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Scholenproject fijnstof Zeeland

• Schooljaar 2019-2020
Start met 2 scholen met Technasium
onderwijs niveau 3HAVO/VWO

• 2020-2021
3e school erbij

• 2021-2022
laatste van de vier middelbare scholen 
met technasium in Zeeland erbij.



Scholenproject Zeeland

• Opdrachtgever Provincie Zeeland

• Samenwerking met DCMR / RIVM - GLOBE

• Opdrachtomschrijving afgestemd met scholen

• Opbouw: Kick off - tussenevaluatie – eindpresentatie

• Eindpresentatie → veel (extern) potentieel 

• Corona invloed 2020-2021 / 2021-2022

• Nieuw: Snuffelfiets, gastles GGD, gepland bezoek RIVM



De deelopdrachten binnen het project 

• Start met Kick-off (live & digitaal)

Analyse fijnstof

Analyse gezondheidseffecten fijnstof

Analyse meetapparatuur

Onderzoek bestaande metingen

Meetplan opstellen voor eigen metingen

Factoren die van invloed kunnen zijn

• Tussenevaluatie (digitaal)

Verzamelen en verwerken meetgegevens

Maak een verslag / adviesrapport

Maak een poster

• Eindpresentatie (live op buitenschoolse locatie)



Stichting GLOBE en fijnstof project

GLOBE organiseert verschillende 
onderzoeksprojecten naar milieukwaliteit 
en ontwikkelen lesmaterialen.
Fijnstof onderzoek past hier uitstekend bij.

GLOBE heeft een netwerk van ruim 80 
middelbare scholen in Nederland.
www.globenederland.nl

2020: Stichting GLOBE Nederland start met 
het ontwikkelen en uitvoeren van een 
campagne rondom fijnstof voor middelbare 
scholieren. 

http://www.globenederland.nl/


Uitvoering Scholenproject / participatie SLA

Inzet Zeeland op participatie breder dan enkel scholenproject met uitbreiding project Snuffelfiets

Begin 2021 pilot gedraaid. Gefaseerde opschaling. Kennis en ervaring belangrijk.

Niet enkel (snuffelfiets)sensoren uitdelen. -> verwachtingen, plan , doel, ….

Tevens bekijken inzet (meer) burgersensormetingen via samenmeten.nl en mogelijke rol provincie

• Koppeling scholenproject met SLA thema 
Participatie.

• Benutten eindpresentaties: breder dan 
school

• Samenwerking



Scholenproject 2021-2022 & SLA

• Provincie Zeeland vanaf schooljaar 2021-2022:

- Scholenproject fijnstof onder SLA paraplu thema participatie

- Daarbij uitbreiding met project Snuffelfiets

• GLOBE heeft in het schooljaar 2020-2021 in de provincie Utrecht op een 
HAVO/VWO en een VMBO school een project Snuffelfiets uitgevoerd.

• GLOBE wil dit graag opschalen (Provincie Utrecht ook)

- Nog geen afstemming maar eerste contacten zijn gelegd



Vragen ???


