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Vol trots presenteren wij ons jaarverslag 2017 

in een eigentijds jasje met een nieuw logo en 

de prachtige slogan ‘ontdek, ervaar, kies’. Onze 

vernieuwde visuele identiteit moet niet alleen 

helder communiceren waar we voor staan maar 

ook waar we naar streven: de juiste student op 

de juiste plek.

De kern van ons beleid is gericht op aanstor-

mende studenten die profiel- en studiekeuzes 

moeten maken. Het opdoen van realistische 

ervaringen binnen het werkveld helpt hen om 

die keuzes bewust te maken, al dan niet in de 

richting van de chemiesector. C3 biedt jonge-

ren niet alleen ervaringen maar ontwikkelt ook 

activiteiten en materialen die passen bij hun 

leefwereld. Dat start al op de basisschool waar 

c3 leerkrachten ondersteunt bij hun lessen in 

onderzoekend en ontwerpend leren. Met be-

hulp van lesmaterialen en de workshops van c3 

zijn ze in staat aantrekkelijke lessen te verzor-

gen die kinderen bewust maken van de wereld 

van chemie en waarin ze de grondbeginselen 

van onderzoek leren. In 2017 ontwikkelen we 

daarvoor de labkaart. Een labjournaal, speciaal 

vormgegeven voor kinderen, waarmee ze de 

chemie van bakken ontdekken.

In 2017 vindt een effectmeting plaats over 

onze communicatiemiddelen en lesmaterialen. 

Hieruit blijkt dat leraren en technische onder-

wijsassistenten zeer enthousiast zijn over het 

aanbod en de inhoudelijke kwaliteit daarvan. 

Ook geven ze aan dat ze meer informatie willen 

ontvangen over de activiteiten. De nieuwe cor-

porate website is een eerste stap om hieraan 

tegemoet te komen. Daarnaast betrekt c3 nog 

actiever leraren en toa’s bij de totstandkoming 

van middelen. Bijvoorbeeld in het kader van de 

ontwikkeling van virtual reality filmpjes en de 

ontwikkeling van onderwijspractica met super 

absorberende polymeren. 

Het jaar 2017 staat ook in het teken van het 

aankomende jubileumjaar 2018 waarin c3  

25 jaar bestaat. Op de relatiebijeenkomst  

in oktober wordt het jubileumprogramma 

Imagination at Work gelanceerd. Scholieren 

werken samen met jonge onderzoekers aan 

de grote vraagstukken van de toekomst rond 

duurzaamheid, water, voedsel, energie en 

gezondheid.  

Het is een bewogen en fantastisch jaar waarin 

we een nieuwe meerjarenstrategie formuleren, 

de ANBI-status verwerven en een mooie en 

functionele kantoorruimte betrekken. C3 is  

er klaar voor om gezamenlijk met alle belang-

hebbenden en partners de komende jaren 

vol de schouders eronder te zetten en mooie 

resultaten te halen. Ik wens u veel plezier met 

het lezen van dit jaarverslag over onze inspan-

ningen in 2017. 

Marijn Meijer

Directeur  

Centrum JongerenCommunicatie Chemie
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Ontdek
4 t/m 12 jaar



De maatschappij van de toekomst vraagt om creatieve, innovatieve en 

talentvolle wetenschappers en technologen. Om aan deze behoefte te 

voldoen, is het zaak om kinderen vroegtijdig te laten kennismaken met 

wetenschap en technologie (W&T) in het algemeen en chemie in het 

bijzonder. Het is de motor achter talentontwikkeling. Dit doet c3 binnen 

haar project ‘Expedition Chemistry’. 

Ontdek 4 t/m 12 jaar
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C3 biedt leerkrachten op het basisonderwijs 

gratis lesmaterialen, activiteiten en ondersteu-

ning bij hun lessen in onderzoekend en ontwer-

pend leren. De kinderlabs die c3 organiseert 

voor grote groepen kinderen bevorderen hun 

chemiebewustzijn. Via prikkelende experimen-

ten, die eenvoudig zijn uit te voeren met huis-, 

tuin- en keukenmiddelen, draagt c3 bij aan hun 

verwondering over de wereld om hen heen.

Uit onderzoek dat c3 in 2016 uitvoert, blijkt dat 

jongeren chemie niet associëren met natuur, 

koken en bakken. Naar aanleiding hiervan 

ontwikkelt c3 in 2017 een les in onderzoekend 

leren over bakken met chemie waarbij scho-

lieren met behulp van labkaarten onderzoek 

doen naar de chemie van cupcakes. Ook werkt 

c3 mee aan een leesboek over pannenkoeken 

bakken van uitgeverij Zwijsen en Stichting  

Kinderen Lezen Techniek. 

Landelijke onderwijsbeurs NOT

3 t/m 5 januari 

Jeugdstad Vlaardingen 

Vrijwilligers van Exxon Mobil organiseren in de 

kerstvakantie in Jeugdstad Vlaardingen een 

kinderlab met c3-materialen.

24 t/m 27 januari

Landelijke onderwijsbeurs NOT  

in Jaarbeurs Utrecht 

C3 is alle dagen aanwezig, presenteert haar 

onderwijsmaterialen en expertise in een stand 

en krijgt bijna 400 aanmeldingen voor de digi-

tale nieuwsbrief. Tijdens de vier beursdagen 

heeft c3 ruim 2.500 leerkrachten en docenten 

gesproken en kennis laten maken met haar 

materialen en activiteiten. Mooi voor het onder-

wijsveld en inspirerend voor het c3-team.



te doen. Samen vragen stellen is de kern van 

wetenschap in het basisonderwijs.” Woorden 

waarmee wetenschapsjournalist Diederik Jekel 

de conferentie ‘Kunst van het afkijken’ opent. 

Hij doet dit samen met Marleen Kamperman. 

Zij is universitair hoofddocent in Wageningen 

en vertelt aan de ruim 200 conferentiedeel-

nemers over plakken en lijm in de natuur.

