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Coronacrisis? Welke 
coronacrisis? Je zou bijna
vergeten dat we al een
jaar in een pandemie 
zitten bij het lezen van

de profielwerkstukken
in deze bijlage. De 
makers lieten zich niet
weerhouden door alle
beperkingen en deden

enthousiast onderzoek
naar onder andere 
duurzame methanol
(foto), reanimatieles op
school en fantoompijn. 
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HET SPOOK DAT FANTOOMPIJN HEET

M
arieke van der Slijk uit
Warfstermolen weet niet beter
of haar vader heeft maar één
hand. Rechts. De linker verloor
hij zo’n dertig jaar geleden

tijdens een ongeluk met een
aardappelrooimachine. Kees – destijds 26
jaar oud – wilde loof tussen de draaiende
rollen van het apparaat halen toen zijn
vingers vast kwamen te zitten. Artsen
konden z’n hand niet meer redden. 

Inmiddels is Kees gewend aan zijn stomp –
hij kan er zelfs zijn veters mee strikken –
maar zijn 18-jarige dochter weet dat het hem
veel moeite heeft gekost om de amputatie te
accepteren. ,,Niet gek, want hij kon zich er
niet op voorbereiden’’, zegt Marieke. De
eindexamenleerling vwo op het Lauwers
College in Buitenpost deed onderzoek naar
het fenomeen fantoompijn. ,,Fantoom
betekent letterlijk spook. Je kunt je er niets
bij voorstellen als je het zelf niet hebt.’’

Bij fantoompijn gaat er iets mis in de
hersenen. Dit heet disfunctionele corticale
reorganisatie. Marieke: ,,Bij een amputatie
valt er een hersengebied uit. Dat hoeft dan
niet meer bestuurd te worden. Er vindt dus
een reorganisatie plaats in de hersenen. Bij
fantoompijn is die reorganisatie fout gegaan.
Andere hersengebieden blijven prikkels en
impulsen sturen naar het uitgevallen
hersengebied. Hoe groter de amputatie, hoe
groter de reorganisatie en dus hoe groter de

kans op fantoompijn.’’ Om vragen als ‘hoe
voelt fantoompijn’ en ‘hoe gevoelig is de
stomp’ te kunnen beantwoorden,
interviewde Marieke niet alleen haar vader,
maar ook buurman Jan Grijpstra (toen 66
jaar) die aan beide benen amputaties
onderging en Angelina Windsant, de
42-jarige moeder van een oud-klasgenoot,
die haar linker onderbeen mist. Voor hen
was amputatie een opluchting, een
verlossing van de pijn door reuma en
dystrofie. 

GROTE NAALDEN

De proefpersonen hebben alle drie in meer

of mindere mate last (gehad) van
fantoompijn. Hoe het voelt? ,,Dat vonden ze
de allerlastige vraag. Ga maar na: hoe zou u
pijn omschrijven? Toch kwamen ze ongeveer
op hetzelfde uit: een brandend gevoel, de
tinteling die je ervaart als je ‘s winters met
koude vingers weer de warmte ingaat, de
sensatie alsof je enkel wordt omgedraaid en
het gevoel alsof er grote naalden in je been
worden gestoken.’’ 

Meest interessante onderdeel vond
Marieke de proef die ze uitvoerde op de
stompen van de geïnterviewden. Ze tekende
een ‘gevoelsvierkant’ met zestien vlakjes op
de huid. Per hokje testte ze de pijnbeleving
door er met een scherp vorkje in te prikken.
De punten waren afwisselend op
kamertemperatuur, warm en ijskoud.
Marieke verwachtte dat het drietal minder
zou voelen met de stomp, maar dat bleek per
persoon te verschillen. De gevoeligheid is
ook afhankelijk van het weer, de plek van de
amputatie, het gebruik van een prothese en –
bij vrouwen – de menstruatiecyclus. 

Marieke stelt in haar nawoord dat ze door
haar onderzoek anders naar het leven is gaan
kijken. ‘Ik ben nog dankbaarder voor alles
wat ik heb.’ Vooral het verhaal van buurman
Jan, die meerdere amputaties onderging,
maakte diepe indruk. Hij overleed nog
voordat het werkstuk af was. Marieke
overhandigde een exemplaar aan zijn
weduwe. 

Vader Kees mist z’n linkerhand en dat fascineert Marieke van der Slijk
al haar hele leven. Ze deed onderzoek naar fantoompijn, het lijden
door een lichaamsdeel dat er niet meer is.

Marieke van der Slijk: ,,Je kunt je er niets bij voorstellen als je het zelf niet hebt.’’

Tekst José Hulsing

IK BEN NOG

DANKBAARDER 

VOOR ALLES 

WAT IK HEB

S
oms zitten er heuse weten-

schappers in de dop bij, men-

sen die hun nieuwsgierigheid

niet kunnen bedwingen. Beaudine

Dizij (17) en Cor Visser (18) van RSG

Magister Alvinus in Sneek bijvoor-

beeld. De vwo-leerlingen doken in de

wereld van het granuliet en ontdek-

ten door zelf metingen te doen dat

chemische stoffen die zijn toege-

voegd aan het granuliet niet voldeden

aan de Europese limiet. Het is de

moeite waard om meer onderzoek te

laten doen.

Ook Chris Kooijman (18) en Max

Tiemersma (17) van RSG Simon

Vestdijk in Harlingen kozen niet voor

de makkelijkste weg. De twee bèta’s

(op de cover van deze bijlage) zoch-

ten uit of methanol op een duurzame

manier geproduceerd zou kunnen

worden. Nuttig onderzoek omdat de

fabricage van methanol bijna niet

duurzaam gebeurt op dit moment.

De uitwerking kan nog beter, het

gaat om het idee. 

Maar er is ook aandacht voor de

andere kant. Dat slim of hoogbegaafd

zijn geen garantie is voor een succes-

volle schoolcarrière werd onderzocht

door Marijke Bakker uit Tjerkwerd.

Het is een genuanceerd pleidooi om

serieus te kijken naar de problemen

die hoogbegaafden kunnen hebben

op school. Want daar wordt de basis

gelegd voor een leven in de maat-

schappij. 

Leerlingen op de middelbare school

hebben een ongewoon jaar achter de

rug. Maar de profielwerkstukken

laten zien dat het veel te voorbarig is

om te spreken van een ‘verloren’

coronageneratie. Het is een wendba-

re generatie die klaar is voor de toe-

komst.

Sander Warmerdam,

hoofdredacteur Leeuwarder Courant

STUG 

DOORGAAN

Samenstelling 

Maarten Pennewaard

Eindredactie 

Marja Boonstra, Gerda Douma, 

Theo Zandstra, Janna Zuiderveld

Vormgeving 

Alie Veenhuizen

Foto’s 

Niels Westra
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Welk werkstuk wint de publieksprijs?

Voor deze bijlage werden ruim vijftig

inzendingen gewikt en gewogen;

dertien werden er uitgelicht. Maar

alle werkstukken maken kans op de

publieksprijs. Stemmen kan op

www.lc.nl/toptalent. Op 21 april

presenteren de finalisten hun werk-

stukken voor een deskundige jury.

Vanwege de coronamaatregelen kan

er helaas geen publiek aanwezig zijn.

Daarom wordt de finale deze keer

gestreamd. 

STEM OP

TOPTALENTEN!
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Ava Krause en Rosalie Ogrel, vwo

Stellingwerf College Oosterwolde

De wolf heeft een slechte reputatie

onder mensen. Tegelijkertijd is het

dier bezig aan een opmars in Neder-

land en dat veroorzaakt veel onrust

onder de bevolking. Ava Krause en

Rosalie Ogrel besloten het domein van

de wolf te betreden en te onderzoeken

of hij volledig kan reïntegreren in

Nederland. Zij concluderen dat er

ruimte is voor 322 wolven in het land.

Terugkeer van de wolf

Jente Faber, vwo Linde College 

Wolvega

Het beroemde fotoboek Before

they pass away van Jimmy Nelson

vormt de opmaat van het werk-

stuk dat Jente maakte over de

bedreigingen waarmee imheemse

volken te maken hebben. Ze

hebben recht van bestaan en zijn

van onschatbare waarde voor de

wereld, schrijft ze. In de loop van

deze eeuw zijn er al vele verdwe-

nen, door de aanhoudende aan-

slag op leefruimtes van deze

geïsoleerde volkeren. Al het on-

derzoek en een lang interview met

Nelson brengen haar tot de con-

clusie dat er dankzij een toene-

mend bewustzijn hoop is voor de

inheemse stammen.

Verdwijnen van inheemse stammen

Marieke van der Slijk, vwo,

Lauwers College Buitenpost

Spoken bestaan niet, maar soms

wel. Zo heet het werkstuk dat Marieke

van der Slijk schreef over fantoompijn,

het lijden door een lichaamsdeel dat

er niet meer is. Ze bevroeg haar vader

die zijn linkerhand verloor, een buur-

man die aan beide benen amputaties

onderging en een moeder van een

oud-klasgenoot die haar linkeronder-

been mist. Ook testte ze hun pijnbele-

ving door met een scherp vorkje in

hun stomp te prikken. 

Spoken bestaan niet, fantoompijn wel 

Fardau de Boer en Julia Lijesen, 

vwo Bogerman Sneek

Hoe zit het Nederlands strafrecht in

elkaar voor mensen met ernstige

psychische klachten, vroegen de twee

vwo’ers zich af. Kunnen psychopaten

verantwoordelijk gesteld worden voor

hun daden? Hun hypothese dat het

rechtssysteem hier zorgvuldig mee

omgaat, zien ze bevestigd, onder

andere door hun eigen minutieuze

analyse van een rechtszaak tegen een

psychotische dader die zijn ex neer-

stak.

Psychopaten en strafrecht

Chris Kooijman en Max Tiemersma,

vwo Simon Vestdijk Harlingen

Kun je methanol, een fossiele brand-

stof en veelgebruikte stof in de che-

mie, op duurzame wijze maken? Dat

onderzochten Chris en Max, en ze

gingen grondig te werk. In een bijzon-

dere proefinstallatie van de University

of Twente deden ze hun proeven met

koolstofdioxide en waterstof. Die

proeven slaagden, maar ze conclude-

ren ook dat er veel te veel energie

verloren gaat bij de productie om nu al

te kunnen spreken van een duurzaam

alternatief. 

Duurzame methanol maken

Paula Borst en Seval Bozlak, 

vwo Marne College Bolsward

Waarom is het ene kunstorgaan wel te

implanteren, maar het andere niet? De

vwo’ers doken in deze wereld en

maakten een overzicht van kunstorga-

nen die nu in ontwikkeling zijn. Ge-

print in 3D bijvoorbeeld, of gekweekt.

Ze interviewden de Nederlandse

cardioloog Michiel Morshuis, die bij de

inmiddels overleden Nederlandse Ine

Toll een kunsthart aanbracht. Het is

een bijzonder complex proces, zo

concluderen ze, waarbij de levensduur

van het kunstorgaan ook een belang-

rijke rol speelt.

Implantatie van kunstorganen 

Mathijs le Fèvre, Florian Galema en

Mads Theunissen, havo Comenius

Mariënburg Leeuwarden

Zien we op de Friese huizenmarkt

een corona-effect? Met die vraag

gingen de drie havisten op onderzoek

uit. Ze interviewden een hypotheek-

adviseur en een makelaar en verza-

melden tal van economische gege-

vens. De coronadip is er geweest,

maar zeer kortstondig bij het begin

van de pandemie. Vraag en prijzen

zijn daarna gestegen. 

De conclusie luidt dan ook dat de

coronacrisis geen negatief effect

heeft gehad op de huizenmarkt. 

Huizenmarkt tijdens corona

HET GROTE ZOEKEN

Chris Kooijman en Max Tiemersma: ,,We wilden echt een fles duurzame methanol op tafel hebben staan.’’

