
Een radiotelescoop in de klas!

Onderwijs en de
Stichting C.A. Muller

Radio Astronomie Station
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Het conserveren van 
de Dwingeloo radio telescoop als 

industrieel monument

Het vergroten van de interesse bij de 
jeugd voor techniek en wetenschap  door 

onderwijsgroepen de mogelijkheid te 
bieden de Dwingeloo telescoop te 

gebruiken

Het beschikbaar stellen van de 
Dwingeloo radiotelescoop aan de 

gemeenschap van (amateur) 
astronomen en radio zend amateurs
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1950: Radio
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1975: TV
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2005: PC

http://www.laptopsdirect.co.uk/Asus_S6F-3104P_Limited_Edition_Pink_Leather_Laptop_S6F-3104P/version.asp
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Radiotechniek:
Evolutie en emancipatie
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http://www.dse.nl/~sterren/img/stw02.jpg
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ARES en ARISS

http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=26429
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ARISS Team Eindhoven
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Impuls voor natuuronderwijs en 
sterrenkunde op de basisschool

Nederlandse Onderzoeksschool Voor Astronomie (NOVA)
20 november 2006

Meer natuuronderwijs en sterrenkunde op de
basisschool.

Er komt meer geld voor natuuronderwijs en sterrenkunde
op de basisschool om de onderzoekende belangstelling en
de verwondering van kinderen voor natuur en technologie
verder te stimuleren. Minister Van der Hoeven van OCW
heeft € 750.000 ter beschikking gesteld voor de projecten
‘Verandering’ en ‘Universe Awareness’
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'Geen verwondering zonder 
verklaringsdrang'

Verwondering is een subjectief begrip, zegt prof.
dr.Gerard 't Hooft, hoogleraar theoretische fysica en
winnaar van de Nobelprijs natuurkunde 1999. Het
meest verbazingwekkende is misschien nog wel dat de natuur zo
logisch in elkaar zit.

‘Verwondering hóórt een beetje bij de wetenschap. Je kijkt om je heen,
je ziet iets, en je vraagt je af: hee, hoe kan dat? Die kunst van het
vragen stellen is heel primair in de wetenschap – eigenlijk hetzelfde wat
kinderen doen...’
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Op excursie naar de telescoop



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.s-4.com/pulsar/vela1.jpg&imgrefurl=http://www.s-4.com/pulsar/&h=167&w=239&sz=4&hl=en&start=3&tbnid=8NPEDdL42p4_uM:&tbnh=76&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dpulsar%2Bvela%26svnum%3D10%26hl%3Den%26rls%3DGGLD,GGLD:2004-50,GGLD:en
http://jumk.de/astronomie/img/47-tucanae.jpg
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Invloed van de Zon

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0608/sunprom_soho_big.jpg
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Invloed van de Zon

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0608/sunprom_soho_big.jpg
http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/601/astra_2c/99pr_01030_hires.jpg
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Invloed van de Zon

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0608/sunprom_soho_big.jpg
http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/601/astra_2c/99pr_01030_hires.jpg
http://www.sandia.gov/media/NewsRel/NR2000/images/grid.gif
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Invloed van de Zon

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0608/sunprom_soho_big.jpg
http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/601/astra_2c/99pr_01030_hires.jpg
http://www.sandia.gov/media/NewsRel/NR2000/images/grid.gif
http://www.nmt.edu/mainpage/news/2002/image/aurora.jpg
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Samenwerking
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CAMRAS Visie
“Over vijf jaar doen leerlingen van alle schooltypen in 

Nederland experimenten met de Dwingeloo 
radiotelescoop, lopen stage met een aspect van de 
Dwingeloo radiotelescoop als onderwerp, en hebben 
een aantal scholen de Dwingeloo radiotelescoop als 
industrieel monument geadopteerd en dragen op die 
manier bij aan het behoud en het onderhoud. Enkele 
keren per week komt een schoolklas op bezoek, en de 
Dwingeloo radiotelescoop is via internet op afstand door 
scholieren te gebruiken voor onderzoek en 
experimenten. De onderwerpen die met de Dwingeloo 
radiotelescoop worden geïllustreerd zijn ingebed in 
vakken zoals aardrijkskunde, natuurkunde, 
sterrenkunde. Ook gebruiken scholen technische 
deelaspecten van de Dwingeloo radiotelescoop als stage 
onderwerp voor vakgericht onderwijs.”
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Radiosterrenkunde kist
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4 februari 2007 24

Radiosterrenkunde kist
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Radiosterrenkunde kist
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De Dwingeloo-telescoop
vertelt…
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Lesonderwerpen
Middelbaar onderwijs

• Peltier koeling

• De stralende zon

• Maan bedekt Krab nevel

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.kuleuven.be/thomas/images/indekijker/lager_onderwijs/7b/boomring5.gif&imgrefurl=http://www.kuleuven.be/thomas/actualiteit/indekijker_lo/7b/impuls_b.htm&h=170&w=163&sz=18&hl=en&start=9&tbnid=2tSQTrDADPb1rM:&tbnh=99&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Djaarringen%26svnum%3D10%26hl%3Den%26rls%3DGGLD,GGLD:2004-50,GGLD:en%26sa%3DN
http://www.noorderlicht-centrum.nl/images/noorderlicht2 (148 x 222).jpg
http://www.planet.nl/upload/1987611_340_1134129321144-kt4_091205.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://projects.dimension-x.net/pictures/icedpelt.jpg&imgrefurl=http://projects.dimension-x.net/archives/category/computer/cooling/&h=368&w=480&sz=59&hl=en&start=11&tbnid=d2oTfkk2Sl9kfM:&tbnh=99&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dpeltier%2Bcooling%26svnum%3D10%26hl%3Den%26rls%3DGGLD,GGLD:2004-50,GGLD:en%26sa%3DX
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• 1994: Dwingeloo-1
en Dwingeloo-2!

• 2010: Een Dwingeloo-3?

Wetenschappelijk werk
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Stageonderwerpen
HBO/WO

• Regelstrategie telescoop besturing

• Continue meting nauwkeurigheid 
schoteloppervlak

• verstrooiing van radiogolven van aan 
regen en hagel

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.pit-partner.de/upload/bilder/elektromotor.jpg&imgrefurl=http://www.pit-partner.de/&h=174&w=200&sz=9&hl=en&start=21&tbnid=9Q2WSwe_KV1OpM:&tbnh=90&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Delektromotor%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Den%26rls%3DGGLD,GGLD:2004-50,GGLD:en%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.castel.nl/~brinb05/con14.jpg&imgrefurl=http://users.castel.nl/~brinb05/Con14.htm&h=559&w=731&sz=58&hl=en&start=6&tbnid=KInrf2xMbBTArM:&tbnh=108&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dhagelbui%26svnum%3D10%26hl%3Den%26rls%3DGGLD,GGLD:2004-50,GGLD:en%26sa%3DN
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CAMRAS gaat meten!

• Uitbarstingen op de
zon
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CAMRAS gaat meten!

• Uitbarstingen op de
zon

• Radio Jupiter
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Samenvatting

• Aan de jeugd ligt het niet!
• Verwondering is de drijfveer achter 

wetenschap en techniek

• CAMRAS werkt samen met onderwijs
• Geleidelijke opbouw: maar wel nu 

beginnen!
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