
 

Openingsviering: Het oog en wat er mis kan gaan 

Rol 1: Dokter 

Rol 2: Blind/slechtziende patiënt 

Rol 3: Detective  

 

Materialen: 

 Laboratorium (stoel, tafel, onderzoeksobjecten die omgestoten mogen worden) 

 Doktersjas 

 ‘Superbril’ en een gewone bril 

 Detectivejas met hoed, loep en microscoop 

 Evt. beamer met laptop met sheet van een laboratorium, vingerafdruk en woonkamer 

 ‘Vraagmuur’ en ‘weetmuur’, post-its, stift 

Scene 1: 

De dokter is druk bezig in zijn laboratorium om een ‘superbril’ te ontwikkelen, zodat iedereen 

die slecht ziet weer goed kan zien.  

Een patiënt komt op bezoek bij de dokter in het laboratorium. Hij komt voorzichtig binnen, 

zet zijn bril af en gaat op de stoel zitten van de dokter. De dokter kijkt naar zijn ogen en gaat 

‘onderzoekend’ te werk. Hij noteert wat dingen en bespreekt wat hij ziet met de patiënt (bv. 

uw lens is beschadigd waardoor de macula niet correct functioneert).  

Als hij klaar is, moet de dokter ineens dringend weg. Hij begeleidt de patiënt naar buiten. De 

patiënt vergeet in de haast zijn bril. 

Scene 2: 

De patiënt komt geschrokken weer in het laboratorium. Hij is in alle haast zijn bril vergeten 

en kan nu bijna niets meer zien. Hij loopt van alles omver in het laboratorium, op zoek naar 

zijn bril. Vlak in de buurt waar hij zijn bril had neergelegd ligt een ‘superbril’. Hij zet deze op 

en “Hé, ik kan weer heel goed zien!”.  

Als hij om zich heen kijkt schrikt hij van de puinhoop die hij heeft achtergelaten… “snel 

wegwezen!”. 

Scene 3: 

De dokter komt binnen in zijn laboratorium en schrikt zich een hoedje van de rommel. Hij 

vraagt zich af hoe dit komt. Gelukkig kent hij een detective. Hij belt hem op en de detective 

komt even later het podium op.  

De detective stuurt de dokter weg onder het mom van ‘ik hou  hier wel een  oogje in het zeil’.  

De detective gaat een onderzoek opstellen om uit  te zoeken wat er is gebeurd en door wie. 

Hij gebruikt hiervoor overdreven de stappen van onderzoekend leren. Door middel van dit 



onderzoek vindt hij vingerafdrukken. Onder een microscoop bekijkt hij deze. De kinderen 

kunnen op een groot scherm meekijken. Vervolgens analyseert een computer de 

vingerafdruk. Het blijkt van meneer de Jong te zijn. De detective belt de dokter op dat hij de 

‘dader’ heeft gevonden.  De dokter komt op het podium en zegt: “Hé, dat is meneer de Jong, 

dat is een patiënt van mij! Laten we bij hem op bezoek gaan om te kijken wat er aan de hand 

is.” 

 

Scene 4: 

De detective en de dokter gaan op bezoek bij meneer de Jong.  

Meneer de Jong doet enthousiast open: “Dokter, wat goed om u te ZIEN”, Ik kan u namelijk 

heel duidelijk zien. De dokter reageert vertwijfelend. “Maar dat is mijn pas ontwikkelde 

superbril! Maar hij werkt, wat fijn om te horen!”  

De patiënt mag hem houden, in ruil dat de patiënt het laboratorium van de dokter weer 

opruimt.  

 

Algemeen praatje: 

In de aankomende periode werken we aan het thema ‘Het oog’. Bij dit project staat 

onderzoeken centraal. Wie ging er tijdens de viering echt onderzoekend te werk? 

 

Introductie vragenmuur en weetmuur.  

 

Vragenmuur: “Zijn er dingen die we nu nog niet weten over het oog?”  

Bijvoorbeeld: 

- Hoe komt het dat je met een bepaalde bril weer gaat zien? 

- Hoe kan het dat iemand beter ziet dan iemand anders?  

 

Weetmuur: 

“Ik weet al dat je licht nodig hebt”: dat kan bij de weetmuur! 

 

Over 4 weken komen we weer bij elkaar tijdens de maandviering. Daar gaan we aan elkaar 

laten zien wat we gedaan, geleerd of onderzocht hebben. Heel veel succes! 

 

  


