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Zwolle, 16 september 2021 
 

Betreft: Excursie Natuurkunde 
 

Beste leerlingen van klas 6 die het vak Natuurkunde volgen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

Dit schooljaar hebben leerlingen met NLT en/of Natuurkunde in het pakket de mogelijkheid om 

deel te nemen aan een excursie naar een Europees topinstituut voor wetenschappelijk 

(natuurkundig) onderzoek. De reis wordt georganiseerd door de Nederlandse Natuurkunde 

Vereniging. Via deze brief willen we u informeren over deze mogelijkheid en de voorwaarden 

die hieraan zijn verbonden.  
 

De excursie is bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor Natuurkunde en 

Technologie en geïnteresseerd zijn in fundamentele wetenschap. De reis biedt leerlingen een 

unieke gelegenheid om kennis te maken met toepassingen van Natuurkunde op 

wetenschappelijk niveau.  
 

Bij deelname aan deze reis wordt van de leerling (en/of ouder(s)verzorger(s) het volgende 

verwacht: 

• De leerling heeft een positieve en belangstellende houding voor het vak Natuurkunde; 

• De leerling staat op moment van inschrijven gemiddeld een 6,0 en heeft een cijferlijst 

waarmee de leerling zou slagen; 

• De leerling heeft aan alle verplichtingen van alle vakken voldaan; 

• De leerling is in staat om zelfstandig de lessen die worden gemist door de excursie in te 

halen; 

• De leerling verzorgt een deel van het verslag over deze excursie; 

• De leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) doet in november 2021 een betaling voor de reis. 

Hiervoor krijgt u een mail met betaalgegevens.  

 

De excursie is zeker niet verplicht, maar geeft wel een mooie gelegenheid om van dichtbij te 

zien waar wetenschappelijke onderzoekers zich mee bezighouden.  

Voor deze reis hebben we de maximale groepsgrootte vastgesteld op 25 leerlingen. Indien er 

meer dan 25 aanmeldingen zijn, zal door loting bepaald worden wie er mee gaan. 
 

Dit jaar zijn er reizen naar:  

• CERN (Genève), een instituut waar onderzoek wordt gedaan naar de allerkleinste 

bouwstenen van de materie. Kosten €265,00. Reis van woensdag tot en met zaterdag, week 

5, 6, 9 of 10. 

• ILL/ESRF/EMBL (Grenoble), internationaal onderzoekscentrum met neutronenbronnen.  

Kosten € 265,00. Reis van woensdag tot en met zaterdag, week 6 of 10. 

• DESY en centrum voor optische quantumtechnologie (universiteit) (Hamburg). In het 

Deutsche Elektron Synchrotron circuleren elektronen en protonen met hoge energie. 

Kosten €200. Reis van woensdag tot en met vrijdag, week 5 of 9. 

• COSY/JARA (Aken), bezoek Forschungszentrum in Juelich met drie 

hoofdonderzoeksgebieden: energy and environment, information technology en health. 

Bezoek cirkelvormige deeltjesversneller (COSY) met omtrek van 184 m en maximale energie 

2,88 GeV waarin protonenbundels worden gemaakt voor verschillende deelonderzoeken. 

Bezoek universiteit van Aken. Kosten €200,00.  

Reis van woensdag tot en met vrijdag, week 6. 
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In ieder van deze instituten wordt een programma opgesteld met presentaties, lezingen, en  

rondleidingen langs verschillende onderzoeksopstellingen. Daarnaast krijgen de leerlingen de  

gelegenheid om zelfstandig de stad te bezoeken. Meer informatie over een aantal reizen is te  

vinden in de bijlage. Deze geeft een redelijk beeld van wat de reis inhoudt, maar elk jaar kan het  

programma weer anders uitvallen. De begeleiding zal in handen zijn van docenten van de 

deelnemende scholen. 
 

Bij de opgave die je doet als leerling is het mogelijk om per bestemming aan te geven of je wel 

of niet meegaat; een keuze voor de datum is er niet. Mogelijke weken zullen zijn: week 5, 6, 9 

en 10. Week 6 is de week waarin ook de definitieve versie van het profielwerkstuk moet worden  

ingeleverd. Dat wil zeggen dat je goed moet plannen!  

Aan de hand van de opgaven van de leerlingen zal de school zich inschrijven bij de landelijke  

organisatie. Daarvoor vragen wij u om uw opgave door te geven via het aanmeldingsformulier.  

Dit moet uiterlijk 30 september bij mw. De Boer binnen zijn.  

De bestemming en week worden half november door de landelijke organisatie aan ons 

toegewezen. 
 

Bij opgave gaan we ervan uit dat de leerling voldoet of gaat voldoen aan alle voorwaarden die  

hierboven zijn genoemd. Mocht de leerling zich terug willen trekken, om wat voor reden dan 

ook, dan is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk. De opgave per bestemming is dus 

zeker niet vrijblijvend.  
 

Helaas weten we nog niet welke maatregelen omtrent Corona tegen die tijd van kracht zijn. De  

reis kan uiteraard alleen plaatsvinden als de situatie rondom Corona en de bijbehorende  

maatregelen dat toelaten. In het geval van annulering vanwege Coronamaatregelen bent u  

natuurlijk geen reiskosten verschuldigd. 
 

