
Curriculum vitae

Berry van Berkel werd geboren op 20 juni 1948 in Den Haag. Het HBS-B diploma
behaalde hij in 1966 aan de Rijks HBS te Utrecht. Na in april 1971 het kandidaatsexamen
scheikunde (S2) met succes te hebben afgelegd aan de (Rijks)Universiteit van Utrecht,
werd begonnen aan de bovenbouwstudie, filosofie van de exacte natuurwetenschappen
aan de Centrale Interfaculteit te Utrecht. 

De studie filosofie werd met enige onderbrekingen voortgezet aan Universiteit van
Amsterdam. In deze periode ben ik op diverse gebieden werkzaam geweest, onder meer
als medewerker van een chemisch technisch bedrijf, als student-assistent en als educatief
medewerker van het Utrechts Universiteitsmuseum. In 1986 werd het doctoraaldiploma
filosofie behaald aan Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie geschiedenis- en
filosofie van de natuurwetenschappen.

Vervolgens werd in 1989 aan de Universiteit van Utrecht de Middelbare Onderwijs-
akte-B voor Scheikunde behaald, en daarmee ook een 1e graads lesbevoegdheid schei-
kunde verkregen. In het kader van het daarbij horende bijvak Chemiedidactiek werd
onder leiding van Jan van Driel een kleinschalig chemiedidactische onderzoek uitgevoerd
naar de opvattingen van leerlingen en een docent over chemisch evenwicht. Het aan-
stekelijke enthousiasme van Jan voor conceptuele problemen met chemisch evenwicht
wekte bij mij grote interesse voor chemiedidactisch onderzoek. 

Na enige tijd scheikundeles te hebben gegeven aan RSG Thorbecke (HAVO/VWO) en
het Dr. Gijsen Instituut (MBO) kreeg ik in 1990 de kans om als assistent-in-opleiding bij
de vakgroep Chemiedidactiek te gaan werken, onderdeel van het Centrum voor Didactiek
van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht. Wobbe de Vos werd mijn
co-promoter en Adri Verdonk mijn promotor. Het onderzoek betrof Structuren in het
Schoolvak Scheikunde waarvoor het baanbrekende artikel van De Vos en Verdonk, Een
Vakstructuur van het Schoolvak Scheikunde, in 1990 gepubliceerd, de grondslag had
gelegd.

Over het door mij verrichtte onderzoek is gerapporteerd in een aantal publicaties en
tenslotte, onder leiding van mijn nieuwe promotor, Albert Pilot, in een vijftal Engelstalige
rapporten, voordat het als proefschrift zijn uiteindelijk beslag kreeg.

Na enige tijd werkzaam te zijn geweest als vakdidactisch onderzoeker bij het
AMSTEL Instituut voor de uitvoering van een evaluatieonderzoek aan het Techniek 
15+ project, heb ik de laatste jaren een prettige werkkring gevonden bij de drukkerij 
Joh. Enschedé Amsterdam B.V. in de functie van kwaliteits-, milieu- en veiligheids-
systeemcoördinator.
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