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science linX expositie

science linX is de voordeur van de Faculty of science and engineering. 
We nodigen je van harte uit om op verrassende wijze kennis te maken met 
wetenschap en het onderzoek in deze faculteit. in dit boekje lees je wat we 
doen en waar je ons kunt vinden.

We bieden studievoorlichting, verdieping in de bètavakken en nieuwe uitdagingen 
in natuur en techniek. Dit gebeurt op onze faculteit, onder andere in onze inter
actieve exposities, via webklassen en workshops. Je kunt ons ook tegenkomen
in onze ‘Jouw energie van Morgen’ truck, die scholen door het hele land bezoekt. 
We staan regelmatig op festivals zoals noorderzon. speciaal voor families is het 
succesvolle Zpannend Zernike: hier mag je zelf ontdekken wat wetenschap is! 
en we zijn trots in het voorjaar weer de internationale wetenschapscommunicatie   
wedstrijd Famelab aan te bieden, met bevlogen verhalen van onze studenten 
en promovendi.

in deze brochure staat een overzicht van alle leerling– en publieksactiviteiten. 
voor alle activiteiten voor docenten verwijzen we naar, www.sciencelinx.nl/docenten

voor actuele informatie, www.sciencelinx.nl
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activiteitenoverzicht
/inhoudsopgave

datum activiteit L S P pag.

Op aanvraag studievoorlichting op school • 11

Op aanvraag Jouw energie van Morgen truck • 11

Op aanvraag bètasteunpunt 
profielwerkstukbegeleiding • 14

Op aanvraag programmeerwedstrijd
turing Machine • 21

vrije toegang bezoek science linX 
science center • • • 8

okt. – mei Flexibele sterrenkijkavonden • • 24

31 aug.
2018

Wiskunde D 
Deadline aanmelding

 • 14

1 okt. 
2018

Webklassen
(inschrijving open) • 19

6 – 7 okt. 
2018

Zpannend Zernike  • 24

12 okt. 
2018

Happy ageing 
scholierensymposium • 16

27 okt. 
2018

nacht van de nacht • • 24

6 nov. 
2018

symposium nature of science • 16

9 nov. 
2018

Open Dag • 18

nov. – dec.  
2018

eén Dag student bèta 
opleidingen • 18

dec. 2018 – 
okt. 2019

expositie beyond the lab • • 9

7 dec. 
2018

Zwarte gaten 
scholierensymposium • 16

voorjaar 
2019

Olympiades o.a. eusO,
scheikunde, natuurkunde, 
sterrenkunde

• 20

1 feb. 
2019

Open Dag • 18

1 feb. 
2019

start Webklassen • 19

• l = leerlingen, activiteiten voor leerlingen met individuele inschrijving

• s = scholen, activiteiten voor leerlingen waarbij aanmelding via school geregeld wordt

• p = publiek, activiteiten voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap

datum activiteit L S P pag.

8 feb. 
2019

scholierensymposium 
Hersengolven • 16

feb. – mrt. 
2019

eén Dag student 
bèta opleidingen • 18

15 – 17 mrt. 
2019

landelijke sterrenkijkdagen  • 24

1 mrt. 
2019

Deadline aanmelding Famelab 
(onderzoekers van 20–40 jr.)

 • 25

5 mrt. 
2019

Deadline inleveren pWs • 20

28 mrt. 
2019

Famelab • • 25

29 mrt. 
2019

uitreiking Jan kommandeurprijs 
(profielwerkstukprijs) • 20

2 – 4 | 9 – 11 
apr. 2019

college carrousel • 11

3 apr. 
2019

scholierensymposium 
Hacking your life • 16

8 apr. 
2019

noordelijke Jet–net 
wetenschapsquiz • 21

11 apr. 
2019

girlsday • 11

13 apr. 
2019

Open Dag • 18

15–16 apr. 
2019

Onderzoeksdagen leeuwarden • 10

12 – 14 mei
2019

Onderzoeksdagen groningen • 10

24 mei 
2019

bèta Masterclass • • 16

1–5 juli
2019

Junior Honours college 
summerschool • 15
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De Jouw energie van Morgen–truck onderweg
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Kom met je klas!
Onderstaande activiteiten zijn gericht 
op schoolklassen. Ben je scholier en zie je 
hier een leuke activiteit? Meld het aan je 
leerkracht en laat hem/haar contact met 
ons opnemen!