In de middag krijgen de deelnemers in acht 

workshops handvatten hoe ze een les kunnen 

geven in onderzoekend en ontwerpend leren 

met biomimicry. De workshops worden gegeven 

door professionals van Stichting BiomimicryNL, 

Naturalis, Huijgens Lab, Natuur- en milieuedu-

catie van de Gemeente Den Haag en c3. Na af-

loop van de conferentie worden handleidingen, 

lesbrieven en werkbladen online aangeboden 

zodat ook leerkrachten die niet aanwezig zijn, 

met dit onderwerp aan de slag kunnen in hun 

lessen. C3 krijgt van veel deelnemers lovende 

feedback over deze conferentie.

“ Was een mooie, 
inspirerende 
middag. Dank!” 

Reactie op Facebookpagina c3
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29 maart 

Techniekrijk Tilburg

Op de informatiemarkt krijgen leerkrachten en 

leiding van buitenschoolse opvang proeven-

boekjes van c3 mee. 

10 mei

Conferentie ‘Kunst van het afkijken’  

op de Haagse Hogeschool

In het kader van Jet-Net junior organiseren 

C3 en de Haagse Hogeschool de conferen-

tie ‘Kunst van het afkijken’ rondom het the-

ma onderzoekend en ontwerpend leren met 

biomimicry. Achterliggende gedachte is dat de 

natuur mensen en bedrijven kan inspireren en 

helpen bij hun zoektocht naar oplossingen voor 

problemen of het ontwikkelen van producten. 

Leerkrachten, pabo-studenten en andere geïn-

teresseerden nemen deel aan het interessante 

en kosteloze programma. 

“Kinderen zijn al wetenschappers. Ze stellen 

al waarom-vragen. Je hoeft het alleen samen 

Workshop biomimicry



30 mei

Wetenschapsbattle VUURVLIEGEN 

C3 organiseert dit jaar voor het eerst, in sa-

menwerking met de KNCV, de spannende battle 

VUURVLIEGEN waarbij leerlingen uit het basis-

onderwijs bepalen welke wetenschapper het 

beste zijn of haar onderzoek voor het voetlicht 

kan brengen. De achterliggende gedachte is 

dat wie zijn onderzoek kan uitleggen aan een 

negenjarige, dat aan iedereen kan. Door deel te 

nemen aan VUURVLIEGEN leren wetenschap-

pers hun onderzoek helder en overtuigend te 

presenteren. Tegelijkertijd ervaren kinderen 

met welke interessante vraagstukken weten-

schappers in de chemie zich bezighouden. 

Tijdens deze eerste editie van VUURVLIEGEN 

pitchen vijf onderzoekers van de universiteiten 

Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Utrecht 

hun wetenschappelijke onderzoek voor 100 

leerlingen van basisschool De Rozenhorst.  

De kinderen beoordelen de presentatie van 

Frans Dekker over nanodeeltjes als de beste. 

Deze wetenschapper uit Utrecht krijgt na stem-

ming de VUURVLIEGtrofee 2017 overhandigd.

Van de presentaties van de wetenschappers 

maakt c3 leuke en toegankelijke filmpjes voor 

het basisonderwijs. C3 ontwikkelt lessen in 

onderzoekend leren bij de filmpjes en stelt ze 

gratis beschikbaar via haar website. Zo is het 

materiaal beschikbaar voor alle leerkrachten 

en kunnen ze het gebruiken om hun leerlingen 

te laten ontdekken hoe aantrekkelijk weten-

schappelijk onderzoek is.

Leuke en 
toegankelijke 
filmpjes voor het 
basisonderwijs.
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4 t/m 8 oktober

Generation Discover festival in Den Haag

Het Haagse Malieveld staat voor de tweede 

keer vijf dagen lang in het teken van weten-

schap en technologie. Tijdens het Generation 

Discover festival organiseren Shell en partners 

tal van activiteiten om de ontdekkers van de 

toekomst te inspireren. Ruim 30.000 bezoekers 

maken spelenderwijs kennis met wetenschap 

en technologie. C3 organiseert in samen-

werking met enthousiaste Shell-vrijwilligers 

doorlopende workshops ‘Los het mysterie op’ 

in de maakdome.

26 juli 

Kinderlab Jeugddorp Leiden

Tijdens het kindervakantieproject Jeugddorp 

Leiden worden twee weken lang de leukste 

activiteiten georganiseerd voor 200 kinderen 

tussen de zes en twaalf jaar. C3 verzorgt een 

kinderlab met de zomerproeven ‘Bruisraket’ en 

‘Bellenblaas maken’. 

Generation Discover festival in Den Haag



vanaf 7 oktober

Kinderlab Omniversum Den Haag

Tijdens drie weekenden in oktober organiseert 

c3 in opdracht van het Omniversum een kin-

derlab met proeven. De proeven sluiten aan bij 

de film ‘Amazing Caves’, over wetenschappers 

die onderzoek doen naar bacteriën die onder 

extreme omstandigheden leven. De kinderen 

onderzoeken onder begeleiding van studenten 

welke vloeistoffen bevriezen, hoe je vloeistoffen 

kunt stapelen en hoe bacteriën van mens tot 

mens worden doorgegeven. Ouders en kinderen 

zijn enthousiast over de activiteiten en zien het 

als een mooie aanvulling op hun bezoek aan 

het Omniversum. 

Aantal deelnemende kinderen: 141

Docentenavond

In dezelfde maand organiseert Omniversum 

een educatieve avond voor leerkrachten en 

docenten. C3 zorgt voor een spectaculaire 

gastpresentatie waarbij de deelnemers in de 

loop van de avond, tot hun grote verbazing, 

ontdekken dat zijzelf onderdeel zijn van een 

experiment over bacteriën.

