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‘Groeien door delen’ is een unit voor thuisonderwijs voor kinderen van 

10 tot 14 jaar. De taken gaan over wiskunde en aardrijkskunde. Ook 

kinderen die niet met Curriculum10-14 en IMYC werken, kunnen hiermee 

aan de slag. 

Inleiding

Groeien door 
delen

Algemene informatie
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Voor de ouders, verzorgers en leraren
‘Groeien door delen en delen door groei’ is de opvolger van de thuisunit ‘Maak je eigen Dink-
kunst’. De taken zijn zo ontworpen dat de kinderen er zelf mee aan de slag kunnen. Dat wil 
zeggen dat zij (met enige hulp) de teksten in deze unit zelfstandig kunnen lezen. Door mee te 
doen, en voor leraren, door op afstand contact te houden zal het leren beter verlopen. 

Het staat leerkrachten en scholen natuurlijk volledig vrij om het materiaal aan te passen, om zo 
ouders en leerlingen nog beter te helpen. Samen blijven we leren!

IMYC en Curriculum 10-14
IMYC en Curriculum 10-14 zijn curricula die streven naar het verbeteren van leren bij kinderen. 
Als je weet hoe je het beste nieuwe dingen leert, dan heb je daar voor altijd profijt van. 

We proberen leerlingen zoveel mogelijk perspectieven te laten ervaren. Zo ontdekken ze wie 
ze zijn en hoe ze respectvol met anderen omgaan. IMYC en Curriculum 10-14 werken met 
persoonlijke doelen. Dit zijn waarden en kwaliteiten die we kinderen willen meegeven tijdens 
het leren. De doelen aanpassingsvermogen, onderzoek en bedachtzaamheid zijn in deze taken 
van grote toegevoegde waarde. 

Algemene
informatie

→
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In tijden van besmetting

“Ik heb besloten de leegte te gebruiken om te schrijven. Om mijn bange voorgevoelens 
in bedwang te houden en over alles na te denken. Schrijven helpt om met beide benen 
op de grond te blijven staan. Maar ik wil ook niet missen wat we van deze epidemie 
over onszelf kunnen leren. Zodra we onze angst overwonnen hebben, kunnen we alles 
ook weer vergeten – zo gaat het altijd met ziektes.” 

– Paolo Giordano

Een inspiratiebron voor deze unit is het boekje van Paolo Giordano, een Italiaans 
natuurkundige, ‘In tijden van besmetting’ (maart 2020). Italië is een van de zwaarst 
getroffen landen in de Coronacrisis.

Giordano geeft berekeningen over het verloop van een epidemie. Hij schrijft over 
moeilijke beslissingen. En hij schrijft over landen die bijzonder kwetsbaar zijn in geval 
van een virusuitbraak, zoals bijvoorbeeld Congo. Zijn conclusie is dat we onze wereld 
rommelig hebben gemaakt en daarom kwetsbaar zijn geworden. Niemand heeft dit zo 
bedoeld en wat er deze periode gebeurt, had niemand kunnen voorspellen.
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Startpunt & Kennisoogst 
De Coronacrisis geeft grote en kleine zorgen. De grote zorgen gaan over gezondheid, 
die van jezelf en van je dierbaren. De kleinere zorgen gaan misschien over het niet op 
vakantie kunnen of het afgelasten van de wedstrijden van je favoriete sportclub. 

Je had het misschien nog niet bedacht, maar wiskunde helpt je om over deze 
bijzondere situatie na te denken.

 → Je kunt beter de oude en de nieuwe situatie vergelijken.

 → Je begrijpt beter wat er nodig is om je aan te passen aan de nieuwe situatie.

 → Wiskunde laat ook veranderingen zien die mensen niet zagen, omdat ze er 
middenin zaten of omdat de veranderingen optraden in verre landen.

Ook aardrijkskunde helpt je om over deze bijzondere situatie na te denken.

 → Aardrijkskunde gaat over het onderzoeken van je omgeving.

 → Maatschappelijke ontwikkelingen zoals bij de Coronacrisis zie je vaak terug in de 
topografie.

 → Daarbij gebruik je de atlas als belangrijke bron.

Een vraaggesprek vooraf
Ga thuis, met familie, kennissen en vrienden, in gesprek over Corona. Dit kan 
ook op afstand of via videobellen. Om je op weg te helpen, hebben we een aantal 
voorbeeldvragen voor je. Probeer ook zelf vragen te bedenken.

