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Voorwoord 
 
Dit draaiboek van de derde workshop rond de fenologie van bomen richt zich op de               
leerkrachten of begeleiders van het secundair onderwijs ASO/TSO/KSO/BSO die de          
workshop zullen uitvoeren. Deze workshop past binnen het citizen science project Knappe            
K(n)oppen om de invloed van klimaatverandering op onze bossen uit te leggen. Daarnaast             
zal ook de uitzetting van het Knappe Knoppen experiment verder worden toegelicht. In dit              
experiment volgen de leerlingen namelijk 10 bomen op waarbij ze de winter en lente              
temperaturen monitoren aan de hand van hun zelfgemaakte temperatuurlogger met een           
arduino. Hierbij krijgt elke boom zijn eigen temperatuurlogger met drie temperatuursensoren           
die aan drie willekeurige takken (binnen handbereik) van de boom worden geplaatst. De rest              
van het experiment volgt in de lente. Deze workshop heeft als doelstelling de leerlingen de               
eerste voorbereidingen te treffen van het Knappe Knoppen experiment door hen technisch            
uit te dagen met het maken van hun eigen arduino-temperatuurlogger. Dit maakt de             
workshop ook geschikt om met verschillende collega-leerkrachten wetenschappen/STEM        
samen te werken en vakoverschrijdende eindtermen aan te binden. 
 
Duur: een volledige schooldag. 
Aantal deelnemers: vrij te kiezen. 
Leeftijd deelnemers: vrij te kiezen. 
Voorkennis: niet nodig.  
 
Inhoudstafel 

1. Inhoud workshop 
2. Benodigdheden voor de workshop 
3. Tijdsindeling van de workshop (met lessenrooster als voorbeeld) 
4. Evaluatieformulier 
5. Bijlage 
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Inhoud workshop Fenologie 
 
De workshop duurt een volledige schooldag waarbij ze het Knappe Knoppen experiment            
opzetten.  
In de voormiddag krijgen de leerlingen eerst een algemene introductie over de fenologie van              
bomen en bomen steeds vroeger hun bladeren krijgen. Daarbij wordt dieper ingegaan op de              
factoren die het uitlopen van de boomknoppen beïnvloeden. Er is al geweten dat winter-,              
lentetemperaturen en daglengte een grote rol spelen maar wetenschappers zijn er nog niet             
aan uit hoe ze dit doen. Om deze factoren te benadrukken wordt er eerst een eenvoudige                
proefopstelling gemaakt met bloemknoppen om deze omgevingsfactoren te testen. Daarna          
zullen de leerlingen het echte Knappe Knoppen experiment voorbereiden door eerst zelf een             
arduino-temperatuurlogger te maken. De leerlingen worden hiervoor opgedeeld in 10          
groepjes van telkens 2 tot 4 personen die elk hun eigen logger gaan maken aan de hand                 
van verschillende instructiefilmpjes. De loggers worden opgehangen in 10 uitgekozen          
bomen op het schoolterrein zelf of stadspark in de buurt. De middagpauze van de leerlingen               
wordt gebruikt om de eerste metingen met de logger uit te voeren om de werking ervan te                 
testen.  
In de namiddag van de workshop gaan de leerlingen de eerste data uit de logger halen en                 
worden ze door middel van een aantal oefeningen vertrouwd met de software van arduino.              
Wanneer dit lukt, laten we de temperatuurlogger hangen voor de hele winter en lente. Om               
duidelijk te maken aan de voorbijgangers wat er precies wordt gemeten met deze ‘grijze              
bakjes’ gaan de leerlingen ook voor elke boom een informatiebord maken. Hierbij worden de              
leerlingen opnieuw opgedeeld in 10 groepjes van telkens 2 - 4 leerlingen waarbij ze zelf een                
design maken in powerpoint of ander programma om deze bij de boom op te hangen. Vanaf                
dan weet iedereen welke bomen gebruikt worden bij het Knappe Knoppen project.  
 
Benodigdheden voor de workshop 
 

❏ Techniekruimte of groot lokaal met pc, internet en beamer  
❏ 10 standaard soldeerbouten met lood soldeersel 
❏ Schroeverboor met 2 mm  
❏ 10 striptangs/kniptangs 
❏ 10 schroevendraaiers 
❏ minstens 2 - 10 standaard micro usb kabels (vb. samsung usb kabel)  
❏ minstens 2 - 10 micro sd kaartlezers 
❏ één pc of laptop met internet per 2 - 4 lln  
❏ usb met arduino programma 
❏ 10 temperatuurlogger kits verkregen van de Universiteit Antwerpen 
❏ Touw 
❏ perforator 
❏ 5 bamboestokken 
❏ lamineertoestel met lamineerblaadjes 
❏ Velcro 
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Tijdsindeling van de workshop (voorbeeld met lessenrooster) 
 
 

lesuur  tijd min. Onderdeel workshop 

1 8:25 - 9:15 50 Samenvatting vorige workshops (10 min.) 
 
