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Vernier
Een bedrijf met geschiedenis ...

           Lees meer op     https://www.vernier.com/company/the-vernier-story/

https://www.vernier.com/company/the-vernier-story/


Vernier   (David & Christine) 

David Vernier was leraar fysica die in de jaren 80 en startte uit zijn 
garage met software te schrijven en kleine digitale opstellingen te maken 

om wetenschappelijke fenomenen beter te kunnen demonstreren in de 
klas. Christine bouwde mee aan de toekomst van het bedrijfje, en mede 
met een sterke partnerships met oa. Texas Instruments groeide Vernier 
uit tot een wereldwijde leider op vlak van datalogging apparatuur voor 
het onderwijs. 

Nooit heeft Vernier één salesmanager aangeworven. Ze werken met 
specialisten uit onderwijs die mee de producten en software ontwerpen 
zodat ze door leraren en leerlingen gemakkelijk en vlot ingezet kunnen 
worden. De ondersteuning van de leraar staat altijd centraal, met 
handige werkboeken, en wekelijks gratis workshops. 

Ondertussen met oa. partnerships met Google en Microsoft is een mooie 
toekomst voor Vernier verzekerd in het wetenschapsonderwijs. 



Datalogging
Is meten écht weten … ? 

 

Studies tonen sterke positieve effecten voor leerlingen die onderzoeken doen met sensoren. 
Lees meer op      https://www.vernier.com/da-whitepaper/ 



Bekabelde sensoren

… meer dan  40 verschillende bekabelde Vernier sensoren (  al >20 jaar)



Bekabelde sensoren … 

zijn geschikt voor metingen met     LabQuest  datalogger

... en via een   Interface   geschikt voor : 

- PC / Chromebook

- Grafische rekenmachines (TI)

- Smartphones & tablets

- andere platformen

 



LabQuest Datalogger

● Volledig stand-alone meettoestel voor Vernier 

bekabelde en Go Direct sensoren

● Geschikt als interface voor PC / Chromebook / 

Tablets & Smartphones

● Eenvoudig in gebruik voor leerlingen en leraren

● Draadloos presenteren en data doorsturen via wifi

● Geschikt voor veldwerk



Interfaces 

Voor PC / Chromebook Voor Rekenmachines Voor andere platformen

(nodig voor bekabelde sensoren)   = het tussenstuk

LabQuest Mini

LabQuest Stream

Easy Link!

Go Link!

CBL2
(niet meer 

verkrijgbaar)

TI-Nspire
LabCradle

Lego Mindstorms

Arduino Projects

DAQ ( National 
Instruments)



Nieuwste  sensoren:

… meer dan   40     Go Direct Sensoren  (sinds 2 jaar)







Nieuwste  sensoren:

Belangrijke voordelen 

● USB aansluiting voor verbinding met PC / Chromebook    (dus geen interface meer nodig!)

● Bluetooth voor verbinding met Smartphone / Tablet / PC / Chromebook   (dus geen interface meer nodig!)

● Software  “Graphical Analysis” =  gratis  voor leerlingen en leraren

Nadelen:       niet op andere platformen -> Lego Mindstorm & Arduino 



Belangrijk !

Bekabelde sensoren en nieuwe Go Direct sensoren blijven nog vele jaren naast elkaar bestaan !

Scholen die wensen uit te breiden met bestaande (bekabelde sensoren) hebben mogelijks zeer goede 

redenen om daar op verder te gaan. Scholen die vernieuwen of uitbreiden, en vooral kijken richting 

sensoren voor leerlingen, hebben mogelijks redenen om met Go Direct aan de slag te gaan.  

(Rhombus verkoopt momenteel een groot stuk van bekabelde sensoren uit de showroom-demo poule uit). 
Interesse: download de lijst van beschikbaar showroom materiaal 



Software
.. eenvoud in gebruik, zeker als het op élk type 
apparaat gebruikt kan worden, en gratis is ...

 



‘Oude software’ : Logger Pro

Logger Pro is reeds meer als 20 jaar de software van Vernier voor het meten en analyseren 

van sensor-data op PC.  Ook voor video-metingen zeer interessant! 

Doordat meer en meer type apparaten zijn uitgekomen de laatste 10 jaren werd het 

onmogelijk om op de bestaande software - infrastructuur verder te werken. Daarom werkt 

Vernier aan de overgang van alle functionaliteiten naar een nieuw pakket Graphical Analysis

Logger Pro zal blijven bestaan en up to date gehouden worden door Vernier voor zowel 

Windows en Mac! Maar echte doorontwikkeling is niet meer te verwachten. 



LabQuest datalogger software

Gebruikt u LabQuest kan u via LabQuest Viewer App / Software het overzicht 

van alle dataloggers krijgen in de klas. 



‘Nieuwe software’:  Graphical analysis

Op quasi alle type apparaten kan men met Vernier alle Go Direct sensoren aan de slag vanaf 

nu met het nieuwe en gratis softwarepakket en applicatie Graphical Analysis.

Leerlingen kunnen onmiddellijk installeren bv. op hun smartphone, en met Go Direct 

Sensoren metingen doen, zonder een moeilijke setup. Data kunnen ze dan ook gemakkelijk 

delen naar andere systemen ( chromebook / pc) voor verdere analyse en verslaggeving. 



Experimenten
Leren doe je door te doen en te proberen… 

 



Gasdruk: 
gaswet van boyle 
mariotte

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Gasdruksensor

- Volumespuit



    Smelt- en stol 
curven van water

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct Temperatuur sensor

- ijsblokjes, water, zout, statief



pH titratie 

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct pH sensor

- Go Direct Druppelteller



Kooktemperatuur 
van water

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct Temperatuur sensor

- Kookplaat, water, statief



    Beweging op een 
hellend vlak

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct sensor Cart Geel

- Go Direct sensor Cart Groen

- Hellend vlak



Wandel de grafiek!

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct Beweging sensor



    Concentratie van 
een oplossing

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct Colorimeter

- 5 cuvetten met 4 gekende en 1 onbekende 

concentraties



   Reflectie en 
Absorptie van licht

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct Temperatuursensoren

- Go Direct Licht- & Kleursensor

- Gloeilamp - Gekleurd papier



  Energie van een 
windmolen

Wat heb je nodig: 

- Tablet / Smartphone / Pc / Chromebook

- Go Direct Energie Sensor

- Weerstandenbordje

- Kidwind windmolen & Ventilator



Vragen?
Voor meer inspiratie of informatie over Vernier 
sensoren ga naar www.vernier.com 

          Voor bijkomende ondersteuning / demonstraties / offertes mail naar philip@rhombus.be 

 

http://www.vernier.com
mailto:philip@rhombus.be

