
 



 

 

 

 

 

 

 

ONDER DE GROND 
 

HANDLEIDING 
 

Henk Trimp, Anaximander 

Joop van der Schee, Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam 

 
 
 

INHOUD 

Inleiding .................................................................................................................................................................1 

Wat heb je nodig? ..................................................................................................................................................1 

Hoe gebruik je het? ................................................................................................................................................2 

Geen, weinig of veel papier? ............................................................................................................................2 

Adobe Reader ..................................................................................................................................................2 

Enkele alternatieve apps voor PDF ...................................................................................................................3 

Hoe past het in het lesprogramma? ........................................................................................................................4 

Kerndoelen ......................................................................................................................................................4 

Leren op niveau ...............................................................................................................................................4 

Slim aan de slag ...............................................................................................................................................5 

Van lesuur tot project ......................................................................................................................................5 

Bronnen .................................................................................................................................................................8 

Bronnen waar in het lesmateriaal naar verwezen wordt ...................................................................................8 

Aanbevolen extra bronnen ...............................................................................................................................8 

 

 

 

Handleiding en lesmateriaal horen bij het iBook Onder de grond, tot stand gebracht door een samenwerking van 

Lijn43 en NEMO Uitgeverij binnen innovatieprogramma Uitgeverij van de Toekomst. Daarnaast ontvingen wij 

steun van Aarde.nu, Centrum voor Geocommunicatie, COB, en SKB. 

 

De samenstellers van het lesmateriaal hebben hun uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van het 

gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien onverhoopt toch zonder toestemming gebruik is gemaakt van 

auteursrechtelijk beschermd werk, verzoeken wij u contact op te nemen met Anaximander 

(info@anaximander.nl). 

 

 

© 2014 Lijn43, Utrecht 

Voor gebruik in de school mag dit materiaal zonder toestemming worden gekopieerd. 

mailto:info@anaximander.nl


    

 

© Lijn43                                  Handleiding bij lesmateriaal Onder de grond 1 

Inleiding 

Onder de grond is een iBook over de ondergrond van Nederland. Het behandelt de geologische geschiedenis van 

Nederland, de biodiversiteit van de bovenste bodemlagen en wat er allemaal komt kijken bij ondergronds 

bouwen. Naast tekst en foto’s bevat ‘Onder de grond’ tientallen filmpjes, animaties, kaarten, infographics en 3D-

modellen. Met vingerbewegingen kun je deze beelden starten en stoppen, kantelen en draaien, vergroten en 

verkleinen. Zo zet je zelf de continenten in beweging, blader je door een grappige strip over bodembeestjes onder 

de stoep en kantel je een volautomatische parkeergarage om hem van alle kanten te bekijken. 

  

Het lesmateriaal bij het iBook Onder de grond is bedoeld voor de onderbouw van het  voortgezet onderwijs. Het 

biedt bij elk hoofdstuk van het iBook vragen, opdrachten en aanvullende bronnen om actief met de behandelde 

onderwerpen aan de slag te gaan. Het materiaal kan gebruikt worden binnen elk vak waarin de ondergrond aan 

bod komt en natuurlijk in projecten waarin verschillende vakken samenkomen. Hoofdstuk 1 sluit vooral aan bij 

het vak Aardrijkskunde, hoofdstuk 2 bij Biologie en hoofdstuk 3 bij Techniek en Onderzoek en Ontwerpen (O&O, 

Technasium).  

 

Wat heb je nodig? 

1. De iBooks-app: gratis te installeren via de App Store. 

2. Een app waarin pdf’s gelezen kunnen worden. Wij raden Adobe Reader 1 aan: gratis te installeren via de App 

Store. 

3. Het iBook Onder de grond. 

Verkrijgbaar via iTunes of in de 
iBooks winkel (afbeelding 1). 

4. Het lesmateriaal: gratis te downloaden van bit.ly/ibookonderdegrond.  

Alleen de pdf-bestanden zijn nodig.  

De Word-bestanden zijn bedoeld voor gebruikers die het lesmateriaal zelf willen aanpassen. De kmz-

bestanden (Google Earth) zijn ook direct vanuit het lesmateriaal toegankelijk. 