Algemene introductie: Gevolg van 
klimaatverandering voor onze bossen. (30 min) 
 
Meehelpen uitladen voor volgend experiment 
(10 min)  

2 9:15 - 10:05  50 Eigen experiment opzetten waarbij temperatuur 
en licht beide omgevingsvariabelen zijn.  
(20 min.) of overloop van het materiaal. 
 
T loggers maken (30 min.) 

 10:05 - 10:15 10 Speeltijd 

3 10:15 - 11:05 50 T loggers maken 

4 11:05 - 11:55 50 T loggers maken  
 
Arduino programma runnen op de pc (10 min.) 

 11:55 - 12:45 50 Middagpauze 

5 12:45 - 13:35 50 Testen of T logger werkt 
 
Oefeningen met eerste data 

6 13:35 - 14:25 50 T logger terug ophangen in de 10 bomen. 

 14:25 - 14:35 10 Speeltijd 

7 14:35 - 15:25 50 Designcontest: informatieborden maken 

8 15:25 - 16:15 50 Informatieborden ophangen in 10 bomen  
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Opzet van het Knappe Knoppen experiment 
1. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor onze bossen? 

 
Inhoud: 
Eerst wordt er een algemene inleiding gegeven over de invloed van klimaatverandering op             
onze bossen. Aan de hand van een interactieve powerpoint leren de leerlingen meer bij over               
de fenologie van bossen zoals het vallen van de bladeren en uitlopen van de knoppen in de                 
lente. Bomen knoppen in het ene jaar vroeger dan de andere maar waarom is nog niet                
geweten. Er zijn wel verschillende beïnvloedende factoren, zoals daglengte en temperatuur           
gekend, maar hoe die sturing verloopt, blijft een open vraagstuk. Nu door de opwarming van               
de aarde nemen alvast wintertemperaturen en voorjaarstemperaturen gemiddeld toe maar          
blijven daglengtes hetzelfde als voordien. De complexiteit van het hele sturingsproces maakt            
het op dit ogenblik onmogelijk om het gedrag van bomen te voorspellen in onze nieuwe,               
warmere wereld, maar dit is wel heel belangrijk omdat veel vogels, insecten en andere              
organismen afhankelijk van de levenscycli van de bomen.  
 
Duur: Eerste lesuur (40 min.) + uitladen materiaal (10 min.)  
Door wie uitgevoerd: Begeleider Knappe K(n)oppen team/leerkracht 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: leerlingen en leerkracht 
 
Benodigdheden: 

❏ ppt (zie link bij de opdracht) 
 
Opdracht: De leerlingen luisteren aandachtig naar de algemene inleiding als voorbereiding 
op het knappe knoppen experiment.  
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2. Welke factoren hebben een invloed op het knoppen van bomen? 
 
Inhoud: 
Om de leerlingen duidelijk te maken dat voor temperatuur en licht (daglengte) en invloed              
uitoefenen op het knoppen van bomen, zetten ze alvast een eenvoudig experiment op die              
beide omgevingsfactoren als parameters bevat. Hierbij werken we met bloemknoppen,          
aangezien boomknoppen te veel tijd in beslag zouden nemen, en bekijken we hoe de              
factoren temperatuur en licht een invloed uitoefenen.  
 
Duur: Tweede lesuur (20 min.)  
Door wie uitgevoerd: Begeleider Knappe K(n)oppen team/leerkracht 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: leerlingen en leerkracht 
 
Benodigdheden: 

❏ bloemknoppen 
 
Opdracht: De leerlingen worden in 5 verschillende groepen verdeeld waarbij ze een proef             
uitdenken die beide omgevingsfactoren zoals temperatuur en licht bevatten. Bij deze           
oefening leren de leerlingen zelf een proef uitdenken waarbij ze hun wetenschappelijke            
vaardigheden trainen en kritisch nadenken. 
 
Het experiment kan opgesteld worden in volgend schema waarbij elk groepje een eigen             
opstelling heeft: 

Normale 
temperatuur en 
normaal licht 
(controle) 

Hoge 
temperatuur en  
veel licht  

Hoge 
temperatuur en  
weinig licht 

Normale 
temperatuur en 
weinig lichte 

Normale 
temperatuur en 
veel licht 

met volgende parameters: 

Normale temperatuur: klaslokaal Normaal zonlicht: klaslokaal 

Hoge temperatuur: bij verwarming Veel licht: in zonlicht 

Lage temperatuur: buiten Weinig licht: in afgesloten kast 

 
Bij deze eenvoudige proef trachten de leerlingen volgende vragen te beantwoorden: 

★ Wat wordt er onderzocht bij de proef? (Eigen hypothese vormen!) 
★ Hoe is de proef opgesteld? 
★ Wat zijn de resultaten van de proef? 
★ Wat is het besluit van de proef? 