5 december

Lancering labkaart  

‘Ontdek de chemie van bakken’ 

Om kinderen bewust te maken van de chemie 

achter voedselbereiding, ontwikkelt c3 een les 

rondom het bakken van cupcakes. Kinderen 

gaan bij het cupcake-experiment aan de slag 

als een echte (voedings)wetenschapper en 

proberen antwoord te krijgen op onderzoeks-

vragen: “Wat gebeurt er als je gaat variëren op 

het recept? Kun je dat verklaren?” Tijdens het 

cupcake-experiment leren ze de grondbeginse-

len van onderzoek en ontdekken ze meer over 

de chemie van bakken. De labkaart is een spe-

ciaal voor kinderen vormgegeven labjournaal 

waarin ze hun bevindingen kunnen noteren.  

De lancering van de labkaart is op 5 december 

en niemand minder dan Sinterklaas neemt het 

eerste exemplaar in ontvangst.
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Kinderlab Omniversum Den Haag



9 december 

Haags Technologie Festival

Kinderen ervaren het plezier van onderzoekend 

leren op dit festival. Met materialen van c3 

lossen ze een mysterie op. 

27 december t/m 7 januari

Jeugdlab Universiteitsmuseum Utrecht

Wetenschappelijke winterpret voor kinderen 

waarbij ze onderzoeken hoe de natuur reageert 

op de koude winterdagen. C3 is erbij met coole 

experimenten.

27, 28 en 29 december

Jeugdstad Vlaardingen

Vrijwilligers van Exxon Mobil organiseren in de 

kerstvakantie in Jeugdstad Vlaardingen een 

kinderlab met c3-materialen.

Jet-Net Junior

In 2014 start het project ‘Parels maken’ als 

onderdeel van Jet-Net Junior. Het doel is  

beter W&T-onderwijs voor kinderen op de 

basisschool. Samen met het Wetenschaps-

knooppunt Zuid-Holland brengt c3 bedrijven  

en basisscholen bij elkaar. C3 vertaalt, in 

samenwerking met het bedrijf, een actueel 

vraagstuk tot lessen in onderzoekend leren. 

De lessen stimuleren de onderzoekende en 

probleem oplossende houding van kinderen.

In 2017 wordt het netwerk uitgebreid met de 

pabo’s in de regio Zuid-Holland. Bij de Haagse 

Hogeschool en Inholland pabo’s worden work-

shops verzorgd voor tweedejaars studenten. 

Ze krijgen handvatten hoe zij zelf in klas aan 

de slag kunnen met lessen onderzoekend en 

ontwerpend leren rond real-life casussen uit 

het bedrijfsleven.
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Profiel kiezen
12 t/m 14 jaar



Bepalen welk type studie of beroep bij je past, is voor scholieren niet 

altijd gemakkelijk. C3 ontwikkelt materialen, activiteiten en workshops 

voor het voortgezet onderwijs die eraan bijdragen dat scholieren hun 

talent in de chemie of life sciences kunnen ontdekken. Door scholieren 

op realistische wijze in aanraking te brengen met deze wereld, kunnen 

ze goed geïnformeerd overwegen of deze sector bij hen past en juiste 

keuzes in profiel en studie maken. 

Exact wat je zoekt

Exact wat je zoekt is een project dat bestaat uit 

diverse activiteiten die jongeren een realistisch 

beeld moeten geven in studie- en beroepsmo-

gelijkheden in de natuurkunde en scheikunde. 

De bedoeling van alle activiteiten binnen dit 

project is dat middelbare scholieren een  

beargumenteerde keuze kunnen maken met 

betrekking tot een vervolgstudie. 

Samen met opleidingsinstituten voor mbo, hbo 

en wo, het bedrijfsleven en brancheverenigin-

gen maakt c3 het mogelijk dat jongeren chemie 

gerelateerde studie- en beroepsmogelijkheden 

ervaren. Het opdoen van meerdere ervaringen 

vormt de basis voor de juiste beeldvorming.  

De websites exactwatjezoekt.nl en  

mijnscheikunde.nl, interactieve stands bij 

evenementen voor studie- en beroepskeuze en 

de inzet van contextrijke lesmaterialen dragen 

eraan bij dat jongeren een realistisch beeld 

krijgen van de chemiesector. Ook verricht een 

stagiaire uitgebreid onderzoek naar de moge-

Voortgezet onderwijs

lijkheden van inzet van virtual reality en wordt 

een eerste filmconcept ontwikkeld met mede-

werking van BASF. 

 

In 2017 levert het project de volgende resul-

taten op:

• Bezoekers website: 35.672

• De workshop Gastles en Didactiek voor tech-

nici uit het bedrijfsleven is vijf keer gegeven 

met een gemiddelde beoordeling van een 8,3 

• Aantal leerlingen bereikt 

- via evenementen: 600  

- via niet-docenten: 1.080 

- via docenten: 73.000

• Aantal docenten bereikt  

- via evenementen: 1.600 

- via publicaties: 5.000
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Exact wat je zoekt



PROEF!

Sinds 2007 werkt c3 samen met Domein  

Applied Science (DAS) om jongeren een rea-

listisch beeld te geven over hbo-opleidingen  

en beroepen binnen de Applied Sciences.  

De PROEF!-campagne bestaat op dit moment 

uit de website proef.info en de app Prapp! voor 

studieoriëntatie. In 2017 optimaliseert c3 de 

app om de gebruikerservaring te verbeteren. 

Ook investeert c3 in SEO-optimalisatie van 

de website en Google AdWords voor hogere 

zichtbaarheid en meer bezoekers. In het najaar 

zorgt een banner op de website scholieren.

com eveneens voor een flinke toename in het 

bezoekersaantal. 

