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DATUM: WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020

•  Vakken: Natuurkunde, Aardrijkskunde, Scheikunde, Informatica, 

Wiskunde

•  Aantal leerlingen en niveau: 18 leerlingen, 4/5 havo en 4/5/6 vwo

•   Toekomstige beroepen: Bij TNO werken hbo’ers (bijvoorbeeld 

informatica, bedrijfskunde, engineering, life sciences) en academici 

(geologie en bodemkunde, geothermie, geofysica, scheikunde, 

wiskunde, natuurkunde en informatica)

•  Contactgegevens voor de Collegetour:  

Eric Snelders: 035-6241181 of 06-11310987, snelders@ggh.nu



WAAR ZIJN WE TE GAST?
Amerika heeft de Grand Canyon en trekt 
daarmee 5 miljoen bezoekers per jaar. Nederland 
heeft óók een Grand Canyon, en trekt daarmee 
precies nul bezoekers per jaar. Waarom? Omdat 
hij onder de grond zit, opgevuld met geologische 
structuren. Daarmee is hij desalniettemin van 
onschatbare waarde. Hij levert ons informatie 
over historische en eeuwenoude rotslagen. 
De duistere diepte is net zo onmetelijk als die 
van zijn broer in Amerika. We kunnen er dan 
niet doorheen wandelen, maar we registreren 
wel alles wat er gebeurt. In Nederland hebben 
we het modernste registratiesysteem van de 
ondergrond ter wereld. Zo komen we er steeds 
meer achter welke impact de ondergrond 
heeft op ons bovengrondse leven. 

In deze Collegetour gaan we naar de schatkamer 
van de Nederlandse ondergrond, oftewel 
de Geologische Dienst Nederland (GDN), 
onderdeel van TNO. GDN doet al ruim 100 jaar 
onderzoek naar de samenstelling en impact van 
ondergrond. De cijfers vertellen wanneer bouwen 
onveilig wordt, huizen kunnen gaan verzakken, 
aanleg van snelwegen vertraagt en een 
kostenpost wordt, en of je vervuiling in de hand 
gaat werken. Je moet altijd een 3D-kaart hebben 
van het gebied waarop je iets wilt realiseren en je 
afvragen ‘wat ga ik doen’ en ‘op welke diepte’? 

WAT GAAN WE DOEN?
Jullie stappen in de fascinerende wereld van 
de ondergrond. Je gaat zelf bodemmonsters 

nemen en ervaren hoe deze monsters worden 
geanalyseerd, beschreven en uiteindelijk 
worden verwerkt tot belangrijke gegevens die 
nu, maar ook over enkele tientallen jaren, nodig 
zijn. Je komt oog in oog met bodemmateriaal 
van soms miljoenen jaren oud: waar de 
dino’s in Nederland overheen wandelden. 

Je ervaart hoe verschillende exacte disciplines 
zoals natuurkunde, geologie, scheikunde, 
informatica en wiskunde bij elkaar komen en 
zorgen voor een zeer gedetailleerde kennis 
van de Nederlandse ondergrond. Hoe worden 
gegevens verzameld over de bodem op 
enkele meters, tientallen of zelfs kilometers 
diepte? En hoe maken we van deze gegevens 
geologische modellen waarmee we belangrijke 
voorspellingen kunnen doen over bijvoorbeeld 
het veilig graven van tunnels, het neerzetten 
van grote gebouwen, het boren naar olie en 
gas of het opslaan van ondergronds CO2?

Ook krijg je tijdens deze Collegetour de kans 
om gesprekjes te voeren met medewerkers 
van de Geologische Dienst Nederland, om 
hen te bevragen over hun passie voor dit vak: 
Wat doen zij in deze organisatie, wat maakt 
het werk leuk en interessant, wat hebben zij 
voor achtergrond en waarom zou werk in deze 
bijzondere sector wat voor jou kunnen zijn?

NUTTIGE LINKS
www.tno.nl/100jaargeologieinkaart 
www.tno.nl     www.grondwatertools.nl

PROGRAMMA
12.45 Ontvangst, inleiding en vervolgens:

Veldwerk: Ontdekken van de ondergrond start natuurlijk in de buitenlucht. Oude schoenen aan dus! Als 
geoloog in de dop zet je een boring en ontdek je dat er meer onder de grond zit dan je dacht.
Onderzoek: Wat je opgraaft, ga je vervolgens eens goed bekijken en ervaren hoe dat aanvoelt. Met onder 
andere een loep en een zandliniaal onderzoek je verschillende soorten grond en materialen nauwkeurig.
Stap in de database van de Nederlandse ondergrond: Nederland heeft ’s werelds grootste open  
database met ondergrondgegevens die zijn onderzocht of gemeten. We nemen een duik in DINOloket  
en laten je ervaren wat je kunt met zoveel data. 
Speeddaten: Geologie is een breed vakgebied met veel verschillende beroepen. Voer gesprekjes met medewerkers 
van de Geologische Dienst Nederland; wat houdt hun beroep in? Wat is hun achtergrond of hun vooropleiding?

16.00 Einde



WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours ga je op bezoek bij een bedrijf, 
samen met leerlingen van jouw school en andere scholen 
in de regio. Daar maak je kennis met de medewerkers van 
het bedrijf en hun werkzaamheden. Zo verdiep je je kennis, 
en doe je inspiratie op voor je studie- en beroepsoriëntatie.
 
WAT KAN JE VERWACHTEN?
• Een speciaal voor leerlingen samengesteld programma bij het bedrijf.
• Jouw school informeert je over de praktische zaken, zoals het vervoer van en 
naar het bedrijf.
 
WAAR KAN JE JE AANMELDEN?
Neem contact op met de docent van jouw school:
• Comenius College: August Roelofsen
• Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: Kees Temme
• RSG Broklede: Kees-Jan van Heusden
• SG Huizermaat: Bas de Bruijn 
• Trinitas Gymnasium: Harry Mons

OVER BÈTAPARTNERS
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, ruim 45 VO-scholen, bedrijven 
en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Ga voor 
meer informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar 
onze website.
 
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:


