun projectmap hun onderbouwde
conclusies opgeschreven. Aan het eind van het project kan volstaan worden met een
overzichtelijke eindconclusie, inclusief tabel, motief en mogelijk scenario, zoals
hieronder is weergegeven.
Antwoordmodel
Module
A
B
C
D
E
F

Titel
Van wie zijn de bloedsporen op het
dode lichaam?
Wie kan het raam hebben geforceerd?
Van wie is het braaksel op het dode
lichaam?
Wie was waar op het moment van de
moord?
Van wie zijn de haren op het dode
lichaam?
Van wie zijn de vingerafdrukken op
het wapen?

Mogelijke daders
Geen dader aan te wijzen, was
immers als mummie verkleed
Martha, Sophie en Theo
Rachid, Sophie en Theo
Martha, Sophie en Rachid
Geen dader aan te wijzen
Geen dader aan te wijzen,
mummie heeft geen
vingerafdruk

Conclusie
De dader die bij elke proef naar voren komt, is Sophie:
- Zij kan het raam hebben geforceerd.
- Zij kan het braaksel hebben achtergelaten.
- Zij kan op tijd in het museum zijn gekomen.
Zij is (hoogstwaarschijnlijk) de moordenaar van bewaker Willem.
Motief
Er is geen duidelijk motief. Als leerlingen vragen naar een mogelijk motief, kan naar
voren worden gebracht dat Sophie graag het mes in haar bezit wilde hebben om het
te kunnen doorverkopen.
Mogelijk scenario
Sophie heeft zich een tijdje verborgen gehouden in het gebouw en heeft zich als één
van de mummies verkleed. Willem heeft haar betrapt toen Sophie het mes in haar
handen had. Zonder dat ze er erg in had, heeft ze Willem (vol in beeld van de camera)
neergestoken. Rachid zag de beelden later terug en belde de politie. Hij had dus
gelijk.
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Aanvullend: mogelijke toetsopgaven
Mogelijke toetsopgaven nask 1
Bronnen:
Dakkraan:
Perforator:
Autotest:

Examen VMBO-GL en TL, CSE nask 1 2009, tijdvak1.
Examen VMBO-GL en TL, CSE nask 1 2004, tijdvak1.
Examen VMBO-GL en TL, CSE nask 1 2017, tijdvak 1.
Utrecht: College voor Toetsen en Examens.

Hefbomen en beweging
Dakkraan

Om voorwerpen bij hoge gebouwen naar boven te brengen, worden dakkranen
ingezet. Van zo’n kraan zie je hierboven een foto. Hieronder is een deel van de foto
vergroot weergegeven. De kraan is in gebruik en in evenwicht. De massa van het
contragewicht bedraagt 1250 kg.
3,4 m

0,6 m
S

Contragewicht

Fcontragewicht

Fz last
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3p

1

Toon met een berekening aan dat het moment van het contragewicht ten opzichte van het punt S 7500 Nm is.

2p

2

Bereken de zwaartekracht op de last die ook een moment van 7500
Nm veroorzaakt.

2p

3

De arm van de kraan is telescopisch en daardoor in lengte variabel.
Er moet een grotere last worden opgehesen met het contragewicht op dezelfde positie.
Leg uit of men daarvoor de telescopische arm langer of korter moet
maken.

Perforator
Bert zit achter zijn bureau en wil met een perforator twee gaatjes in een paar
blaadjes maken. Zie de foto hieronder.

3p

4

Als hij dit apparaat eens goed bekijkt, ziet hij dat de perforator een
hefboom is. Met zijn hand duwt hij in punt A de hendel naar beneden.
Hij oefent daarbij een kracht uit van 25 N. De pennen maken nu
gaatjes in het papier. In de perforator zitten ook nog veertjes. We
verwaarlozen de kracht hiervan. Bereken de kracht van de pennen
op het papier.
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Snelheid
Autotest
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Antwoordmodel
Antwoorden dakkraan
1. maximumscore 3
Gegevens:
ℓ 1 = 0,6 m
ℓ 2 = 3,5 m
m1 = 1250 kg
m2 = ?
Contragewicht: Fz = m1 . 10 = 1250 . 10 = 12500 N
M = Fz . ℓ 1 = 12500 . 0,6 = 7500 Nm
• gebruik van Fz = m . 10

1

• gebruik van M = F . ℓ 1

1

• rest van de berekening juist

1

2. maximumscore 2
Last: M = F . ℓ

=> 7500 = Fz . 3,4 => Fz = 7500 / 3,4 = 2206 N

• gebruik van M = F . ℓ

1

• rest van de berekening juist

1

3. maximumscore 2
Uit het antwoord moet het inzicht blijken dat de telescopische arm korter
moet worden, omdat het moment (van het contragewicht) gelijk blijft.
• inzicht dat het moment van het contragewicht gelijk blijft
• consequente conclusie

1
1

Antwoord perforator
4. maximumscore 3
Gegevens:
ℓ 1 = 1,6 cm
ℓ 2 = 11 cm
F1 = ? N
F2 = 25 N
Kracht van de pennen: F1 . ℓ 1 = F2 . ℓ 2 => F1 . 1,6 = 25 . 11 => F1 = 275 / 1,6 = 172 N
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• gebruik van hefboomwet

1

• invullen van de krachtarmen op de juiste plaatsen

1

• rest van de berekening juist

1

Opmerking: als een leerling de kracht op één pen uitrekent: goed rekenen.
Antwoorden autotest
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Mogelijke toetsopgaven biologie
Bronnen:
Bloedgroepen:
Een bloedtransfusie:

Examen VMBO-GL en TL, CSE biologie 2009, tijdvak 2.
Examen VMBO-GL en TL, CSE biologie 2015, tijdvak 2.
Utrecht: College voor Toetsen en Examens.