 Q Wat vind je een belangrijke verandering door de Coronacrisis?

 Q Hoe denk je dat de toekomst eruit gaat zien?

 Q Begrijp je waarom zoveel mensen ziek zijn geworden door Corona?

 Q Kun je voorbeelden geven van dingen die veranderd zijn? 

 Q Ben je anders gaan denken over de wereld?

 Q Had je ooit kunnen denken dat zou gebeuren wat nu gebeurt?

Welke verschillen en overeenkomsten zie je in de antwoorden? 
Waaraan ligt dat denk je? Maakt het misschien uit hoe oud je bent? 
Of waar je woont?
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Wiskunde

20. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische   
 situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.

27. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en    
 visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te   
 beoordelen.  

Aardrijkskunde

36. 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.

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland,   
 Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun  
 omgeving te plaatsen.

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel   
 maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

41. 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.

47. De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen   
 tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen   
 en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge   
 afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis   
 van internationale samenwerking te zien.

Kerndoelen SLO 
SLO

Leerdoelen IMYC
Het is altijd goed om te weten wat je gaat leren en waarom. Je leert...

1. waarom we de Coronacrisis wereldwijd moeten aanpakken.

2. dat internationale connecties erg nuttig zijn, maar dat ze ook de verspreiding  
 van een virus bevorderen.
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Verdubbelen 
Taak 1

Wiskunde
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Onderzoeksactiviteit 
Laten we doen alsof we zevenenhalf miljard biljartballen zijn. De eerste besmette bal 
noemen we patiënt nul. Deze bal raakt twee andere ballen, die ook besmet raken. De 
nieuwe, besmette ballen raken ook ieder twee ballen. Zo gaat het maar door. Iedereen 
die ziek wordt, besmet ook weer twee nieuwe mensen. Dat noemen we verdubbeling.

We geven drie voorbeelden van verdubbeling. Begrijp je ze allemaal?

 → Hoe vaak kun je een vel dubbelvouwen? Wist je dat als je een vel 39 keer 
dubbelvouwt dat je papier dan even dik is als de afstand van de aarde tot de maan?

 PLAY-CIRCLE www.youtube.com/watch?v=7EcqQjouwqQ
 Info-Circle  Ionica Smeets probeert het papier zo vaak mogelijk op te vouwen

 PLAY-CIRCLE www.youtube.com/watch?v=kRAEBbotuIE
 Info-Circle  De Mythbusters pakken het iets grootser aan.

 → De graankorrel op het schaakbord

Info-Circle  Het verhaal gaat, dat 1500 jaar geleden, de wijze Sessa voor zijn koning Sheram het   
 schaakspel heeft bedacht. De Koning was zo enthousiast over het spel dat Sessa   
 zijn beloning zelf mocht bepalen. Sessa deed net alsof hij heel bescheiden was.   
 Hij legde een graankorrel op het eerste vakje van het schaakbord. Op het tweede   
 twee korrels. Op het derde vier korrels. Op het vierde acht korrels. Hij werd uitgelachen  
 door de koning en zijn ambtenaren tot ze erachter kwamen dat voor het 64e vak, maar  
 liefst 18.446.744.073.707.551.615 graankorrels nodig te zijn. Dat is in woorden 18   
 triljoen 446 biljard 744 biljoen 73 miljard 709 miljoen 551 duizend 615. Zoveel   
 graankorrels bestaan op de hele wereld niet, ook niet als je alle tarwe, gerst, haver,   
 mais en rijst meetelt. Slim van Sessa!

 → Wist je dat een cel na 47 keer verdubbelen een mensenleven kan worden?

Info-Circle  Het leven begint met een cel, die zich splitst tot twee cellen die zich splitsen tot vier   
 cellen, enz. Na 47 delingen bestaat je lichaam uit 10 duizend triljoen cellen en kom je   
 ter wereld als een mensje. Dit getal is waarschijnlijk nog een onderschatting van   
 het werkelijk aantal cellen in een menselijk lichaam.  

Je gaat zelf een verdubbeling uitwerken in je schrift of op het werkblad in deze unit (zie 
volgende pagina). Lukt het je om 32 keer te verdubbelen?