 

Wanneer je in Safari op het pdf-pictogram klikt, opent het bestand in de browser.  

Je kunt het lesmateriaal in de browser lezen, maar het is 

dan niet mogelijk notities in het bestand te maken.  

 

De ‘notitie-functie’ maakt het mogelijk de antwoorden 

direct in het pdf-document in te tikken.  Wil je dat, kies 

dan voor Open met … (afbeelding 2). De op de iPad 

geïnstalleerde apps waarin pdf’s kunnen worden 

geopend worden automatisch weergegeven. Kies (bij 

voorkeur) Adobe Reader. 

 

  

                                                             
1  PDF-bestanden kunnen in diverse apps geopend worden (Adobe Reader, PDF-Notes, Documents, Notability, Evernote, Dropbox, iBooks, 

Tablisto, Quickoffice etc.). We raden op basis van onze ervaringen tot nu toe, Adobe Reader aan omdat het gratis is, de hyperlinks in de 

documenten goed werken en in het document aantekeningen gemaakt kunnen worden. We houden ons aanbevolen voor andere 

suggesties! 

Afbeelding 2 

Afbeelding 1 

https://itunes.apple.com/nl/book/isbn9789082125306
http://bit.ly/ibookonderdegrond
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Hoe gebruik je het? 

Je kunt het iBook en het lesmateriaal overal gebruiken waar je een iPad ter beschikking hebt. Wanneer het 

materiaal eenmaal op de iPad staat hoeft het niet meer opnieuw gedownload te worden. Wanneer er een versie 

met aanvullingen, updates of correcties verschijnt, ontvangt u daarvan automatisch een melding van Apple. U 

kunt de huidige versie dan overschrijven met de nieuwe versie uit de App Store.  

N.B. iBooks zijn ook te gebruiken op een iMac of MacBook, mits voorzien van het besturingssysteem OS X 

Mavericks. 

 

Het iBook zelf is volledig offline te gebruiken; daar is dus geen internetverbinding voor nodig.  

Omdat in het lesmateriaal verwezen wordt naar websites en YouTube-video’s is voor het maken van de vragen en 

opdrachten wel vaak een (WiFi-)verbinding vereist. 

Geen, weinig of veel papier? 

Kies naar eigen voorkeur een van de volgende opties: 

 

1. Geen papier 

Het iBook en het lesmateriaal worden allebei geopend 

op de iPad. Schakel tussen beide apps door tweemaal 

op de thuisknop te drukken. De laatst gebruikte apps 

worden dan weergegeven (zie afbeelding). Klik op de 

gewenste toepassing. Wanneer je terugkeert naar een 

app, ga je automatisch verder op de plek waar je de 

laatste keer bent gestopt. 

Antwoorden worden in het lesmateriaal genoteerd (zie 

ook hieronder: Adobe Reader). 

TIP: Als gewerkt wordt in groepjes van twee leerlingen 

met elk een iPad, hoeft er niet geschakeld te worden 

tussen iBook en lesmateriaal. De ene leerling ‘bedient’ 

het iBook, de andere het lesmateriaal. 

2. Weinig papier 

Het iBook en het lesmateriaal worden allebei geopend op de iPad. Antwoorden worden opgeschreven in 

schrift, blocnote of werkblad. In het laatste geval maakt de docent een werkblad op basis van (een selectie 

van) de vragen en opdrachten (gebruik hiervoor de Word-versie van het lesmateriaal). 

3. Veel papier 

Op de iPad wordt alleen het iBook gebruikt. Het lesmateriaal wordt geprint en vermenigvuldigd voor de 

leerlingen. Antwoorden worden in het papieren lesmateriaal geschreven. Bij keuze voor deze optie is het 

natuurlijk niet mogelijk op de hyperlinks in het lesmateriaal te klikken. De 

bronnen kunnen dan gevonden worden via 
www.geodetective.nl/onderdegrond/. 

Adobe Reader  

Wanneer je in Adobe Reader op een pagina tikt, verschijnt 

bovenin een werkbalk (afbeelding 4). Tik op het derde 

pictogram van rechts (tekstballon/potlood) en de opties 

voor schrijven en markeren verschijnen (afbeelding 5). 

