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Gebied / Vak
Voor welk(e) vak(ken) of vakgebied(en) kan het scenario worden gebruikt?

Vakken: biologie, scheikunde, biochemie, geologie, natuurwetenschappen
Het scenario heeft twee versies:

•
•

voor jongere leerlingen (13 -15 jaar)

voor oudere leerlingen (15 -17 jaar)
De activiteit duurt ongeveer 5 lesuren in de klas en ongeveer 6 lesuren buiten de klasomgeving.

Relevante trends
Relevante trends die door het scenario worden geadresseerd. Bijv. op
http://www.allourideas.org/trendiez/results

Leerlinggericht leren: Leerlingen spelen bij de meeste activiteiten een actieve rol en worden
hierbij door de leraar begeleid.
Samenwerkend leren: Sterk gericht op groepswerk.
Onderzoekend leren: Jongere leerlingen ontdekken de essentie en bereiden een
wetenschapstentoonstelling voor.
Projectgebaseerd leren: Leerlingen krijgen op feiten gebaseerde taken, moeten problemen
oplossen en werken in groepen. Dit soort leren overstijgt meestal de traditionele vakken. In
dit leerscenario ontwikkelen oudere leerlingen een onderzoekend leerproject.
Levenslang leren: Leren stopt niet bij het verlaten van de school.

Leerdoelen en beoordeling
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen? Welke vaardigheden ontwikkelen de leerlingen en hoe uiten zij die
binnen de context van het scenario? (bv. vaardigheden van de 21e eeuw). Hoe wordt de voortgang van de
prestaties beoordeeld? Krijgen de leerlingen toegang tot informatie over hun vorderingen, zodat zij zich
kunnen verbeteren?

Leerdoelen
• Leerlingen verwerven een basisinzicht in het thema bio-economie
• Leerlingen zijn in staat om bio-economische en traditionele industriële producten van
elkaar te onderscheiden.
• Leerlingen doen ervaring op met de toepassing van de principes van bio-economie op
bekende producten.
Vaardigheden van de 21e eeuw
Leerlingen ontwikkelen de volgende 21e-eeuwse vaardigheden:
• Leervaardigheden
• Kritisch denken
• Creatief denken Samenwerken
• Communiceren
Lees- en:
• Informatievaardigheden
• Mediageletterdheid
• Technologische vaardigheden
Sociale vaardigheden:
• Initiatief
• Sociale vaardigheden
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• Productiviteit
Beoordeling
•
•
•
•

Leerlingen krijgen de opdracht om presentaties in de klas te geven (zelfevaluatie,
groepsevaluatie, beoordeling door de leraar)
Formatieve evaluatie in aanvulling op summatieve evaluatie (beoordeling door de leraar)
Beoordeling van het groepswerk (het kunnen samenwerken in groepsverband vormt een
belangrijk onderdeel van het project)
Wetenschapstentoonstelling/mogelijke experimenten/onderzoeksresultaten uit het PGO
(afhankelijk van de leeftijd van de leerling)

Rol van de leerling
Bij welke activiteiten wordt de leerling betrokken?

The learners will be involved in student-centred activities:
•
•
•
•

Debatactiviteiten.
Besluitvorming.
Onderzoekend en projectgebaseerd leren.
De leerlingen verbeteren hun presentatietechnieken.

Tools en hulpmiddelen
Welke hulpmiddelen, met name technologieën, zijn nodig?

Computers, laboratoriummaterialen, virtueel laboratorium.

Leeromgeving
Waar vinden de lessen plaats, bijv. klaslokaal, plaatselijke bibliotheek, museum, buiten de school, in een
online omgeving?

Klaslokaal, buitenomgeving, lokale ondernemingen, schoollaboratorium.

Scenario voor het klaslokaal van de toekomst
Gedetailleerde beschrijving van de activiteit

Dit scenario bestaat uit twee hoofdstukken die volledig klassikaal moeten worden uitgevoerd.
Deel I en II nemen ongeveer 5 lesuren in beslag (45 minuten per les). Deel III duurt ongeveer 6
lesuren (afhankelijk van het project van de leerling).
Deel I
Wat is bio-economie? (90 min)
• De leraar introduceert het thema door enkele feiten te geven over de consequenties van
het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en over de duurzaamheid van onze
planeet. Is er een oplossing?
• De leraar vertoont een korte film in de klas om bio-economie te introduceren:
• https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [in Engels]
• De leraar deelt de klas op in groepen van 3 of 4 leerlingen.
• De leraar geeft elke groep een doos met verschillende items of foto's (bijv. plastic flessen
en gerecycled of op biomaterialen gebaseerde producten, niet-biogebaseerde en
biogebaseerde brandstoffen, elektronische onderdelen, katoen en polyester. Voor meer
informatie, zie Bijlage 1). Als de leraar echte producten kan vinden, verdient dat de
voorkeur.
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•