Onderzoek & verwerking
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Aantal keren dat 
nieuwe botsingen op-
treden (horizontale as)

Aantal ballen besmet 
(verticale as)

0 (begin) 1

1 2 x 1 = 2

2 2 x 2 = 4

3 2 x 4 = 8

4 2 x 8 = 16

5 ...

6

7

8
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Aantal keren dat 
nieuwe botsingen op-
treden (horizontale as)

Aantal ballen besmet 
(verticale as)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

Je hebt uitgerekend bij de 32e keer er 4,4 miljard biljartballen zouden worden 
aangeraakt. Als elke week, één patiënt twee nieuwe patiënten veroorzaakt, dan zou in 
ruim een half jaar de hele wereld besmet zijn. Schets je bevindingen in de grafiek op de 
volgende pagina.
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Aantal biljartballen in beweging
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En nu het resultaat van je harde werken. Hiernaast (volgende pagina) staat onze 
grafiek. Lijkt die op jouw grafiek? Bestudeer de grafiek goed.

De eerste 20 keer lijkt er niets te veranderen, maar schijn bedriegt. Na 28 keer zijn er 
0,27 miljard ballen besmet en na 32 keer maar liefst 4,4 miljard. Meer dan de halve 
wereldbevolking!

Wat hebben de biljartballen met Corona te maken? 
In de wetenschap of in ziekenhuizen wordt het aantal besmettingen per zieke patiënt de 
R0 genoemd (spreek uit R-nul). R0 is het aantal nieuwe besmettingen veroorzaakt door 
elke Corona-patiënt. In het voorbeeld van de biljartballen is R0 dus 2.

PLAY-CIRCLE https://bit.ly/35jcR7R
Info-Circle  NOS op drie legt het uit in deze video.

Het getal R0 verandert gedurende de epidemie. Het is belangrijk dat we de R0 onder 
de 1 hebben. Dan zal de epidemie ophouden. Voor Corona was R0 een tijdje 2,5. Het 
rekenvoorbeeld met de biljartballen laat zien dat dit getal gedurende een langere 
periode tot onwerkelijke situaties zou leiden: de hele wereldbevolking zou besmet 
raken! 
 
Gedurende een epidemie proberen mensen de R0 zo snel mogelijk omlaag te krijgen 
door ...

 →  het isoleren van patiënten, 

 →  het verbeteren van hygiëne, 

 →  maatregelen om contact te voorkomen (afstand, mondkapjes, enz.). 

Nu begrijp je waarom het zo belangrijk is dat er maatregelen zijn tegen Corona.
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Aantal biljartballen in beweging (ingevuld)
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Na 28 keer worden er 0,27 
miljard biljartballen in 

beweging gezet

Na 32 keer worden er 4,4 
miljard biljartballen in 

beweging gezet
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Verwerkingsactiviteit
Denk na over wat je weet van het fenomeen verdubbeling en de verspreiding van 
Corona. Dit is een bijzonder ingewikkeld verhaal en ook wetenschappers weten nog 
heel veel niet. Zoek eens op internet naar grafieken en tabellen.

 → Reken met een tabel uit hoe snel het aantal besmetting toeneemt als een patiënt 
2,5 anderen zou besmetten (R0=2,5). Hoeveel mensen zouden er na 20 dagen 
besmet zijn?

 → Bedenk eens goede manieren om de R0 naar beneden te krijgen. Is er iets wat je 
zelf makkelijk kan doen? Naast afstand houden? 

 → Wat doen jullie thuis om niet besmet te raken?

 → Leg uit waarom bij het Coronavirus de hoop is gevestigd op een snelle uitvinding 
van een goed vaccin. Hoe zou de R0 er dan uitzien?
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De wereld als 
kraspartij 

Taak 2

Wiskunde
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Onderzoeksactiviteit 
In het rekenvoorbeeld van de eerste taak namen we aan dat de 7,5 miljard biljartballen 
op een heel grote tafel liggen en dat alle biljartballen in beweging gezet kunnen 
worden. Is dit wel realistisch voor de wereld?

In Aardrijkskunde Taak 1 ontdek je dat er heel weinig landen zijn waar Corona 
nauwelijks voorkomt. Voor de rest komt Corona bij iedereen in de buurt. De volgende 
oefening maakt dit duidelijk.