Tekst Maarten Pennewaard

Kun je methanol produ-
ceren uit koolstofdioxide
(CO2) en waterstof? Als
het kan, zou dat een be-
langrijke bijdrage kun-
nen leveren aan het ver-
minderen van de uit-
stoot van dit broeikasgas. 

I
n het scheikundelokaal van RSG Simon
Vestdijk in Harlingen laten Chris Kooij-
man (18) en Max Tiemersma (17) zien
hoe ze onderzochten of het ‘fossiele’
methanol – veelgebruikt in de chemi-

sche industrie en als brandstof – op een
duurzamer manier gemaakt kan worden.
Spoiler: het kan, maar de installatie waarmee
dat gebeurt vreet zelf ook energie en daar
moet dus nog flink aan gesleuteld worden. 

Terwijl hun scheikundedocent Nikita Jud-
kins op de achtergrond zorgt voor wat foto-
genieke vlammen, vertellen de vwo’ers hun
verhaal. Ze hebben heel wat moeite moeten
doen om hun onderzoek af te ronden, maar
het was de energie zeker waard.

Hun profielwerkstuk werd zelfs genomi-
neerd voor de Van Melsenprijs die wordt
uitgeschreven door de Radboud Universiteit
Nijmegen en kijkt naar bijzondere prestaties
van leerlingen op het gebied van eigen expe-
rimenteel onderzoek.

De jongens combineerden hun interesses
in scheikunde, biologie en duurzaamheid en
lieten zich door de beperkingen die corona
met zich meebracht niet weerhouden. Met
hulp van de Universiteit Twente en de Uni-
versiteit van Amsterdam konden ze in een
experimentele installatie proeven doen. 

Hun ontdekkingsreis startte met het lezen
van een boek over fossielvrije methanol.
Daarin werd beschreven dat de combinatie
van koolstofdioxide en waterstof methanol
kan opleveren. ,,Wauw, dachten wij: zouden

wij dat kunnen produceren?’’, vertelt Max.
Chris: ,,En daarmee begon het grote zoeken.’’

GEISER

Methanol wordt normaal gesproken vervaar-
digd uit zogeheten synthesegas, een mengsel
van koolmonoxide en waterstof. Het kan
afkomstig zijn uit steenkool, olie of aardgas.
,,Per jaar wordt er een paar miljard liter ge-
bruikt. En de fabricage gebeurt bijna niet op
een duurzame manier. Op IJsland wordt de
energie van een geiser gebruikt bij de opwek-
king, maar het meeste is fossiel’’, aldus Max.

Daar is dus veel ruimte voor verbetering,
constateren de schrijvers in hun werkstuk.
Want, stellen ze, als het gebruik van fossiele
brandstoffen op deze schaal door blijft gaan
zal de mensheid daar de gevolgen van moe-
ten dragen. Op ecologisch gebied zullen

rampscenario’s ontstaan, daarnaast zal de
opwarming van de aarde door de uitstoot
van broeikasgas ook sociaaleconomische
gevolgen hebben. 

,,Er bestaat een kans dat grote gebieden
onleefbaar zullen worden, met als gevolg dat
er een vluchtelingenstroom tot stand zal
komen naar de nog wel leefbare gebieden’’,
waarschuwen ze.

Een aantal afspraken met onderzoekers
sneuvelde doordat vanwege coronamaatre-
gelen bezoeken aan bij voorbeeld de TU Delft
werden afgezegd. Maar uiteindelijk mochten
Chris en Max in Enschede wel een speciale
proefinstallatie gebruiken voor hun onder-
zoek. ,,Wij wilden echt een fles duurzame
methanol op tafel hebben staan’’, zegt Chris.

Ze haalden CO2 uit de lucht en gebruikten
dat om methanol te maken. Ja, het kan, stel-

Rebecca Bruinsma, Mirthe Sijtsma,

Deborah Veendorp en Yade Witte-

veen, havo Comenius Mariënburg

Leeuwarden

De makers van dit werkstuk ervaren

zelf schoolstress en doken daarom in

dit onderwerp. Een enquête onder

medescholieren op vmbo en vwo

levert een aantal conclusies op: jon-

gens ervaren minder druk dan meisjes

en vwo’ers hebben er meer last van

dan vmbo’ers. Ze doen ook een aanbe-

veling: op school moet meer aandacht

komen voor planning, want dat lukt

veel scholieren matig en is een bron

van stress.

Schoolstress onder jongeren
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den ze vast. En door CO2 uit de lucht te
halen levert deze productiewijze een nuttige
bijdrage – hoewel het broeikasgas bij gebruik
van de methanol weer terugkeert in de at-
mosfeer. ,,Maar het wordt in elk geval niet
meer’’, zegt Max. 

De leerlingen plaatsen wel een paar flinke
kanttekeningen bij hun experiment. De
opbrengst was minimaal en de productie is
verre van energie-efficiënt. 

Toch zeggen ze: het is mogelijk om metha-
nol duurzaam te produceren. Dan moet er
wel flink opgeschaald worden. De productie
moet gebeuren op plekken waar energie
goedkoop is op te wekken. ,,Dus bijvoorbeeld
in Zwitserland met waterkracht, of in de
Sahara, waar je veel zonne-energie kunt
opwekken.’’ Maar dan, dan heeft duurzame
methanol de toekomst.

PLEK VOOR 322 WOLVEN IN NEDERLAND

Ava Krause (links) en Rosalie Ogrel: ,,Mensen die tegen de komst van de wolf zijn, beargumen-

teren dat vaak uit emotie.”

Tekst Martijn van Dijk

De wolf heeft zich sinds
2019 weer gevestigd in
het land. Voor- en tegen-
standers roeren zich. Ava
Krause en Rosalie Ogrel
(vwo Stellingwerf College
Oosterwolde) onderzoch-
ten of de wolf volledig
kan re-integreren.

D
e wolf, die bijna twee eeuwen gele-
den uit Nederland werd verjaagd,
roept heftige emoties op bij men-
sen. Het dier komt ook veelvuldig
in het nieuws. Begin dit jaar nog

omdat een stichting een ‘wolvenhek’ om Fries-
land wil bouwen. ,,Het grijpt een grote groep
mensen aan”, vertelt Ava Krause (18). ,,Mensen
zijn heel enthousiast óf heel angstig.” Ze ver-
volgt: ,,Maar een wolvenhek is onzin.”

Volgens onderzoek van de twee kan de wolf
volledig re-integreren in Nederland. De effec-
ten op de natuur zijn positief en wegen op
tegen de nadelen, zoals mogelijke veeschade.
Daarnaast zijn er ook kansen voor natuuredu-
catie en toerisme. Gezien de oppervlakte van
Nederlandse natuurgebieden is er genoeg
ruimte in het land, maar moeten wel ecoduc-
ten worden aangelegd om gebieden met elkaar
te verbinden. 

Ze becijferden dat Nederland plek biedt aan
46 wolvenroedels (ongeveer 322 wolven). Ava
en Rosalie deden op verschillende manieren
onderzoek: een literatuurstudie, veldwerk en
online enquête. Ava: ,,Wij zagen er eerst wel
tegenop, het leek zo veel werk. Maar het was
echt leuk om zo’n groot project te doen.” 

De twee genoten met name van het veld-
werk in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Samen
met wolvendeskundige Hans Hasper gingen ze
op zoek naar wolven in het gebied. ,,Ondanks
dat we er niet een gezien hebben, zagen we wel
sporen en wat de wolf voor de natuur kan

betekenen”, vertelt Rosalie Ogrel (18). ,,We
zagen bijvoorbeeld raven vliegen, die eten de
karkassen op die wolven achterlaten nadat ze
hun prooi hebben gedood.” De raaf leeft in
symbiose met de wolf en kan het dier ook juist
naar zwakke dieren leiden om te doden.

Het is slechts één van de positieve gevolgen
van de komst van de wolf voor het ecosysteem,
beargumenteert het tweetal in hun profiel-
werkstuk. Het dier is een toppredator en zorgt
voor evenwicht in het systeem door zwakke
dieren op te ruimen. Maar ook voor meer
voorzichtigheid bij beesten, waardoor ze in
kuddes blijven en hierdoor de natuur minder
belasten. 

Hoe zit het met de negatieve effecten waar
iedereen zo bang voor is, zoals aanvallen op
vee en mensen? Volgens Krause valt dat mee
en speelt de media een grote rol in de beeld-
vorming. ,,Het negatieve komt vaak te veel in
het nieuws”, zegt ze. Aanvallen op vee en men-
sen komen weinig voor en met waakhonden
en hekken kan vee worden beschermd. 

Maar respondenten van de online enquête
reageerden fel. Daarnaast bleek een groot
verschil tussen voor- en tegenstanders van de
wolf. ,,Mensen die voor de komst van de wolf
zijn, onderbouwen dat met goede argumen-
ten”, zegt Ogrel. ,,Maar mensen die tegen de
komst van de wolf zijn, beargumenteren dat
vaak uit emotie.” Volgens hun onderzoek is
een meerderheid voor de komst van de wolf.

Het sentiment over de wolf is dringend aan
verandering toe, zeggen ze. Vooral voorlichting
is belangrijk. ,,Daar moet je al mee beginnen op
de basisschool”, zegt Krause. Zij staan na hun
onderzoek vierkant achter de re-integratie van
de wolf. De slotzin van hun profielwerkstuk is
dan ook veelzeggend: Wij hebben de wolf leren
kennen, nu is het aan u om het dier te leren
kennen.

HET NEGATIEVE

KOMT VAAK TE VEEL

IN HET NIEUWS
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MEER VROUWEN IN DE POLITIEK DOOR ROLMODELLEN

TOPTALENTEN TOPTALENTEN

Milou Brink en Esther Mekking, 

gymnasium Bogerman Sneek

Hoe is de man-vrouwverhouding in de

volksvertegenwoordiging veranderd in

de afgelopen eeuw, en hoe ervoeren

mensen dit? Om hier achter te komen,

deden Milou en Esther literatuuron-

derzoek, hielden ze een enquête onder

de raadsleden van Súdwest-Fryslân en

interviewden ze twee vrouwelijke

wethouders. Het aandeel vrouwen in

de politiek is in een eeuw enorm

gestegen, maar nog steeds lopen

vrouwen tegen vooroordelen aan.

Vrouwelijke rolmodellen kunnen deze

bestrijden.

Vrouwen in de

volksvertegenwoordiging

Vera Elzinga, havo Linde College

Wolvega

In hoeverre is de positie van de zwarte

Amerikaan verbeterd tussen 1865 en

2008? Voor het vak geschiedenis

dook Vera in de positie van de zwarte

Amerikaan. Het idee van The Ameri-

can dream verhoudt zich slecht tot de

behandeling van de zwarte Amerika-

nen, zeker met in het achterhoofd het

racistische politiegeweld dat George

Floyd recent het leven kostte. De

positie van deze bevolkingsgroep is

over langere tijd bezien verbeterd

maar blijvende aandacht in de media

is nodig om uitwassen aan de kaak te

stellen. 

De positie van de zwarte Amerikaan 

Laura van den Bogert en Melanie

Westra, vwo Comenius Mariënburg

Leeuwarden

Hoe komt het dat Noorse ex-gevange-

nen veel minder vaak opnieuw in de

fout gaan dan Nederlandse? Laura en

Melanie zochten het in verschillen in

beleid en gingen op onderzoek uit. Ze

spraken onder andere een gevange-

nenbewaarder en een ex-veroordeel-

de, maar deden ook veel literatuuron-

derzoek. De conclusie is dat het beleid

in Noorwegen humaner is en dat

gevangenen beter op hun terugkeer in

de maatschappij worden voorbereid

dan in Nederland.

Gevangenisbeleid en recidive

Merel Hoekstra en Lisl van der

Schaar, vwo Comenius 

Mariënburg Leeuwarden

Dieren herbergen naar schatting nog

zo’n 1,7 miljoen onbekende virussen

en honderdduizenden daarvan hebben

de potentie om over te springen op

mensen. Met deze wetenschap op zak

en het uitbreken van de coronapande-

mie scherp op het netvlies doken

Merel en Lisl op de vraag: hoe springt

zo’n virus dan over? Ze concluderen

dat klimaatverandering, met extremer

weer en hogere temperaturen, samen

met de globalisering belangrijke facto-

ren zijn waardoor de kans groter wordt

dat meer virussen van dieren op men-

sen zullen overspringen. 