Gebaseerd op wat ze tot nu toe weten, verdeelt elke groep zijn items in twee groepen:
materiaal dat volgens hen wordt geproduceerd als gevolg van de bio-economie en
producten gefabriceerd door de "traditionele" industrie. Vervolgens moeten ze
kenmerken vinden die de producten van elkaar onderscheiden.
De leraar stimuleert de discussie tussen de groepen. Het uiteindelijke doel is
om het idee te ontkrachten dat producten uit de bio-economie structureel
minder resistent en minder duurzaam zijn en de leerlingen te laten begrijpen
dat de producten uit de huidige industrie ook geproduceerd kunnen worden
met behulp van biologische hulpbronnen.
De leraar laat nu een presentatie zien met de oplossingen en geeft tevens meer
informatie over de grondstof(fen). Voor meer informatie, zie Bijlage 2.
In de klas, vind een algemene definitie voor bio-economie.

•

•
•
Deel II

Wat kunnen we ermee doen? (135 min)
• Toon deze video voor meer informatie over bio-economie:
https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fFIeZc4
of
deze https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU [beschikbaar in het
Engels]
• De leraar stelt de leerlingen prikkelende vragen als:
o Voor jongere leerlingen: “Wat kunnen wij met dit fruit/deze groente
doen, anders dan het op te eten?”
o Voor oudere leerlingen: “Wat kunnen wij met dit industriële afval*
doen, anders dan het weg te gooien?” (*hangt af van de plaatselijke
industrie in de regio van de school)
• De leraar geeft iedere groep een actueel item: Voor jongere leerlingen:
•

Voor jongere leerlingen:
o Appel, tomaat, garnaal, oesterschelp, banaan, noten of een cactus
(afhankelijk van de beschikbare hulpmiddelen in de regio van de
school).
o Elke groep moet zoveel mogelijk gebruiksvoorbeelden vinden van de
producten, zodat het potentieel ervan optimaal kan worden benut met
een minimum aan afval.
Voor oudere studenten:

o

o
o
o

Het zou de voorkeur genieten als de klas een bezoek zou kunnen brengen
aan een lokale ondernemer om te zien wat voor soort afval er
geproduceerd wordt. Als dit niet mogelijk is, moet de leraar een
voorbeeld geven van een soort industrieel afval om het potentiële
gebruik in verband met de bio-economie te onderzoeken.
Elke groep geeft een presentatie over het onderwerp in de klas.
Groepen geven elkaar feedback over de presentaties.
Leerlingen organiseren een groepsdiscussie over de gehele activiteit op
het digitale prikbord (via Padlet of Linoit platform).

Deel III (270 min)
Ja, wij kunnen de wereld veranderen! (Dit deel duurt minstens 4 lesuren of meer, afhankelijk
van de buitenschoolse activiteit en de door de leerlingen ontworpen protocollen)
•

Voor jongere leerlingen: Plan een tentoonstelling om de hele school te laten
zien/uit te leggen wat de leerlingen over bio-economie hebben geleerd. Plan
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•

en ontwikkel indien mogelijk een wetenschappelijk project.
Voor oudere leerlingen: Plan en ontwikkel een wetenschappelijk project.

Leeractiviteiten
Link naar de leeractiviteiten met "Learning Designer" (http://learningdesigner.org)

https://v.gd/J6Xf1x (Volledige tekst beschikbaar in Bijlage 3)
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Bijlagen
Bijlage 1: Foto's voor de vakken
BIOGEBASEERDE PRODUCTEN

TRADITIONELE PRODUCTEN
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Bijlage 2: Bouwen aan een nieuwe toekomst voor het milieu
(presentatie)

Bouwen aan een nieuwe
toekomst voor het
milieu
Biogebaseerde producten
Traditionele producten

•

BIOGEBASEERD PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

BIOGEBASEERD PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

TRADITIONEEL PRODUCT

LINEAIRE ECONOMIE

RECYCLING
ECONOMIE

CIRCULAIRE
ECONOMIE
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Bijlage 3: Studieopzet
Beschrijving

