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Van ’t Hoffs 
Molecuulmodellen
Een workshop voor kinderen over de 
molecuulmodellen van Van ’t Hoff 

De beroemde kartonnen 
molecuulmodellen van Van 
’t Hoff zijn opgenomen in de 
collectie van Rijksmuseum 
Boerhaave. Vanuit de vraag 
om een workshop voor 
kinderen ontstond daardoor 
het idee om die te laten gaan 
over zulke molecuulmodellen. 
Een goed idee, maar ook een 
flinke uitdaging. De ruimtelijke 
bouw van moleculen wordt 
niet voor niets pas in 5-vwo 
behandeld. Hoe vermijd je 
de lastige achterliggende 
scheikundige en wiskundige 
concepten en vertaal je toch 
het werk van Van ’t Hoff naar 
een speelse activiteit voor 
kinderen? 

IN DE KLAS

2021. Figuur 1 laat een kistje zien met steeds 
vier gelijkende molecuulmodellen per vakje, 
maar steeds met een ander aantal isome-
ren. Je zou de kinderen het aantal isomeren 
kunnen laten tellen en vragen een verklaring 
te zoeken, of zelf de vlakken te laten kleu-
ren. Het zagen van de tetraëders bleek best 
tijdrovend en bovendien is de bijpassende 
activiteit niet voldoende speels en uitdagend.
Scheikundedocenten weten dat kinderen het 
erg leuk vinden om modellen te bouwen uit 
de molecuulbouwdozen. De workshop zou 
eenmalig zijn wat de aanschaf van molecuul-
bouwdozen te kostbaar maakt. In de kennis-
makingslesjes (zie verderop) leerden we 
bovendien dat we niet zouden uitkomen met 
de samenstelling, van bijvoorbeeld, de sets 
van Molymod®. 
Na enig uitproberen en prijzen vergelijken 
ontstond het plan om zelf molecuulmodellen 
te bouwen. De keuze viel op houten bollen 

Voor de vaste donateurs van Rijksmu-
seum Boerhave worden regelmatig 
vriendendagen georganiseerd. Dit zijn 

middagen met lezingen met daarnaast soms 
ook activiteiten voor kinderen. Voor de vrien-
dendag van 3 mei jongstleden was het idee 
om het werk van Van ’t Hoff tot onderwerp 
van een workshop te maken.
Bij Binas-docenten is bekend dat Van ’t Hoff 
met zijn modellen liet zien dat voor het be-
grip van moleculen in veel gevallen inzicht in 
de ruimtelijk opbouw nodig is. Zo kwam hij 
ook op de tetraëdrische omringing van het 
koolstofatoom. Met behulp van zijn ruim-
telijke modellen kon Van ’t Hoff vervolgens 
de verschillende aantallen isomeren bij 
verschillende stoffen verklaren.1

Voor de ontwikkeling van de workshop was 
de eerste stap te bepalen of we de model-
len van Van ’t Hoff zouden gebruiken of de 
modernere balletjes- en staafjesmodellen uit 
de molecuulbouwdozen. De tetraëders zijn 
weliswaar vrij abstract, maar gezien de doel-
groep toch wel aantrekkelijk. Je kunt namelijk 
voorbijgaan aan concepten als atomen en 
atoombindingen. Je hoeft er alleen maar op 
te wijzen dat stoffen bestaan uit moleculen 
en dat stofeigenschappen bepaald worden 
door de bouw van die moleculen. En dat 
je moleculen weer kunt voorstellen met de 
kartonnen modelletjes. Echter het knippen, 
vouwen en lijmen van de kartonnen mo-
dellen van Van ’t Hoff leek ons vrij lastig en 
daardoor een minder geschikte activiteit voor 
jonge kinderen. Een volgende denkstap was 
om dan modellen te bouwen van kant en kla-
re tetraëders. Dit idee hebben we uitgewerkt 
in de lockdown tijdens de kerstvakantie van 
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Figuur 1.
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als de centrale koolstofatomen en wattenbal-
len, uitgevoerd met papier-maché-schil, als 
omringende atomen. Beide met een diame-
ter van 40 mm. De atoombindingen zouden 
bestaan uit satéprikkers. In de workshop 
zouden dan de witte ballen eerst gekleurd 
moeten worden. Precies de speelse activiteit 
die we zochten.

Uitproberen
Na bepaling van de vorm was de volgende 
stap de inhoud van de workshop. Het oor-
spronkelijke artikel van Van ’t Hoff laat zien 
dat hij met platte structuurformules niet de 
aantallen isomeren bij verschillende stoffen 
kon verklaren. Waarom levert structuur A 
twee isomeren op, structuur B drie en struc-
tuur C vier? 

Figuur 2.

