
Daag jij je leerlingen uit 
met antibioticaresistentie?
Doe mee en win een prijs 
voor de hele klas!
 
Welke docent biologie daagt leerlingen uit met de 
scholierenchallenge?

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. In Nederland zijn 
de resistentiecijfers laag, maar in andere landen niet. Bacteriën worden in  
toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Hierdoor worden infecties in  
de toekomst moeilijker te behandelen en kunnen ze daardoor levensgevaarlijk 
worden. Daarom staat bestrijding van antibioticaresistentie hoog op de 
politieke agenda. Het RIVM nodigt docenten biologie uit om leerlingen uit  
de bovenbouw van vmbo/havo/vwo mee te laten doen met de scholieren- 
challenge over antibioticatesistentie. Voor jou als docent kan dit een 
interessant onderwerp zijn voor een persoonlijke - of groepsopdracht die 
leerlingen moeten maken.
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De challenge 
Leerlingen maken een filmpje van 1,5 minuut waarin ze de volgende vragen 
beantwoorden: wanneer is het gebruik van medicijnen als antibiotica echt 
nodig (en wanneer niet)? En wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat 
men niet onnodig antibiotica gebruikt? Niets is te gek, dus wij zijn benieuwd 
naar de creatieve en innovatieve ideeën van de leerlingen! Bij het RIVM stellen 
we onze expertise beschikbaar en je krijgt een startpakket voor de leerlingen 
die meedoen. De leerlingen hebben tot donderdag 1 november 2019 de tijd om 
hun filmpje in te zenden. 

Winnaars 
Het RIVM selecteert een top 3 van alle ingezonden filmpjes. Is het filmpje van 
jouw leerlingen geselecteerd voor de top 3, dan winnen zij een prijs voor de 
hele klas. Je leerlingen mogen dan ook zelf hun filmpje presenteren tijdens een 
bijeenkomst die het RIVM samen met het ministerie van VWS organiseert.  
We organiseren dit in het kader van de jaarlijkse Europese Antibioticadag.  
Dit jaar valt deze dag op 18 november. Jij als hun docent biologie hoort daar 
natuurlijk ook bij te zijn. Tijdens die bijeenkomst wordt de winnaar gekozen  
uit de top 3. De winnaar ontvangt naast een prijs voor de klas ook een persoon-
lijke prijs. 

Aanmelden
Wil je met jouw leerlingen aan deze scholierenchallenge meedoen? 
Meld je dan aan vóór maandag 30 september 2019. 
Ga naar www.rivm.nl/scholierenchallenge of meld je meteen aan per e-mail via 
abr@rivm.nl.
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