Science LinX science center   
kom langs in onze vaste expositie op de Zernike campus. Hier kun je experimenteren
met interactieve opstellingen en games. Mindball bijvoorbeeld, een spel waarbij 
je hersenactiviteit gevisualiseerd wordt en je aan helemaal niets moet denken.
De meest ontspannen persoon wint! We bieden ook rondleidingen en workshops, 
zoals je hieronder kunt lezen. ervaar zelf hoe leuk, spannend en verrassend 
bèta–onderzoek is.

Je vindt het science center van science linX in de bernoulliborg
(nijenborgh 9, groningen).

 Meer informatie en een rondleiding boeken, 
 www.sciencelinx.nl/permanenteexpo  

Workshops 
We bieden verschillende workshops aan op het gebied van wiskunde, natuurkunde, 
sterrenkunde, biologie en informatica. in deze brochure staan hiervan al enkele 
voorbeelden, zoals de turing Machine (pag.21) en Wiskunde op straat (pag.23).

 Meer informatie en workshops boeken mail, e sciencelinx@rug.nl 
 voor een overzicht van de workshops, www.sciencelinx.nl/workshops

Het Kapteyn Mobiele Planetarium
Het kapteyn Mobiele planetarium is een opblaasbare koepel met aan de binnen
kant een projectiedoek voor interactieve films over de sterrenhemel en het 
heelal. De koepel is drie meter hoog en zes meter in doorsnede en kan dus 
makkelijk ook bij jou op school opgezet worden. er past ongeveer één schoolklas in.

 Meer informatie, www.rug.nl/planetarium 
 boek het planetarium mail, e sciencelinx@rug.nl

Expositie RE:charge
re:charge laat je kennismaken met vragen over de energietransitie, de overgang 
van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. De expositie biedt kijk 
in het huidige onderzoek naar schone energie en laat je nadenken over je eigen 
gedrag. re:charge kun je in de energy academy europe (nijenborgh 6, groningen) 
bezoeken.

 Meer informatie en een rondleiding boeken, www.sciencelinx.nl/recharge 

Expositie Beyond the Lab 
the DiY science revolution: het science laboratorium in je huiskamer

in zeven opmerkelijke persoonlijke verhalen kijk je mee naar mensen die weten
schappelijk onderzoek beschikbaar maken voor iedereen. Zoals tim Omer die 
diabetes heeft en zijn meetapparaatje zelf hackte en optimaliseerde aan zijn 
persoonlijke wensen. Of de parkinson patient die zelf uitgedachte boks trainingen 
monitorde met eigen apps om zo klachten onder controle te houden. vergeet het 
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professionele laboratorium: doe onderzoek tijdens onze workshops en in je eigen 
huiskamer. Deze wetenschapsexpositie is van half november 2018 t/m 14 april 
2019 te zien in het universiteitsmuseum van de rijksuniversiteit groningen. 

 Meer informatie en een rondleiding boeken,
 www.sciencelinx.nl/beyondthelab 

Onderzoeksdagen   vwo 4 

Op 15–16 april leeuwarden en 12–14 mei groningen organiseren het alfa–, bèta– en 
gammasteunpunt van de rijksuniversiteit groningen weer onderzoeksdagen 
voor middelbare scholieren en docenten. tijdens deze dagen ontdek je wat 
wetenschappelijk onderzoek inhoudt: je krijgt lezingen over onderzoek en je 
brengt een bezoek aan een expositie over wetenschap. Hier ga je brainstormen 
over je eerste wetenschappelijke artikel: je profielwerkstuk!

 Meer informatie en aanmelding, 
 www.rug.nl/scholieren/onderzoeksdag–2019 

Keuzecolleges   vwo 4

keuzecolleges zijn onderdeel van een O&O–opdracht van school. Het is een 
 verdieping binnen de O&O–opdracht, waarbij twee lesdagen op de universiteit 
door science linX worden verzorgd. er is keuze uit meerdere onderwerpen, 
variërend van robotica tot microbiologie. Je bent vrij om een onderwerp naar 
interesse te kiezen, op basis van beschikbaarheid.

 Meer informatie mail, e sciencelinx@rug.nl

Jouw Energie van Morgen–truck   vwo 1, 2 en 3

De Jouw energie van Morgen–truck verzorgt een lesprogramma over wetenschap, 
energie en duurzaamheid en bezoekt meer dan honderd scholen per jaar. Het 
lesprogramma daagt je uit om mee te denken over en te werken aan oplossingen 
met thema’s die nauw aansluiten bij de exacte vakken, inclusief sterrenkunde, 
informatica en kunstmatige intelligentie. voorbeelden? Maak zelf een zonnecel en 
doe mee aan de competitie om de hoogste opbrengst. Of bouw zelf een efficiënte 
windmolen!

