Overzichtskaart
1.

Wat zijn de onderdelen van een ecosysteem
en hoe hangen die samen?

21.

2.

Wat zijn de onderdelen of kenmerken van
het kapitalisme en hoe beïnvloeden deze
elkaar?

22. kinderen enthousiast te maken voor kunst,

3.

Welke conclusies kun je trekken uit het
onderzoek naar buitenaards leven?

23. school voldoende beweging is voor de

4.

Welke conclusies kun je trekken uit de
coronatijd als het gaat om vrijheid en
gezondheid?

24.

Wat zou er gebeuren als er geen maan om de
aarde zou draaien?

5.

Wat zijn de verschillen tussen het
natuurlijke en het door mensen
veroorzaakte broeikaseffect?

25.

Wat zou er gebeuren als er geen naamvallen
in het Duits zouden bestaan?

6.

Natuurlijke of kunstmatige zoetstoffen?

26. voldoende geschikt om zonnepanelen

7.

Waardoor word je beter in sport?

27.

Wat zou er gebeuren als er even geen
zwaartekracht was?

8.

Wat is de relatie tussen historische
gebeurtenissen in de geschiedenis en
kunst(stromingen)?

28.

Bedenk een evacuatieprotocol bij het
doorbreken van de dijken van de Rijn/Waal.

9.

Op welke plek op aarde kun je
(hypothetisch) het meest efﬁciënt boren
naar het middelpunt van de aarde?

29.

Bedenk een plan om een economische crisis
aan te pakken.

10.

Welke functie heeft een vierde naamval en
hoe verschilt dit in het Duits en Latijn?

30.

Bedenk een toekomstbestendig pensioenstelsel, rekening houdend met de
ontwikkeling van de beroepsbevolking de
komende jaren.

Welke functie(s) heeft een minister-

Wat is belangrijker: gezond zijn of rijk
zijn?
Als jij een museum zou mogen inrichten om
hoe zou je dat dan doen?

Hoe zou jij ervoor zorgen dat er op jouw
leerlingen?

In hoeverre is het weer in Nederland
efﬁciënt te gebruiken?

Ontwerp een vervoermiddel dat

11. president vooral, binnen en buiten het

31. milieuvriendelijker is dan de huidige

Waarin verschillen geleedpotigen van
12.
elkaar?

32.

kabinet?

Analyseer met elkaar de verschillende

13. manieren waarop je nieuwe woorden kunt
leren.

vervoermiddelen.

Ontwerp een nieuwe teamsport voor in de
zaal met een eivormige tennisbal.

33. Ontwerp een vorm van gezichtsbedrog.

14.

Stel, de klimaatverandering zet door
Met welke politieke partij ben je het eens
34. volgens de huidige trend; hoe hoog moeten
als het gaat over klimaatverandering?
de dijken dan zijn in Nederland in 2100?

15.

Welke taal is het meest logisch volgens
jou: Duits, Frans of Engels?

16. Is er leven na de dood?
17.

Zou het niet beter zijn om de grenzen in
Europa te laten verdwijnen?
Welke aanbevelingen voor het bestrijden

18. van een virus zou jij willen doen aan de
minister-president?

Stel, we zouden bacteriën kunnen

35. exporteren naar Mars; wat zou dat
betekenen voor het leven op Mars?

36.

Voorspel waar de volgende aardbeving op
aarde zal plaatsvinden.

37.

Stel, ons zonnestelsel zou twee zonnen
hebben; wat gebeurt er dan?

38.

Schrijf een melodie die een positief
effect heeft op depressiviteit.

19.

Welke aanbevelingen zou jij doen als het
Ontwerp een fantasietaal met de grammatica
39.
gaat om het onderwijssysteem in Nederland?
van het Engels, Frans of Duits.

20.

Beoordeel in hoeverre naamvallen nodig
zijn in een taal.

40. Visualiseer je toekomst over veertig jaar.
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