Om een goed beeld te krijgen van het effect van 

de PROEF!-campagne start in 2017 een uit-

gebreide evaluatie. Een panel van 24 havisten 

met een natuurprofiel wordt elke 3 maanden 

geïnterviewd over hun oriëntatie op studie en 

beroep. Ook wordt ze gevraagd naar hun erva-

ringen met de app en de website. De jongeren 

geven aan dat ze de website mooi en overzich-

telijk vinden. Prapp! vinden ze een handige app; 

vooral de games zijn leuk. Binnen de website 

en de app zien ze graag als aanvulling welke 

opleidingen er nog meer zijn naast de DAS- 

opleidingen. Bij voorkeur zien de scholieren  

de app ingericht met alle opleidingen. 

• 18.500 bezoekers op Proef.info  

(een stijging van 167% t.o.v. 2016) 

• 2.017 installaties van de app Prapp!

• 3.000 splitters uitgedeeld binnen de doel-

groep; een gadget voor de mobiele telefoon 

waarmee de website wordt gecommuniceerd

• 7.500 flyers uitgedeeld
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Prapp vinden ze 
een handige app; 
vooral de games 
zijn leuk. 

Prapp!



Wat wil je later worden? Bij de profielkeuze op het voortgezet onder  -

wijs komt deze vraag voor scholieren opeens razendsnel dichterbij.  

De activiteiten van c3 laat scholieren kennismaken met de beroepen  

en studies uit de wereld van chemie en life sciences.

Gastles Kunststof overal 

De gastles ‘Kunststof overal’ ontwikkelt c3 in 

samenwerking met de Federatie Nederlandse  

Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) voor 

leerlingen van de tweede klas van het vmbo. 

Professionals uit de kunststofindustrie volgen 

eerst een didactische cursus bij c3 alvorens 

ze de kosteloze gastles op scholen verzorgen. 

In 2017 gaan de eerste gastlessen ‘Kunststof 

overal’ van start en de reacties uit het onder-

wijs zijn bijzonder enthousiast. 

In de 100-minuten durende gastles vertelt een 

expert uit de kunststofindustrie meer over het 

werkveld en spelen de leerlingen in groepjes 

het spel ‘kraak de kunststofcode’. Leerlingen 

gaan aan de slag met de speciaal ontwikkelde 

Profiel kiezen 12 t/m 14 jaar

“ Het is altijd een mooie bevestiging als  

iemand uit het bedrijfsleven hetzelfde zegt 

als wat er tijdens de les gezegd wordt”  

Docent

kunststofkoffer die uit meerdere lagen is opge-

bouwd. In elke laag komt een onderdeel uit het 

productieproces van kunststoffen aan bod.  

De gastles eindigt met een klassikale quiz.
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In 2017:

• krijgen 32 klassen een gastles op school

• worden meer dan 700 leerlingen bereikt

• geeft 100% van de docenten aan dat de  

gastles een toevoeging is op de reguliere les   

• geeft 88% van de leerlingen aan na de gastles 

een beter beeld te hebben van de kunststof-

industrie

• is de website kunststofoveral.nl vernieuwd 

met actuele informatie over de kunststof-

sector en de gastles

“  Ik vind het  
spel superleuk 
en leerzaam” 
Leerling

Gastles Kunststof overal



18 maart

Techniekdag Oss

Deze techniekdag voor kinderen t/m 14 jaar 

gaat over de boeiende wereld van bèta en tech-

niek. Ze ontdekken de wereld van chemie met 

de proevenboekjes van c3.

23 maart 

Bètatechniekdag Harderwijk

De Bètatechniekdag richt zich op de bèta-

docent van het voortgezet onderwijs. C3 geeft 

deze dag werkgroepen waarin deelnemers 

ervaren hoe je uitdagende lessen kunt geven 

over laboratorium- en procestechniek.

4 april 

Scheikundestudiedag Nijmegen  

voor scheikundedocenten en TOA’s 

Tijdens de jaarlijkse studiedag voor scheikun-

dedocenten en TOA’s, georganiseerd door het 

vaksteunpunt scheikunde in Nijmegen, verzorgt  

c3 in 2017 drie werkgroepen om docenten 

te ondersteunen om chemische innovatie de 

klas in te brengen. In de werkgroep ‘wedstrijd-

chemie’ krijgen de deelnemers verschillende 

bewijsmaterialen voorgeschoteld, afkomstig 

van een chemical crime scène. De opdracht is 

om met proefjes en analyses steeds één ver-

dachte te elimineren en zo uiteindelijk de dader 

op te sporen. Zoals elk jaar nemen de winnaars 

de felbegeerde c3 wedstrijdchemietrofee mee  

naar huis.

19 april

Congres NVON Den Haag

Op dit congres voor docenten natuurweten-

schappen en technologie staat c3 met een 

stand en geeft een workshop over medicijnen 

in het milieu.
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Scheikundigestudiedag Nijmegen



Juni

Scholierenlab Stichting Polytechnic  

College Surinam 

Beroepsopleidingeninstituut PTC Surinam 

organiseert een scholierenlab op hun eigen 

locatie in Paramaribo en gebruikt daarvoor 

materialen van c3.

3 en 4 november 

Woudschoten Chemie Conferentie

C3 verzorgt ieder jaar diverse werkgroepen voor 

docenten en TOA’s op de Woudschoten Chemie 

Conferentie in Zeist. Dit jaar staan de werk-

groepen in het teken van de nieuwe gastles 

over papier, de mogelijkheden van virtual en 

augmented reality in beroepenvoorlichting en 

de samenwerking tussen scholen en bedrijven. 

Tijdens de conferentie presenteert c3 zich met 

een nieuwe stand, vormgegeven in de nieuwe 

huisstijl.

15 en 16 december

WND conferentie Zeist

Op deze conferentie voor docenten natuur-

kunde presenteert c3 zich met een stand.

