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Leerlingen uit 6-vwo kennis laten 
maken met quantumfysica en -chemie, 
inclusief golf-deeltjes dualiteit, stan-
daardmodel en orbitalen, gaat dat ver? 
Ja, dat gaat best ver, en voor sommigen 
misschien wel te ver: “ik kreeg hoofd-
pijn van al die deeltjes…”, voor anderen 
is het een openbaring: “Ik wilde altijd 
geneeskunde studeren, maar tijdens 
deze module ben ik verliefd geworden 
op quantummechanica!” Deze leerling 
is in september 2011 gaan studeren. 
Natuurkunde.

De voorkant 
van de 
module.

Drie	delen	
De module Kwantumstructuur van de 
materie1 heeft als hoofdvraag: 
Hoe kunnen we de eigenschappen van 
materie verklaren met behulp van een 
quantumbeschrijving van de kleinste 
deeltjes? 
Deze hoofdvraag wordt opgesplitst in 
drie deelvragen waardoor de module uit 
drie delen bestaat, die in verschillende 
combinaties gebruikt kunnen worden.

De drie delen heten:
A. Golven en deeltjes.
B. Elementaire deeltjes.
C. Kwantumchemie.

Deelvraag A is: hoe gedragen licht en 
elektronen zich, en hoe verklaart dit ge-
drag de eigenschappen van materie? Deel 
A is gebaseerd op de eerste hoofdstukken 
van het PMN-materiaal (Project Moderne 
Natuurkunde 2) en behandelt aan de 
hand van verschillende verschijnselen de 
quantumbeschrijving van licht en elek-
tronen, waarin beide zowel door deeltjes 
als door golven beschreven worden. Aan 
de orde komen onder meer de waar-
schijnlijkheidsinterpretatie van de golf-
functie en het verband tussen golflengte 
en impuls van deeltjes en dus de snelheid 
ervan. Daarna wordt het ‘deeltje in een 
doosje’-model gebruikt om de energieni-
veaus van atomen te verklaren en om aan 
verschillende systemen te rekenen.

Abstract, zeker, maar sommige leerlingen 
houden daarvan: “Het was leuk om te 
kunnen rekenen met totaal onvoorstel-
bare dingen, en bekende verschijnselen te 
kunnen verklaren met deze theorie.”

Deelvraag B is: wat zijn de fundamen-
tele bouwstenen van de materie en hoe 
kunnen we hun gedrag beschrijven? Dit 
deel, ‘losjes’ gebaseerd op PMN2 laat zien 
hoe met een samenspel van experimen-
ten en theoretische voorspellingen en 
verklaringen de kennis over subato-
maire deeltjes is ontwikkeld. Leerlingen 
maken kennis met deeltjesversnellers 
met verschillende types detectoren en 

de vele deeltjes die werden voorspeld 
of juist onverwachts opdoken in de 
experimenten. Bovendien zien ze hoe, 
toen het aantal deeltjes oncomfortabel 
groot werd, fysici met symmetrieën en 
behoudswetten een nieuwe orde in de 
deeltjes-chaos konden scheppen. 

Een leerling over zijn favoriete onder-
werp, elementaire deeltjes: “Je kreeg echt 
een idee dat je bezig was met funda-
mentele natuurkunde, hoe de natuur in 
elkaar zit, en dat is fascinerend!”