Virus van dier op mens

Sjoerd Mos, havo Dockinga 

College Dokkum

Wat voor rol speelt de blues in zijn

eigen muziek, was de vraag waarmee

Sjoerd zijn profielwerkstuk in ging. Hij

schetst de geschiedenis van de mu-

ziekstroming, toch het ‘oergenre’ van

veel hedendaagse muziek, die begon

bij de slaven op de plantages in de

Verenigde Staten. In filmpjes laat hij

de verscheidenheid van de blues

horen en zien: van de klassieke blues

tot en met de boogiewoogie en – zijn

favoriet – ragtime.

De invloed van blues

Tirza Kleinhout, Susanne van Veen

en Froukje Blanke, havo Liudger

Drachten

De scholieren onderzochten het ver-

schil tussen racisme in de Verenigde

Staten en Nederland. Aanleiding is de

dood van George Floyd en de wereld-

wijde Black Lives Matter-beweging die

daaruit voortkwam. Via het slavernij-

verleden en de achtergestelde positie

in de maatschappij verkeren veel

zwarte Amerikanen nog steeds in

armoede. Hoewel ook Nederland

slavernij kende was de situatie hier

milder dan in de VS en ontstond er

‘toch iets van empathie tussen de

twee groepen’, aldus de schrijvers. 

Racisme in Nederland en de VS

Mette Rijnbeek en Eva Dorgelo, vwo

Comenius Mariënburg Leeuwarden

De twee vwo’ers onderzochten waar

de morele grenzen liggen van geneti-

sche manipulatie. Met als vertrekpunt

de designerbaby’s Lulu en Nana, in

2018 in China geboren en resistent

voor HIV, deden ze uitgebreid litera-

tuuronderzoek en stelden ook een

enquête op die door negentig mensen

werd beantwoord. De conclusie daar-

uit was duidelijk: voor de meeste

mensen ligt de grens bij de mens.

Aanpassingen aan dieren stuiten op

beduidend minder weerstand.

Esther Mekking (links) en Milou Brink: ,,Ze vinden dat toch vooral naar kwaliteit gekeken moet worden.’’

Tekst Ines Jonker

Anno 2021 zijn vrouwen
een stuk beter vertegen-
woordigd in de politiek
dan een eeuw geleden.
Maar het kan nog beter.
Hoe, dat onderzochten
Milou Brink en Esther
Mekking, gymnasium
6-leerlingen aan het 
Bogerman in Sneek. 

V
orige maand mochten de 18-jarige
scholieren voor het eerst stemmen
in hun leven. Een belangrijk mo-
ment, waar Milou Brink en Esther
Mekking al een tijd naar uitkeken.

Nadat ze zich grondig hadden verdiept, werd
het voor Milou een stem op de PvdA en voor
Esther een op het CDA, in beide gevallen een
vrouw. Uiteraard, want er kunnen nog best
wat vrouwen bij in de Tweede Kamer. 

Hadden de gymnasiastes een eeuw eerder
geleefd, dan waren stemmende vrouwen nog
een vrij nieuw fenomeen, weten ze nu na het
maken van een werkstuk over vrouwen in de
volksvertegenwoordiging. Immers, pas in
1917 kregen vrouwen passief kiesrecht, wat
betekent dat ze gekozen mochten worden.
Twee jaar later kwam daar het actief kies-
recht bij, het zelf mogen stemmen. 

Dat hun werkstuk over politiek zou gaan,
daar waren ze vrij snel over uit. ,,Mijn opa,
Joeke Baarda, heeft zestien jaar in de Eerste
Kamer gezeten voor het CDA’’, vertelt Esther.
Toen ze hem vertelde over haar werkstuk,
vertelde Baarda hoe zijn grootvader (Esthers
betovergrootvader dus) Jouke Bakker, die
voor de Christelijk-Historische Unie in de
Tweede Kamer zat, zich destijds al hard
maakte voor vrouwenkiesrecht. 

Ook Milou is al van jongs af geïnteresseerd
in politiek. ,,Vanaf groep 8 wist ik al op welke
partij ik zou gaan stemmen. In de politiek

worden beslissingen genomen die van grote
invloed zijn op ons dagelijks leven.’’ Vooral
de feministische kant van de politiek boeit
haar.

Hun onderzoeksvraag was: in hoeverre
veranderde de man-vrouwverhouding in de
volksvertegenwoordiging in de afgelopen
eeuw? Ze kwamen er onder meer achter dat
het aantal vrouwen in de politiek steeg van
0,9 procent in 1918 tot 31,7 procent nu, en dat
inmiddels ruim een kwart van de wethou-
ders vrouwelijk is. 

Om te achterhalen hoe het er momenteel
voorstaat met vrouwen in de politiek, zoom-
den ze in op hun eigen gemeente, Súdwest-
Fryslân. Ze stuurden een enquête naar alle
raadsleden (16 vrouwen, 21 mannen) en

interviewden twee vrouwelijke wethouders,
Mirjam Bakker en Gea Wielinga. 

De opvallendste uitkomst van de enquête
(die door 14 raadsleden werd teruggestuurd)?
Milou: ,,Dat de meeste vrouwen zelf niet
vóór positieve discriminatie zijn, dat hadden
we niet verwacht. Ze vinden dat toch vooral
naar kwaliteit gekeken moet worden.’’

En die hebben vrouwen natuurlijk net zo
goed als mannen. Zelf vinden Milou en Es-
ther het met name belangrijk dat er kansen-
gelijkheid is. Milou: ,,Ik denk dat er in de
politiek onbewust toch vaak vooroordelen
meespelen die in het nadeel zijn van vrou-
wen, bijvoorbeeld dat ze minder goed inzet-
baar zijn omdat ze zwanger kunnen wor-
den.’’

SJOERD HEEFT THE BLUES

Sjoerd Mos: ,,Het kostte flink wat tijd, maar het was het meer dan waard.’’

Tekst Maarten Pennewaard

Van de slavenplantages
in de zuidelijke staten
van Amerika tot aan de
weilanden rondom 
Aalsum: bluesmuziek
heeft zich over de hele
wereld verspreid. Sjoerd
Mos onderzocht zijn
eigen band met dit genre. 

W
aarom een werkstuk maken
over de blues? Sjoerd Mos
(16) lacht even. ,,Ik heb hele-
maal niets met klassieke
muziek, maar ik wilde mijn

werkstuk wel maken over muziek.’’ De blues
bood uitkomst: niet alleen is het een muziek-
genre in veel gedaantes, er zit ook een inte-
ressante geschiedenis aan vast.

In de muziekschool in Dokkum mag hij
even plaatsnemen achter de piano, een
mooie zwarte vleugel. Voor zijn profielwerk-
stuk zat hij vooral thuis in Aalsum achter de
piano, om allerlei voorbeelden op te nemen
van muziekstukken. Die zijn als YouTube-
video’s opgenomen als bijlagen bij zijn werk-
stuk.

,,Het kostte flink wat tijd, maar het was het
meer dan waard’’, zegt hij er zelf over. De
piano thuis is ook het instrument waar zijn
waardering voor de blues ontstond. ,,Toen ik
een jaar of 8 was ging ik op blokfluitles.
Thuis speelden mijn oudere broers vaak op
de piano. Dat was voor mij abracadabra,
maar het zag er wel leuk uit. Dus toen ik 10
jaar was ben ik op pianoles gegaan.’’

Muziek maken is voor hem ontspanning.
,,Na school kruip ik vaak even achter de
piano. Lekker spelen.’’ Het profielwerkstuk
dat hij als havist op het Dockinga College
maakte, zorgde er wel af en toe voor dat
muziek maken ook een opdracht werd.

,,In de voorjaarsvakantie ben ik er lang
mee bezig geweest. Sommige muziekstukken

die ik wilde opnemen, moesten wel zeven
keer overnieuw.’’ Grappig genoeg: vooral
met improvisatie was Sjoerd pas na een
aantal sessies tevreden: ,,Je hebt toch een
bepaalde manier voor ogen en als dat dan
net niet lukte deed ik het opnieuw, tot het
was zoals ik vond dat het moest zijn.’’

BREED

Ragtime is zijn favoriete genre geworden.
Veel vrolijker dan de trage, slepende melo-
dieën die de meeste mensen met blues zul-
len associëren. ,,Dat is juist het leuke van
deze muziek. Blues is heel breed. Het begon
met liedjes die de slaven zongen op de plan-
tages, maar het werd uiteindelijk ook de
basis voor gospel, ragtime, jazz, boogiewoog-
ie, rhythm & blues en soul.’’

De geschiedenis van de blues fascineert
hem. ,,Ik vond het echt interessant om daar-
in te duiken en op te zoeken hoe die muziek

nu is ontstaan.’’ Grote namen als Robert
Johnson, Muddy Waters, BB King, en T-Bone
Walker komen voorbij in het werkstuk. En
natuurlijk ontbreken Cuby and the Blizzards
ook niet. ,,De blues is het oergenre van heel
veel popmuziek van nu, dat was leuk om te
ontdekken.’’

Eigenlijk is blues door zijn ontstaansge-
schiedenis veel meer dan ‘alleen maar’ een
muziekgenre, vindt Sjoerd. ,,Ik speel zelf
eigenlijk alleen nog maar blues en genres die
ervan zijn afgeleid. Boogiewoogie en ragtime
zijn snel en door het hoge tempo blijft het
altijd een uitdaging om iets nieuws te leren.’’

Met een paar oud-leerlingen van zijn
school zit hij sinds vorig schooljaar in een
bandje. Maar het wekelijkse avondje oefenen
in de popbunker van de muziekschool is er
door de coronamaatregelen helaas ernstig bij
gebleven. ,,Jammer, want we waren net echt
begonnen.’’

HET BEGON MET

LIEDJES DIE DE

SLAVEN ZONGEN OP

DE PLANTAGES

Eline de Graaf en Silke Braams, vwo

Comenius Mariënburg Leeuwarden

Wat is de meest effectieve behandel-

methode in een tbs-kliniek om een

psychotisch gedetineerde patiënt

veilig terug te laten keren naar de

maatschappij, met een zo laag moge-

lijke kans op recidive? Met deze veel-

omvattende vraag gaan Eline en Silke

op onderzoek uit. Vertrekpunt is de

moord op Marianne Vaatstra: hoe kan

iemand zoiets doen? Ze concluderen

dat een combinatie van behandelme-

thoden het beste werkt.

Recidive bij ex-tbs’ers
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Die vooroordelen kunnen bestreden wor-
den door vrouwelijke rolmodellen in te zet-
ten, een tip die wethouder Mirjam Bakker de
scholieren gaf. Esther: ,,Een politiek actieve
vrouw kan andere vrouwen inspireren om
ook de volksvertegenwoordiging in te gaan.’’

Gebruik maken van dit soort rolmodellen
in gemeenten die een klein aantal vrouwen
in de gemeenteraad en colleges hebben, staat
dan ook als aanbeveling in hun werkstuk.
Verder zou er meer voorlichting over politiek
gegeven kunnen worden op middelbare
scholen. 

Milou heeft geen politieke ambities, Esther
treedt wellicht nog eens in de voetsporen
van haar opa. ,,Ik ga bestuurskunde studeren
en sluit niet uit dat ik de politiek in ga.’’

Ethiek en genetische manipulatie



toptalent

IEDEREEN IS OKÉ, OOK MET EEN HOOFD VOL ACNE

TOPTALENTEN

Wieke Schaafsma, havo, 

vavo Friesland College Leeuwarden

Op haar 14de kreeg Wieke Schaafsma

last van hevige acne. Ze voelde zich

jarenlang heel erg alleen en dacht dat

ze de enige was met een rood hoofd

vol puistjes, een beeld dat versterkt

werd door alle perfecte plaatjes op

Instagram. Met haar profielwerkstuk

Perfectie op de loer rekent de 18-

jarige havist af met het schoonheids-

ideaal, de druk die dit oplevert en de

ellende die dit veroorzaakt. 