De mogelijkheden 
van virtual en 
augmented  
reality.
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Scholierenlab Stichting PTC Surinam

Woudschoten Chemie Conferentie
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14 t/m 18 jaar

Studie kiezen



scholieren en hun ouders. Jongeren ervaren  

bij een LED wat de beroepsmogelijkheden zijn 

in een laboratorium. Ze doen proeven in het  

lab en gaan in gesprek met medewerkers van 

het bedrijf. Ouders zijn ook welkom en krijgen  

informatie over relevante opleidingen en het 

werkveld. C3 verzorgt het draaiboek, de com-

municatie en promotie. Bij elke LED wordt  

er nauw samengewerkt met de regionale 

onderwijsinstellingen zodat er een volledig 

programma kan worden aangeboden. 

In 2017 worden er Lab Experience Days  

georganiseerd bij Mercachem in Nijmegen, 

RIKILT/NVWA in Wageningen en Wetsus in 

Leeuwarden. 

• Gemiddelde beoordeling leerlingen: 8,2

• gemiddelde beoordeling ouders: 8,3

• 97% van de leerlingen heeft een beter  

beeld van het werk in het lab

Studie kiezen 14 t/m 18 jaar

Gastles papier

In 2017 ontwikkelt c3 in opdracht van de  

Koninklijke VNP een gastles over leren en  

werken in de papierindustrie. In deze gastles 

ontdekken leerlingen hoe papier gemaakt 

wordt. Tijdens een wedstrijd-practicum ervaren 

ze hoe belangrijk teamwork is en welke facto-

ren van belang zijn om goed papier te maken.  

Met een filmquiz wordt getest of ze goed heb-

ben opgelet tijdens de introductie en het prac-

ticum. Om de gastles te kunnen verzorgen zijn 

medewerkers van de papierfabrieken opgeleid 

door c3, met een aangepaste workshop  

 ‘Gastlesgeven en Didactiek’. 

• In 2017 leidt c3 25 ambassadeurs op en de 

eerste zes gastlessen worden gegeven.

Lab Experience Days

Sinds 2011 verzorgt c3 de Lab Experience Days 

(LED). Een Lab Experience Day is een open dag 

bij laboratoriumbedrijven voor middelbare 

Het bepalen van welk type studie of beroep bij je past, is voor scholie-

ren niet altijd even makkelijk. C3 biedt activiteiten en open dagen die 

scholieren helpen om hun talenten te ontdekken in de chemie en life 

sciences. Ook biedt c3 hen ondersteuning bij de voorbereiding voor het 

examen scheikunde.
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Lab Experience Days

Gastles papier

https://www.c3.nl/kalender/hoe-geef-gastles/


Virtueel meelopen 

In deze rubriek van exactwatjezoekt.nl bloggen 

studenten en professionals over hun leven. 

We volgen ze een werkweek om scholieren een 

kijkje in hun wereld te geven. Zo krijgt een leer-

ling te zien wat voor uitdagingen een proces-

technoloog tegenkomt of hoe een week aan de 

universiteit eruit ziet. 

7 professionals/studenten bloggen in 2017 over 

hun werkweek of studieweek en samen maken 

zij 125 foto’s en 9 filmpjes voor de website.  

De pagina’s worden ruim 2.000 maal bezocht.

Mijnscheikunde.nl

De website mijnscheikunde.nl is ook in 2017 

een bron van extra uitleg en oefening bij het 

scheikundecurriculum. De website biedt  

oefenopgaven, gesorteerd op onderwerp,  

oude examens en filmpjes waarin lastige  

scheikundige concepten worden uitgelegd. 

De website mijnscheikunde.nl is onderdeel van  

een netwerk van websites waarin zowel vak-

inhoud als informatie over opleidingen en be-

roepen aan bod komen. De websites verwijzen 

onderling naar elkaar, zodat leerlingen een-

voudig kunnen navigeren tussen bijvoorbeeld 

oefeningen en informatie over vervolgopleidin-

gen. De andere websites binnen dit netwerk 

zijn exactwatjezoekt.nl, natuurkunde.nl en 

sciencespace.nl.

Bezoekersaantal: 32.143 

Geregistreerde docenten op het  

docentenforum:  230
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Virtueel meelopen



Januari

Week van de procestechniek

Tijdens deze week in januari krijgen vmbo- 

leerlingen de kans een kijkje te nemen bij  

een bedrijf uit de procesindustrie. De bedrijfs-

bezoeken leiden tot een helder beeld bij de 

jongeren over het werk en de carrièremogelijk-

heden in de maintenance en procestechniek. 

C3 zorgt voor de landelijke coördinatie van  

deze week en ondersteunt de deelnemende 

bedrijven met een handboek, voorbereidende 

lessen en een basispresentatie. 

In veel regio’s is de Week van de Procestechniek 

inmiddels een vast evenement in de jaarplan-

ning van zowel scholen en bedrijven. 

• 75 bedrijven, 3.000 leerlingen 

• Regio’s: Midden- en Noordoost-Brabant, Zee-

land en West-Brabant, Twente, Gelderland, 

Zuid-Holland, Overijssel en Oost-Nederland, 

Zuid-Limburg, Utrecht, Midden-Nederland  

“ Kan ik mij alvast 
aanmelden?  
Ik wil hier later 
wel werken!” 
Enthousiaste leerling
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Procesindustrie



12 maart

DAS Conferentie Applied Science

C3 geeft een workshop over het studiekeuze-

proces vanuit het perspectief van de student 

én de hogeschool.

25 maart

Lab Experience Day bij Mercachem:  

23 leerlingen samen met hun ouders

Mercachem doet onderzoek in opdracht van 

internationale bedrijven en instellingen naar 

het maken van (nieuwe) chemische stoffen 

voor toepassingen zoals de ontwikkeling van 

medicijnen, geur- en smaakstoffen en functi-

onele materialen. De opleidingsinstituten ROC 

Rijnijssel, de HAN en Wageningen University  

& Research werken mee aan deze dag en ver-

zorgen een presentatie en/of stand tijdens  

de opleidingenmarkt.