Deelvraag C is: hoe kunnen we met be-
hulp van de quantumtheorie chemische 
eigenschappen en verschijnselen begrij-
pen? Dit deel laat zien hoe de quantum-
theorie uit deel A helpt bij het begrijpen 
van chemische eigenschappen en het al 
dan niet ontstaan van bindingen tussen 
atomen. Leerlingen zien hoe de elektro-
nenconfiguratie van de verschillende 
elementen, beschreven met behulp van 
de vier quantumgetallen (n, l, m en s), de 
basis vormt van het periodiek systeem, 
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Werkblad:	zelf	metingen	uit	het	
CERN	analyseren	
Bij elk van de delen van de module 
horen vier of vijf werkbladen waarmee 
leerlingen zelfstandig aan de slag kun-
nen met de leerstof. 
Aan het einde van deel B gaan de leer-
lingen aan de slag met metingen uit 
het CERN: in het afsluitende werkblad 
analyseren ze met behulp van de kennis 
uit de module en de website Hands on 
CERN5 metingen van de DELPHI-detec-
tor die in de jaren ’90 in het CERN werd 
gebruikt om botsingen tussen elektro-
nen en positronen in de toenmalige 
LEP-versneller te onderzoeken. 

Elke serie metingen wordt door twee 
leerlingen geanalyseerd. Bij verschil van 
inzicht komen ze er meestal na enig 
overleg samen uit. De resultaten van de 
hele klas worden verzameld en vergele-
ken met de theoretische voorspelling die 
op de website wordt gegeven. 
Die vergelijking lijkt in eerste instantie 
niet zo goed te kloppen. (Zie de tabel). 
Maar merk op dat een van de mogelijke 
uitkomsten van de botsing onmeetbaar 
is: twee neutrino’s zullen namelijk onge-
zien de detector verlaten. De gecorrigeer-
de voorspelling, waarin we alleen naar 
de meetbare uitkomsten van de botsing 
kijken, komt een stuk beter overeen met 
de resultaten van de analyse.

en zo bijvoorbeeld verschillen in reacti-
viteit en valenties kunnen verklaren. 

Verder gaat deel C in op de chemische 
binding in moleculen: het verschil tussen 
σ- en π-bindingen en hoe deze bindin-
gen de vorm van het molecuul bepalen. 
Waarom is een watermolecuul niet recht, 
en CO2 wel? Ook dit deel van de module 
heeft fans: “ik heb een stuk meer duide-
lijkheid over hoe het periodieke systeem 
is bedacht: geniaal gewoon!”

Gebruiksmogelijkheden	
De module is gecertificeerd voor nlt. Hij 
is geschikt voor vwo-leerlingen die het 
Natuur en Techniek profiel volgen. Elk 
deel kost circa 20 slu, de hele module 
kost dus 60 slu. Het kan ook korter 
door twee van de drie delen te doen. 
Bijvoorbeeld deel B en C, als deel A al bij 
natuurkunde is behandeld. Of deel A en 
C, om het interdisciplinaire karakter van 
nlt te benadrukken. In principe zijn alle 
combinaties mogelijk, al is voor deel C 
is wel enige kennis van de stof uit deel A 
nodig. De module past in nlt-domeinen 
B (Exacte wetenschappen en technolo-
gie) en F (Fundamenten van natuurwe-
tenschap en technologie).

De delen A en B kunnen ook ingezet wor-
den in het Nieuwe Natuurkundeprogram-
ma (in het domein F1 Quantumwereld en 

het keuzedomein E3 Kern- en deeltjespro-
cessen, als alternatief voor de NiNa-modules 
Quantumwereld en Deeltjes en hun interacties).3 
Deel C past in het scheikundeprogramma, 
als verdieping bij diverse domeinen.

Een docent die de module tijdens zijn 
natuurkundelessen gebruikte, zegt: “De 
module is uitdagend voor leerlingen, 
stelt geen te hoge eisen aan voorkennis 
en is een goede voorbereiding op het 
wetenschappelijk onderwijs. De module 
is bovendien erg leuk om te geven. Het is 
een unieke gelegenheid met leerlingen te 
praten over moderne natuurkunde.”

Nadat zij de module hebben gedaan, 
gaan de leerlingen van het Junior College 
Utrecht op excursie naar het CERN in 
Genève. Daar zijn ze erg enthousiast over: 
“Leerzaam en heel leuk. Het interessant-
ste is dat je dan de praktische kant van de 
module ziet.” Wie zo’n excursie ook wil, 
kan terecht bij Quarktravel4, de  reiscom-
missie van de Nederlandse Natuurkun-
dige Vereniging. 