Afbeelding 3 

Afbeelding 5 

Afbeelding 4 

http://www.geodetective.nl/onderdegrond/
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Je kunt (via de pictogrammen van links naar rechts) notities als tekstballon toevoegen, tekst markeren, 

doorhalen, onderstrepen, tekst intikken, tekenen en een handtekening plaatsen. Dikte en kleur van lijnen, 

tekstgrootte, tekstkleur en plaatsing op de pagina zijn achteraf nog te wijzigen. In afbeelding 6 zie je een deel van 

een pagina met enkele op deze manier aangebrachte notities.  

 

Gewijzigde documenten worden automatisch op de iPad 

opgeslagen en kunnen vanuit Adobe Reader geopend 

worden in een andere app en/of per e-mail verstuurd 

(afbeelding 7). 

 

 

 

 

 

 

Enkele alternatieve apps voor PDF 

Documents2: gratis en betaalde (2014 € 3,59) versie, 

hyperlinks actief, geen notities in gratis 

versie. 

Notability: betaald (2014 € 2,69), hyperlinks niet 

actief, uitgebreide mogelijkheden 

notities. Webknipsels: knippen en in 

document plakken van fragmenten van 

websites. Invoegen foto’s en 

geluidsfragmenten. Bijsnijden van 

webknipsels en foto’s. Geschikt voor 

zelf maken van werkstuk. Zie 

afbeelding 8. 

PDF Notes: gratis en betaalde (2014 € 8,99) versie, 

uitgebreide mogelijkheden notities. 

Browsers: Safari, Chrome, Firefox e.d., gratis, hyperlinks actief, geen notities. 

 

NB.   PDF-bestanden kunnen ook geopend worden in iBooks, maar het is op een iPad (nog) niet 

mogelijk twee iBooks tegelijkertijd geopend te hebben.  

 

  

 

  

Afbeelding 6 Afbeelding 7 

Afbeelding 8 Notability 
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Hoe past het in het lesprogramma? 

Het antwoord op deze vraag kan natuurlijk 

het best door de docent zelf gegeven worden.  

Op wat voor school werk je en hoe is de 

leerlingpopulatie samengesteld? Maak je 

gebruik van een schoolboekmethode en zo ja, 

welke? Hoe strikt is het sectiebeleid? Is 

vakoverschrijdend onderwijs gebruikelijk?  

Al deze aspecten en meer hebben invloed op 

de manier waarop Onder de grond gebruikt 

kan worden in de les.  

Hieronder een paar uitgangspunten en ideeën 

die bij het ontwikkelen van het lesmateriaal 

een rol hebben gespeeld. 

Kerndoelen 

We hebben geprobeerd het lesmateriaal zo te 

ontwerpen dat het bijdraagt aan kerndoelen 

uit verschillende domeinen: Nederlands, 

Wiskunde en rekenen, Mens en natuur, Mens 

en maatschappij en Kunst en cultuur 

(afbeelding 9).  

Het onderwerp De ondergrond van Nederland 

leent zich goed voor een benadering vanuit 

verschillende perspectieven, waarbij ook 

verschillende aspecten van intelligentie 

aangesproken worden. 

Leren op niveau 

De opdrachten bij elk hoofdstuk nodigen uit 

tot leeractiviteiten op verschillende niveaus, 

variërend van reproduceren (remembering) 

tot creëren (creating). Richtlijn hierbij is de 

nieuwe versie van de vertrouwde taxonomie 

van Bloom (publicatiejaar origineel 1956, 

nieuwe versie 2001). Zie afbeelding 10. Elke 

serie opdrachten wordt afgesloten met een 

creatieve activiteit: een presentatie 

(hoofdstuk 1), een kunstwerk (hoofdstuk 2) 

en een technisch ontwerp (hoofdstuk 3). 
 

 

  

NEDERLANDS 
Kerndoel 05: Omgaan met informatiebronnen  
De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, 
deze informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en 
anderen. 
Kerndoel 06: Overleg, planning, discussie  
De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een 
groep. 
 