De school sluit zelf geen annuleringsverzekering af voor andere annuleringen. Misschien 

beschikt u zelf al over een doorlopende annuleringsverzekering. Een annuleringsverzekering 

vergoedt (een deel van) de kosten als men om bepaalde redenen van deelname moet afzien. 

Deze verzekeringen dient men dus zelf af te sluiten, of moet men het risico nemen dat betaald 

reisgeld niet door ons kan worden terugbetaald.  
 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 

Mw. A.M.M de Boer-Arts 

docent natuurkunde/NLT  

    
   
  

Via Magister beschikbaar bij het vak Natuurkunde: 

• Gehele brief, inclusief de volgende bijlagen: 

• Aanmeldingsformulier 

• Informatie over de bestemming 
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Aanmeldingsformulier Excursie Natuurkunde klas 6 

Inleveren bij mw. De Boer (Natuurkunde), uiterlijk 30 september 2021 

 

Ondergetekenden, 

Naam leerling  ……………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum ……………………………………………………………………………….. 

en 

(een van de ouder(s)/verzorger(s) …………………………………………………………. 

 

 

1. Bevestigen de opgave voor deelname aan de natuurkunde-excursie zoals hieronder  

aangegeven: 

(aangeven bij elke bestemming of je wel/niet mee zal gaan, meerdere keuzes zijn  

mogelijk)  

Cern, Genève   wel/niet 

Grenoble   wel/niet 

Hamburg   wel/niet 

COSY/JARA, Aken   wel/niet 

 

2. Verklaren dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van de informatiebrief over de  

reis en de daaraan gekoppelde voorwaarden. 

 

3. Houden rekening met een reis in week 5, 6, 9 of 10. 

 

4. Maken de kosten voor de reis (€200,00 tot €265,00) over op rekening, nadat via de mail 

een bericht is ontvangen met betalingsgegevens. 

 

 

Plaats ………………………………   Handtekening leerling ………………………….. 

 

 

Datum ………………………………   Handtekening ouder ………………………….. 
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Informatie over de bestemmingen van de excursies in het kader van Natuurkunde/NLT klas 6  

 

Grenoble 

Tijdens de excursie worden een aantal instituten bezocht: 

ILL: Institut Laue-Langevin: 'neutrons for science' Met zijn internationale financiering en 

expertise biedt het Institut Laue-Langevin (ILL) wetenschappers en de industrie 's werelds 

grootste fabriek in neutronwetenschap en - technologie. Vanuit Grenoble gelegen in het 

zuidoosten van Frankrijk exploiteert het Instituut de meest intense neutronenbron op aarde. De 

wetenschappers en ingenieurs, 1.500 medewerkers uit 30 verschillende landen, voeren 800 

experimentele onderzoeken uit per jaar naar de microscopische structuur en dynamiek van 

materialen. 

ESRF: European Synchrotron Radiation Facility 

EMBL: Eupopean Molecular Biology Laboratory 

Het ILL, het ESRF, het EMBL en nog enkele kleinere instituten vormen een complex voor een 

breed scala aan onderzoek op natuurkundig en biologisch gebied (vooral moleculair onderzoek), 

variërend van zuiver wetenschappelijk tot allerlei soorten toegepast onderzoek, bijvoorbeeld op 

het gebied van materiaalkunde. Afgelopen jaren hebben we met een gedeelte van de groep 

soms ook dicht bij jetkernreactorvat mogen kijken. Helaas mochten leerlingen onder de 18 jaar 

daar niet heen. Hun werd een alternatief programma aangeboden. 

 

Programma: 

Vertrek woensdagochtend vroeg. ILL regelt overnachtingen in een hotelletje met kamers voor 4 

personen. Donderdag programma ILL. Vrijdagochtend kort programma (EMBL en ESRF). 

Vrijdagnacht terug. Busreis +/- 18 uur Website: http://www.epn-campus.eu/ 

 

Hamburg 

Tijdens de excursie worden het Deutsche Elektron Synchrotron (DESY) bezocht en de 

Universiteit Hamburg: 

DESY 

In het Deutsche Elektron Synchrotron circuleren elektronen en protonen met hoge energie. Drie 

grote versnellers domineren daarbij: PETRA III is 's werelds beste opslagring als het gaat om het 

genereren van röntgenstraling; FLASH produceert ultrakorte puls van "soft" röntgenstraling 

waarmee unieke experimenten mogelijk zijn en begin 2015 wordt de Europese XFEL in gebruik 

genomen. Deze zal een nieuw wereldrecord vestigen door de meest intense röntgenstraling te 

genereren. Dit trio maakt DESY, 's werelds grootste centrum voor röntgenstraling experimenten. 

De straling die vrijkomt, wordt gebruikt door geologen, biologen, chemici, fysici, en medisch 

onderzoekers. De intensiteit is zo groot dat chemische reacties gefilmd kunnen worden in de 

tijd. DESY heeft zeer goede rondleidingen en lezingen, precies op het goede niveau voor onze 

leerlingen. Website: www.desy.de. 

