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Beste natuurkundigen, 

 

Hartelijk welkom bij de lerarenopleiding natuurkunde. Via deze mail willen we je nader informeren over het 

onderdeel Vakdidactiek 1 Natuurkunde. Vakdidactiek is geprogrammeerd op de maandagochtenden.  

 

Als verplicht studieboek zullen we gebruiken:  

De Winter, J., & Hardman, M. (2021). Teaching Secondary Physics [Third Edition]. Londen: Hodder 

Education. ISBN: 9781510462588 (op het moment van schrijven voor €35 te bestellen via je Libris-

boekhandel, levertijd 2 weken, of bij bol.com als e-book voor €12). 

We willen je vragen om dit tijdig aan te schaffen.  

 

Daarnaast wordt aanbevolen: 

K. Kortland, A. Mooldijk, H. Poorthuis (2017) Handboek natuurkundedidactiek, Epsilon-uitgaven, 

Amsterdam, ISBN: 978-90-5041-163-9 

 

De eerste bijeenkomst vindt plaats in de Startweek Stage/Baan, eenmalig op dinsdag 16 augustus (tijd en 

plaats vind je hier: https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-stagebaan).  

 

Ter voorbereiding van deze eerste bijeenkomst vragen we het volgende van je: 

• Maak de eindexamens vmbo-tl Natuur-en Scheikunde I en vwo natuurkunde (beide 2022 tijdvak 1): 

o https://www.examenblad.nl/examen/natuur-en-scheikunde-i-vmbo-gl-en/2022/vmbo-tl  

o https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-vwo-2/2022  

Dit mag best wat tijd kosten, maar het is niet de bedoeling om er eindeloos op door te puzzelen. 

Op de genoemde website vind je ook de correctiemodellen met de antwoorden, daarmee kun je je 

uitwerkingen controleren 

• Noteer kort met welke onderdelen je nog moeite had en welke onderdelen je eventueel nog zou 

willen ophalen voordat je hier les over geeft. 

• Kies een opgave uit het vmbo-examen en een uit het vwo-examen die ongeveer over hetzelfde 

onderwerp gaan en vergelijk deze opgaven. Wat maakt dat de vwo-opgave van een hoger niveau 

is? Is het type vragen dat gesteld wordt ook anders? Noteer je antwoorden kort. 

• Breng je antwoorden mee bij de eerste bijeenkomst. 

 

Het doel van het maken van deze voorbereidingsopdracht is:  

1. dat je een actueel beeld krijgt van de inhoud en het niveau van de onderbouw en start vierde klas, 

maar ook alvast van de bovenbouw;  

2. dat je (met het examen vwo) kunt vaststellen of er bij jezelf kennis is weggezakt (misschien ontbreekt) 

en zo ja welke kennis dit is (leemte-analyse); 

3. dat we in de bijeenkomst een startpunt hebben om na te denken over de doelen van het vak 

natuurkunde en je eigen visie daarop. 

 

Heb je nog vragen, dan kun je e-mailen.  

 

Tot ziens op de startbijeenkomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Elwin Savelsbergh (vakdidacticus natuurkunde) 

 

030-2538214, Princetonplein 5, kamer BBG369, e-mail: E.R.Savelsbergh@uu.nl. 
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