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Met wie spreek ik?

Contact tussen 
‘school en bedrijf’ 
bestaat niet.

Wel tussen mensen…



Mensen in een bedrijf



10 tips voor een goede bedrijfsactiviteit
1. Wat is het doel van de activiteit?

2. Wie is de doelgroep voor de activiteit?

3. Wat heb je daarvoor nodig van het bedrijf?

4. Welke bedrijfsactiviteit past daarbij? 

5. Hoe wil je het bedrijf daarbij inzetten?

6. Waar moet de activiteit plaatsvinden?

7. Wanneer moet de activiteit plaatsvinden?

8. Wat hebben de leerlingen nodig van jou om dat doel te bereiken?

9. Wat heeft het bedrijf van jou nodig om de activiteit goed te verzorgen?

10. Zorg voor goede communicatie naar leerlingen, bedrijven en collega's!



1. Wat is het doel van de activiteit?

vakinhoud beroep



2. Wie is de doelgroep voor de activiteit?

vakinhoud beroep

de hele klas

of een klein groepje leerlingen



3. Wat heb je daarvoor nodig van het bedrijf?

• sfeer proeven

• zien welke ontwikkelingen lopen

• dieper induiken op één onderwerp, project of ontwikkeling

• kennismaken met beroepsdilemma’s

• kennismaken met een reeks beroepen of één beroep of met een 
loopbaan van iemand



4. Welke bedrijfsactiviteit past daarbij?

http://www.exactwatjezoekt.nl/beroepen/


5. Hoe wil je het bedrijf daarbij inzetten?

losse les

project tijdens de lessen

projectweek

traject Informatiebron voor docent

opdracht

gesprek met medewerkers

inhoudelijk college



6. Waar moet de activiteit plaatsvinden?



7. Wanneer moet de activiteit plaatsvinden?

Maak je vraag zo 

concreet mogelijk

Maar geef ook 

alternatieven

Hoe smaller jouw 

vraag

Hoe kleiner de 

kans dat het kan

a href="https:/nl.freepik.com/vrije-vector/bedrijfsman-denken-en-planning-proces_1311445.htm">Designed door Freepik</a


En nu…

•Wat heeft het bedrijf nodig?
Je bent op bezoek bij het bedrijf
wat ga je bespreken?

Tip: maak het concreet!



8. Wat hebben de leerlingen van jou nodig?

• informatie over het doel van de opdracht!

• voorkennis over het bedrijf en de opdracht

• terugkoppeling naar aanleiding van de bedrijfsactiviteit

• kennis over welke acties/houding je van ze verwacht voor-, tijdens 
en na het bezoek



9. Wat heeft het bedrijf van jou nodig?

• DOELSTELLING ACTIVITEIT

• informatie over de leerlingen (niveau en interesse)

• beschrijving van het project

• aansluiting op omliggende lesssen/lesstof

• planning – datum en tijdstip



10. Zorg voor goede communicatie!

• Jij hebt iets gevraagd aan het bedrijf, 
dus jij zorgt dat alle communicatie goed loopt

• Communicatie eindigt niet na de activiteit
bedankje, terugkoppeling, toekomst



Schoolscheikunde + Bedrijf  Eitje
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Wat gaan we doen?

•Korte inleiding

•Voorbeeld

•Zelf aan de slag

•Reflectie



De boodschap

• In de kern is het simpel, begin dus daar!

•Voorbeeld: Zeepbel



Zeepbel-bellenblaas

Kleuters:

• Case: zeepbel moet langer heel 
blijven.

• Uitwerking: verander iets aan het 
recept

• Als ik dit verander dan krijg ik …

Vwo 5-6:

• Case: zeepbel moet langer heel blijven.

• Uitwerking: 
• wat is de samenstelling van de zeepbel?

• wat is de structuur van de zeepbel 
(diverse schalen)

• wat is de functie van elke stof in het systeem?

• wat is het mechanisme waarom de zeepbel knapt?

• hoe kan ik dat ‘knappen’ voorkomen/ uitstellen?



Functieanalyse

•Hoofdfunctie

•Deelfunctie

Een aardappelrooimachine:

Aardappel planten uit de grond 

halen en knollen scheiden van 

het loof



Open opdrachten in bedrijven

In het boek staan antwoorden waar vragen bij zijn bedacht

Bij een rondleiding krijg je antwoorden te zien op vragen die al zijn opgelost

Maar de chemie zit in vragen waar nog geen antwoord op is…!



Onderwijs maken met een bedrijf

Onderwijs maken betekent dat jij het (bedrijfs-)vraagstuk 
vertaalt naar jou en je leerlingen: 

• Wat past bij jou? 

• Wat hebben je leerlingen nodig? 

• Wanneer ben je tevreden? In 3T? in 6V?!

