
 

Aan leerlingen klas 6 met het vak natuurkunde 
en hun ouders/verzorgers 
 
 
Zwolle, 05-10-2022 
 
Onderwerp: Excursie Natuurkunde 

 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Dit schooljaar hebben leerlingen met het vak natuurkunde in het pakket de mogelijkheid om deel 

te nemen aan een excursie naar een Europees topinstituut voor wetenschappelijk (natuurkundig) 

onderzoek, georganiseerd door de Nederlandse Natuurkunde Vereniging. Dit is een extra activiteit 

op vrijwillige basis. In 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 bètawetenschappen en 

geïnteresseerd zijn in fundamenteel onderzoek. De excursie is zeker niet verplicht, maar is wel een 

bijzondere gelegenheid om van dichtbij te zien waar wetenschappelijk onderzoekers zich mee bezig 

houden. Een indruk van zo’n reis vindt u op https://www.quarktravel.nl/.  

 

Er worden verschillende natuurkundereizen aangeboden. Er zijn veel scholen met belangstelling en de ene 

bestemming trekt meer gegadigden dan de andere. Wij willen kijken of er voldoende belangstelling is om 

een reis voor leerlingen uit atheneum 6 te organiseren. Het is daarom nu nog niet bekend wanneer de reis 

precies plaatsvindt en naar welk onderzoeksinstituut die gaat. Uiterlijk 20 november zal de organisatie 

Quarktravel de definitieve bestemming bekend maken.  

 

Is je belangstelling gewekt? Dan vragen wij je met bijgevoegd retourformulier van tevoren aan te geven of 

je zou willen deelnemen aan een van deze reizen. 

 

Dit jaar zijn er reizen naar:  

 

▪ CERN (Genève) € 275 - week 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 

Een instituut waar onderzoek wordt gedaan naar de allerkleinste bouwstenen van de materie. 

▪ DESY/universiteit (Hamburg) € 210 - week 5, 7 en 9 

Bezoek aan synchrotron waar elektronen en protonen met hoge energie versneld worden en 

bezoek aan centrum voor optische quantumtechnologie. 

▪ COSY/JARA (Aken) € 210 - week 5 en 6 

Bezoek Forschungszentrum in Juelich met 3 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.   

▪ BESSY/MPI/DLR/FHI/PVcomB (Berlijn) € 240 - week 5, 7 en 9 

Bezoek aan 4 instituten met fundamenteel onderzoek, resp.: laser onderzoek o.a. aan moleculen, 

https://www.quarktravel.nl/


 
 

 

fysische chemie op moleculair niveau, lucht en ruimtevaart, versneller: cyclotron, omtrek 240 m, 

max. energie 1,7 GeV, elektronen bundels. 

▪ ESRF/IBS/EMBL (Grenoble) € 275 - week 10 

Internationaal onderzoekscentrum met neutronenbronnen. 

 

In elk van deze instituten is er een programma met presentaties, lezingen en rondleidingen langs 

verschillende onderzoeksopstellingen. Daarnaast krijgen de leerlingen de gelegenheid om zelf de 

stad te bezoeken. Meer informatie over de bestemmingen vind je op: 

https://www.quarktravel.nl/info-per-locatie/ Hier krijg je een redelijk beeld van wat de reis 

inhoudt, maar het programma kan van jaar tot jaar verschillen. De begeleiding is in handen van 

docenten van de deelnemende scholen.  

 

 

En nu? 

• Eerst willen wij vaststellen of er genoeg belangstelling is om een A6-natuurkundereis te 

organiseren. Daarom vragen wij je het formulier (bijlage 1) in te vullen en dit formulier 

uiterlijk 13 oktober 2022 in te leveren in het postvak van mw. Holm Mogensen. 

• Per schooljaar loopt de inschrijving voor een reis tot de deadline van 15 oktober. Het totaal 

aantal opgegeven reizigers is na 15 oktober niet meer te wijzigen. Annuleren is na die 

datum dus niet mogelijk, ook het aanmelden van extra deelnemers is na 15 oktober niet 

meer mogelijk.  

• Wij wijzen jou/u er graag op dat extra schoolactiviteiten zoals deze vallen onder de wet 

vrijwillige ouderbijdrage (2021). De reis is een extra activiteit buiten het verplichte 

onderwijsprogramma en de excursiekosten vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. 

Deelname aan de reis is voor iedere A6-leerling (met natuurkunde) vrijwillig en mogelijk. 

• De reis kan alleen doorgaan bij tenminste 10 deelnemers én als alle deelnemers de reissom 

kunnen en willen voldoen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. Holm Mogensen, iholmmogensen@meandercollege.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Inge Holm Mogensen 

docent natuurkunde 

 

Ronald Doornekamp 

teamleider vwo 

 

Bijlagen 

1. Retourformulier 
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