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Extra activiteit 1: “Het black box experiment” met objectieve observatie 

 

Doelen 

 Leerlingen inzicht geven hoe wetenschappers onderzoek doen naar iets dat niet zichtbaar is 

 Leerlingen het verschil tussen ‘objectief observeren’ en ‘subjectief invullen’ leren  

 Leerlingen laten oefenen objectief te observeren  

 Leerlingen  conclusies leren trekken op basis van alleen objectieve observaties 

 Leerlingen oefenen samenwerken in verschillende rollen. 

 Leerlingen leren leiding nemen, delegeren, overleggen en rapporteren 

 

Werkvorm 

Klas in twee groepen (twee landen) en per land opnieuw opgedeeld in twee groepen: politiek en 

onderzoekers. 

 

De activiteit zelf 

Voorbereiding en benodigdheden 

 Plaats vier dozen, onderkant open, op satéprikkers net boven een tafel. Zo hoog dat knikkers 

eronderdoor kunnen rollen (zie foto) 

 Onder iedere doos een voorwerp plaatsen (verschillende vormen en materialen) 

 Knikkers (20 tal) 

 Dozen in een bak zetten waardoor de knikkers niet van tafel kunnen rollen 

 

Duur 

Als de activiteit goed loopt duurt het gemakkelijk 1 ½ uur. 

 

Inleiding / oriëntatie 

 Uitleg van de rollen en wat deze te maken hebben met het onderzoek in CERN: 

Het doel van het opdelen van een ‘land’ in twee groepen is het oefenen van verslag uitbrengen. Als 

iedereen om de tafel staat ziet iedereen hetzelfde. Nu ziet een deel van de groep niet goed wat er 

gebeurt en moet verslag uitgebracht worden en verhelderende vragen gesteld. Vanuit de hele wereld 

komen onderzoekers in CERN onderzoek doen en moeten verslag uitbrengen aan geldschieters en 

politici. 

 Uitleg wat objectieve observatie is:  

Beschrijven welke weg de knikker aflegt en proberen het geluid dat je hoort onder woorden te brengen 

is objectief. Kinderen zijn geneigd om te zeggen: “he dat klinkt alsof er metaal onder staat” en “het moet 

rond zijn omdat de knikkers alle kanten uitgaan”, in plaats van eerst alleen te kijken wat de knikker doet. 
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Een manier om hier mee om te gaan is leerling de bak en de weg die een knikker aflegt te laten tekenen. 

Dat geeft een objectieve weergave. 

 

 De klas indelen in twee gelijkt groepen: de ‘landen’. 

 Ieder groepje een ‘president’ laten kiezen die de groep opdeelt in politici en onderzoekers 

De president heeft de leiding en maakt groepjes. De onderzoekers mogen naar de onderzoekstafel en 

daar observaties noteren. De politici zien de uitvoering van de proef zelf niet en zijn dus afhankelijk van 

het verslag van de onderzoekers. Politici moeten verhelderende vragen stellen en mogen opdracht 

geven aan de onderzoekers om het onderzoek op een bepaalde manier uit te voeren. Omdat er twee 

groepen zijn (of eventueel meer) hebben onderzoekers van verschillende groepen beperkt tijd in het 

‘laboratorium’. Iets waar veel onderzoekers mee te maken hebben. 

 

Activiteit 

De ‘politici’ sturen de ‘onderzoekers’ op pad (naar CERN) om het onderzoek uit te voeren. Daarbij is de 

opdracht dat ze zoveel mogelijk kenmerken (vorm, geluid, hard of zacht enz.) van het voorwerp onder 

de doos moeten achterhalen door er knikkers naar toe te rollen. 

 

De onderzoekers moeten verslag uitbrengen van wat ze gedaan hebben aan de politiek. 

 

Afronding 

Als de Black Boxes onderzocht zijn, wordt een blad opgehangen met daarop foto’s van alle voorwerpen 

die onder de dozen stonden en ook een aantal voorwerpen die er niet onder stonden. De kinderen gaan 

beargumenteren welk voorwerp onder welke doos stond. In deze fase vervallen de rollen. Alle kinderen 

staan rond het blad met de afbeeldingen heftig te argumenteren waarom het dit of dat was. 

Hierna worden de Black Boxes opgetild en de resultaten worden zichtbaar. In praktijk blijkt het 

behoorlijk moeilijk het goede voorwerp te bepalen. 

In de twee ‘landen’ wordt teruggeblikt op het proces. 

Objectief observeren wordt klassikaal besproken, waar lukte dat, waar niet? 

 

Tips 

 De ‘presidenten’ hebben een moeilijke rol, die hebben steun nodig.  

 De onderzoekers vinden het moeilijk om objectief te observeren. De president moet ze hierop 

aansturen. Af en toe hulp bieden is handig. 

 Kinderen laten bij deze opdracht heel veel vaardigheden zien. Het is een beetje chaotisch, maar niet 

ingrijpen (behalve af en toe een aanwijzing voor de president) levert prachtige momenten op. 
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Online hulpmiddelen 

Fotoblad inhoud Black Boxes (ter inspiratie) 

 

Bron 

Downloads Winterschool 2014 van de website wkru.nl: 

http://www.ru.nl/publish/pages/601983/workshop_spelen_met_het_higgsdeeltje.zip (deze activiteit is 

een variant op de activiteit ‘De Black Box (Het Rutherford experiment)’). 

 

http://www.ru.nl/publish/pages/601983/workshop_spelen_met_het_higgsdeeltje.zip