 
Opmerking: Beeldmateriaal van de resultaten en het besluit kunnen meegedeeld worden op            
sociale media (zie facebookpagina van Knappe K(n)oppen #knappeknoppen).  
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3. DIY Arduino-Temperatuurloggers maken 
 
Inhoud: 
Voor het Knappe Knoppen experiment gaan de leerlingen zelf een temperatuurlogger maken            
met behulp van een arduino. Dit is een opensource computerplatform om microcontrollers            
eenvoudig te maken. Voor het Knappe Knoppen experiment zullen er 10 bomen worden             
opgevolgd gedurende de winter en lente. Elke boom moet zijn eigen temperatuurlogger            
krijgen met drie temperatuursensoren die aan drie willekeurige takken (binnen handbereik)           
worden vastgehecht. In totaal moeten er dus ook 10 temperatuurloggers gemaakt worden            
waarbij de technische vaardigheden van de leerlingen op de proef worden gesteld.  
 
Duur: Tweede lesuur (30 min.), derde lesuur (50 min.) en vierde lesuur (50 min.)  
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: leerlingen en leerkracht 
 
Benodigdheden voor 10 temperatuurloggers te maken: 

❏ Techniekruimte/ groot klaslokaal 
❏ 10 temperatuurlogger kits verkregen van de Universiteit Antwerpen 
❏ 10 standaard soldeerbouten met lood soldeersel 
❏ schroeverboor met 2 mm en  
❏ 10 striptangs/kniptangs 
❏ 10 schroevendraaiers 
❏ minstens 2 - 10 standaard micro usb kabels (vb. samsung usb kabel)  
❏ minstens 2 - 10 micro sd kaartlezers 
❏ één pc of laptop met internet per 2 - 4 lln  
❏ usb met arduino programma 
❏ DIY handleiding (zie bijlage) 

 
Opdracht: De leerlingen worden in 10 verschillende groepen verdeeld waarbij ze elk een             
temperatuurlogger zullen maken. Dit kunnen ze doen door de verschillende instructiefilmpjes           
te volgen waarbij de logger wordt samen gezet in 5 stappen. Om dit goed te laten verlopen                 
is het goed als de 10 meest technische leerlingen de leiding nemen in de verschillende               
groepjes. 
 
Stap 1: Behuizing van de temperatuurlogger maken  
Stap 2: Drie temperatuursensoren per logger maken 
Stap 3: Arduino klaar maken 
Stap 4: Temperatuursensoren aan Arduino aansluiten 
Stap 5: Arduino-temperatuurlogger aansluiten aan pc met programma 
 
Opmerking: De middagpauze van de leerlingen wordt gebruikt om de eerste metingen met             
de logger uit te voeren en om de werking ervan te testen.  
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4. Arduino-temperatuurloggers uittesten 
 
Inhoud: 
Nadat de arduino-temperatuurloggers gemaakt zijn, moeten deze ook nog uitgetest worden.           
De middagpauze werd gebruikt om de eerste data te verzamelen. Aan de hand van              
verschillende oefeningen worden de leerlingen vertrouwd met de arduino software. Hierbij           
leren ze ook hoe ze data uit de arduino kunnen halen. Wanneer dit goed verloopt worden de                 
juiste instellingen geplaatst en worden de loggers opgehangen aan hun respectievelijke           
bomen op de speelplaats of stadspark in de buurt.  
 
Duur: Vijfde lesuur (Uittesten) en zesde lesuur (loggers ophangen).  
Door wie uitgevoerd: leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: leerlingen en leerkracht 
 
Benodigdheden: 

❏ Arduino-temperatuurlogger 
❏ micro sd kaart en lezer 
❏ micro usb kabel 
❏ laptop of pc per 2-3 leerlingen 
❏ usb met arduino programma 

 
Opdracht: De leerlingen testen de Arduino-temperatuurlogger uit en gaan aan de slag met             
de arduino software die op de usb staat. Door verschillende oefeningen om de datum, tijd en                
log-interval in te stellen raken de leerlingen vertrouwd met het programma en leren ze om               
data uit de micro sd te halen en ermee te werken. Wanneer dit lukt zijn de loggers klaar om                   
in de bomen gehangen te worden en op de juiste instellingen te worden geplaatst.  
 
Doel: De doelstelling is om de temperatuur elk uur te meten gedurende de hele winter en                
lente.  
 