Universiteit Hamburg 

Vrijdagochtend bezoek project Light and Schools van de universiteit Hamburg. De afdeling Light 

and Schools is een laserlab voor middelbare scholieren. Tijdens de excursie worden we 

ontvangen bij het Centrum voor optische quantumtechnologie. We starten met een presentatie 

over laser-cooling and Bose-Einstein-Condensatie gevolg door een bezoek aan enkele 

experimenten. Website http://photon.physnet.uni-hamburg.de/en/zoq/ 

http://www.epn-campus.eu/
http://www.desy.de/
http://photon.physnet.uni-hamburg.de/en/zoq/
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Programma: 

Woensdagochtend eventueel nog naar school. Tijdens de ochtend of begin middag vertrek naar 

Hamburg. Donderdag hele dag programma bij DESY met lezingen en rondleiding. Vrijdagochtend 

bezoek universtiteit Hamburg, daarna vrij. Rond 15.00 uur vertrek met aankomst in Nederland 

in de avond. De busreis duurt 6 a 7 uur afhankelijk van locatie in Nederland. 

 

Genève 

CERN is verreweg het grootste elementairedeeltjeslaboratorium in Europa. Het is zeer 

indrukwekkend. In Cern is een tijd geleden de Atlanta detector in gebruik genomen, waarmee 

o.a. wordt gezocht naar het Higgsdeeltje. Divers programma met presentaties en bezoek aan 

verschillende onderdelen van CERN. Een aantal programmaonderdelen wordt door 

Nederlanders die bij CERN werken verzorgd. 

 

Programma: 

Vertrek is vroeg in de morgen op woensdag. Woensdagavond aankomst in jeugdherberg. 

Donderdag inleidende lezing op CERN gevolgd door excursie en eventueel tentoonstelling 

microkosmos. Vrijdag vervolg programma met bezoek aan verschillende opstellingen. ’s Avonds 

vertrek rond 20.00 uur. Aankomst in Nederland op zaterdagmorgen. Busreis +/- 16 uur. Website: 

http://visitsservice.web.cern.ch/VisitsService/education/class.html 

 

Aken 

De reis naar Aken bestaat uit 3 onderdelen. 

1. Op donderdag een bezoek aan het Forschungszentrum in Juelich. Website: 

http://www.fzjuelich.de/portal/EN/Home/home_node.html;jsessionid=58A66DF92AC

0D2571AA50C3E2CBAB11C 

 

2. Op vrijdagochtend een bezoek aan (de exacte faculteit van) de Universiteit van Aken. 

Website: http://www.rwth-aachen.de/ 

 

3. Op vrijdagmiddag kan de stad Aken in vrije tijd bezichtigd worden. Het 

Forschungszentrum in Juelich is een breed instituut waar drie 

hoofdonderzoeksgebieden zijn: energy and enviroment , information technology en 

health Er is een cirkelvormige deeltjesversneller (COSY). Dit type wordt (maar dan veel 

groter) ook bij CERN gebruikt. Het aardige is dat je hier de hele versnelling kunt zien. 

Hierdoor is sneller te begrijpen wat er bij zo'n ingewikkelde machine allemaal komt 

kijken. De afdeling die het "Health"-onderzoek uitvoert, richt zich op een groot aantal 

verschillende gezondheidsaspecten. Er wordt b.v. hersenonderzoek gedaan om meer 

over de ziekte van Alzheimer te weten te komen. Bij de "Energy" afdeling wordt vooral 

veel onderzoek gedaan naar alternatieve energiebronnen zoals brandstofcellen. Op de 

informatica afdeling staat een supercomputer. En er wordt onderzoek gedaan naar 

verdere miniaturisatie. We bezoeken in ieder geval de versneller. De overige onderdelen 

zijn vaak afhankelijk van het type onderzoek wat op het moment van het bezoek gedaan 

wordt. Bij de Universiteit van Aken wordt een aantal onderzoeksgroepen bezocht. Ook 

hier is de vraag welke onderzoeksgroepen bezocht worden afhankelijk van waarmee de 

verschillende onderzoeksgroepen op het moment van het bezoek bezig zijn. De stad 

http://visitsservice.web.cern.ch/VisitsService/education/class.html
http://www.fzjuelich.de/portal/EN/Home/home_node.html;jsessionid=58A66DF92AC0D2571AA50C3E2CBAB11C
http://www.fzjuelich.de/portal/EN/Home/home_node.html;jsessionid=58A66DF92AC0D2571AA50C3E2CBAB11C
http://www.rwth-aachen.de/
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Aken heeft een mooi historisch stadscentrum. Met name de Dom (met zijn schatkamer 

onder de kerk) is een bezoek meer dan waard. 

Programma: 

Vertrek woensdagmiddag, aankomst jeugdherberg ca. 21.00 uur. Donderdag en 

vrijdagochtend excursies, vrijdagmiddag vrij om Aken te bekijken, vertrek in de namiddag, 

aankomst in Nederland: vrijdagavond 