Context

Doelstellingen

Resultaten

Thema: Bio-economie
Totale leertijd: 500
Aantal leerlingen: 20/40
Beschrijving: Door het bekijken van korte video's en het
analyseren van verschillende materialen leren de leerlingen de
betekenis van de bio-economie te definiëren en te begrijpen.
Daarnaast zijn ze in staat om meer toepassingen van bepaalde
levende wezens te vinden, anders dan de gebruikelijke en bekende,
of naar wegen te zoeken om de productie te verhogen,
bijvoorbeeld,
microalgen. Aan het einde organiseren de leerlingen een
wetenschapsbeurs.
1. Leerlingen begrijpen de betekenis achter het idee bioeconomie.
2. Leerlingen begrijpen het verschil tussen biomassa en
fossiele bronnen.
3. Leerlingen doen onderzoek naar betere toepassingen van
bio-economie voor onze toekomst.
4. Leerlingen verwerven een basisinzicht in het onderwerp bioeconomie
5. Leerlingen zijn in staat om bio-economische en traditionele
industriële producten van elkaar te onderscheiden.
6. Leerlingen doen ervaring op met de toepassing van de
principes van de bio-economie op bekende producten.
Kennis (Kennis): Leerlingen presenteren hun onderzoeken aan
hun klasgenoten en zetten hun resultaten om in wetenschappelijke
projecten.

Onderwijs- en leeractiviteiten
Lees Kijk Luister 10 minuten 30 leerlingen Zonder begeleiding
De groep bekijkt een korte introductiefilm over het thema bioeconomie. https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
Na afloop van de video vindt er een korte discussie plaats over
wat de leerlingen van deze video hebben geleerd en wat zij nog
meer

Wat is bio-economie?

zouden willen weten.
Bespreek 60 minuten 3 leerlingen Zonder begeleiding
Elke groep heeft een doos met verschillende materialen of foto's
(bijvoorbeeld: plastic flessen en andere op biomaterialen
gebaseerde producten, reguliere en biogebaseerde brandstoffen,
elektronische onderdelen..). Elke groep verdeelt zijn materiaal of
foto's in twee groepen: materiaal afkomstig van fossiele
brandstoffen en materiaal afkomstig van levende wezens.
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Bespreek 20 minuten 30 leerlingen Met begeleiding

De leraar stimuleert de discussie tussen de groepen, zodat de
klas aan het einde van het debat, een algemene definitie heeft
voor bio-economie.
Lees Kijk Luister 6 minuten 30 leerlingen Met begeleiding
Toon de klas een video over bio-economie (2 video's, een voor
jongere en een voor oudere leerlingen)
Lees Kijk Luister 45 minuten 30 leerlingen Met begeleiding

Leraar geeft een presentatie over bio-economie in de klas
Onderzoek 45 minuten 3 leerlingen Zonder begeleiding

Ja, wij kunnen de
wereld veranderen!

Geef elke groep, een foto of materiaal (dit is afhankelijk van de
leeftijd van de leerlingen):
Voor jongere leerlingen in de leeftijd van 14 jaar – in Israël en
Portugal: geef leerlingen materiaal als een appel, tomaat, garnaal,
oesterschelp, banaan, enz. Elke groep moet gebruiksvoorbeelden
van hun materiaal vinden, zodat het potentieel optimaal wordt
benut.
Voor oudere leerlingen van 15 tot 18 jaar: geef de leerlingen sets
met afbeeldingen (bijv. een fabriek en microalgen, of een
(vuilnis)stortplaats en bacteriën….) om te onderzoeken hoe zij
omgaan met bio-economische kwesties.
Produceer 30 minuten 3 leerlingen Met begeleiding
Leerlingen presenteren hun werk aan de klas met behulp van ICTtools.
Samenwerken 30 minuten Leerlingen Met begeleiding

Peer-to-peer feedback voor elke presenterende groep (de
groepen beoordelen elkaar en geven feedback).

Ja, wij kunnen de
wereld veranderen!

Produceer 200 minuten 3 leerlingen Zonder begeleiding
Voor jongere leerlingen Plan een tentoonstelling om te laten
zien/uit te leggen wat de leerlingen over bio-economie hebben
geleerd. De leerlingen plannen de tentoonstelling en bereiden
deze voor. Leerlingen kunnen posters, modellen en presentaties
voorbereiden, zodat zij hun onderzoek op de tentoonstelling
kunnen tonen. Jongere leerlingen kunnen een activiteitenboek
inkleuren en hun resultaten op deze manier presenteren.

Voor oudere leerlingen: plan en ontwikkel een wetenschappelijk
project, bij voorkeur met gebruik van een lokale ondernemer. Het
wetenschappelijke project omvat PGO-stappen die de
ontwikkeling van idee tot product volgen. Voor de realisatie van
hun project
kunnen de leerlingen gebruikmaken van diverse soorten materiaal.
Samenwerken 20 minuten 3 leerlingen Met begeleiding
Leerlingen organiseren groepsdiscussies m.b.v. een digitaal
prikbord (via Padlet of Linoit platforms).