Opmerking: Wanneer de bomen zijn uitgekozen is het ook belangrijk dat de bomen getagd              
worden waarbij een naam (lln zelf kiezen), soort, nummer en locatie in coördinaten wordt              
vastgelegd.  
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5. Designcontest 
 
Inhoud: 
Nu de Arduino-temperatuurloggers zijn opgehangen in de bomen is het belangrijk om ook de              
noodzakelijke informatie over die loggers uit te leggen aan voorbijgangers (vb. andere            
leerlingen, buurtbewoners,...). Daarom gaan de leerlingen informatieborden maken waarbij         
ze zelf het design mogen bepalen. Hierin worden de leerlingen ook creatief uitgedaagd             
waarna we er een heuse designcontest wordt gehouden met de leerkrachten als jury.  
 
Duur: zevende lesuur en achtste lesuur 
Door wie uitgevoerd: Leerlingen 
Door wie begeleidt: Leerkrachten, begeleiders Knappe K(n)oppen team, vrijwilligers         
Universiteit Antwerpen, vrijwilligers Reagent (Ekoli vzw), iedereen die wil, …  
Voor wie gegeven: leerlingen 
 
Benodigdheden: 

❏ laptop of pc per 2-3 leerlingen met ppt 
❏ lamineertoestel met lamineerblaadjes 
❏ bamboestokken 
❏ touw 
❏ perforator 

 
Opdracht: De leerlingen opnieuw opgedeeld in 10 groepjes van telkens 2 tot 4 leerlingen              
waarbij ze zelf een design maken in powerpoint of ander programma om het informatiebord              
bij elke boom op te hangen. Op dit informatiebord moet volgende informatie aanwezig zijn: 

❏ logo knappe knoppen 
❏ logo projectpartners 
❏ logo school 
❏ naam boom (mogen lln zelf verzinnen) 
❏ uitleg project 
❏ link naar website en sociale media 

 
Eventueel kan er een designcontest worden gehouden waarbij de leerlingen hun creatieve            
kant laten zien en de leerkrachten de jury zijn. Nadien worden alle informatieborden af              
geprint en gelamineerd om bij elke boom op te hangen. Bij deze opdracht lezen ze ook om                 
informatie op een gemakkelijke manier af te beelden naar voorbijgangers.  
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Evaluatieformulier     2018-2019 
 

Schoolgegevens: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Deelnemende 
leerkrachten/begeleiders: 
die het evaluatieformulier 
hebben ingevuld. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

 
Alvast bedankt van het hele Knappe K(n)oppen team voor uw medewerking. 
 
Gelieve onderstaande informatie aan te vullen. 

1. In welke mate heeft deze workshop in zijn geheel voor de leerlingen bruikbare 
inzichten en/of vaardigheden opgeleverd?  

❏ zeer hoog 
❏ hoog 
❏ redelijk 
❏ laag 
❏ zeer laag 

Commentaar: 

 
2. Hoe heeft u de inhoud van de workshop ervaren?  

❏ zeer moeilijk 
❏ moeilijk 
❏ normaal 
❏ gemakkelijk 
❏ te gemakkelijk 

Commentaar: 

 
3. Hoe heeft u de opdrachten van de workshop ervaren? 

❏ zeer moeilijk 
❏ moeilijk 
❏ normaal 
❏ gemakkelijk 
❏ te gemakkelijk 

Commentaar: 

 
4. Welke onderwerpen moeten volgens u aan deze workshop worden toegevoegd of 

weggelaten?  
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5. Wat vindt u van de totale duur van deze workshop? 

❏ te lang 
❏ lang 
❏ goed 
❏ kort 
❏ te kort 

Commentaar: 

 
6. Wat vindt u van de begeleiding van de workshop? 

❏ heel goed 
❏ goed 
❏ normaal 
❏ slecht 
❏ heel slecht 

Commentaar: 

 
7. Heeft u nog andere opmerkingen? 

 
 
 
 

8. Geef uw algemene ster-beoordeling over de workshop.  
 

 
Ster-beoordeling van de leerlingen: 
 

 
 
 
Ster-beoordeling van de leerkrachten/begeleiders van de school: 
 

 
 
*Gelieve dit evaluatieformulier terug mee te geven met de begeleiders/vrijwilligers van het 
Knappe K(n)oppen team, Universiteit Antwerpen of Reagent (Ekoli vzw).  
 
Gegevens Knappe K(n)oppen team: 
Prof. Ivan Janssens - ivan.janssens@uantwerpen.be  
Research manager Eric Struyf - eric.struyf@uantwerpen.be 
Project manager Jasper Bloemen - jasper.bloemen@uantwerpen.be 
Project manager Eva Van Wassenhove - eva.vanwassenhove@uantwerpen.be  
 

mailto:ivan.janssens@uantwerpen.be
mailto:eric.struyf@uantwerpen.be
mailto:jasper.bloemen@uantwerpen.be
mailto:eva.vanwassenhove@uantwerpen.be

