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Voorwoord 
 
Dit draaiboek van de vierde workshop rond het plannen van het Knappe K(n)oppen             
experiment 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 als voorbereiding op het experiment die de            
leerlingen zullen uitvoeren. De workshop heeft als doelstelling de leerlingen de verschillende            
handelingen aan te leren om het experiment tot een goed einde te brengen en een               
taakverdeling op te stellen. In deze workshop zullen de leerlingen dus leren een experiment              
te plannen waarbij er goed moet samengewerkt worden. De workshop is 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 

 
Inhoud workshop Klimaatverandering 
 
De workshop duurt een volledige schooldag waarbij de leerlingen zich voorbereiden om het             
Knappe K(n)oppen experiment uit te voeren. 
Allereerst wordt er nog eens aan de leerlingen duidelijk uitgelegd wat het doel is van het                
Knappe K(n)oppen experiment en waarom de leerlingen daarin zo een belangrijke taak in             
vervullen. Zij zullen namelijk belangrijke gegevens over de fenologie van bomen verzamelen            
en daarbij in detail bestuderen hoe de factoren temperatuur en daglengte een rol spelen in               
het knoppen van bomen. Dit is cruciale informatie om verder te onderzoeken of onze bomen               
bestand zijn tegen een warmere wereld.  
 
In de voormiddag krijgen de leerlingen verder de tijd om hun temperatuurloggers af te              
werken aangezien dit in de vorige workshop niet gelukt was. Hierbij werken de leerlingen              
terug samen in hun eigen groepje (10 groepjes). De meeste leerlingen moeten nog de              
temperatuursensoren aan de arduino solderen en deze testen door de arduino juist te             
programmeren. De leerlingen waarvan hun temperatuurloggers wel al in de bomen hangen,            
kunnen hun eerste data bekijken die werd opgeslagen op de SD kaart van de arduino. 
In de namiddag gaan we dan samen met alle leerlingen de handelingen inoefenen die ze               
zullen moeten uitvoeren tijdens het Knappe K(n)oppen experiment. Hierbij is het de            
bedoeling dat de leerlingen de daglengte van sommige takken verkorten om zo het effect op               
de boomknoppen te bestuderen. Dit zullen ze doen door dagelijks plastic zakken over             
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sommige takken van de bomen te hangen, telkens voor zonsondergang (‘s avonds) en die              
na zonsopgang (‘s morgens) er terug af te halen. Daarnaast verzamelen ze ook andere              
gegevens zoals de bewolkingsgraad, vochtigheid (geregend of niet), en ontwikkelingsfase          
van de boomknoppen (zie protocol Knappe K(n)oppen experiment). Het is belangrijk dat de             
leerlingen de handelingen juist kunnen uitvoeren en de gegevens correct kunnen noteren            
om het experiment tot een goed einde te brengen. Er zal verder ook een taakverdeling               
opgesteld worden aangezien deze handelingen elke dag moeten uitgevoerd worden          
gedurende de komende maanden (eind februari tot eind april). Zo kunnen we een grote              
database aanleggen met gegevens van alle scholen en onderzoeken hoe daglengte en            
temperatuur een invloed uitoefenen op het knoppen van bomen.  
Als afsluiter van de workshop gaan we samen met de leerlingen het knoppenspel spelen              
waarbij ze de handelingen die ze net geleerd hebben op een speelse wijze verder kunnen               
inoefenen.  
 

 
Foto: Opbouw Knappe Knoppen experiment.  
 
Benodigdheden voor de workshop 
 

❏ Groot klaslokaal/ eventueel technieklokaal om loggers af te werken en te 
programmeren  

❏ Beamer en internet 
❏ Bord om op te schrijven 
❏ 10 pc’s voor de loggers te programmeren 
❏ Materiaal voor afwerken loggers (KK) 
❏ 10 USB kabels (KK) 
❏ 10 SD kaartlezers (KK) 
❏ Schroevendraaiers (KK) 
❏ Brievenbus (KK) 
❏ Zakjes (KK) 
❏ Lint voor markeren takken (KK) 
❏ Kokers (KK) 
❏ Infoborden (KK) 
❏ Stappenplan (KK) 

 
*KK = wordt meegebracht door het Knappe K(n)oppen team 
 
 



 
Knappe K(n)oppen 3  
Citizen Science project by 
 

Tijdsindeling van de workshop (voorbeeld met lessenrooster) 
 
 

lesuur  tijd min. Onderdeel workshop 

1 8:25 - 9:15 50 Knappe K(n)oppen onderzoek uitleggen 

2 9:15 - 10:05  50 Knappe K(n)oppen experiment  
- idee daarrond uitleggen 
- via QR code naar stappenplan en 

excelsheet  

 10:05 - 10:20 10 Speeltijd 

3 10:20 - 11:10 50 Voorbereiding Knappe K(n)oppen experiment 
- materiaal klaarleggen en alles buiten 

ophangen 

4 11:10 - 12:00 50 - oefenen met zakjes en nagellak 
- Knoppenspel 

 12:00 - 12:50 50 Middagpauze 

5 12:50 - 13:40 50 Knoppenspel 

6 13:40 - 14:30 50 Oproep vrijwilligers + uitvoeren 

 14:30 - 14:45 10 speeltijd 

7 14:45 - 15:35 50 Taakverdeling opstellen voor tijdens experiment 

8 15:25 - 16:15 50 extra: debat klimaatspijbelaars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