22 juni

Landelijke Dag Platform PIE VMBO  

Veenendaal

C3 demonstreert in een workshop aan  

vmbo-docenten hoe je een interessante  

les in procestechniek kunt geven.
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13 januari 

Congres NIBI in Lunteren

Met een drukbezochte stand presenteert c3 

een gratis bordspel over beroepen binnen de 

7 bètawerelden. Leerlingen kunnen het spel 

binnen een lesuur in groepjes spelen in de klas. 

De biologiedocenten op het congres NIBI zijn 

bijzonder geïnteresseerd.

18 en 19 januari

Spots on Jobs in Den Haag

Spots on Jobs is dé beurs voor opleiding & be-

roep waar 3.246 vmbo-leerlingen kennismaken 

met beroepen, sectoren, branches en bedrijven 

binnen de regio Haaglanden. C3 is erbij en geeft 

de scholieren met haar workshops een kijkje 

in de wereld van de proces- en laboratorium-

techniek en maintenance door een voedsel-

onderzoek, het maken van stuiterballen en een 

kennismaking met elektrotechnische storingen. 

Lab Experience Day bij Mercachem

Onderwijsadvies op Lab Experience Days



7 oktober

Weekend van de Wetenschap:

Lab Experience Day bij Wetsus, Leeuwarden:  

49 leerlingen samen met hun ouders 

Wetsus is een bedrijf dat onderzoek doet op 

het gebied van duurzame waterbehandelings-

technologie. Samen met haar partners levert 

Wetsus zo een belangrijke bijdrage aan de 

oplossing van de wereldwaterproblematiek.  

De dag wordt geopend door de heer Cees Buis-

man, directeur van Wetsus. Vervolgens gaan 

de scholieren het laboratorium in en zelf aan 

de slag met experimenten. De opleidingsinsti-

tuten MBO Life Sciences en L&S Leeuwarden 

werken mee aan deze Lab Experience Day. Er is 

een plenaire presentatie voor de ouders en een 

informatiemarkt voor ouders en leerlingen. 

Lab Experience Day bij RIKILT en NVWA, Wage-

ningen: 26 leerlingen samen met hun ouders

RIKILT is een bedrijf dat op een hoogwaardige 

manier methoden ontwikkelt om voedsel te 

analyseren. NVWA bewaakt de veiligheid van 

voedsel en consumentenproducten.  

Het programma wordt geopend door de heer 

Robert van Corgom, directeur van RIKILT. 

Daarna gaan de vmbo- en havoscholieren het 

laboratorium in en gaan ze zelf aan de slag met 

experimenten. De opleidingsinstituten ROC 

Rijnijssel en Wageningen University & Research 

werken mee aan deze dag. Ouders krijgen een 

plenaire presentatie en er is een informatie-

markt voor ouders en leerlingen.

12 oktober

Study Experience Zaandam

Tijdens de study experience day maken vmbo-, 

havo- en vwo-leerlingen via experimenten  

kennis met de opleidingen binnen de chemie. 

31 oktober

Lancering Imagination at Work tijdens  

relatiebijeenkomst

Imagination at Work is een nieuw programma 

van c3 en wordt gelanceerd in het kader van het 

aankomende jubileumjaar 2018. Via Imaginati-

on at Work gaan scholieren voor hun profiel- of 

sectorwerkstuk aan de slag met experts van 

bedrijven en universiteiten. De onderwerpen 

gaan onder andere over duurzaamheid, voe-

ding en klimaat. Door de samenwerking maken 

scholieren kennis met de wereld van chemie 

en life sciences en ze ervaren hoe ze zelf een 

bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor 

belangrijke vraagstukken.
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6 dagen in november

Jet-Net Careerdays West in Delft, Jet-Net 

Careerdays Noord in de IJshallen Zwolle en  

Jet-Net Careerdays Zuid in de TU Eindhoven

C3 is dit jaar aanwezig bij de Careerdays 

in diverse regio’s. Tijdens deze dagen 

maken 4 havo- en 5 vwo-leerlingen bij c3 

actief kennis met de 7 bètawerelden en 

ontdekken ze welke wereld het beste bij hen 

past. Ze spelen een levensgroot bordspel, 

waarbij ze vragen beantwoorden, begrippen 

omschrijven of concepten tekenen. Na het 

spel kiezen leerlingen een bètawereld die bij 

hen past, versieren zichzelf en elkaar met 

accessoires van die wereld en poseren voor de 

polaroidcamera. De foto’s die ze mee naar huis 

nemen, vormen meteen een geheugensteuntje 

voor de website exactwatjezoekt.nl.

• 500 scholieren bezoeken de stand van c3

• Beoordeling van de activiteit door de 

leerlingen:  West: 8,2 Noord: 8,5 Zuid: 8,6

3 t/m 12 december

Finale IJSO 2017 Nijmegen

De IJSO is een internationale wedstrijd voor 

leerlingen tot 15 jaar van de havo en het vwo. 

C3 is inhoudelijk betrokken bij het opstellen 

van de wedstrijdvragen.

5 t/m 7 december

CHAINS Veldhoven

C3 presenteert op deze chemieconferentie 

op ludieke wijze haar jubileumprogramma 

Imagination at Work. Het doel van de  

actie is om wetenschappers te werven  

die jongeren gaan begeleiden bij hun  

sector- of profielwerkstuk.

14 december 

TOA-congres Wageningen

Bij de werkgroepen van c3 ontwerpen  

de congresdeelnemers zelf mee aan  

nieuwe onderwijspractica over super 

absorberende polymeren.
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TOA-congres Wageningen

Jet-Net Careerdays West in Delft
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Algemeen



ANBI- status

C3 krijgt in 2017 de ANBI- status en is daarmee 

officieel een stichting met een algemeen nut. 

Particulieren en bedrijven die c3 steunen met 

een donatie kunnen dit fiscaal aftrekken.

Artikel Trouw over slijm

Zelf slijm maken is dit jaar een ware trend bij 

kinderen. Om het slijm te fabriceren maken 

ze onder andere gebruik van lenzenvloeistof. 