Afrekenen met het schoonheidsideaal 

Mila Otto, Iris Kool en Myrthe de Vlas,

vwo Comenius Mariënburg 

Leeuwarden

De drie vwo’ers onderzoeken in hoe-

verre het uitgaansleven in Leeuwarden

bekend is met de campagne Vraag

naar Angela. Die bestaat eruit dat

wanneer een bezoeker van een uit-

gaansgelegenheid personeel benadert

met deze vraag, duidelijk is dat deze

bezoeker seksueel lastig gevallen

wordt en vervolgens wordt geholpen

de club of kroeg veilig te verlaten.

Interviews en een enquête wijzen uit

dat de campagne bij slechts 30 pro-

cent bekend is.

Vraag naar Angela

Anna van Wieren, vwo Dockinga

College Dokkum

Hoe moet een duurzaam gebouwd

schoolgebouw van het Dockinga

College voor de onderbouw van havo

en vwo eruitzien? Onder andere gewa-

pend met de resultaten van enquêtes

onder leerlingen en leerkrachten

ontwierp Anna een gebouw met een

flink aantal lokalen. Een groen dak,

zonnecollectoren, waterbesparende

toiletten en duurzame verlichting

maken er onderdeel van uit. Grootste

winstpunt: heel veel leerlingen delen

het gedachtegoed dat duurzaamheid

belangrijk is, ook op school. 

Duurzaam Dockinga

Melissa Schuil, Shemaiah Zijlstra,

Eline Schievink en Linn Rutjes, havo

Drachtster Lyceum

Bij het bedenken van een onderwerp

voor hun profielwerkstuk dwaalden de

gedachten steeds af. Hoe komt dat?

En vooral: lukt concentreren en leren

beter als je naar muziek luistert? Dit

werd het onderwerp, onderzocht met

verschillende muziekstijlen als pop,

barok en Mozart. Testen werden

duidelijk beter gedaan met muziek,

vooral met Engelstalige popmuziek.

Opvallend: zonder muziek deden

jongens het veel beter dan meisjes;

met muziek scoorden beide catego-

rieën ongeveer gelijk.

Muziek en concentratie

Nynke Van Den Bosch, Lara Hofma,

Lieke Postma, Agnes Westerdijk,

havo Drachtster Lyceum

De vier havisten deden onderzoek

naar de gevolgen die de eerste lock-

down had voor de toeristische sector.

Met enquêtes onder een aantal bedrij-

ven in de regio, waaronder hotel Laus-

wolt. Het laat zich raden dat de gevol-

gen in de horeca fors waren. Onder-

vraagde ondernemers tonen zich

echter optimistisch, maar de scholie-

ren vrezen dat naarmate de crisis

voortduurt meer bedrijven failliet

zullen gaan. 

Gevolgen corona voor toerisme

Een pandemie, een we-
reldwijde epidemie, heeft
invloed op alles, ook op
het schoolleven. Maar hoe
besmetten jongeren el-
kaar eigenlijk? Leon Con-
de Miranda Schmittgens,
Pieter Buma, Jelle Linde-
boom en Ties Timmer-
man onderzochten het,
onder meer via een inte-
ressant experiment op
het Drachtster Lyceum. 

VERSPREIDING CORONA ONDERZOEKEN MET GLIMPOEDER

Leon Conde Miranda Schmittgens, Ties Timmerman en Pieter Buma (vlnr) – Jelle Lindeboom ontbreekt op de foto – namen corona als onderwerp

van hun profielwerkstuk. ,,Alle grote druppels worden tegengehouden door mondkapjes.’’ 

Tekst Ines Jonker

A
nderhalve meter afstand houden,
handen wassen, mondkapjes op en
bij klachten thuis blijven. Net als
iedereen moeten ook de leerlingen
van het Drachtster Lyceum zich

aan tal van maatregelen houden om het
coronavirus zo min mogelijk te verspreiden. 

Maar wat is nou de invloed van al deze
maatregelen op de verspreiding van het
virus op hun eigen school? Daar waren
vwo’ers Leon, Ties (beiden 17), Jelle en Pieter
(beiden 18) benieuwd naar. 

Daar kwam bij: twee van hun vaders zijn
beroepsmatig bij de coronacrisis betrokken,
dus hadden ze het er thuis ook vaak over.
Jelles vader werkt bij Izore, een medisch
laboratorium waar testen worden geanaly-
seerd, Pieters vader bij PerkinElmer, een
bedrijf dat testen maakt. 

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe
een virus zich verspreidt in een klaslokaal,
deden ze een experiment met ‘glow-poeder’.
Aan het begin van de les werden de handen
van alle leerlingen ontsmet met desinfecte-
rende alcohol, één proefpersoon kreeg echter
– zonder het te weten – glimpoeder op de
handen gespoten. 

Aan het eind van het lesuur maten de
zesdeklassers met een uv-zaklamp op hoe-
veel andere leerlingen en tafels het poeder
terecht was gekomen. Ze herhaalden het
experiment in drie klassen en de resultaten
waren verrassend. In een brugklas bleek 41
procent van de leerlingen ‘besmet’, ruim
twee keer zoveel als in klas 2 (19 procent) en
bijna drie keer zoveel als in klas 4 (15 pro-
cent).

Ties: ,,De docent zei al dat het een drukke
brugklas was. Het poeder zat op de raarste
plekken, soms in de nek. Het was wel moei-
lijk uit te leggen aan de kinderen dat ze niet
echt besmet waren.’’

De vwo’ers concludeerden dat het corona-
virus zich dus makkelijk kan verspreiden
(wat nog niks zegt over de mate waarin de
leerling ziek wordt). 

Ook onderzochten ze – op NHL Stenden
Hogeschool – het effect van mondmaskers.
Met behulp van een hogesnelheidscamera
konden ze precies zien hoeveel druppels er
uit de mond komen als iemand niest, en de
dikte van de druppels. Dat niezen was nog
wel een dingetje, want doe dit maar eens op
commando. Leon: ,,We hebben van alles
geprobeerd, met water en peper. Uiteindelijk
hadden we één goede nies.’’ 

De conclusie: alle grote druppels worden
tegengehouden door mondkapjes. 

Van de vier leerlingen had het coronajaar
voor Jelle de meest vergaande gevolgen.
Vanwege zijn suikerziekte, waarmee hij tot
de kwetsbare groepen behoort, is hij amper
op school geweest. Mede daarom deden de
jongens veel taken in twee groepjes. 

Pieter en Jelle mochten een kijkje nemen

bij de bedrijven die de tests maken en analy-
seren. Pieter: ,,Het was interessant om bij
Izore te zien hoe de monsters in apparaten
worden gezet, het personeel gekleed in spe-
ciale pakken.’’ Jelle: ,,De monsters worden
twee keer gecontroleerd, het is echt arbeids-
intensief werk.’’

Echt iets nieuws hebben ze niet ontdekt,
geven de vwo’ers aan. Toch was het heel
leerzaam om proefondervindelijk vast te
stellen dat de maatregelen een duidelijk
positieve invloed hebben op het voorkomen
van de verspreiding van het SARS CoV2-virus. 

Dat ze op hun school in elk geval effect
hebben, zou je kunnen concluderen uit het
feit dat er tot nu toe amper besmettingen
hebben plaatsgevonden op het Drachtster
Lyceum. Pieter: ,,De conciërges hielden in de
gaten of iedereen wel een mondkapje droeg.’’

TOPTALENTEN

Wieke Schaafsma: ,,Ik heb gekke dingen gedaan om mijn huid te verbeteren.’’

Tekst José Hulsing

Een egale huid, dat 
is alles wat Wieke 
Schaafsma wenste toen
ze rond haar veertiende
last kreeg van acne. Ze
deed veel om te voldoen
aan het schoonheidside-
aal. Waarom eigenlijk?

’I
k was er wel, maar wilde niet ge-
zien worden.’’ De 18-jarige Wieke
Schaafsma uit De Westereen zat
rond haar veertiende van de ene op
de andere dag onder de jeugdpuist-

jes. De acne ging haar hele leven bepalen.
Met haar profielwerkstuk Perfectie op de loer
rekent de havist definitief af met het schoon-
heidsideaal.

,,De acne heeft mijn hele persoonlijkheid
veranderd. Ik was altijd een heel vrolijk kind
en niet bang om ergens mijn mening over te
geven. Met mijn rode hoofd vol puistjes ging
ik me verstoppen. Ik hield me liever stil en
verborg mijn hoofd letterlijk achter mijn
lange haren. Die droeg ik om die reden ook
nooit in een staart of achter mijn oren.’’ 

Wieke voelde zich jarenlang heel erg al-
leen. Toen haar acne verergerde dacht ze dat
ze de enige was met een probleemhuid, een
beeld dat versterkt werd door alle perfecte
plaatjes op Instagram. ,,Ik kon gewoon niet
zien wat bewerkt was en wat niet. Ik werd
steeds ongelukkiger omdat ik niet aan de
norm voldeed.’’

Van alles deed Wieke om van de acne af te
komen. ,,Het beeld is dat je een slechte huid
aan jezelf te danken hebt: je eet te vet, je
bent onhygiënisch, je drinkt te weinig water.
Ik heb gekke dingen gedaan om mijn huid te
verbeteren: eigeel met kaneel op mijn hoofd
gesmeerd. Maar ook medicatie geslikt met
extreme bijwerkingen, waardoor mijn huid
superdroog werd.’’

Het hield Wieke in de greep totdat ze op

datzelfde Instagram een heel ander platform
vond waar vrouwen foto’s deelden met de
hashtag FreeThePimple (bevrijd de puist) of
RealSkin (echte huid). ,,Hierdoor kreeg ik een
heel ander beeld en realiseerde ik me dat ik
niet alleen was. Die onbewerkte beelden
gaven me eindelijk het gevoel dat ik normaal
was. Ik mag er gewoon zijn.’’ 

Waarom willen alle vrouwen toch aan het
schoonheidsideaal voldoen, vraagt Wieke
zich af in haar werkstuk. ,,Fabrikanten spelen
hierin een hele grote rol. Als onzekere vrouw
word je gewoon uitgebuit. Er wordt misbruik
gemaakt van onze oerinstincten. Die stam-
men uit een tijd dat vrouwen met een egale
huid en een symmetrisch gezicht garant
stonden voor gezonde nakomelingen. Daar
zijn we nu niet meer bewust mee bezig. Maar
zo werkt het wel.’’

Wieke verspreidde een enquête waarin de
zestig vrouwelijke deelnemers tussen de 10
en 25 jaar hun uiterlijk een krappe zes geven.
,,Hieruit zou je de conclusie kunnen trekken
dat ze vrij neutraal zijn over hun uiterlijk en
hier weinig waarde aan hechten. Maar dat is
niet het geval. Ze gaven in de enquête juist
aan dat hun uiterlijk erg belangrijk voor hen
is. De meeste vrouwen gaven aan niet veel
druk te ervaren om aan het schoonheidside-
aal te moeten voldoen. Maar gevraagd naar
wat ze zouden doen als ze hevig acne zouden
krijgen, gaf 93 procent aan hier iets aan te
willen veranderen.’’

Kortom, de meeste vrouwen zijn zich niet
bewust van de druk die het schoonheidside-
aal ze oplegt, concludeert Wieke. ,,Als dit wel
het geval zou zijn, zou dit vrouwen veel
ellende besparen.’’ 

Leon Conde, Miranda Schmittgens,

Pieter Buma, Jelle Lindeboom en Ties

Timmerman, vwo Drachtster Lyceum

Na een jaar weet iedereen hoe ontzet-

tend besmettelijk het coronavirus is.

Vandaar dat we massaal mondkapjes

dragen en afstand (proberen) te hou-

den. Maar wat is de invloed van deze

maatregelen op de verspreiding van

het virus op het Drachtster Lyceum?