De truck biedt ook brede bèta/techniek–profielvoorlichting voor de profielen 
nt en ng, met voorbeelden van toepassingen en beroepen rond gezondheid, 
energie en duurzaamheid. voor studiekiezers is er studiekeuzevoorlichting rond 
energievraagstukken.

 boek een truckbezoek, www.jouwenergievanmorgen.nl/boeken

College Carrousel   vwo 4 

in de college carrousel maak je voor het eerst kennis met wetenschap en de 
universiteit. Je proeft de sfeer bij de verschillende faculteiten en ontdekt wat de 
opleidingen inhouden. Het programma bestaat uit vier onderdelen, die samen
hangen met de vier vwo–profielen.

Studievoorlichting op school   vwo 4, 5 en 6 

voor de bovenbouw van het vwo bieden we de mogelijkheid om studievoorlichting 
over bètaopleidingen op school aan te vragen. Hierbij geven we inzicht in de 
inhoud en opbouw van één of meerdere studies.

 boek studievoorlichting mail, e voorlichtingbeta@rug.nl
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practica tijdens de keuzecolleges
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Junior Honours College Summerschool   vwo 5 en 6

ben jij een getalenteerde vwo–leerling en ben je geïnteresseerd in alfa, bèta 
én gamma? Dan is de Junior Honours college summerschool iets voor jou! in 
een week tijd ga je bij verschillende faculteiten langs. Je maakt kennis met de 
 universiteit en verbreedt en ontwikkelt je vaardigheden. in 2017 namen de 
 leerlingen een kijkje op de intensive care van het uMcg, leerden ze hoe ze een 
sollicitatiebrief moeten schrijven, maakten ze zelf lactosevrije melk, volgden ze 
college over fake news en nog veel meer.

 Meer informatie en aanmelden, www.rug.nl/scholieren/juniorhc

Academic core   vwo 5 en 6  

Wil je leren hoe je onderzoek doet? science linX helpt je online op weg, samen 
met docenten van de rijksuniversiteit groningen en je middelbare school. in vier 
modules leer je vaardigheden aan die van groot belang zijn voor een goede start 
van je studie. Je leert onderzoeksvragen opstellen, literatuur zoeken en lezen, 
een verslag schrijven, een onderzoeksposter maken en nog veel meer. Daarnaast 
is er een speciale module wiskundige basisvaardigheden die is ontwikkeld om je 
wiskundeniveau een boost te geven voordat je aan een bètastudie begint.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl/academic–core  

Haal meer uit je vwo
Ben je een enthousiaste vwo–leerling en
kun je niet genoeg krijgen van wetenschap? 
Doe dan mee aan een van onderstaande 
activiteiten.

Bètasteunpunt   vwo 5 en 6

Vragen over je profielwerkstuk? Bij het Bètasteunpunt kun je terecht met vragen 
over je profielwerkstuk of meesterproef binnen de NG– of NT–profielen. 
Het bètasteunpunt beantwoordt niet alleen vragen, maar biedt je ook de 
mogelijkheid om te experimenteren op de Faculty of science and engineering.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl/betasteunpunt

Wiskunde D   vwo 4,5 en 6

Wil je meer met wiskunde? science linX biedt samen met andere universiteiten 
Wiskunde D aan. Op die manier heb je de mogelijkheid om het vak te volgen als 
het niet op je eigen school aangeboden wordt. via videolessen worden de ver
schillende wiskunde D–thema’s behandeld. Onze student–assistenten kijken het 
huiswerk na. proefwerken worden gelijktijdig op alle scholen afgenomen en ook 
nagekeken door onze studenten. alle contacten lopen via de online leeromgeving 
nestor, maar je komt ook een keer voor een speciale Wiskunde D–middag naar 
de universiteit. aanmelding loopt via school.

 Meer informatie en aanmelding, www.sciencelinx.nl/wiskunded 
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Bètamasterclass   vwo 4, 5 en 6

tijdens de bètamasterclass geven vier jonge bètawetenschappers uit verschillende 
onderzoeksgebieden een flitscollege over hun onderzoek. Na die colleges mag je 
zelf aan de slag. De middag wordt afgesloten met een borrel en spannende hapjes.

 aanmelding via mail, e sciencelinx@rug.nl

Symposium ‘Nature of Science’   vwo 4, 5 en 6

6 nOveMber 2018, 13–17 uur 

tijdens dit symposium maak je op een bijzondere manier kennis met uiteenlopende 
bètawetenschappelijke vakgebieden. Masterstudenten geven flitspresentaties 
(20 minuten) over het type onderzoek, de dagelijkse praktijk en de maatschappelijke
relevantie van het vakgebied. een actueel onderzoeksartikel vormt de leidraad.
benieuwd naar actuele ontwikkelingen in de bètawetenschap, of naar de manier 
van onderzoeken? kom dan 6 november naar de universiteit voor je ‘science 
update’. De voertaal is engels.