 → Zet een stip op een wit vel en neem even aan dat jij die stip bent. 

 → Zet om je heen andere stippen. Één stip voor elke persoon waar je mee te maken 
krijgt. Denk aan de bakker die je brood bakt, een kassière in de supermarkt, de 
docent die je les geeft, de campingeigenaar waar je naar toe zou gaan deze zomer 
de vuilnisman. 

 → Heb je onthouden, wie bij welke stip hoort? Trek dan lijnen naar je eigen stip toe. 

 → Al die mensen waarmee jij verbonden bent, krijgen weer met anderen mensen te 
maken. Noteer ook hier stippen voor en verbind ze.

Het wordt een grote kraspartij. We zijn op de een of andere manier allemaal aan 
elkaar verbonden. Al die verbindingen zijn enorm handig om goederen en informatie 
met elkaar te delen. Het probleem is dat ook Corona zich vaak verspreid langs die 
verbindingen.

 Q Denk je dat er iemand is die met niemand verbonden is? Is dat wel mogelijk 
eigenlijk?

Het aantal potloodstrepen neemt heel snel toe, net als de biljartballen die weer andere 
biljartballen in beweging zetten. In no-time zouden er meer potloodstrepen op je vel 
papier staan dan er rijstkorrels op het schaakbord zouden liggen. Leg dat in eigen 
woorden uit.

Onderzoek & verwerking
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Verwerkingsactiviteit
Je kraspartij lijkt één grote chaos. Alleen jij begrijpt waar de lijnen voor staan. 

Leg aan iemand uit wat je gekrast hebt en waar de lijnen voor staan. Misschien heb je 
een jongere broer of zus waar je het aan uit kunt leggen of een leerling op school uit 
een lagere klas.
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Groeien na 
delen

Taak 3

Wiskunde
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Onderzoeksactiviteit 
Je hoort de woorden meer, minder, toename en afname veel op het nieuws. Maar wat 
is eigenlijk het verschil tussen minder en veel minder? En als iets eerst minder wordt, 
hoeveel moet het dan weer toenemen om weer op het oude niveau te komen? We gaan 
rekenen met procenten en percentages.

Rekenen met percentages is een belangrijke vaardigheid bij wiskunde. Percentages 
helpen om veranderingen te vergelijken en om berichten over veranderingen duidelijk 
te maken. 

Misschien weet je al iets over de percentageberekeningen:

 → deel /geheel  ∙ 100  =  deel als % van geheel  

 → verandering / (oude situatie )  ∙  100  =  verandering als % van oude situatie

Een voorbeeld
In april 2020 werd er gemiddeld per persoon per dag 30 km met de auto afgelegd. Dit 
getal alleen zegt niet zoveel, maar als je weet dat in normale tijden de gemiddelde 
afstand per persoon 94 km per dag is dan heb je al meer informatie. 

We maken een tabel met gegevens en percentages om overzicht te krijgen:

Onderzoek & verwerking

Oude situatie
(februari 2020)

Nieuwe situatie
(april 2020)

Verschil Nieuw als 
percentage 
van de oude 
situatie

Verschil als 
percentage van 
oude situatie

94 km per dag 30 km per dag 64 km per dag 30/94 ∙ 100 = 
32%

64/94 ∙ 100 = 
68%

Autokilometers per persoon per dag in Nederland: van de oude situatie naar de nieuwe 
situatie

Informatie



24

© 2019 / Great Learning Nederland BV / IMYC Nederland

De informatie uit de tabel op de vorige pagina komt van de nieuwswebsite 
NOS.nl 

tv  https://bit.ly/3aZQllL

‘In april 2020 daalde de gemiddelde afstand die mensen aflegden van 94 naar 30 
kilometer per dag.’ 

 → Oftewel een derde van het oude niveau. 

De journalist had ook kunnen zeggen:

 → 'Gereden afstand met de auto in april op 32% van normale niveau.'

 → 'Gereden afstand met de auto met 68% gedaald.'

Bedenk dat het maken van de tabel op de vorige pagina ook wiskunde is: je bent al met 
wiskunde bezig voordat je het weet.

Nu ga je zelf aan de slag:

 → Ga naar de NOS.nl en zoek naar berichten over grote veranderingen in Nederland 
of in de wereld. 

 → Neem de lege tabel hieronder over en vul deze compleet in.