Om daarachter te komen deden Ties,

Jelle, Pieter en Leon onder meer een

experiment met glimpoeder in het

klaslokaal.

Coronavirus, het is geen griepje

Britt Onsman, Kyara Broos, 

Thea Alma en Inge Stienstra, 

havo Drachtster Lyceum

Er moet een reden zijn waarom leer-

lingen op de middelbare school alle-

maal boeken moeten lezen. Met die

veronderstelling maakten de vier

havisten een PWS, waarin ze ontdek-

ten dat literatuur op diverse fronten

een positieve bijdrage levert. Niet

alleen groeit de woordenschat, maar

ook neem je kennis van andere ge-

dachten en leer je je al lezend te

verplaatsen in anderen. 

Literatuur, woordenschat 

en empathie Luna van Dijk, Ilse Wobbes en

Syl van Heeringen, vwo

Drachtster Lyceum

Is Smallingerland het nieuwe

Groningen? Is de gemeente voor

gaswinning een interessant alter-

natief nu de winning uit het

Groninger gasveld grotendeels

wordt stilgelegd? De vwo’ers

gingen op onderzoek uit en mer-

ken tot hun frustratie dat het

ministerie van Economische

Zaken kaarten met gasvoorraden

in de gemeente niet wil vrijgeven.

De situatie in Groningen, met alle

aardbevingsschade, zal zich in

Smallingerland niet gauw voor-

doen, verwachten ze. Al was het

maar omdat de gasvelden hier

lang niet zo groot zijn.

Gaswinning in Smallingerland

Gudrun Mietes, 

vwo Linde College Wolvega

Welke psychologische processen

spelen een rol bij het ontstaan van

gerechtelijke dwalingen? Een proef-

college over dit onderwerp leerde de

vwo’er dat zij criminologie wil stude-

ren en dat het een mooi onderwerp

was voor haar profielwerkstuk. Ze

interviewde onder andere de bekende

advocaat Stijn Franken en conclu-

deert dat er diverse psychologische

aspecten aan dwalingen zitten, zoals

‘groepsconfirmatie’ en risicomijdend

gedrag. Gudrun adviseert de inscha-

keling van rechtspsychologen bij het

verhoor van verdachten. 

Gerechtelijke dwalingen

IK WERD STEEDS
ONGELUKKIGER
OMDAT IK NIET 
AAN DE NORM

VOLDEED
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Bjorn Rinsma, Pascal de Haas en

Marianne de Haan, 

vwo Drachtster Lyceum

Hoe kunnen horecabedrijven optimaal

gebruikmaken van social media, in

tijden van corona? Die vraag proberen

de drie leerlingen te beantwoorden.

Aan de hand van literatuuronderzoek

en een enquête onder een aantal

horecabedrijven stellen ze vast dat het

vooral belangrijk is te bepalen welke

doelgroep moet worden bereikt. Be-

halve hun werkstuk maakten de

vwo’ers ook een gidsje met vijf tips

voor de bedrijven. 

Horeca en social media
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Beaudine Dizij en Cor Visser, 

vwo Magister Alvinus Sneek

Is het storten van granuliet schadelijk

voor het milieu? Die vraag stellen de

vwo’ers zich naar aanleiding van

uitzendingen van onderzoeksprogram-

ma Zembla. Van de drie bekende

stortingen in Friesland onderzoeken ze

die in een dijk bij Akkrum. Hoewel de

metingen van schadelijke stoffen

uiteenlopende resultaten laten zien,

zijn de uitslagen ver boven wat vol-

gens de Europese Unie is toegestaan.

Gevolg van geknoei door een falende

overheid, stellen zij. 

Gevaren van granuliet

Gerbrich Jellesma,

vwo Vavo Friesland College 

Leeuwarden

De vavo-examenleerling gebruikte

het profielwerkstuk om een kijkje te

nemen in de wereld van de mond-

zorg. Zo kon ze goed bekijken of ze

daarna nog steeds tandheelkunde

wil gaan studeren. Ze mocht meelo-

pen op tandartspraktijken. De

conclusie na gesprekken met

mondhygiënisten, kaakchirurgen en

tandartsen is dat ze het liefst tand-

arts wil worden en eventueel daar-

na orthodontist. Uit een kleine

enquête komen als belangrijkste

tips van tandartsen om je gebit in

goede staat te houden: poets je

tanden, gebruik een tandenstoker

of flos.

Inzicht in tandheelkunde 

Marjam Tempelaar, Jildou de Vries,

Marije van der Wijk, 

havo Liudger Drachten

De vier havisten signaleerden dat

kinderen met het syndroom van Down

vaak beneden hun niveau worden

aangesproken. Ze zijn cognitief tot

meer in staat dan mensen op grond

van hun spraakvermogen veronder-

stellen. Ze spraken over het thema

met ouders van kinderen van Down en

met logopedisten. Het aanleren van

gebarentaal en logopedie helpen de

kinderen om beter te communiceren.

Taalontwikkeling bij Down

Marieke van Velthoven en Nynke

Regeling, havo Marne College, 

Bolsward

De twee leerlingen wilden graag meer

weten over het onderwerp huiselijk

geweld. Wat heeft huiselijk geweld

voor invloed op de ontwikkeling van

een kind rond de 16 jaar, vroegen ze

zich af. Een eenduidig antwoord is

niet mogelijk, stelden ze vast: elk kind

is namelijk anders. Als leidraad geven

ze wel mee dat het wenselijk is in

gesprek te gaan zodra er een vermoe-

den is van huiselijk geweld. 

Gevolgen van huiselijk geweld

Mark Huizenga, Jens Klaverboer en

Yljan Kramer, havo Sevenwolden

Fedde Schurer Heerenveen

De telefoontas blijft vaak ongebruikt

op middelbare scholen. Leerlingen

willen hun mobieltje niet kwijt en

docenten willen de strijd niet aan-

gaan. Kan dat niet anders, vroegen

Mark, Jens en Yljan zich af. Ze maak-

ten bij wijze van profielwerkstuk een

zak waarin mobieltjes worden opge-

borgen en tegelijkertijd draadloos

opgeladen. Die nuttige functie moet

het tijdelijk afstaan van de smartpho-

ne draaglijk maken.

Nuttige telefoontas

Baukje Paulusma, Dewi Veenstra,

Kimly Nguyen, Lotte Krakau de Jong,

havo Drachtster Lyceum

Hoewel de conclusie voor de hand ligt:

weinig slaap is slecht voor de reactie-

tijd, maakten deze leerlingen een

interessant werkstuk over dit onder-

werp. Met behulp van smartwatches

maten ze slaap en lieten ze proefper-

sonen reactietestjes doen. Telefoonge-

bruik blijkt een zeer slechte invloed op

de nachtrust te hebben: proefperso-

nen die niet op hun mobieltje zitten

slapen gemiddeld een uur langer. 

Slaap en reactietijd

Arwen Kuipers en Kayleigh 

Zondervan, havo Simon Vestdijk

College Harlingen

Voor dit wiskundig getinte profielwerk-

stuk ontwierpen Arwen en Kayleigh

een spel om daarna te kijken of er een

strategie bedacht zou kunnen worden,

op basis van de routes op de kaart van

het spel en kansenberekening, die

altijd winst zou opleveren. Omdat de

beide makers zelf zeer sportief zijn

stopten ze in hun spel ook een flink

aantal weetjes over sporten als wiel-

rennen, voetbal, tennis en honkbal. Ze

ontdekten dat een gecombineerde

strategie van dobbelen en kiezen voor

de snelste route winst oplevert.

Hexalimpics

Julia Pennewaard en Hiske Terpstra,

vwo Magister Alvinus Sneek

De twee schrijfsters probeerden ant-

woord te krijgen op de vraag ‘hoe vrij

is de vrijheid van meningsuiting?’ Ze

dachten dat de vrijheid terrein zou

verliezen, omdat in de publieke ruim-

te sneller kritiek wordt geuit. Aan de

hand van theoretisch onderzoek en

een aantal interviews met ‘thermome-

ters van de samenleving’ zoals een uit

Syrië afkomstige medeleerling en

Habtamu de Hoop, inmiddels Tweede

Kamerlid voor de PvdA, kwamen zij

tot de conclusie dat er geen duidelijk

antwoord te geven valt.

Vrijheid van meningsuiting

SLIMME TELEFOONTAS ALS VERLEIDER

Mark Huizenga, Jens Klaverboer en Yljan Kramer: ,,Gewoon je telefoon in de zak leggen en

klaar.’’

Tekst Maarten Pennewaard

Op veel scholen hangen
ze ongebruikt in de klas:
de telefoontas, bedoeld
om de mobieltjes in op
te bergen tijdens de les.
Dat kan anders, dachten
Mark Huizenga, Jens Kla-
verboer en Yljan Kramer.

T
rots showen de drie havisten in het
klaslokaal van hun school, locatie
Fedde Schurer van OSG Sevenwolden
in Heerenveen, de telefoontas die ze
maakten. Lampjes flikkeren, om aan

te geven dat er een telefoon in de zak zit en of
deze wordt opgeladen.

Aan de achterzijde zit de techniek: print-
plaatjes, spoelen, kabels en een verdeler. ,,Die
spoelen zijn magnetisch en maken contact met
de spoelen in de telefoon. Daardoor kunnen ze
draadloos worden opgeladen’’, legt Jens Klaver-
boer (17) uit.

Het verbaasde hem en zijn mede-ontwerpers
Mark Huizenga (16) en Yljan Kramer (17) eigen-
lijk ook wel dat het nog niet bestond: een
telefoontas waarin smartphones kunnen wor-
den opgeladen. ,,Want zo geef je een nuttige
functie aan die tas, waardoor meer mensen
hem willen gebruiken.’’

Het is een vraagstuk op veel scholen: hoe
om te gaan met het gebruik van telefoons in de
klas. De tas die de drie jongens hebben ge-
bruikt hangt in heel veel lokalen op heel veel
scholen – en heel vaak ongebruikt.

Docenten willen de discussie niet aangaan
met de scholieren die maar heel moeilijk af-
stand willen doen van Whatsapp, Snapchat en
Instagram. Om eindeloze discussies en gedoe
uit de weg te gaan hangt de zak daarom veel te
vaak leeg aan de muur, als een symptoom van
de onmacht om het telefoongebruik onder
jongeren tijdens de les aan banden te leggen.

Maar telefoons gebruiken ook veel stroom,
zeker bij intensief gebruik. Mark: ,,Wij dachten:
als de tas de telefoon ook oplaadt, wordt het
voor leerlingen niet alleen gezien als straf maar

ook als iets handigs.’’ Yljan: ,,Kun je daarna
weer volop verder met je smartphone.’’

Het idee werkten ze uit voor hun profiel-
werkstuk dat ze voor het vak natuurkunde
maakten. ,,We zijn begonnen met zoeken op
internet, zoals kijken of er al iets vergelijkbaars
bestond. Dat hebben wij niet kunnen vinden’’,
zegt Jens.

De techniek om de smartphones draadloos
op te laden is niet vreselijk ingewikkeld, mits
de telefoon van redelijk recente datum is.
Vanaf 2017 zijn de meeste mobieltjes wel ge-
schikt voor draadloos opladen.

,,We wilden het ook simpel maken’’, vult
Mark aan. ,,Gewoon je telefoon in de zak leggen
en klaar.’’ Met een ongebruikte telefoontas van
school en een aantal micro usb-kabels waren ze
al een heel eind. De rest van de spullen moest
besteld worden en hier gooide corona wel wat
roet in het eten.

,,Bij Ali Express duurde het nu veel te lang
voor de bestelling vanuit China binnen zou
komen, dus hebben we het via Amazon in
Amerika gedaan.’’ Maar dat betekende wel dat
de prijs per spoel opliep van 1 naar 8 euro.
Daarom hebben de jongens niet een complete
telefoontas, geschikt voor dertig mobieltjes,
aangepast maar slechts een aantal vakjes.