REKENEN EN WISKUNDE 
Kerndoel 27:  Ordenen van gegevens 
De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en 
visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te 
beoordelen. 
 
MENS EN NATUUR 
Kerndoel 30: Het milieu  
De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met 
elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan 
zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.  
Kerndoel 31: Processen in de natuur  
De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en 
inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en 
hun relatie met omgeving en milieu. 
Kerndoel 33: Techniek  
De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem 
relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde 
te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en 
te maken. 
 
MENS EN MAATSCHAPPIJ 
Kerndoel 36: Meningsvorming  
De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke 
kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te 
nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 
Kerndoel 38: Geografische basiskennis  
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, 
Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in 
hun eigen omgeving te plaatsen.  
Kerndoel 39: Onderzoek leren doen 
De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel 
maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.   
Kerndoel 40:  Omgaan  met historische bronnen 
De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van 
een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert 
daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.  
Kerndoel 41: Omgaan met atlas en kaarten 
De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen 
en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te 
vormen of antwoorden op vragen te vinden.  
Kerndoel 42:  Inzicht in de eigen omgeving 
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te 
herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 
consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.   

 
KUNST EN CULTUUR 
Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren  
De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een 
groep, aan derden te presenteren. 
Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk 
De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en 
werk van anderen, waaronder kunstenaars. 

Afbeelding 9 Kerndoelen Onderbouw VO 
Afbeelding 10 
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Slim aan de slag 

Natuurlijk moet er bij het uitvoeren van de opdrachten gelezen en soms ook een beetje gerekend worden. Maar 

niet alleen dat. De opdrachten zijn zo geschreven dat het ook van belang is gebruik te maken van andere soorten 

slimheid ofwel intelligentie. 

De indeling in soorten slimheid wordt meervoudige intelligentie genoemd. Dit is gebaseerd op een alweer dertig 

jaar oude theorie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner die, ondanks twijfel over het 

wetenschappelijk gehalte, nu weer populair is in het onderwijs. Gardner onderscheidt acht soorten slimheid: 
1. verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim) 
2. logisch/mathematische intelligentie (rekenslim) 
3. visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim) 
4. interpersoonlijke intelligentie (mensslim) 
5. intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim)  
6. natuurgerichte intelligentie (natuurslim)  
7. lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim) 
8. muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim) 

De laatste twee komen in dit materiaal niet expliciet aan de orde. Wil je deze soorten intelligentie toch 

aanspreken, dan is opdracht 4b bij hoofdstuk 2 het meest geschikte aanknopingspunt. 

 

Van lesuur tot project 

Het lesmateriaal kan flexibel ingezet worden. Heb je maar een uurtje tijd, kies dan een 

onderdeel dat past bij je programma en selecteer een beperkt aantal opdrachten. In 

de video op Leraar24 (afbeelding 11) kun je een voorbeeld zien van gebruik van iBook 

en lesmateriaal tijdens één lesuur waarbij de docenten hebben gekozen voor 

hoofdstuk 1, opdracht 2a t/m j. In dat ene uur is ruimte gevonden voor de inleiding, 

het klassikaal behandelen van enkele vragen, zelfstandig werken aan de overige 

vragen (in groepjes van twee) en een nabespreking.  

 

Op vergelijkbare manier kun je andere onderdelen selecteren en evt. aanpassen. Zie als hulpmiddel daarvoor de 

tabel op de volgende bladzijde met een korte aanduiding van de inhoud en een schatting van het benodigd aantal 

uren per onderdeel. 
 