 → Schrijf er dan een kort nieuwsbericht bij.

Oude situatie
(....................)

Nieuwe situatie
(.....................)

Verschil Nieuw als 
percentage 
van de oude 
situatie

Verschil als 
percentage van 
oude situatie

Titel van de tabel: ..................

Informatie
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Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

Minder toerisme

tv  https://bit.ly/2SoqQ76

Info-Circle  Toerisme is ongelooflijk belangrijk in een aantal landen: Spanje, 14% van de economie,  

 Italië, 14% van de economie en Griekenland, 20% van de economie. Het toerisme is bijna  

 volledig tot stilstand gekomen.

Minder vliegverkeer 

tv  https://bit.ly/2L1ZZtz

Info-Circle  In maart 2019 vervoerde Air France - KLM 5,6 miljoen passagiers. Op de laatste dag   

 van maart 2020 werden nog maar 10% van de vluchten uitgevoerd.

Meer gebruik van internet

tv  https://bit.ly/3g0bSOH

Info-Circle  "We zagen maandag een toename van 25 procent aan regulier internetverkeer op ons   

 netwerk ten opzichte van andere drukke dagen"

Salarisvermindering in topvoetbal

tv  https://bit.ly/3dXOEqM

Info-Circle  Top eredivisie gaat tot 20 procent salaris inleveren. Clubs en spelersbonden hebben   

 een ‘historisch‘ corona-akkoord gesloten: er wordt voor 35 miljoen per jaar op   

 salarissen gekort.  
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Verwerkingsactiviteit
We kijken vooruit. Denk na over de volgende bijzondere berekeningen:

als de gereden afstand 68% is afgenomen dan moet de gereden afstand maar liefst met 
213% toenemen om weer op het oude niveau te komen!  

Laten we dit ook weer in een tabel zetten.

Oude situatie
(april2020)

Nieuwe situatie
(terug naar 
normaal)

Verschil Nieuw als 
percentage 
van de oude 
situatie

Verschil als 
percentage van 
oude situatie

30 km per dag 94 km per dag 64 km per dag 94/30 ∙ 100 = 
313%

64/30 ∙ 100 = 
213%

Autokilometers per persoon per dag in Nederland: terug naar normaal…

Informatie

Maak nu zelf een lijstje met veranderingen die je terug zou willen draaien of juist niet. 
Kies van beide veranderingen er één om een nieuwsartikel bij te schrijven. 

Laat merken dat je je verbaast over veranderingen en leg je verhaal uit met 
procentberekeningen. Bedenk dat de weg terug naar normaal een hele grote 
verandering kan zijn. 

Het voorbeeld van een toename van 213% van de afgelegde afstand is enorme 
verandering! Als we weer terug naar normaal gaan dan rijden we in Nederland een drie 
keer zo grote afstand als in april 2020. 

Nog een bijzonder voorbeeld: als het vliegverkeer 90% afneemt, dan moet vliegverkeer 
ook weer 900% groeien om terug te keren naar een normaal niveau!
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Aardrijkskunde

Een 
geografisch 
netwerk

Taak 1



29

© 2019 / Great Learning Nederland BV / IMYC Nederland

Onderzoeksactiviteit 
Op NOS.nl staat een kaart over de verspreiding van Corona. Hoe donkerder, hoe meer 
Corona (zie volgende pagina).

In deze taak ga ja na hoe deze situatie is ontstaan. 

We gaan op zoek naar de route die het virus tot nu toe heeft afgelegd. Het allereerste 
punt in de kraspartij is de vismarkt in Wuhan, China. Het ligt voor de hand dat het virus 
in het begin in de buurt bleef. Maar zoals in het wiskundedeel van deze unit is terug te 
vinden zal bij een R0 van twee (of hoger) het virus al snel China verlaten. Een geograaf 
vraagt zich dan af welke route het virus zal volgen.

Beantwoord de volgende vraag:

 Q Waarom is het waarschijnlijker dat het virus na Wuhan zal opduiken in Shanghai 
dan dat het virus op hetzelfde moment zal optreden op Vuurland (Tierra del Fuego 
in het Spaans)? Zoek beide plaatsen op in de Atlas om deze vraag te beantwoorden. 

Onze reis- en handelslust zorgen voor de verspreiding van leuke dingen.