Meer dan genoeg om te laten zien dat het
werkt. Berekeningen leerden dat met draadloos
opladen er wel wat minder efficiency is dan
opladen met een kabel. Maar een rendement
van 77 procent was toch bepaald niet slecht:
een gemiddelde telefoon is daarmee in 3,67 uur
opgeladen van 0 naar 100 procent.

Ze wijzen ook op een flikkerend lampje: dat
geeft aan dat niet de telefoon maar alleen een
hoesje in de tas is gedaan. ,,Zo kunnen docen-
ten makkelijk zien of iedereen wel echt zijn
telefoon heeft ingeleverd’’, zegt Jens. 

Onder leerkrachten op school is er animo
voor de telefoontas 2.0: ,,Drie docenten willen
er wel eentje, omdat ze het zonder telefoon
veel rustiger vinden in de klas.’’ 

En ook leerlingen zijn enthousiast. Maar de
markt is natuurlijk groter. De jongens onder-
zoeken daarom of ze octrooi kunnen aanvra-
gen op hun vinding. Probleempje is wel dat het
aanvragen van een onderzoek voor alleen de
Nederlandse markt al zo’n 800 euro kost. ,,En
als we het Europees willen dan kost het onge-
veer 15.000 euro’’, aldus Yljan. ,,We gaan nog
kijken of we er een businessplan voor gaan
maken.’’

Pleun van der Sluis en Rosan Spitse,

vwo Magister Alvinus Sneek

De twee vwo’ers schrokken, net nadat

ze beiden mooie en vooral lekker

goedkope kleren hadden gekocht, van

het fenomeen kinderarbeid en moder-

ne slavernij in de kledingindustrie.

Wat is het verhaal achter jouw goed-

kope kleding, was de hoofdvraag

waarmee ze op pad gingen. Het is een

verhaal van werken tegen een scha-

mel loon onder erbarmelijke omstan-

digheden. Tot hun verbazing zijn het

niet alleen goedkope ketens of mer-

ken, maar ook duurdere merken die

aan deze praktijken meewerken. 

Moderne slavernij in kledingindustrie
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MET GRONDBOOR OP ZOEK NAAR GRANULIETVERVUILING

Beaudine Dizij en Cor Visser: ,,De overheid heeft zich niet aan de regels gehouden.’’

Tekst Maarten Pennewaard

Gewapend met een
grondboor en kennis van
scheikunde tonen Beau-
dine Dizij en Cor Visser
aan dat het gebruik van
de omstreden stof granu-
liet in een dijk bij Ak-
krum niet voldoet aan
Europese regelgeving. 

D
e vwo-leerlingen van RSG Magis-
ter Alvinus in Sneek voelden zich
toch een beetje als onderzoekers
die een misstand aan de kaak
stellen. Voor hun profielwerkstuk

doken ze in de schimmige wereld van granu-
liet. 

,,Wij vonden dit een mooi onderwerp om
te onderzoeken’’, vertellen Beaudine Dizij (17)
en Cor Visser (18) in het scheikundelab op
school. Het duo wilde graag praktisch onder-
zoek doen en ook iets met maatschappelijke
relevantie. Via uitzendingen van journalis-
tiek onderzoeksprogramma Zembla raakten
ze gefascineerd door de granulietstortingen.

Granuliet is een restproduct van de ver-
werking van graniet, waar bedrijven graag
vanaf willen. Het wordt verwerkt in asfalt,
maar ook gestort in zandwinputten of ge-
bruikt om dijken te verstevigen. Maar de
afgelopen jaren hebben diverse wetenschap-
pers bij dit gebruik grote vraagtekens gezet,
omdat er schadelijke chemicaliën in zitten.

In Friesland is het spul, voor zover bekend,
op drie plekken gebruikt. Wetterskip Fryslân
verwerkte tussen 2011 en 2016 granuliet in
een oever van de Alde Rien tussen Sneek en

Oosthem, een flink stuk in de oostelijke
oever van het kanaal naar Heerenveen bij
Akkrum en bij de oever van de Heafeart
tussen De Deelen en Ulesprong. ,,Bij De Dee-
len zou het om 120.000 ton granuliet gaan’’,
aldus Cor.

Door de fijne structuur van granuliet laat
het weinig water door. Dat is een nuttige
eigenschap in dijken. Maar de monsters die
de twee Sneker scholieren namen, laten
duidelijk zien dat de chemische stoffen die
zijn toegevoegd aan het granuliet ver uitstij-
gen boven de limiet die Europa aan deze
stoffen stelt.

Het gaat daarbij met name om acrylamide,
een bindmiddel. Een giftige stof, die schade-
lijk is voor planten en dieren. De Europese
Unie stelt een limiet van maximaal 96 milli-
gram per kilo granuliet (0,0096 procent). De

grondmonsters in Akkrum lieten een veel-
voud zien: tussen de 0,22 en 0,89 procent.

Dat de monsters zo sterk verschilden was
wel een handicap, erkennen de twee onder-
zoekers. Het zou kunnen duiden op een
verkeerde meting. ,,Maar de overschrijding is
zo hoog, dat je toch wel kunt concluderen
dat het hoe dan ook ver boven de norm
uitgaat’’, zegt Cor. Hoe dat kan? In hun werk-
stuk formuleren ze het zo: ,,De verklaring is
dat de overheid zich niet aan de regels heeft
gehouden. De overheid heeft niet goed geke-
ken óf ze negeren het gewoon.’’

Dat zou passen in de troebele discussie
rondom het granuliet. De uitzendingen van
Zembla volgden op het uitlekken van be-
richtjes waarin ex-minister Halbe Zijlstra
(VVD) – in zijn rol als topman van bouwbe-
drijf Volker Wessels – invloed probeerde uit

te oefenen op de top van Rijkswaterstaat om
niet te moeilijk te doen over de granuliet-
stortingen.

Eigenlijk, vinden Beaudine en Cor, zou het
storten van de stof moeten stoppen tot er
ondubbelzinnig duidelijkheid is over de
schadelijkheid voor het milieu. Hun onder-
zoek kan opnieuw gedaan worden, en dan
op meer plekken waar granuliet is gestort,
om te zien of de resultaten in dezelfde lijn
liggen. Kamervragen over de rol van de
overheid kunnen ook nuttig zijn, schrijven
ze: ,,Wat is er nou precies achter de scher-
men allemaal gebeurd?’’

Zelf laten ze de grondboor voorlopig
staan. Het onderzoek was interessant, de
proeven in het lab ook. ,,Maar het wachten
op de uitslagen van de onderzoeken duurde
soms wel heel erg lang.’’
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Marijke Bakker, vwo, 

vavo Friesland College Leeuwarden

Hoe kan het dat hoogbegaafde leerlin-

gen toch vaak vastlopen op de middel-

bare school? Marijke Bakker zocht uit

hoe het kan dat deze scholieren soms

onder hun kunnen presteren. Om te

beginnen denken en leren deze kinde-

ren anders dan hun leeftijdsgenoten.

Ze hebben specifieke begeleiding

nodig. Hier is op de basisschool steeds

meer aandacht voor, maar op het

voortgezet onderwijs nog niet genoeg. 

Hoogbegaafde onderpresteerders 

Nika Bakker, Thijs van der Burg

en Carmen Koerhuis,

vwo Drachtster Lyceum

Ze maken deel uit van het Solarteam

van hun school en maakten van hun

profielwerkstuk een onderzoeksproject

voor de zonneboot. Welke invloeden

hebben invloed op de weerstand van

deze solarboot, vroegen ze zich af.

Motorkracht, rendement, luchtweer-

stand en massa namen ze onder de

loep. Ze concluderen dat de weer-

stand van het water de grootste kracht

is die moet worden overwonnen.

Weerstand van solarboot 

Ziya Sterken en Jorn Terpstra, 

vwo Piter Jelles Impulse Leeuwarden

De twee vwo’ers onderzochten hoe

vergroening in de vervoersector kan

worden gerealiseerd. Ze gingen onder

andere bij ondernemers op de koffie

en spraken een expert op het gebied

van duurzaam ondernemerschap. Ze

concluderen dat de overheid de ver-

vanging van dieselauto’s door elektri-

sche verder moet subsidiëren, maar

ook dat voortschrijdende techniek de

overstap steeds beter haalbaar maakt.

Het zal nog wel tot 2028 duren voor

een investering in duurzame vracht-

wagens economisch loont.

Transportsector duurzamer

Sarah Mulder en Jim Hoen, 

vwo Linde College Wolvega

Hoe kunnen er in Nederland meer

geslaagde donortransplantaties

plaatsvinden? En hoe kan de kwaliteit

van leven bij patiënten worden verbe-

terd? Met die vragen begonnen de

vwo’ers aan hun werkstuk. Ze pleiten

voor inzet van gespecialiseerde teams,

zoals in Spanje gebeurt. Die hebben

beter contact met de nabestaanden

van een mogelijke donor en zijn ook

getraind in deze ‘uitname-operaties’.

Ook zijn er nog steeds meer donoren

nodig. Voor patiënten is goede nazorg

erg belangrijk.

Donortransplantatie

Amy Veldstra en Brecht de Boer, 

vwo Leeuwarder Lyceum

In Nederland vinden er jaarlijks ruim

8000 reanimaties buiten het zieken-

huis plaats. De overlevingskans ligt

rond de 23 procent. Er moeten manie-

ren zijn om dit percentage omhoog te

krijgen, dachten Amy en Brecht.

Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat

veel meer jongeren kunnen reanime-

ren. Ze deden een onderzoek naar

reanimatieonderwijs en ontdekten dat

de meeste scholen hier positief tegen-

over staan. Hun eigen school heeft het

inmiddels op het rooster staan.

Reanimatieonderwijs

Joël van Geest, Jorn van de 

Lagerweg en Mark Rijpstra, 

havo Liudger Drachten

Een zelfgemaakte raket zo hoog

mogelijk de lucht in schieten. Dat

was de ambitie van Joël, Jorn en

Mark. Voordat ze konden experi-

menteren moest er veel theorie

worden geraadpleegd over ge-

schikte materialen, brandstoffen,

motoren en natuurlijk het ont-

werp. Na alle voorbereidingen

werden de lanceringen een teleur-

stelling. De zelfgemaakte brand-

stof (met veel poedersuiker en

kaliumnitraat) werkte, maar de

raket kwam maar een paar keer

een beetje van de grond. Verkeer-

de materialen gebruikt, conclude-

ren ze teleurgesteld. 

De lucht in 

Stef van der Weerd en Lisanne 

Miedema, vwo Linde College

Wolvega

De twee vwo’ers wilden weten wat de

invloed is van uv-straling op onze

gezondheid. Zowel positieve als nega-

tieve aspecten komen aan bod. In een

enquête (‘Bakken in de zon’) onder-

zoeken ze of jongeren zich bewust zijn

van de gevaren van te lange blootstel-

ling aan zon. De resultaten brengen

hen ertoe een brief te sturen naar het

ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport. Daarin vragen ze

om een campagne om de gevaren van

te lang zonnen onder de aandacht te

brengen. 

Zon als vriend of vijand

Marijke Bakker: „Dé hoogbegaafde bestaat niet, dé verklaring voor onderpresteren dus ook niet.”

Tekst José Hulsing

Hoe kan het dat 
hoogbegaafde leerlingen
– allemaal slim genoeg
voor het vwo – toch vaak
vastlopen op de middel-
bare school? Marijke 
Bakker uit Tjerkwerd
zocht uit hoe deze 
kinderen struikelen. 

H
oogbegaafde leerlingen die on-
derpresteren. Het klinkt als een
tegenstelling, geeft de 18-jarige
Marijke Bakker toe. Toch is het
een bekend probleem waarvoor

met name op basisscholen steeds meer aan-
dacht is. Op middelbare scholen lijkt dat veel
minder het geval te zijn, zo concludeert de
vwo-leerling uit Tjerkwerd in haar profiel-
werkstuk. Uit haar onderzoek blijkt dat zelfs
de speciale begaafdheidsprofielen op middel-
bare scholen niet heel effectief zijn.