  

Afbeelding 11  
Leraar 24: Bonhoeffer College 

http://www.leraar24.nl/video/4954/aardrijkskunde-met-ipad-en-ibook
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onderdeel accent op  aantal uren 

HOOFDSTUK 1  EEN REIS DOOR DE TIJD   

1.  Vanuit de ruimte gezien  geografie, geologie, astronomie, natuurkunde, film 

structuur van de aarde 

2 

2.  Een bewegende puzzel  geografie, geologie, platentektoniek  2 

3.  Miljoenen jaren geleden  geografie, geschiedenis, biologie 

flora en fauna 

1 

4.  Reis over Nederland door geologische perioden 

en tijdvakken  

geografie 

geomorfologie 

2 - 4 

   

HOOFDSTUK 2 LEVEN IN EEN DUNNE LAAG   

1.  De grond onder je voeten …  geografie, geologie, biologie 

bodem 

2 

2.  Wat beweegt daar?  biologie 

bodem 

1 

3.  Hoe gebruiken we de bodem?  geografie, biologie 

milieu 

1 

4.  De kringloop: maak er een kunstwerk van…  geografie, biologie, creatieve vakken 

kringloop 

1 - ∞ 

   

HOOFDSTUK 3 ONDERGRONDS BOUWEN   

1.  Wanneer was jìj het laatst onder de grond?  geografie 

eigen ervaring 

1 

2.  Wat zoeken mensen toch onder de grond?  geografie, planologie 

ruimtegebruik 

1 

3.  Netwerken van kabels en leidingen  geografie, techniek  

infrastructuur, openbare voorzieningen 

1 

3.  Ondergronds vervoer  geografie, techniek 

verkeer 

1 

4.  Ontwerp je eigen bouwwerk onder de grond  onderzoek en ontwerp, techniek, creatieve vakken 

ontwerp 

1 - ∞ 

 

Aan de andere kant van het spectrum staat het project: docenten van 
maatschappijvakken, exacte vakken en creatieve vakken werken samen in 
een themaweek of themablok rond de ondergrond (van Nederland). Het 
lesmateriaal wordt gebruikt als kapstok en vakdocenten selecteren een of 
meer opdrachten als aanknopingspunten voor onderwerpen uit hun eigen 
vak. Een groot aantal websites en apps is geschikt om hierbij te gebruiken. 
Zie Bronnen voor een kleine selectie.  

Enkele suggesties voor verdieping: 

Aardrijkskunde  

Hoofdstuk 1. Relatie tussen platentektoniek, vulkanen en aardbevingen; apps 

iQuakeLite (kaartweergave van recente aardbevingen en platen); app 

EarthViewer (animatie van beweging der continenten gerelateerd aan 

geologische perioden). Video’s met animaties op SchoolTV (afbeelding 12 en 

13; meer te vinden via zoekfunctie op www.schooltv.nl/beeldbank/). Voor 

animaties op laptop of desktop computer (vaak Flash, dus niet geschikt voor 

iPad), zie www.geobronnen.com/geoanimaties.  Afbeelding 13  
Aardbevingen. Waardoor ontstaan ze? 

Afbeelding 12  
Het ontstaan van vulkanen en eilanden 

https://itunes.apple.com/nl/app/iquakelite/id364895287?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/earthviewer/id590208430?mt=8
http://www.schooltv.nl/beeldbank/).b
http://www.geobronnen.com/geoanimaties
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_aardbeving01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_vulkaan01
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Natuurkunde & wiskunde 

Hoofdstuk 1. Hoe zou de opname zoals in vraag 1c bedoeld, echt gemaakt kunnen 

worden en hoe snel zou de camera dan bewegen? Van hoe hoog is een mens ooit 

gesprongen en met welke temperatuur, druk en snelheid had hij te maken (afbeelding 

14)?  

Hoe hoog staat de ISS ten opzichte van aardoppervlak en waarom beweegt het station 

zich zo snel ten opzichte van het aardoppervlak? Wat is een geostationaire satelliet en 

hoe hoog staat die boven het aardoppervlak? Wat zijn de wetmatigheden achter deze 

cijfers? 
 

Biologie 
Verkenning dierenrijk (hoofdstuk 2, opdracht 2e) met www.dierenzoeker.nl of de 
(vergelijkbare) app Dierenzoeker (afbeelding 15). Idem voor het plantenrijk met Flora 
NL - Heukels' Interactieve Flora van Nederland.  

Fotosynthese (iBook, p. 25): diverse filmpjes op http://www.schooltv.nl/beeldbank 

(afbeelding 16). 

