Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de actuele
ontwikkelingen, activiteiten en publicaties rondom de voortgang bij het
examenexperiment en de invoering van het examenprogramma Nieuwe Scheikunde. U
kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief via de buttons onderaan deze
nieuwsbrief.
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Breed onderzoek naar het vernieuwingsproces
In opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de
Regiegroep Chemie (RGC) start DUO Onderwijsonderzoek binnenkort met een breed
onafhankelijk onderzoek naar de bekendheid, het gebruik, de bruikbaarheid van, en de
ervaringen met ‘modulair context-concept lesmateriaal’ voor scheikunde. Het onderzoek
wordt gehouden onder scheikundedocenten die lesgeven in de tweede fase.
De stuurgroep Nieuwe Scheikunde heeft een nieuwe werkversie van het
examenprogramma opgesteld waarmee sinds 2007 op een twintigtal havo- en vwoscholen wordt geëxperimenteerd. De insteek hierbij is voorbeeldmodules volgens de
context-conceptbenadering te ontwikkelen en te gebruiken, die alle elementen van het
examenprogramma behandelen en die leerlingen erop voorbereiden om de nieuwe
eindtermen te halen. Doel van het nieuwe examenprogramma is de belangstelling van
leerlingen voor scheikunde in het bijzonder en voor bètavakken in het algemeen te
bevorderen, de rol van scheikunde in de maatschappij, als beroep en in de wetenschap
duidelijk te maken en de docenten weer bij de ontwikkeling van hun lesmateriaal te
betrekken.
Het nieuwe examenprogramma wordt, bij een positief ministerieel besluit, landelijk
ingevoerd met ingang van schooljaar 2013-2014.
Met de resultaten van het onderzoek willen we inzicht krijgen in het draagvlak voor het
ontwikkelen en gebruiken van modulair context-concept lesmateriaal.
Er worden zowel scheikundedocenten in het onderzoek betrokken die op één of andere
manier actief zijn in het scheikundevernieuwingsproces als scheikundedocenten die
geen actieve rol spelen.
Uiteindelijk worden de resultaten van het onderzoek gebruikt als input voor een
eindadvies van de stuurgroep Nieuwe Scheikunde in december 2010 aan het ministerie
van OCW.
De resultaten worden ook gebruikt om richting te geven aan de verdere ondersteuning
van de Regiegroep Chemie van dit project.
Bent u scheikundedocent en heeft u interesse om aan het onderzoek mee te werken,
stuur dan een mail naar info@duo-onderwijsonderzoek.nl.

Invullen en uitwerken van conceptenlijst Nieuwe Scheikunde
Vanuit de ervaringen opgedaan in het examenexperiment wordt momenteel hard
gewerkt aan het opstellen van een conceptenlijst voor de Nieuwe Scheikunde op basis
waarvan te zijner tijd een aangepaste syllabus ontwikkeld kan worden. Docenten, toa's
en coaches van de mono- en multipilotscholen werken samen met de stuurgroep aan
deze conceptenlijst om meer vat te krijgen op het probleem van de overladenheid door
onder de gehanteerde eindtermen voor het examenexperiment niet te veel maar ook
niet te weinig vakconcepten te leggen.
De hamvraag daarbij is welke vakconcepten de basis vormen van scheikunde en voor
alle havo- respectievelijk vwo-leerlingen van belang zijn, ongeacht de
(natuur)profielkeuze en vervolgopleiding.
Deze concepten worden in het CE-deel ondergebracht en getoetst. In het SE-deel
kunnen dan concepten geplaatst worden die meer schoolspecifiek ingevuld kunnen
worden. Hierbij kunnen aspecten als samenhang met andere (bèta)vakken, verdieping
en differentiatie op school- en leerling-niveau uitgewerkt worden. Hierin is dus meer
keuzevrijheid.