 → Zijn er pakketjes bij je thuis die recent met de post gekomen zijn? Wie was de 
afzender?

Onze reis- en handelslust zorgen soms ook voor onbedoelde verspreiding.

 → Polynesiërs die op Paaseiland woonden (zoek dit eens op in de Atlas) aten vroeger 
rattenvlees. Lees dit artikel eens om te zien waar die ratten vandaan kwamen.      
tv  https://bit.ly/2WjJAWB

Onderzoek & verwerking
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Kaart over de verspreiding van Corona
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Verwerkingsactiviteit
In dit artikel vind je een overzicht hoe Corona tot 23 april zich heeft verspreid over de 
wereld.

tv  https://bit.ly/3f867hx 
Info-Circle  (Engelstalig)

Ook als je de teksten niet kunt lezen zal je merken dat je met je wiskundige kennis uit 
de vorige taken best veel van deze website begrijpt: procenten, grafieken, plaatjes en 
kaarten.

Gebruik de volgende kaartjes voor de volgende opdracht:

 → Een overzicht van de directe verbindingen met KLM (zie volgende pagina)

 → De directe vluchtverbindingen vanuit Wuhan (zie volgende pagina)

Je kunt ook zoeken via de Bosatlas online (maak eventueel een gratis account aan). 

tv  https://bit.ly/3aSl3Nv

Zoek daar op de volgende kaarten:

 → Kaartenreeksen > Globalisering > Handelsverkeer (met welke landen handelt 
Nederland)

 → Kaartenreeksen > Globalisering > Transport en logistiek zeeverkeer  (hoe lopen de 
belangrijkste zeeroutes)

Probeer of je de reis van het virus kunt tekenen op een wereldkaart, zoals je de 
kraspartij bij de wiskundeopdracht hebt getekend. Begin met één stip in Wuhan in 
China. Ga van daaruit naar Europa en van daaruit weer verder. Aan de vliegroutes zie 
je waar het virus naartoe kan.
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Directe vluchtverbindingen vanuit Wuhan

Overzicht van de directe verbindingen met KLM
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Aardrijkskunde

Weet je waar 
je bent? (de 
breedteligging)

Taak 2



34

© 2019 / Great Learning Nederland BV / IMYC Nederland

Onderzoeksactiviteit 
We hebben veel binnen gezeten tijdens de Coronacrisis. Tijd om naar buiten te gaan. 
Een voorwaarde is wel dat de zon schijnt.

Uit de vorige taak weet je dat je onderdeel uitmaakt van een systeem. Maar welk puntje 
ben je nu zelf in dat systeem en is er ook een aardrijkskundige benadering die je heel 
precies kunt gebruiken om dat duidelijk te maken?

Ga naar een plek waar de zon in ieder geval tussen 11 uur ‘s morgens en 2 uur ‘s 
middags schijnt.

De beginvraag is: waar ben je?

Het lijkt makkelijk om die vraag te beantwoorden totdat je nadenkt over wie die vraag 
stelt.

Wat is je antwoord als:

 → een huisgenoot dat vraagt?

 → de postbode dat wil weten?

 → je het weer gaat opzoeken voor je locatie op buienradar?

 → een overvliegende astronaut van het Internationaal ruimtestation ISS een foto wil 
maken van je omgeving?

 → je net een drone hebt gekregen voor je verjaardag en je die weer je slaapkamer 
wilt inloodsen?

Stel de vraag vervolgens aan Google.  Welk antwoord krijg je dan?

De vraag wordt nog lastiger te beantwoorden als je geen toegang hebt tot internet en 
geen GPS-verbinding hebt en bijvoorbeeld midden op zee zit. Hoe weet je dan waar je 
bent?

Voor de uitvinding van al onze moderne communicatie was dat dus een aardige 
uitdaging. Velen verdwaalden op zee. Als de scheepsvaarders dan terugkwamen, 
waren het soms ontdekkingsreizigers geworden.

Onderzoek & verwerking
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Je gaat de uitdaging aan en ontdekt zonder moderne middelen je positie. Wat heb je 
wel nodig? 

 → Stok van bij voorkeur meter
 → Liniaal
 → Geodriehoek en een klein beetje wiskundige kennis.

Met behulp van de stok ga je, net als Google nu doet, proberen vast te stellen op welke 
lengtegraad en op welke breedtegraad je je bevindt.