Scholierensymposia   vwo 5 en 6

De scholierenacademie organiseert samen met science linX scholierencolleges, 
workshops en symposia. tijdens deze activiteiten leer je onderwerpen vanuit 
meerdere invalshoeken te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan Happy ageing vanuit 
sociologisch en biologisch perspectief. een scholierensymposium kan ook een 
goede manier zijn om te ontdekken of een opleiding bij je past.

 Meer informatie, www.rug.nl/education/scholierenacademie/
 activiteiten/scholierencolleges

experiment tijdens de bètamasterclass
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verder leren met bèta?
Weet jij al wat je wilt studeren? Of twijfel
je nog tussen verschillende studies? Met 
onderstaande activiteiten bieden we 
de mogelijkheid om je in meerdere 
studies te verdiepen.

Open Dag   vwo 5 en 6

kom langs op de Faculty of science and engineering voor uitgebreide informatie 
over onze bacheloropleidingen. Het programma verschilt per opleiding, maar 
bestaat bijvoorbeeld uit een college, een korte proef of een verhaal van een 
 student. Op de informatiemarkt kun je al je vragen stellen aan onze studenten
en studieadviseurs.

 Meld je aan via, www.rug.nl/opendag  

Eén Dag Student   vwo (5 en) 6

een Dag student: dat betekent colleges volgen, zelf een practicum of werkcollege 
doen en kennismaken met onze studenten en docenten. Zij vertellen je alles over 
de opleiding en hoe is het om te studeren. Op deze manier leer je als studiekiezer 
onze bacheloropleidingen beter kennen.

 Meer informatie en aanmelding, www.rug.nl/eendagstudent

Webklassen   vwo 5 en 6

Online kennismaken met onze opleidingen? volg een webklas! Dat is een online 
cursus voor scholieren uit 5 en 6 vwo, aangeboden door de rijksuniversiteit 
groningen. er zijn webklassen voor alle bètastudies. Je krijgt een goed beeld van 
de verschillende onderdelen van een opleiding. bovendien kun je vragen stellen 
over de opleiding. Ook kan de webklas een handig opstapje zijn om je verder in 
een onderwerp te verdiepen, bijvoorbeeld voor je profielwerkstuk.

een cursus duurt vier weken en je besteedt er in totaal ongeveer 10 uur aan. iedere 
week neem je stof door en maak je opdrachten. Die opdrachten worden nagekeken 
door een student–assistent van de universiteit. als je een voldoende haalt voor de 
opdrachten, krijg je een digitaal certificaat van de Rijksuniversiteit Groningen.

De webklassen starten 5 november en 4 maart. 
aanmelden kan vanaf 1 oktober en 1 februari.

 Meer informatie en aanmelding, www.rug.nl/scholieren/webklassen 
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goed, beter, beta?
Ben jij goed, beter, bèta in de exacte 
vakken? Doe dan mee aan één van onze 
wedstrijden. Lees hieronder welke 
wedstrijden we organiseren.

Olympiades   vwo 1 t/m 6

ben jij heel goed in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde of sterrenkunde? 
Doe dan mee aan één van de olympiades! Deze wetenschapswedstrijden bestaan 
bijvoorbeeld uit het beantwoorden van theoretische vraagstukken en practica. 
ben jij door de voorronde heen? Dan ga je door naar de nationale ronde en misschien
wel naar de internationale ronde! De rijksuniversiteit groningen werkt mee aan 
de eusO, natuurkunde–, sterrenkunde–, scheikunde– en wiskunde–olympiade.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl/wetenschapswedstrijden

Jan Kommandeurprijs   vwo 6 

Ben je trots op je profielwerkstuk? En wil je het ook aan anderen laten zien? Stuur 
het dan in voor de Jan kommandeurprijs. Je maakt kans op mooie geldprijzen en 
op een bijzondere buitenlandse reis! De winnaars van de Jan kommandeurprijs 
gaan namelijk mee naar de international conference of Young scientists. in 2019 
vindt deze conferentie plaats in Maleisië. Daar ontmoet je middelbare scholieren 
uit andere landen en presenteer je je eigen onderzoek aan hen. 