Dagblad Trouw zoekt uit wat de gevaren zijn en 

interviewt daarvoor  Marijn Meijer,  directeur 

van c3. 

NetwerkenAlgemeen
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C3 werkt samen met verschillende partijen en 

participeert in meerdere netwerken. De vaste 

partner- organisaties KNCV, VNCI, OVP, NWO en 

DAS bieden zowel inhoudelijke als financiële 

ondersteuning. Naast de vaste partners werkt 

c3 samen met haar projectpartners: bedrijven, 

onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. 

C3 maakt ook onderdeel uit van verschillende 

netwerken binnen de chemische sector. 

Hieronder staan enkele van de netwerken 

waarbinnen c3 samenwerkt nader toegelicht.

Jongeren en Technologie Netwerk Nederland

C3 participeert al sinds 2002 in het Jongeren 

en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). 

Jet-Net is een samenwerking tussen bedrij-

ven, onderwijs en overheid met als doel havo/

vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van 

bèta en technologie en hen te interesseren  

voor een bètatechnische vervolgopleiding.  

C3 is lid van het kernteam van Jet-Net en 

neemt actief deel aan evenementen zoals de 

Jet-Net Careerdays en de webcast. Jet-Net 

Junior is in 2013 van start gegaan en richt zich 

op het basisonderwijs. Jet-Net Junior stimu-

leert de natuurlijke interesse van kinderen voor 

Wetenschap & Technologie. C3 participeert in 

Jet-Net Junior voor het landsdeel Zuid-Holland 

samen met Shell, Siemens, Unilever en het 

wetenschapsknooppunt van TU Delft. 

TecWijzer is de nieuw opgerichte infrastructuur 

tussen het bedrijfsleven en het onderwijs op 

alle niveaus en leeftijd. C3 ondersteunt en helpt 

deze nieuwe organisatie waar mogelijk.

Promotie proces- en laboratoriumtechniek

C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie 

Proces- en laboratoriumtechniek Nederland 

(PPN). De leden van het PPN-netwerk houden 

zich bezig met de promotie van mbo-opleidin-

gen en beroepen in de laboratorium- en  

procestechniek onder jongeren. 

Zelf slijm maken

https://www.trouw.nl/samenleving/mijn-dochter-maakt-graag-slijm-maar-hoe-zit-het-met-die-hoofdpijn-~a8cfd277/
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de jongeren deze ervaring meenemen bij hun 

overwegingen als het gaat om de keuze voor 

hun profiel of studie? In samenwerking met 

Techniektalent.nu geeft c3 kosteloze trainin-

gen Gastles & Didactiek aan professionals die 

bereid zijn de liefde voor hun vak te delen met 

de jeugd.

Bedrijvenpartners

 Diverse bedrijven  zijn betrokken bij het werk 

van c3. Zij zetten hun deuren open voor scho-

lieren of c3-events of steunen c3 financieel.  

Ieder jaar organiseert c3 een relatiebijeen-

komst om de partners te bedanken voor hun 

bijdrage en te betrekken bij de voortgang van 

de werkzaamheden. Dit jaar staat de bijeen-

komst in het teken van het aankomende 

jubileum en krijgen de gasten een professio-

nele workshop in moleculair koken. Na afloop 

is er een gezellig buffet met alle zelfbereide 

gerechten. Dit jaar stuurt c3 alle relaties een 

nieuwjaarskaart in plaats van een kerstkaart. 

Met de nieuwjaarkaart wordt op ludieke wijze 

het jubileumjaar 2018 aangekondigd.

Onderwijs, studievoorlichting en 

beroepenoriëntatie

C3 participeert in het scheikunde voorlichters-

netwerk. Doel is het uitwisselen van ervaringen 

over onder andere het geven van voorlichting 

aan middelbare scholieren. Het netwerk be-

staat uit voorlichters van chemie gerelateerde 

universitaire opleidingen. In samenwerking  

met het SLO en de chemiedidactici coördi-

neert en ondersteunt c3 de vakcoördinatoren 

scheikunde van de bètaregionale steunpunten 

(netwerken VO-HO). 

C3 is ook betrokken bij de Human Capital Agen-

da van de Topsector Chemie. Naast het ontwik-

kelen van activiteiten hiervoor, neemt c3 deel 

aan de analyse rondom de arbeidsmarkt voor 

chemici en verwante sectoren.

Samenwerking met Techniektalent.nu

Een gastles of bedrijfsbezoek is fantastisch 

voor jongeren om kennis te maken met beroe-

pen en productieprocessen. Maar hoe geef je 

ze als gastdocent op aansprekende manier 

een realistisch beeld hierover? En zodanig dat 

Presentatie gastles papier

https://www.c3.nl/producten/bedrijven/


Bestuur 2017

Het c3 bestuur is verantwoordelijk voor 

het reilen en zeilen van Centrum Jongeren-

Communicatie Chemie. Het bestaat uit de 

vertegenwoordigers van de vaste c3-partners.

• Gerrit van Meer 

(voorzitter t/m 1 september 2017) 

Decaan Bètawetenschappen  

Universiteit Utrecht

• Lutgarde Buydens 

(voorzitter vanaf 1 september 2017) 

Decaan Bètawetenschappen  

Radboud Universiteit

• Colette Alma-Zeestraten 

Algemeen directeur VNCI

• Jan-Willem Toering 

Directeur KNCV

• Hans Koole 

Bestuursvoorzitter OVP

• Marja Krosenbrink-Gruijters 

Bestuurslid DAS

Team C3

Het c3-team bestaat uit mensen met een  

chemische of daaraan verwante opleiding.  

Zij begrijpen het vakgebied inhoudelijk en  

zijn bekend met het chemische werkveld.  

De belevingswereld van kinderen en jongeren  

is continu in beweging. De teamleden zijn in 

staat om educatieve materialen te ontwikkelen 

en inspirerende activiteiten op te zetten die 

hier nauw bij aansluiten en jongeren helpen 

bij het maken van een bewuste studiekeuze. 