Bekijk eerst onderstaande video om beter te begrijpen wat breedtegraad en 
lengtegraad is.

PLAY-CIRCLE https://bit.ly/2yCk3iR
Info-Circle  YouTubevideo van Hulp bij Aardrijkskunde
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Verwerkingsactiviteit
Bepalen van je breedtegraad...

...als je een tuin hebt
Steek een stok verticaal in de grond. Je zorgt ervoor dat deze stok mooi,
loodrecht op de grond staat en dat er 100 cm boven de grond uitsteekt. Zorg ervoor dat 
de stok tussen 11 uur ’s morgens en 14 uur ’s middags in de zon staat.

...als je een balkon hebt
Bedenk een constructie waarbij een stok van een meter loodrecht op het balkon blijft 
staan én in en de zon. Lukt dat niet, zoek dan een rustig plekje buiten huis.

Tussen 11 uur 14 uur meet je ieder kwartier de schaduw. Noteer de tijd van elke meting 
en de lengte van de schaduw zo nauwkeurig mogelijk in de onderstaande tabel:

Tijd Lengte schaduw in cm

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00
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Zoek in de lijst op waar de schaduw het kortste is. 

Teken op een leeg papier de situatie na: 

120

10
0

20
30
40
50
60
70
80
90

100

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

hoek

Meet vervolgens de hoek die op de figuur is aangeven. Gebruik hiervoor een 
geodriehoek.

Hier is dat 51o. Je breedteligging is dan 90o - 51o = 39o

Klopt dit? 
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In de video heb je dit plaatje gezien:

De as van de aarde is scheef. (ongeveer 23.45°). De zon schijnt dus niet onder een 
mooie rechte hoek op aarde. Hierdoor moeten we de berekende hoek nog aanpassen 
met de “declinatiehoek”.

In het noordelijk halfrond moeten we de declinatiehoek optellen bij de gevonden 
breedteligging. Rond 21 maart en 21 september is deze waarde ongeveer 0°. Meet 
je echter omstreeks 21 december, dan bedraagt de declinatiehoek -23.45°. Meet je 
omstreeks 21 juni, dan is deze hoek +23.43°. Hou je hiermee geen rekening, dan krijg je 
een hele grote fout. 

Nu hebben we het internet weer nodig. Vroeger op zee hadden de zeelui hier dikke 
boeken met tabellen voor. De correctie die we nodig hebben, vind je op deze website.

tv  https://bit.ly/2XXTZcN.
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De correctie vind je door de rode naald op je locatie te plaatsen. Onder de kaart staat 
dan “solar declination”. Met deze waarde corrigeer je het antwoord op je meting.

Op 23 april 2020 stond er voor Amsterdam 12,76o. Hiermee corrigeer je de 
breedteligging die eerder hebt gevonden. De breedteligging is dan 90o - 51o  + 12,76 = 
51,76o

Op welke breedtegraad bevind jij je?
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Aardrijkskunde

Weet je waar 
je bent? (de 
lengteligging)

Taak 3
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Onderzoeksactiviteit 
Kijk nogmaals dit filmpje:

PLAY-CIRCLE https://bit.ly/2yCk3iR   

De wereld is naast breedtegraden ook verdeeld in lengtegraden. Je absolute positie is 
het punt waar deze twee lijnen elkaar kruisen. Om de geografische lengte te bepalen is 
de tijd meten noodzakelijk.

Wat weet je al:
 → Per etmaal draait de aarde eenmaal om haar as
 → De aarde is een bol en een bol kent 360 graden.
 → Iedere graad is te verdelen in minuten (er zitten 60 minuten in één graad)

Als je de aarde dus zou verdelen in 24 tijdzones, hoeveel graden zijn er dan van de 360 
gepasseerd als er 1 uur is verstreken, oftewel hoeveel is 1/24e van 360?

De nulgradenlijn ligt in Greenwich
 → Zoek op internet op waarom er gekozen is voor Greenwich.

Dat betekent als het 12 uur ’s middags in Greenwich is, dan is het op 15o oosterlengte 1 
uur later of vroeger.

 → Zoek een paar plaatsen op die op precies 1 uur zonnetijd liggen van Greenwich.