Dat bracht ons tot het idee om niet de verkla-
ring van Van ’t Hoff centraal stellen, maar zijn 
theorie te gebruiken om enkele situaties te 
simuleren door moleculen te laten bouwen 
en kinderen zich laten verwonderen over 
het ontstaan van de verschillende aantallen 
isomeren.
In aanloop van de workshop deed zich een 
mooie gelegenheid voor om dit idee uit te 
proberen op de doelgroep. In februari zijn 
er natuurlijk de open dagen met kennis-
makingslesjes voor leerlingen van de basis-
school. Op school hadden we de beschikking 
over Molymod® molecuulbouwdozen. 
Als inleiding op de les waren de structuur-
formules van melkzuur en wijnsteenzuur 
op het bord getekend. De leerlingen werd 
verteld dat deze ‘moeilijke uitziende dingen’ 
structuurformules zijn. Deze vormen de taal 
van de scheikunde, maar met die taal kunnen 
we helaas toch niet alles uitleggen. Daarom 
heeft een middelbare school molecuulbouw-
dozen, die we nu gaan gebruiken in deze 
kennismakingsles. 
Een beperking was dat een standaardset te 
weinig groene balletjes bevat om de situaties 
uit figuur 2 te bouwen. Tweetallen moesten 
daarom per tafel hun resultaten vergelijken 
met die van andere tweetallen. 

De les bestond vervolgens uit drie opdrachten,
1)  Bouw een molecuul met in het midden 

een zwart bolletje en daaromheen een wit, 
rood, blauw en groen bolletje. Vergelijk 
jouw molecuul met die van je tafelgenoten.

2)  Bouw een molecuul met in het midden 
een paar zwarte bolletjes en dan per zwart 
bolletje een wit, rood en een groen bolle-
tje. Vergelijk jouw molecuul met die van je 
tafelgenoten. Hoeveel soorten moleculen 
kunnen jullie nu vinden?

3)  Bouw een molecuul met in het midden 
een paar zwarte bolletje met rond het ene 
zwarte bolletje een wit, rood en een groen 
bolletje en rond het andere zwarte bolletje 
een wit, rood en een blauw bolletje. Als het 
goed is zijn er vier verschillende soorten 
moleculen. Probeer per tafel alle vier te 
bouwen.

Deze opdracht is in twee groepen leerlin-
gen uitgevoerd en deze groepen bleken erg 
enthousiast en gingen fanatiek aan de slag. 
Inclusief de inleiding en een plenaire toelich-
ting na elke ronde duurde de kennismakings-
les ongeveer 35 minuten. Een succes dus, 
maar wat kort voor een workshop.
In de workshop moeten de papieren bollen 
nog gekleurd worden. Onze schatting zou 
zijn dat dan de workshop zo’n 50 minuten 
zou duren. Dat leek ons een mooie lengte 
gezien de concentratiespanne van kinderen.

Voor het produceren van houten centrale 
bollen was de belangrijkste uitdaging om 
de vier gaten met onderlinge hoeken van 
109,5° te boren. Dit is gelukt met behulp van 
een boormal, waarin we de houten bollen 
konden fixeren. De mal bevat ook een pen 
met een hoek van 109,5° ten opzichte van 
de verticale as. Na het boren van een eerste 
gat konden we daarmee de volgende gaten 
boren door in de mal de bol te draaien. De 
pen in de mal zorgt dan voor de juiste hoek. 
De diameter van de gaten was die van de 
gebruikte saté-prikkers. De papieren bollen 
werden simpelweg op de prikkers geprikt. 

De workshop
De workshop vond plaats in de workshop-
ruimte van museum Boerhave. We hadden 

vijf setjes balletjes beschikbaar, waarbij 
een setje genoeg balletjes bevatte voor alle 
opdrachten.
De deelnemers waren de verwachte kinderen 
met hun ouders, maar ook vier studenten van 
een studievereniging van een lerarenoplei-
ding uit Leeuwarden en een gepensioneerd 
vakdidacticus scheikunde.
Na een heel korte inleiding gingen de deelne-
mers aan de slag, waarbij na elke opdracht de 
resultaten kort werden besproken. Opdrach-
ten 1 en 2 liepen vlot. Opdracht 3 bleek veel 
lastiger. De studenten hadden op een gege-
ven moment de vier isomeren staan, maar 
voor de kinderen was bouwen van de vierde 
isomeer een grote uitdaging.
De studenten vonden de workshop leuk om-
dat het onderwerp anders dan anders werd 
aangevlogen. Van de oud vakdidacticus kre-
gen we complimenten omdat we behendig 
om de moeilijke concepten heen hadden ge-
werkt. Daarbij had ze gezien dat de kinderen 
verwonderd en uitgedaagd waren. De ouders 
vonden het ook leuk om mee te doen. Enkele 
kinderen namen zelfs de molecuulmodellen 
mee om thuis toch dat vierde isomeer te vin-
den. Kortom een geslaagde middag waaraan 
wij zelf ook nog eens een leuke kennisma-
kingsles aan overgehouden hebben. 

NOOT
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