Het team krijgt ondersteuning van studenten, 

stagiair(e)s en co-makers.

C3-raad

C3 heeft sinds 2008 een c3-raad. De leden  

komen uit het bedrijfsleven, brancheverenigin-

gen en onderwijsinstellingen. De raadsleden 

komen een keer per jaar samen tijdens een 

bijeenkomst en tijdens een of meer expert-

bijeenkomsten. De c3-raad is een adviesraad, 

klankbordgroep en denktank voor c3 over  

nieuwe richtingen of stappen in beleid of visie.

Personeel en organisatie
Leden 

Cees-Jan Asselbergs (Deltalinqs)

Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek)

Astrid Bulte (Freudenthal Instituut Utrecht)

Monique Bruining (DPI, DSM)

Nelleke Corbett (Ministerie van Economische 

Zaken)

Huib van Drooge (NVON)

Martin Goedhart (Rijksuniversiteit Groningen)

Noortje de Graaf (NNV)

Brigitte van Helden (STP)

Hanno van Keulen (Windesheim)

Emiel de Kleijn (SLO)

Annelie Kohl (Shell)

Tanja Kulkens (NWO)

Arne Mast (arnemast.nl)

Gerrit van Meer (Universiteit Utrecht)

Miek Scheffers – Sap (Technische Universiteit 

Eindhoven)

Wendy Tijssen (Arbo Support Industrial Safety)

Onno de Vreede (VNCI)

Eugene Wijnhoven (Uitgeverij Malmberg)

Voorwoord26 Ontdek Profiel kiezen Studie kiezen Algemeen



Stuurgroep Exact wat je zoekt 

De partners in de Stuurgroep Exact wat je zoekt 

geven inhoudelijke sturing aan dit project met 

uiteindelijk doel dat scholieren weloverwogen 

keuzes maken op de middelbare school en de 

juiste student op de juiste plek komt.

• Akkie Jonkman  

(AkzoNobel Specialty Chemicals)

• Annelie Kohl (Shell)

• Anne-Lotte Masson  

(Domein Applied Sciences)

• Cristina Martinez  

(The Dow Chemical Company)

• Kirsten Pegels (BASF Nederland BV)

• Marian de Regt  

(Opleidingsfonds Procesindustrie OVP)

• Onno de Vreede (VNCI)

C3.nl 

13.926 bezoekers

C3.nl/kids 

70.149 bezoekers

exactwatjezoekt.nl

35.672 bezoekers

mijnscheikunde.nl 

32.143 bezoekers

proef.info 

18.500  bezoekers

kunststofoveral.nl 

4.411 bezoekers

Online
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onderwijsmiddelen.C3.nl 

8.459 bezoekers

Digitale nieuwsbrief 

3.343  abonnees

Facebook 

611 volgers

Linkedin 

587 volgers

Twitter 

1.253 volgers



C3 wil richting de jeugd een realistisch beeld 

scheppen over de chemische sector en de 

beroepen en studies die daarbij horen zodat 

jongeren weloverwogen keuzes kunnen maken 

tijdens hun middelbare schoolperiode. Daarbij 

houdt c3 nauwlettend in het oog wat voor de 

chemische industrie de grote uitdagingen van 

de toekomst zijn. Belangrijk voor de commu-

nicatie richting jongeren zijn nieuwe inzichten, 

producten en processen én het daarbij veran-

derende werkveld. De scholieren van nu zijn  

immers de werknemers die hierin over vijf tot 

tien jaar gaan werken. 

Belangrijke aandachtspunten voor de toekomst 

van de chemische sector zijn:

• Geen uitstoot van CO2 meer.

• Grote vraagstukken rond water, bevolkings-

groei, voedsel, gezondheid, energie en klimaat 

kunnen niet zonder chemie opgelost worden. 

• Het ontstaan van een circulaire economie. CO2  

is moeilijk te hergebruiken maar er  

ontstaan hierover ook nieuwe ideeën. 

• Toenemende digitalisering die zorgt voor klei-

nere, energie-efficiënte, zelfsturende fabrie-

ken waarin onderhoud een grotere rol speelt 

dan bedrijfsvoering. 

Vooruitblik
Een en ander heeft nogal een impact op de 

samenleving. Eten we straks biefstuk gemaakt 

van sojabonen? En lopen er robots rond die  

niet van mensen te onderscheiden zijn? 

En hebben we superkleine maar efficiënte 

chemische fabrieken ter grootte van een hui-

zenblok? En zijn deze dan integraal onderdeel 

van een maatschappij waarin water, grondstof-

fen en energie worden gedeeld met de directe 

(woon)omgeving? 

We weten niet precies hoe lang het duurt 

voordat dit werkelijkheid is maar we weten wel 

dat het vraagt om chemische innovatie, andere 

productieprocessen en werknemers met meer 

digitale en probleemoplossende vaardigheden. 

Op die vraag willen we blijvend anticiperen 

door alle kinderen en jongeren de kans te geven 

deze fascinerende wereld te ontdekken en te 

ervaren zodat ze er vervolgens bewust voor 

kunnen kiezen.  

We kijken uit naar ons jubileumjaar 2018 met 

de officiële kick-off van Imagination at Work, de 

lancering van een vernieuwd contentplatform 

exactwatjezoekt.nl, interactieve filmpjes met 

AR en VR, een conferentie voor het basison-

derwijs en de ontwikkeling van nieuwe lessen 

passend bij de digitale klas. De kracht van c3 

omvat meer dan al deze projecten en activitei-

ten. De waarde zit in wat we er samen van ma-

ken met partners, bedrijven, het onderwijsveld, 

collega-organisaties en andere betrokkenen. 

Voorwoord28 Ontdek Profiel kiezen Studie kiezen Algemeen



29

Centrum

JongerenCommunicatie

Chemie

Loire 150

2491 AK Den Haag

C3.nl