Bloedgroepen

Leg je antwoord uit.
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Een bloedtransfusie

Leg je antwoord uit.
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Antwoordmodel
Antwoord Bloedgroepen
maximumscore is 1
Het juiste antwoord is: D
Waarom: Zowel anti-A als anti-B geven alleen bij bloedgroep 0 geen klontering, dus
antwoord D is juist.
Antwoord Een bloedtransfusie
maximumscore is 1
Het juiste antwoord is: F
Waarom: De bloedgroepen A en O geven geen klontering omdat A dezelfde antigen-B
heeft en 0 geen antigenen bevat.
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V. Nederlands
Module G: Journaalbericht over het onderzoek naar de moord
Doelen
Vakinhoudelijk
- De leerling kan een journaalbericht maken. Daarvoor kan hij:
- relevante informatie verzamelen, selecteren en verwerken;
- een samenhangend en goed gestructureerd bericht opstellen;
- een tekst schrijven die bedoeld is om voor te lezen en daarbij het
taalgebruik afstemmen op doel en publiek;
- een tekst voorlezen en daarbij duidelijk spreken;
- beeld en geluid combineren in een bericht.
Vaardigheid buiten het vak Nederlands
- een filmpje opnemen met een geschikte enscenering;
- een filmpje monteren.
Algemene vaardigheden
Bij het uitvoeren van de opdracht werken leerlingen aan:
- zelfstandig leren;
- samenwerken;
- presenteren;
- abstract en kritisch denken.
Leeractiviteiten
Leerlingen voeren in groepjes de volgende leeractiviteiten uit:
- tijdens het uitvoeren van de andere modules materiaal verzamelen voor het
journaalbericht, zoals foto's, filmpjes, geluidsopnamen, etc.;
- een bericht opstellen (tekst schrijven), waarbij gebruik wordt gemaakt van het
verzamelde materiaal, eigen ervaringen bij de uitvoering van het project en
opbrengsten van de andere modules (die verzameld zijn in de projectmap);
- het bericht voorlezen en dit opnemen;
- passend beeld- en geluidsmateriaal kiezen;
- het journaalbericht monteren.
Op een afzonderlijk moment vertonen de leerlingen hun filmpjes voor medeleerlingen
en docenten.
Didactische aanwijzingen
- Zorg dat degene die de leerlingen begeleidt bij de startmodule aan het begin van
de week uitleg geeft over de opdracht en instructie geeft voor het verzamelen van
beeld- en geluidsmateriaal.
- Check gedurende de week of de leerlingen daadwerkelijk materiaal verzamelen.
- Reserveer aan het einde van het project (als de leerlingen de andere modules
hebben afgerond) een dagdeel (maximaal 3 lesuren) voor het maken van het
journaalbericht.
- Geef een korte instructie. De leerlingen kunnen de opdracht verder zelf uitvoeren
met behulp van het leerlingmateriaal.
- De leerlingen werken in hun vaste groepje. Zorg ervoor dat per groepje een
computer beschikbaar is met programmatuur voor de montage van het filmpje.
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-

Plan een moment in waarop de leerlingen de journaalberichten vertonen aan
medeleerlingen en docenten. Overwogen kan worden om hier ook de ouders voor
uit te nodigen.

Benodigde leer- en hulpmiddelen
- Opnameapparatuur (bv. smartphone)
- Computers met programmatuur voor montage (bijvoorbeeld het gratis Windows
Movie Maker)
Onderwijstijd
3 lesuren.
Beoordelingsmodel
Bij de beoordeling van het journaalbericht kan de volgende puntentelling gehanteerd
worden:
Inhoud
- De antwoorden op de 5 w- en h-vragen zijn verteld.

1/2/3/4/5/6

Opbouw
- Het journaalbericht begint met een goede inleidende zin.
- Het journaalbericht heeft een duidelijke en logische opbouw.

1/2
1/2/3

Taalgebruik en formulering
- Het journaalbericht bevat geen/weinig taalfouten.
Het journaalbericht bestaat uit goed geformuleerde zinnen.

1/2/3
1/2/3

Presentatie
- Het journaalbericht bevat filmpjes en/of foto’s.
- Het spreektempo is goed.
- De presentatie is zakelijk en serieus.

1/2/3
1/2
1/2
Maximaal te behalen:

24 punten
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