Zelf strandde Marijke in haar vierde jaar op
het voortgezet onderwijs. Nu doet ze eind-
examen op de vavo (voorgezet algemeen
volwassenonderwijs) aan het Friesland Colle-
ge in Leeuwarden. Of ze hoogbegaafd is, laat
ze liever in het midden. Daarbij heeft ze in
haar werkstuk vastgesteld dat de definitie
van hoogbegaafdheid helemaal niet duidelijk
is. ,,De term is nogal dubieus.’’ 

Algemeen wordt gesproken van hoogbe-
gaafdheid als iemand een IQ van boven de
130 heeft. Maar volgens Marijke stellen veel
wetenschappers dat het veel meer is dan dat.
In de meeste modellen en (neurowetenschap-
pelijke) theorieën worden ook een sterke
motivatie en creativiteit als kenmerken ge-
noemd. ,,Deze eigenschappen zijn moeilijk te
meten.’’ Daarnaast lijkt er ook een relatie te
zijn met trekken als prikkelgevoeligheid,

perfectionisme en een kritische houding. 
Vaak wordt er gedacht dat alleen kinderen

die slechte cijfers halen aan het onderpreste-
ren zijn. Dit is een grote denkfout, stelt Marij-
ke. In haar werkstuk maakt ze onderscheid
tussen twee groepen. ,,Een absolute onder-
presteerder presteert lager dan het gemiddel-
de en tevens lager dan zijn eigen vermogen.
Een relatieve onderpresteerder presteert
echter bovengemiddeld of zelfs hoog, maar
tekortschietend aan zijn eigen capaciteiten.’’
Leerlingen uit die laatste groep zijn vaak
lastig te herkennen. 

Hoe komt het nou dat hoogbegaafde leer-
lingen op het voortgezet onderwijs onder
hun kunnen presteren? 

Om te beginnen denken en leren deze
kinderen anders dan hun leeftijdsgenoten.
Waar ze behoefte aan hebben komt vaak niet
overeen met wat hun omgeving (aan)biedt.
,,Deze discrepantie is zowel merkbaar op
sociaal gebied als in de leeromgeving’’,
schrijft Marijke. Omdat hoogbegaafde leerlin-
gen anders zijn, vinden ze niet altijd aanslui-
ting bij hun leeftijdsgenoten. Ze worden
genegeerd, buitengesloten, gepest of afge-
keurd. Weinig verbondenheid en een laag
zelfbeeld leiden tot onderpresteren.

Daarnaast bestaat er op de basisschool
soms een kloof tussen wat hoogbegaafde
kinderen willen en wat ze kunnen (asynchro-
ne ontwikkeling). Vaak wordt ook niet gezien
dat ze hun executieve functies – belangrijk
voor het realiseren van doelgericht en aange-
past gedrag – niet (volledig) ontwikkelen. En
daarnaast gebruiken zij heel specifieke en
afwijkende leerstrategieën. 

,,Op de middelbare school is het wel nodig
om algemene leerstrategieën te gebruiken en
over goede executieve functies te beschik-
ken’’, stelt Marijke. Hoogbegaafde leerlingen
kunnen hierdoor meer fouten gaan maken
en faalangst ontwikkelen. Dit heeft invloed
op het presteren en maakt psychisch kwets-
baar. Anderen ervaren te weinig uitdaging en
raken gedemotiveerd waardoor ze onderpres-
teren. 

De begeleiding van hoogbegaafde leerlin-
gen op het voortgezet onderwijs lijkt boven-
dien niet effectief genoeg. Ook dit noemt
Marijke een mogelijke verklaring voor onder-
presteren. Ze houdt zelf graag een bescheiden
slag om de arm: ,,Dé hoogbegaafde bestaat
niet en dé verklaring dus ook niet.’’

MENSENLEVENS REDDEN DOOR REANIMATIEONDERWIJS

Brecht de Boer en Amy Veldstra: ,,In Scandinavische landen wordt EHBO gewoon op school gegeven.’’

Tekst Ines Jonker

Dankzij Brecht de Boer
en Amy Veldstra heeft
het Leeuwarder Lyceum
nu zestig leerlingen die
in staat zijn om iemand
te reanimeren. Ze deden
onderzoek naar het be-
lang van reanimatieon-
derwijs op scholen. 

W
ekelijks worden driehonderd
mensen in Nederland buiten
het ziekenhuis getroffen
door een hartstilstand. De
overlevingskans stijgt aan-

zienlijk als binnen 6 minuten met reanima-
tie wordt begonnen. Door een automatisch
externe defibrillator (AED) aan te sluiten en
succesvol te reanimeren. Maar daarvoor heb
je wel een cursus nodig. 

Brecht (17) en Amy (18), leerlingen van 6
vwo, hadden zich nooit met dit onderwerp
beziggehouden, totdat een van hun vrienden
flauwviel op school. Amy: ,,Iedereen stond er
maar een beetje omheen, we wisten niet hoe
we het beste konden handelen.’’ 

Ook merkten ze dat het lastig was om snel
iemand te vinden met EHBO-kennis in een
omgeving met zoveel jongeren. Brecht: ,,Dus
dachten we: hier kunnen we wel wat mee.’’

Brecht en Amy besloten te gaan onderzoe-
ken hoe ze de EHBO-kennis onder leerlingen
konden vergroten. Uit een enquête onder 134
scholieren bleek dat die kennis ‘ver onder de
maat’ was. 

In het kader van hun ‘meesterproef’, het
eindexamen voor het vak onderzoeken &
ontwerpen, besloten ze zich verder te verdie-
pen in reanimatie. Ze leerden over de aanrij-
tijden van ambulances, oorzaken van een
hartstilstand en over welke schade elke mi-

nuut langer wachten het slachtoffer oplevert.
In samenwerking met Fuego, een bedrijf

dat reanimatielessen op middelbare scholen
verzorgt, organiseerden de meiden in decem-
ber twee reanimatiedagen. Zestig leerlingen
meldden zich aan en leerden alles over de
kinlift, borstcompressies, beademing, AED
aansluiten en de stabiele zijligging. Allemaal
haalden ze hun reanimatiediploma, inclusief
Brecht en Amy.

Ook de schoolleiding was enthousiast.
Amy: ,,Die heeft reanimatiepoppen aange-
schaft en besloot docenten op te leiden tot
instructeur zodat ze de lessen zelf kunnen
geven. Daar zijn we heel blij mee.’’

Om te achterhalen hoe dit elders in Neder-
land is, stuurden ze een enquête naar meer
dan honderd Technasiumscholen. Van de 45
die reageerden, bleek dat bijna de helft al

reanimatielessen verzorgde. Van de andere
helft was het merendeel geïnteresseerd ge-
raakt door de vragenlijst. 

Een hoopvolle uitkomst, vinden Brecht en
Amy. Immers: door structureel reanimatie-
onderwijs op middelbare scholen aan te
bieden, wordt deze kennis onderdeel van de
opvoeding. Brecht: ,,En als jongeren leren
reanimeren, hebben we straks veel meer
burgerhulpverleners in Nederland en is de
kans op overleving van het slachtoffer gro-
ter. In Scandinavische landen wordt EHBO
gewoon op school gegeven.’’ 

Uit hun onderzoek bleek ook dat veel
mensen die een reanimatiecursus hebben
gedaan, geen herhalingsprogramma doen, en
niet meer durven te reanimeren. Doodzonde,
volgens Brecht en Amy. ,,Of ze hebben wel de
cursus gedaan, en zich niet opgegeven als

Mika Hoekstra,

vwo Linde College Wolvega

Naast uitgebreid theoretisch onder-

zoek naar de invloed van webshops

op koopgedrag deed Mika een prak-

tisch onderzoek. Hij bracht de opge-

dane kennis in de praktijk, door de

website van een bedrijf – een groot-

handel in Enschede - aan te passen.

Niet alle aanpassingen blijken het

verwachte resultaat te hebben, maar

na nog een rondje verbeteringen

blijkt de conversie op de website met

maar liefst 318 procent te zijn geste-

gen. Onder conversie wordt verstaan

een actie die een bezoeker van de

website onderneemt, zoals het aan-

vragen van een brochure of offerte,

of het inschrijven voor een nieuws-

brief.

Webshops en koopgedrag
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burgerhulpverlener.’’ Amy, die dat wel heeft
gedaan: ,,Ik snap best dat het spannend is als
je wordt opgeroepen, maar je kunt altijd wat
doen, en misschien red je een mensenleven.’’

Doordat de zesdeklassers al in 2019 met
het onderwerp begonnen, is het uiteindelijk
een langlopend project geworden. Toch heb-
ben ze er altijd met plezier aan gewerkt, en er
veel van geleerd, zeggen ze. Hun inspannin-
gen werden beloond met een 9. Daar zijn ze
natuurlijk hartstikke blij mee. ,,En we vinden
het ook fijn dat we met de reanimatielessen
iets nalaten op onze school.’’ Na hun eind-
examen hopen ze beiden geneeskunde te
gaan studeren in Groningen. 

Met de leerling liep het goed af. Amy: ,,We
hebben zijn voeten omhoog gehouden zodat
het bloed weer ging stromen. Het viel dus
mee maar het was wel schrikken.’’



toptalent

BURGUM IS LEUKER VOOR JONGEREN IN VR

TOPTALENTEN TOPTALENTEN

Marcel Geertsma, Oebele Herder,

Sjoukje Zijlstra en Marit de Vos, 

havotop Burgum

De vier havisten maakten een plan om

Burgum aantrekkelijker te maken, om

er zo voor te zorgen dat minder jonge-

ren uit het dorp vertrekken. De op-

dracht hiervoor kwam van de gemeen-

te Tytsjerksteradiel. Ze doken in de

wereld van data, in de zin dat ze hun

ontwerpen lieten vertalen in 3D en

virtual reality. Ze schetsten onder

andere een nieuw paviljoen aan het

water, een nieuwe woonwijk en sport-

complex.

Data en leefomgeving Burgum

Joep Kapma, vwo Linde College 

Wolvega

Chemoluminescentie, dat is de offi-

ciële benaming voor het proces dat

Joep onderzocht. We kennen het

vooral uit het product dat bij concer-

ten vaak wordt gebruikt: de glow-

stick. Hoe werkt dit, wil hij weten.

Het natuur- en scheikundig feno-

meen wordt ontrafeld. Het lukt hem

de reactie die plaatsvindt in zo’n

stick te reproduceren. Zijn conclusie:

zo blijkt dat het geheim achter de

werking van de magische glowsticks

geen magisch fenomeen is, maar

pure, keiharde en onaantastbare

wetenschap.

Het geheim van de glowstick

Annemarijs van der Ploeg en Anna de

Vries, vwo Bogerman Sneek

Met hun eigen ervaring dat ze steeds

meer kleding online zijn gaan kopen

doken Anna en Annemarijs in de

toekomst van de fysieke modewinkel.

Terwijl ze met hun werkstuk bezig

waren versterkte corona de gesigna-

leerde trend van offline naar online

nog eens stevig. ‘Echte’ winkels moe-

ten zich onderscheiden door klanten-

binding en slim gebruik te maken van

online kanalen als een website en

social media.

Bricks versus clicks

Chantal Nijdam en Joy Ranzijn, vwo

Bornego College Heerenveen

In de toekomst kunnen genetische

ziekten als alzheimer of de ziekte van

Huntington bestreden worden. Die

stelling was het vertrekpunt van Chan-

tal en Joy. Ze richtten zich hierbij op

CRISPR-Cas, een methode waarbij

DNA zeer nauwkeurig kan worden

aangepast. Ze deden onderzoek naar

een erfelijke ziekte en spraken een

deskundige. Conclusie: CRISPR-Cas

zal een grote rol spelen in de toe-

komst, maar waar de techniek heen-

gaat is onmogelijk te voorspellen.

Revolutie voor de evolutie?