• Wat leren leerlingen hiervan?

https://www.maartenfaas.com/page.php?id=61


Voorbeeld - Dreumex

Dreumex is al meer dan 52 jaar actief als producent van handreinigings- en 
handverzorgingsmiddelen 
in de wereld van de zware vervuilingen.

Probleem: zeepdispensers in een autogarage verstoppen snel.

Daar maken ze een project van…:

http://dreumex.com/


Ontwikkelingsproject in een bedrijf

1. Projectomschrijving

2. Technische knelpunten

3. Technische oplossingsrichtingen



Uitwerking

• Omschrijving project
zeepdispensers in een autogarage verstoppen snel

• Technisch knelpunt
vet en smeer zorgt voor een dusdanige verkleining van de dispenseropening 
dat een te hoge kracht nodig is om voldoende zeep te pompen voor één 
wasbeurt.

• Mogelijke technische oplossingsrichtingen
coating op de pomp, dunnere zeep (spray?), andere dispenser, grotere 
opening, automatisch dispenseren, blok zeep, sterkere pomp, …, … , …



Dreumex

http://dreumex.com/over-dreumex/innovatie


Moeilijker wordt het niet!



Stappen

• Omschrijving van het probleem

➢Functie-analyse

• Beschrijf in Jip en Janneke taal 
de technische knelpunten

➢ brede-oriëntatie-idee

• Ga op zoek naar 
mogelijke oplossingsrichtingen

➢ brede-oriëntatie-idee

➢ het luciferdoosje-model



Jip- en-Janneke-benadering

Voor je eigen voorbereiding als docent:

• Beschrijf de kern van het probleem in eenvoudige begrijpelijke taal.
zowel het te doorlopen denk- en werkproces 
als de conceptuele kant van het vraagstuk. 

• Hoe leg je dit vraagstuk voor aan een 11-jarige?



Zeepbel-bellenblaas

Vwo 5-6:

Case: zeepbel moet langer heel blijven.

Jip-en Janneke:

• De zeepbel knapt doordat het wandje kapot gaat.

• Het wandje gaat kapot doordat er water uitlekt. 



Brede-oriëntatie-idee
Doel: leerlingen interesseren, motiveren en activeren

Dus: wat zijn hulpvragen die een docent kan stellen om leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden?

• wat weet je zelf al?
zijn er soortgelijke vraagstukken, 
hoe hebben anderen soortgelijke problemen opgelost?

• wat weet ik nog niet? 
hoe kom ik dat wel te weten? 
wat betekent dit?

• hoe nu verder?



Zeepbel-bellenblaas
Case: zeepbel moet langer heel blijven.

Brede-oriëntatie-idee: 

• Is de vorm bepalend? Speelt de zon een rol? Alleen in de zomer of de winter? 
Speelt de grootte van de bel een rol?

• Wat is de samenstelling van de zeepbel? Zijn er andere recepten? Wat zijn 
verhoudingen die voorkomen?

• Wat is de structuur van de zeepbel? 

• Wat is de functie van elke stof in het systeem? Welke stoffen zijn essentieel/

• Wat is het mechanisme waarom de zeepbel knapt?

• Hoe kan ik dat ‘knappen’ of het ‘water-lekken’ voorkomen/ uitstellen?



Het luciferdoosje-model

• Alle oplossingen van problemen zijn 
in de kern eenvoudig en simpele verbanden.

• Kan ik de kern van het probleem
zo eenvoudig mogelijk duiden?

• Welke zijn juiste oplossingsrichtingen?

Het idee dat ten grondslag ligt aan de oplossing 
moet op een luciferdoosjes te beschrijven zijn



Casussen 

Opdracht: werk uit volgens stappenplan



Meer weten?

www.bedrijfindeklas.nl
• Informatie en tips
• Excursie voor docenten
• Teamtraining 
• Verdiepende bedrijfsstage
• (Directie)advies

Facebookgroep – Bedrijf in de Klas

info@bedrijfindeklas.nl

http://www.bedrijfindeklas.nl/
mailto:info@bedrijfindeklas.nl


Ook leuk om te weten



Ontwikkelingen in bedrijven

• (milieu)wetgeving

• Patenten

• Verlaging van productieprijs 

• Schaalvergroting

• Omstellen

• Beschikbaarheid grondstoffen

• Andere leveranciers

• Automatisering

• …

aan producten én processen



	



Maatschappelijke uitdagingen Chemie

http://www.topsectorchemie.nl/themas


Hoe vind je een bedrijf?

http://chemieisoveral.nl/chemie-en-industrie/chemiebedrijven-a-b


Innovatie in een bedrijf

Ontwikkeling van product of proces

1. Projectomschrijving

2. Technische knelpunten

3. Technische oplossingsrichtingen

Onderzoek

1. Aanleiding

2. Onderzoeksvragen

3. Beoogde uitkomsten

4. Opzet en uitvoering