Onderzoek & verwerking
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Verwerkingsactiviteit
Ga terug naar je metingen van de vorige taak zoek op hoe laat precies de zon op zijn 
hoogst stond in je metingen en noteer deze tijd in de tijd van de Engelse tijdzone (GMT)

Zoek op internet wanneer de zon het hoogst staat in Greenwich. 

tv  https://bit.ly/2XXTZcN

Reken nu uit op hoeveel lengtegraden je je meting hebt verricht vanaf de nulmeridiaan.
Dat doe je als volgt:

Stel de zon staat op zijn hoogst om 13.15 uur op 28 april.

 → De Nederlandse tijdzone op 28 april kent zomertijd. Om te weten wat de ‘normale 
tijd’ (wintertijd) zou zijn in Greenwich, kijk je hier: 

 tv  https://bit.ly/3bVYvMW.

 → De GMT (Greenwich Mean Time) is 11.15 uur op 28 april.  Er zit dus drie kwartier 
tussen de hoogste stand GMT (12:00 GMT) en jouw hoogste stand (13:15 = 11:15 
GMT).

 → Dus ¾ van 150 = 11,250. Is dit oosterlengte of westerlengte?
 → Tot slot: combineer nu je antwoorden uit taak 1 en taak 2 en vergelijk de positie 

die jij ‘in het wild’ gevonden hebt met de positie die je krijgt als je locatie zoekt op 
bijvoorbeeld Google Maps.

 → Misschien heb je het helemaal goed. Maar als dat niet zo is… Waardoor komt dat 
dan denk je?
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Het lijkt wel of het nieuws in deze periode niets anders doet dan tellen: het aantal 
weken dat de crisis al duurt, hoeveel weken nog voordat je weer naar school kunt, het 
aantal mensen dat ziek is geworden of het aantal mondkapjes dat uit China komt.

Je hebt in deze unit drie keer leren tellen: aantallen bij verdubbelingen, verbindingen 
door te krassen, en veranderingen met procenten. Alles draaide om tellen, ook als je je 
hier niet bewust van was.

Er zijn twee uitdrukkingen die over tellen gaan:
 → ‘Je knopen tellen’ doe je bij onzekerheid over een te nemen beslissing, en 

 → ‘Je zegeningen tellen’ voor als je te maken hebt met tegenslagen en de positieve 
dingen benoemt. 

Jouw reflectie en conclusie
Schrijf je eigen conclusie. Kies als titel: ‘Je knopen tellen’ of ‘Je zegeningen tellen’. 
Doe vooraf nog extra onderzoek naar de betekenis van beide uitdrukkingen. Neem 
onderstaande vragen mee in je conclusie.

Vragen over Corona
 Q Is de kans groter dat een virus zich vanuit China eerst naar Europa of eerst naar 

Midden-Afrika verspreidt?

 Q Wat betekent de R0 voor andere continenten en voor kwetsbare mensen zoals 
vluchtelingen en ouderen? Lees bij Wiskunde Taak 1 terug wat -0 betekent, 
verdubbeling betekent R0 = 2.

 Q Waarom is onze wereld van reizen, handelen en communiceren mooi en 
kwetsbaar?

 Q Wat wil je dat blijvend verandert en wat moet er van jou terugkomen?

 Q Wat valt op als je de menselijke reis- en handelsroutes vergelijkt met de route die 
het corona-virus heeft gevolgd?

 Q Zou je het reizen en handelen willen verminderen om een minder grote kans te 
hebben op epidemieën? Waarom wel of niet?

Denk je eraan om degene gesproken hebt aan het begin van deze unit weer opnieuw te 
spreken? 

Tot slot
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Andere vragen

 Q Waarom is het bepalen van de locatie nu zoveel makkelijker dan 200 jaar geleden?

 Q Maakt het jou uit of we zomer- of wintertijd hebben? Heb je last van die overgang?

 Q Wat voor gevolgen denk je dat dat heeft gehad voor de handel tussen landen?

 Q Waarom maakt het uit wie je locatie vraagt?

 Q Het snijpunt van welke twee lijnen (graden) bepalen je geografische locatie?

 Q Hoe bepaal je de breedteligging met behulp van de zonnestand?

 Q Naar welke Engelse plaats is de nulmeridiaan genoemd?

 Q Waarom is de nulmeridiaan eigenlijk aan een Engelse plaats gekoppeld en niet 
naar een plaats in bijvoorbeeld Zwitserland?
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