Nora de Beer en Jildou Kooke, 

vwo Magister Alvinus Sneek

Hoe is het met het niveau van de

examenleerlingen op hun school, als

het om de Engelse taal gaat? Goede

beheersing van het Engels wordt van

steeds groter belang, vinden Nora en

Jildou, omdat vervolgstudies in toene-

mende mate in het Engels worden

gegeven. In hun lichting beheerst

twee derde de taal op een hoger

niveau dan vereist. Leerlingen met

een exact profiel scoren hoger. Dat

komt, zeggen ze, ,,omdat dit nu een-

maal de slimste leerlingen zijn’’. 

Het belang van Engels

Fardau Cruiming, Indra van der Duim,

Joëlla Jelsma, vwo Liudger Drachten

De makers van dit werkstuk hebben

allemaal te maken met een demente-

rende in hun omgeving. De ondersteu-

ning aan mantelzorgers voor deze

groep, of beter: het gebrek daaraan –

vinden zij een grote maatschappelijke

kwestie waarvoor meer aandacht

moet zijn. Waar liggen de grenzen van

fysieke en geestelijke gezondheid bij

mantelzorgers die een dementerende

verzorgen? Zorg op maat, minder

versnippering bij hulpverleners en

meer aandacht voor mogelijke hulp-

middelen kunnen helpen de mantel-

zorger langer op de been te houden. 

Grenzen aan mantelzorg 

Nérée en Melèce van der Woerdt,

havo en vwo Linde College

De twee broers (5 havo en 6 vwo)

sloegen de handen ineen voor een

ambitieus project: ze maakten een

kunstzinnige film als eindwerk voor

hun profielwerkstukken. Ze beleefden

vooral plezier aan het uitvogelen hoe

ze dit moesten doen. In de film duiken

interessante ‘levenskunstenaars’ op

als schilder Bonny Dijkstra en kick-

bokser Isaias Ramos. ‘Allebei vinden

we het enorm leuk om een uniek,

persoonlijk en eigen product af te

leveren, waarin we helemaal onze

eigen creativiteit kwijt kunnen’, schrij-

ven ze.

Kunstwerk als werkstuk

Marcel Geertsma, Oebele Herder, Marit de Vos en Sjoukje Zijlstra: „Nu gaan jongeren toch vooral naar Leeuwarden als ze uit willen.’’

Tekst Maarten Pennewaard

Wat moet Burgum doen
om te voorkomen dat
steeds meer jongeren
vertrekken naar elders?
Het antwoord op die
vraag liet de gemeente
Tytsjerksteradiel aan
jongeren zelf: scholieren
van de plaatselijke 
opleiding Havotop. 

B
oven bij de brug over het Prinses
Margrietkanaal poseren Marcel
Geertsma, Oebele Herder, Marit de
Vos en Sjoukje Zijlstra voor de foto.
Achter hen ligt de plek waar zij een

paviljoen bedachten. Met haven, pontje, wan-
delpark en terras een fijne plek om te zijn en te
genieten van het uitzicht over het kanaal.

Het paviljoen is een van de dingen die ze
verzonnen. Een nieuwbouwwijk, een flat en
een sportcomplex waren de andere ingrediën-
ten van hun recept om Burgum aantrekkelijker
te maken voor jongeren. Ze presenteerden de
voorstellen onlangs aan de gemeente – en
hoorden tot hun verrassing dat ook op het
gemeentehuis wordt nagedacht over een pavil-
joen.

De vier leerlingen van Havotop in Burgum
maakten hun ontwerpen voor hun profiel-
werkstuk met de titel Databeleven. De schetsen
werden vertaald in driedimensionale beelden
door een bedrijf dat meewerkte aan het project.
Data, omgezet in een digitale werkelijkheid.
,,Daardoor kun je ons ontwerp ook echt bele-
ven’’, zegt Marcel.

Het spectaculairste moment beleefden de
havisten toen ze zelf met een VR-bril op hun
neus het ontwerp in virtual reality zagen. ,,Dat
was echt heel gaaf’’, zegt Marit (16). Maar, voe-
gen Sjoukje (17) en Oebele (17) toe, het hele
project had allemaal nog een stuk spectaculair-
der gekund.

Want oorspronkelijk was het idee, begin
2020, dat de vier echt naar Litouwen zouden
gaan. Daar, bij het bedrijf Centric, zouden ze
dan zelf aan de slag kunnen met het omzetten
van hun ontwerpen in een virtueel product.

Dat ging dus allemaal niet door vanwege
corona, treuren ze gezamenlijk na. Sterker nog:
van alle geplande uitstapjes voor hun project –
behalve naar Litouwen ook naar Amsterdam
en Den Haag – ging alleen het eerste door: een
bijeenkomst over data bij Campus Fryslân in
Leeuwarden. ,,In april werd de trip naar Litou-
wen gecancelled, en in november zouden we
alsnog maar kon het opnieuw niet’’, vertelt
Marcel. ,,Nou, toen hebben we het maar online
gedaan, met videobellen’’, zegt Sjoukje.

Dat hun ontwerpen tot leven kwamen in
virtual reality was mooi. Uit de theorie over
data – en verschillende vormen van kunstmati-
ge realiteit zoals augmented reality (AR), virtual

reality (VR) en mixed reality (MR) – leerden ze al
dat dankzij deze toepassingen een veel realisti-
scher beeld kan worden geschetst van iets wat
eigenlijk alleen nog maar als plan bestaat.

Met een enquête peilden de vier havisten de
stemming onder jongeren in het dorp: willen
ze blijven en zo nee, wat mist er dan vooral in
hun beleving? 

Als grootste troef werd een McDonald’s
genoemd, maar ook het paviljoen, sportcom-
plex en nieuwbouw scoorden goed. ,,En een
gelegenheid om heen te gaan als je op stap
gaat’’, vult Marit aan, ,,want nu gaan jongeren
toch vooral naar Leeuwarden als ze uit willen.’’

,,We hebben best wel wat positieve reacties
gekregen op onze voorstellen’’, zegt Sjoukje.
Maar wat echt mooi zou zijn, vult Oebele aan,
is als er straks – mede dankzij hun inspannin-
gen – echt een paviljoen verrijst aan het kanaal.
,,Ik denk dat die kans best wel groot is.’’

KUNSTWERKEN ALS NALATENSCHAP

Melèce en Nérée van der Woerdt: ,,Het verzinnen van het verhaal om alles heen was het moeilijkst.’’

Tekst Maarten Pennewaard

Melèce en Nérée van der
Woerdt maakten voor
hun profielwerkstuk een
film en een schilderij.
‘We willen laten zien dat
kunst niet saai is.’

I
n de schuur staat het kunstwerk dat
Nérée van der Woerdt (18) maakte: een
metersgroot schilderij. Deze week wordt
het naar school gebracht, het Linde
College in Wolvega. Samen met zijn

broer Melèce (16) hoopt hij dat het tweeluik
na hun vertrek nog lang te zien zal zijn.

,,We vonden het leuk om iets tastbaars te
maken. Zodat wij over een aantal jaren nog
steeds aanwezig zijn op school, als het ware’’,
zegt Nérée. Behalve het schilderij maakten de
broers ook een kunstzinnige film, simpelweg
Art genoemd.

Ze hebben een bijzonder profielwerkstuk
afgeleverd. Niet alleen doordat ze het in de
vorm van twee kunstwerken hebben gego-
ten, maar ook omdat ze het samen maakten.
Bij wijze van uitzondering gaf de school
toestemming om havist Melèce en vwo’er
Nérée samen te laten optrekken.

,,Een unieke kans’’, schrijven ze in het
verslag van hun profielwerkstuk, ,,om samen
de middelbare schoolperiode af te ronden’’.
Ze zijn er honderden uren mee zoet geweest.
,,Maar dat was het zeker waard’’, zegt Melèce.

Het schilderij, nog zonder naam, laat twee
goden zien. Geïnspireerd door de Renaissan-
ce staan de twee op grote pilaren. Met air-
brushtechniek heeft Nérée vaag hun eigen
gezichten in de standbeelden verwerkt. ,,Dat
is een grap natuurlijk. Alleen docenten die
ons heel goed kennen kunnen het zien, denk
ik.’’

Maar het belangrijkste onderdeel van hun

werkstuk is de film, een creatief product van
ruim 20 minuten. Daarin komen verschil-
lende kunstenaars langs, zoals de Leeuwar-
der schilder Bonny Dijkstra, kapper Jordy
Balsala uit Groningen, kickbokser Isaias
Ramos uit Steenwijk en dansers Tresor, Iwan
en Fabian. Het zijn allemaal mensen die ze
persoonlijk kennen, als trainer, inspirator of
vriend. Melèce filmde het geheel.

,,Wij zijn opgegroeid met kunst, onze
ouders hebben dat erg gestimuleerd. Daar
zijn wij heel blij om, maar op school hoor-
den we om ons heen wel geluiden als: kunst
is saai of stom’’, vertellen de jongens. Hun
profielwerkstuk is daarom een groot uit-
roepteken: kunst is niet saai! Kunst raakt,
verbindt en ontroert, zeggen ze in de film.
‘We hopen dat we met deze film onze passie
tot kunst hebben verheven en dat dat zicht-

baar is’, aldus de aftiteling.
Wat de twee broers ook leerden: kunst

maken is ook heel veel werk. ,,In de zomerva-
kantie bedachten we: shit, we moeten dit jaar
een PWS gaan maken. Wat gaan we doen? We
vinden het heel tof dat we het samen hebben
kunnen doen. Het creatieve proces hebben
we ook echt samen gedaan’’, aldus Nérée.

Dat leverde soms brainstormsessies op tot
diep in de nacht. ,,Het verzinnen van het
verhaal om alles heen was het moeilijkst.
Uiteindelijk kwamen we op het idee om alles
bij ons thuis te filmen.’’ Het is een verwijzing
naar corona: vanwege alle beperkende maat-
regelen was dat dit jaar de plek waar hun
leven zich grotendeels afspeelde.

,,Het zorgde er ook voor dat we heel erg
hebben genoten van de uitstapjes die we wel
konden doen. De opnames bij de mensen die

Louw Krist, havo Gomarus 

College Leeuwarden

Het onderzoek dat Louw Krist deed

levert in ieder geval een nieuwe stu-

dent voor de pabo op. Hij ging na wat

de lerarenopleidingen in Leeuwarden,

Groningen en Zwolle doen om het vak

van leerkracht aantrekkelijker te ma-

ken voor jongens. Uit zijn onderzoek

bleek dat veel jongens de pabo als

‘vrouwenopleiding’ beschouwen. Maar

ook zag hij dat de instellingen al veel

doen om van dit imago af te komen en

jongens andere routes aanbieden dan

vroeger mogelijk was. 

School zoekt man

GRAAG EEN PAVILJOEN
MET HAVEN, 

PONTJE, WANDELPARK
EN TERRAS
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in de film voorkomen, dat was echt heel erg
fijn om te doen’’, zegt Melèce.

De raamvertelling thuis leverde wel de
nodige uitdagingen op. Met groene vellen
karton werden de zogeheten green screens op
strategische plekken in slaapkamers, gang en
woonkamer opgehangen. Op die plekken
verschijnen filmbeelden die samen met de
wandeling van Nérée door het huis het ver-
haal van de film vertellen.

,,We hebben echt tot diep in de nacht
samen zitten monteren’’, blikken ze terug.
,,Dan konden we maar een paar uurtjes sla-
pen tot we school hadden. Maar dat waren
toch online lessen, dus dat kon best, haha-
ha.’’

Link naar de film: 

https://tinyurl.com/tfsfuybh
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Laten we het dáár eens over hebben

1 OP DE 13 KINDEREN
IN ONS LAND

LEEFT IN ARMOEDE

Anashya (11) is een van de 251.000 kinderen die in ons land opgroeit in

armoede. Zij loopt het risico sociaal buitengesloten te raken. Omdat ze

dacht dat ze met niemand over hun situatie mocht praten, deelde ze haar

gevoelens niet. Daarom heeft ze vaak het gevoel gehad er alleen voor te

staan. Daar moeten we iets aan doen. We moeten het er in ieder geval

samen over hebben.