 

Scheikunde 

Chemische verwering (iBook, p. 24): welke vormen (oxidatie, hydrolyse, carbonatatie, 

oplossing, hydratatie) komen in de bodem voor? Welke chemische elementen spelen 

een rol en welke formules horen daarbij? Onder welke omstandigheden vinden die 

reacties plaats? App: De elementen. 

Koolstofkringloop (iBook p. 40/41) en fotosynthese (iBook, p. 25): analyse aan de 

hand van http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofkringloop. Diverse filmpjes op 

http://www.schooltv.nl/beeldbank (afbeelding 16 en17). 

 

Creatieve vakken 

Speelse verwerking van onderzoeksresultaten in bijv. time-lapse of stop-motion video 

met de app iMotion HD (afbeelding 19). Foto- en videobewerking in vele apps, zoals 

iPhoto en Magisto. 

Hulpmiddelen bij het ontwikkelen van ideeën en scenario’s: MindMeister (mind-

mapping), ComicLife  (strips), VideoScribe (animaties). 

 

Techniek / Onderzoek en ontwerpen  

Maak op papier, met (afval)materiaal of in een CAD-programma een ontwerp van een 

ondergronds bouwwerk. Van de app AutoCAD360 (afbeelding 18) is ook een gratis 

versie beschikbaar. 

Vooral op Technasia is het aan te raden om 

contact te zoeken met een bedrijf voor een 

opdracht. Je kunt ook contact opnemen met 

het COB (www.cob.nl) en hen vragen je te 

helpen een bedrijf of instelling te zoeken. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14  
Sprong Baumgartner  

Afbeelding 15 Dierenzoeker 

Afbeelding 16 Fotosynthese 

Afbeelding 17 
Koolstofkringloop 

Afbeelding 19 iMotion HD 

Afbeelding 18 AutoCAD360 

http://www.dierenzoeker.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/dierenzoeker/id699543364?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/flora-nl-heukels-interactieve/id376975111?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/flora-nl-heukels-interactieve/id376975111?mt=8
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
https://itunes.apple.com/nl/app/elementen-een-visuele-verkenningstocht/id364147847?mt=8
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofkringloop
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
https://itunes.apple.com/nl/app/imotion-hd/id421365625?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/iphoto/id497786065?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/magisto-magical-video-editor/id486781045?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/mindmeister-mind-mapping/id381073026?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/comic-life/id432537882?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/videoscribe-hd/id505464331?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/autocad-360/id393149734?mt=8
http://www.cob.nl/
http://tweakers.net/nieuws/84954/avonturier-landt-op-aarde-na-sprong-van-39-kilometer.html
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100402_fotosynthese01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_koolstofkringloop04
https://itunes.apple.com/nl/app/imotion-hd/id421365625?mt=8
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Bronnen  

Bronnen waar in het lesmateriaal naar verwezen wordt 

Hoofdstuk 1:   http://www.geodetective.nl/onderdegrond/bronnen-H1.html 

Hoofdstuk 2:   http://www.geodetective.nl/onderdegrond/bronnen-H2.html 

Hoofdstuk 2:  http://www.geodetective.nl/onderdegrond/bronnen-H3.html 

 

Aanbevolen extra bronnen 

 

www.kennislink.nl/leven-aarde-heelal Kennislink.nl is de populair-wetenschappelijke website voor 

het Nederlandse taalgebied. Op de website en via andere 

activiteiten wordt wetenschappelijke informatie op een 

heldere manier uitgelegd. Kennislink brengt niet alleen 

recent nieuws uit de wetenschap, maar gaat ook dieper op 

onderwerpen in via achtergrondartikelen en 

vakoverstijgende thema’s. Daarin worden onderwerpen 

vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken belicht. 

www.geologievannederland.nl/ De ondergrond van Nederland is net een archief. Aardlagen, 

miljoenen jaren oud, liggen op elkaar gestapeld en bevatten 

een schat aan informatie.  