Voorbeeldvragen uit de werkbladen van deel C: Kwantumchemie
Je ziet nu dat het periodiek systeem een afspiegeling is van de atoombouw. 
Wat is het s-blok, het p-blok, het d-blok, het f-blok? (noem rij- en kolomnummer.)
Het zwaarste tot nu toe bekende element is nummer 112 Cp (Copernicum), met de ge-
schatte atoommassa 285 u. Geef zo volledig mogelijk de atoombouw en de elektronencon-
figuratie ervan. Met welk element zal het chemisch gezien verwant zijn?
Bij welk atoomnummer verwacht je dat het g-blok begint? Bestaat dat atoom ook?
Beschrijf de volgende moleculen volgens de kwantumchemische theorie, zoek eventueel 
een plaatje op internet en geef aan welke hybride golffuncties een rol spelen, en welke 
bindingstypen (σ en π) je in dit molecuul aantreft: ethaan, ethyn, 1,3-butadieen, benzeen.

Elektron-orbitalen. Bron: 
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Electron_orbitals.svg.

CERN is meer dan versnellers: proefjes in het 
lage-temperaturenlab.

resultaat botsing  2 ν 2 e  2 μ 2 τ 2 jets 3 jets 4 jets 
voorspeld percentage  20 3,67  3,67  3,67  ca 40  ca 24  ca 6 
gemeten percentage  - 5  7  8       46  29  5 
gecorrigeerde voorspelling  4,59  4,59  4,59  50 30  7,5 
 

Tabel:	de	resultaten	van	de	botsingen,	voorspeld	en	gemeten	

De tabel met metingen van Hands-on-CERN, geanalyseerd door twee parallelklassen.
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6-vwo-klassen die de betreffende onderwer-
pen behandeld hebben. Zie  
http://www.nnv.nl/quarktravel/.

5. Zie http://hands-on-cern.physto.se/.

betasteunpunt-utrecht.nl/
index.php?pid=192 of scan 
de QR-code. 

2.  Lesmateriaal en meer 
informatie op http://www.
fisme.science.uu.nl/mn/. 
Zie ook Berg, E. van den e.a. 
(2003). Wij leren nu dingen die niemand an-
ders in school weet! NVOX 28(9), 408-410 en 
Hoekzema, D. e.a. (2005). Deeltjes (of golven?) 
in dozen (1). NVOX 30(7), 360-364

3.  Bemmel, H. van (2009). Twee nieuwe NiNa-
modules: Deeltjes en hun Interacties en Quan-
tumwereld. NVOX 34(10), 448-450 

4.  Quarktravel organiseert buitenlandse 
excursies naar onder meer het CERN voor 

De leerlingen vonden dit een leuk 
onderdeel van de module: “Het verwer-
ken van de metingen van CERN heb ik 
als het meest interessante deel van de 
module ervaren, voornamelijk omdat 
ik daardoor een idee kreeg over wat het 
analyseren van metingen nu eigenlijk 
inhoudt.”

Noten
1.  Lesmateriaal en docentenmateriaal van de 

module Kwantumstructuur van de materie is 
te downloaden via de nlt-site http://www.
betavak-nlt.nl. Het is ook beschikbaar, in-
clusief docentenhandleiding, voorbeeldtoet-
sen, presentaties, et cetera via http://www.

2 Florine Meijer werkt als onderwijsontwik-
kelaar bij het Junior College Utrecht. Vincent 
van Dijk en Frans Teeuw waren als docenten 
natuurkunde respectievelijk scheikunde van 
het JCU betrokken bij de ontwikkeling van de 
module. Ton van der Valk werkt als curricu-
lumcoördinator bij het JCU. Zie 
http://www.uu.nl/jcu.
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