Stuur je profielwerkstuk in voor 5 maart, op 29 maart is de uitreiking.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl/wetenschapswedstrijden

Kraak de code:
ontwerp zelf een Turing Machine   

vwo 4/5/6

tijdens deze workshop schrijf je opdrachten op een turing Machine. Daardoor 
leer je met diverse programma’s te werken en de koppeling met encryptie te 
 ontdekken. Je kunt op verschillende niveaus meedoen. logica en analytisch 
 denken zijn  belangrijke elementen tijdens deze middag.

 Houd onze website in de gaten voor de datum, www.sciencelinx.nl/agenda
 Meer informatie mail, e sciencelinx@rug.nl 

Noordelijke Jet–Net wetenschapsquiz
8 april 2019

Wat kun je met een gas–chromatografische analyse? Of wat bepaalt de samen
stelling van het aardgas? Hoe weet je waar een zout– of zandsteenlaag in de diepe 
ondergrond zit en hoe bereken je de sterkte van een draad. bovenstaande en 
 andere vragen komen aan de orde tijdens de noordelijke Jet–net wetenschapsquiz.
bedrijven in het noorden tonen hun wetenschap en technologie aan de scholieren 
van de onderbouw van de Havo en vWO scholen in groningen, Friesland en 
Drenthe. school deelname op uitnodiging.

 Meer informatie, www.jet–net–kwis.nl
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science linX expositie

Bèta voor iedereen
Ben je geïnteresseerd in wetenschap?
Onderstaande activiteiten zijn gericht 
op een breed publiek.

Science LinX expo’s
kom langs in ons science center in de bernoulliborg (nijenborgh 9, groningen). 
Hier kun je zelf experimenteren met interactieve opstellingen, games, installaties 
en visualisaties. kom ook naar de expositie re:charge in de energy academy 
europe (pag. 9).

Wiskunde op straat
Ontdek de verborgen wiskunde op 32 locaties in de stad groningen, via de 
prachtige wiskundewandeling door het hart van de stad. Wiskunde in moderne 
en klassieke architectuur, op de gevel of gewoon op straat. Wiskunde op straat is 
gemaakt door enthousiaste wiskundedocenten binnen ons docentennetwerk 
studiestijgers. De wandeling kun je op eigen initiatief lopen; de route vind je op 
onze website.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl/wiskundeopstraat



24 25

Sterrenkijkavonden
Heb je nog nooit de kraters op de maan gezien, de ringen van planeet saturnus 
of objecten ver in het heelal? Dan nodigen we je graag uit voor een van onze 
sterrenkijkavonden. Op 27 oktober trappen we het sterrenkijkseizoen af met de 
nacht van de nacht in de blaauw sterrenwacht. vanaf november organiseren we 
weer regelmatig fexibele sterrenkijkavonden, afhankelijk van het weer. en mis de 
landelijke sterrenkijkdagen in februari niet! De publieksavonden in de blaauw 
sterrenwacht zijn een initiatief van het kapteyn instituut onderdeel van de 
Faculty of science and engineering van de rijksuniversiteit groningen, en srOn 
netherlands institute for space research.

 Meer informatie, www.rug.nl/sterrenwacht 

Zpannend Zernike
ZaterDag 6 en ZOnDag 7 OktOber 
twee dagen lang wetenschap voor de hele familie: dat is Zpannend Zernike! Op 
zaterdag 6 oktober in de binnenstad van groningen, op zondag 7 oktober op de 
Zernike campus. Het hele weekend zijn er leuke lezingen en diverse doe–activiteiten. 
Op Zernike kun je je helemaal onderdompelen in een verrassende bètawereld, 
van Dna tot robots. Onze medewerkers en studenten van alle opleidingen laten 
graag zien wat bèta zo zpannend maakt.

 Meer informatie, www.zpannendzernike.nl

FameLab
28 Maart
Famelab is een internationale wedstrijd in wetenschapscommunicatie. Jonge 
wetenschappers moeten indruk maken op jury en publiek... in drie minuten!
De deelnemers kiezen zelf een onderwerp. eerdere jaren kwamen vragen aan 
bod als: ‘Waarom hebben mannen tepels?’ en ‘Zullen we ooit op Mars leven?’ 
Kom kijken naar de regionale finale in Groningen hoe de slimste, grappigste 
en meest formidabele geesten het tegen elkaar opnemen om een plaats in 
de nationale finale te veroveren.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl/famelab 

Festivals
science linX is te vinden op verschillende festivals met exposities, theater en 
experimenten. bijvoorbeeld op noorderzon. Op onze website vind je het ons 
programma voor het komende seizoen.

 Meer informatie, www.sciencelinx.nl
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Wz

Workshop Dna isoleren uit kiwi tijdens Zpannend Zernike
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