Uitgebreide en erg informatieve website. Inclusief 

webopdrachten (kies in menu: VOOR EDUCATIE), o.a. Graven in 

je achtertuin. 

www.natuurinformatie.nl Natuurinformatie.nl is een vat vol kennis over de natuur, over 

biologie en over geologie. Je kunt hier op eenvoudige wijze 

meer dan 4000 artikelen doorzoeken, geschreven door 

experts van onder andere Naturalis, Vogelbescherming 

Nederland en TNO Bouw en Ondergrond. Er is ook de 

mogelijkheid om een vraag te stellen die door een expert op 

dat gebied behandeld zal worden.  

www.kijkeensomlaag.nl/  Een website over ijstijden, ijstijdgeologie en zwerfstenen.  

www.broinfo.nl/ Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van de 

BRO, de nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO). Met 

deze wet worden in de toekomst alle relevante bodem- en 

ondergrondgegevens op een centraal punt beheerd en 

beschikbaar gesteld. Dit is waardevol omdat hergebruik van 

data dan mogelijk is en dubbel onderzoek wordt voorkomen. 

www.bodemdata.nl/ De BRO is één van de Geobasisregistraties van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. In de BRO zal naast de 

registratie Data en Informatie van de Nederlandse 

Ondergrond (DINO) van TNO ook de bodemkundige 

registratie BISNederland worden opgenomen. In een later 

stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en 

milieukwaliteit aan de BRO toegevoegd. 

  

http://www.geodetective.nl/onderdegrond/bronnen-H1.html
http://www.geodetective.nl/onderdegrond/bronnen-H2.html
http://www.geodetective.nl/onderdegrond/bronnen-H3.html
http://www.kennislink.nl/leven-aarde-heelal
http://www.geologievannederland.nl/
http://www.natuurinformatie.nl/
http://www.kijkeensomlaag.nl/
http://www.broinfo.nl/
http://www.bodemdata.nl/
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www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens DINOloket biedt u toegang tot de DINO database van de 

Geologische Dienst Nederland – TNO. DINO is de afkorting 

voor Data Informatie Nederlandse Ondergrond. De database 

bevat talrijke gegevens van de Nederlandse ondergrond, 

zoals booronderzoeken, sondeeronderzoeken en 

grondwateronderzoeken. De gegevens van de ondiepe 

ondergrond van Nederland worden kosteloos aan u 

beschikbaar gesteld via deze website. Gegevens van de diepe 

ondergrond kunt u raadplegen via de website van NLOG. 

www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html Deze site geeft informatie over opsporing en winning van 

olie, gas en aardwarmte in Nederland en het Nederlandse 

deel van het Continentaal plat. Doelstelling is om de door de 

rijksoverheid verstrekte informatie op dit gebied op 

eenvoudige en overzichtelijke wijze te ontsluiten. De site 

wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 

beheerd door TNO, Geologische Dienst Nederland. 

thijsmaessen.nl/biologie_1/grond.pdf Lessen over bodem en grond vanuit biologische invalshoek. 

www.steljevraag.nl/question5239  Wat is het verschil tussen bodem en grond?  (bodem en 

grond zijn twee verschillende begrippen, de verschillen tussen 

beide begrippen zijn erg moeilijk…) Voorbeeld van vraag en 

antwoord op steljevraag.nl.  

www.soilpedia.nl  Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt 

verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse 

thema’s. Soilpedia is een geredigeerde Wikipedia, dit 

betekent dat de inhoud wordt samengesteld door een 

beperkt redactieteam. De Soilpedia bestaat uit startpagina's 

met bodemgerelateerde onderwerpen en een projecten- en 

documentenbibliotheek. 

www.bewustbodemgebruik.nl/  Bedoeld voor de bodemprofessional en de geïnteresseerde 

burger. Meer over onze Bodem: bron van rijkdom, buffer 

voor water, producent van voedsel, leverancier van energie, 

fundament van de stad. Eten, drinken, warmte en 

grondstoffen: alle dagelijkse zaken komen uit onze bodem. 

Gebruik daarvan vraagt dus wijs beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html
http://thijsmaessen.nl/biologie_1/grond.pdf
http://www.steljevraag.nl/viewquestion?questionID=5239
http://www.steljevraag.nl/
http://www.soilpedia.nl/
http://www.bewustbodemgebruik.nl/