Op 19 april worden voorstellen voor deze conceptenlijsten voor havo en vwo besproken
met materiaalontwikkelaars, vakdidactici, procedureel-betrokkenen en pilotdocenten en
toa's. Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze belangrijke discussie of wil je horen en
zien welke argumenten hierbij een rol spelen dan bent u van harte welkom, ook al bent
u geen direct betrokkene bij het examenexperiment of de ontwikkelgroepen voor
modules. Belangstellenden kunnen een e-mailtje sturen naar tweedefase@slo.nl.
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Record aantal deelnemers aan eerste ronde
Scheikundeolympiade
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nationale Scheikundeolympiade (NSO)
hebben dit schooljaar meer dan 2000 leerlingen meegedaan aan de eerste ronde.
Nummer één werd Alex Blokhuis (Pleincollege van Maerlant, Eindhoven) met vlak
daarachter op de tweede plaats Mark Wijnen (Pleincollege Bisschop Bekkers,
Eindhoven) en op de derde plaats Boris Boom (Stedelijk Gymnasium, Den Bosch). Na
invoering van de tweede fase in 1998 was het aantal deelnemers in 2002 teruggezakt
naar nog geen 350. Daarna is de weg naar boven weer voorzichtig ingezet. De NSO is
zeker niet alleen voor bollebozen, maar juist voor alle h/v-bovenbouwleerlingen die
interesse hebben in scheikunde en die het leuk vinden om zowel theoretisch als
praktisch daarmee bezig te zijn. Bovendien is de eerste ronde een goede voorbereiding
op het school- en centraalexamen.
De beste circa 60 leerlingen van de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde in
april. Om zich (nog) beter hierop voor te kunnen bereiden bieden de Rijksuniversiteit
Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven deze leerlingen de mogelijkheid
om op locatie extra colleges en practica te volgen. De Nationale
Scheikundeolympiadeweek voor de beste 20 leerlingen wordt dit jaar gehouden aan de
Vrije Universiteit Amsterdam van 3 t/m 10 juni. De top-4 hiervan wordt dan uitgezonden
naar de 42e Internationale Chemieolympiade (IChO) in Tokio (Japan).
Voor meer info zie : www.scheikundeolympiade.nl en www.icho2010.org.

Aanmelden voor de Internationale Junior Science Olympiade
(IJSO)
De Internationale Junior Science Olympiade is een wedstrijd voor derde klas h/vleerlingen met belangstelling voor de sciencevakken, die op 31 december van het
schooljaar niet ouder zijn dan 15 jaar. Ook vierde klas leerlingen die aan het
leeftijdscriterium voldoen mogen aan de IJSO deelnemen. Het doel van de IJSO is
leerlingen stimuleren en enthousiasmeren voor biologie, natuurkunde en scheikunde en
hen de mogelijkheid bieden hun eigen talenten op dit gebied verder te ontplooien. Het is
de enige olympiade waarbij leerlingen, voordat ze profiel en pakket hebben gekozen,
via een internationale wedstrijd kennis kunnen maken met science en technologie.
De landelijke voorselectie bestaat uit een schriftelijke bio/na/sk-toets van 100 minuten
die in week 13 afgenomen wordt op de eigen school. De toets is opgebouwd uit vijf
meerkeuzevragen en één open vraag per vakgebied. Correctie vindt plaats op de eigen
school aan de hand van een bij de opgaven meegestuurd correctiemodel.
De nationale eindronde vindt plaats op 18 juni 2010 aan het Candea College te Duiven.
De Internationale wordt gehouden van 3 t/m 12 december in Abuja (Nigeria).
Er zijn, naast uitzending naar Nigeria met het Nederlandse team, diverse aantrekkelijke
prijzen te winnen voor zowel havo- als vwo-leerlingen.
Opgeven (van de school) voor de voorronde – of het opvragen van een brief met
aanvullende informatie- kan tot 23 maart door het sturen van een e-mail naar
IJSO@candea.nl onder vermelding van naam en postadres van de school en de
contactpersoon. Deelname aan de IJSO is gratis.
Meer informatie is te vinden op: www.ijsonederland.com , www.ijso-official.org en op
www.candea.nl. Hier is ook oefenmateriaal voor de IJSO te downloaden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector tweede fase.

