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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
ĞĞŶŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚŐĞŐĞǀĞŶƐďĞƐƚĂŶĚ͕ŽĨŽƉĞŶďĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ͕ŝŶĞŶŝŐĞǀŽƌŵŽĨŽƉĞŶŝŐĞǁŝũǌĞ͕
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ
Nijmegen.
ĂŶĚĞƚŽƚƐƚĂŶĚŬŽŵŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞŝƐĚĞƵŝƚĞƌƐƚĞǌŽƌŐďĞƐƚĞĞĚ͘sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞĚĞƐͲ
ŽŶĚĂŶŬƐŽŶǀŽůůĞĚŝŐŽĨŽŶũƵŝƐƚŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ĂĂŶǀĂĂƌĚĞŶĂƵƚĞƵƌ;ƐͿ͕ƌĞĚĂĐƟĞĞŶƵŝƚŐĞǀĞƌŐĞĞŶĂĂŶͲ
sprakelijkheid. Voor eventuele verbetering van opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen.
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ŝƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬďĞƐĐŚƌŝũŌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂ͚ŶŐƐƚ͛ŝŶƚǁĞĞĚĞůĞŶ͘WĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘ϭŐĂĂƚĚŝĞƉĞƌ
ŝŶŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĂŶŐƐƚĚĂƚǁŽƌĚƚǀĞƌƌŝĐŚƚŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚ
Universiteit Nijmegen. In paragraaf 2.2 is de vertaling gemaakt naar de klas en worden de
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŽĂůƐĚŝĞŚĞďďĞŶƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĚĞƐƚĂƉƉĞŶǀĂŶŚĞƚ
onderzoekend leren beschreven.

͞,ĞƚƚŚĞŵĂ͚ŶŐƐƚ͛ůŝŐƚĚŝĐŚƚďŝũĚĞďĞůĞǀŝŶŐƐǁĞƌĞůĚǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĂĂƌĚŽŽƌǌŝũĂů
ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚǀĞĞůǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌĚŝƚƚŚĞŵĂŚĞďďĞŶ͖ǀƌĂŐĞŶĚŝĞǌŝĐŚůĞŶĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
eigen onderzoek.” (pabo-student Tibor)

13

Angst
Ϯ͘ϭKŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚ŶŐƐƚ͛ŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚ
'ƵŝůůĠŶ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌŽŐŶŝƟǀĞEĞƵƌŽůŽŐǇͿ͕DĂƌŬZŝũƉŬĞŵĂ;ƐĞŶŝŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌͿĞŶDĂƌůŝĞŬĞǀĂŶ
<ĞƐƚĞƌĞŶ;ƉƌŽŵŽǀĞŶĚĂͿ͘ůůĞŶǌŝũŶǁĞƌŬǌĂĂŵďŝũŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƌĂŝŶ͕ŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚĞŚĂǀŝŽƵƌ
van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Inleiding
We zijn allemaal wel ergens bang voor, bijvoorbeeld voor enge dieren zoals spinnen of slangen,
voor monsters en spoken, voor hoogtes, of wanneer we een toespraak moeten houden, of moeten
ƐůĂƉĞŶŝŶŚĞƚƉŝŬŬĞĚŽŶŬĞƌ͘sŽůǁĂƐƐĞŶĞŶǌŝũŶǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞĚŝŶŐĞŶďĂŶŐĚĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ;ǌŝĞƚĂďĞůϭͿ͘
En jongens vaak weer voor andere dingen dan meisjes.
Onderstaande tabel is gebaseerd op Amerikaans onderzoek en is een voorbeeld van een ‘angst top
10’ zoals die te vinden zijn op het internet. Er zijn vele angst top 10 lijsten te vinden, die verschillen
ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚŽĞĞŶŵĞƚǁĞůŬĞŐƌŽĞƉƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǌŝũŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘/ŶŚĞƚ
voorbeeld zien we bijvoorbeeld dat volwassenen een grotere angst hebben voor het houden van
een toespraak, en dat de twee grootste angsten van kinderen zich richten op de ouders.
Tabel 1. Angst top 10 van kinderen en volwassenen
Kinderen
1. Scheiding

Volwassenen
1. Een toespraak houden

2. Dood van ouder

2. Hoogtes

3. In gevaar komen

3. Insecten en torren

4. Oorlog

4. Financiële problemen

5. Dokter

5. Diep water

6. Donker

6. ŝĞŬƚĞ

7. Doodgaan

7. Dood

8. Monsters en spoken

8. Vliegen

9. Dieren

9. Eenzaamheid

10. Een toespraak houden

10. Honden

&ƵŶĐƟĞƐǀĂŶĂŶŐƐƚ
ĂŶŐǌŝũŶŽĨĂŶŐƐƚǀŽĞůĞŶŚĞĞŌŶŝĞƚĂůůĞĞŶŶĞŐĂƟĞǀĞŬĂŶƚĞŶ͘:ĞŬƵŶƚŚĞƚŽŽŬǌŝĞŶĂůƐĞĞŶƚĞŬĞŶ
ǀĂŶŚĞƚůŝĐŚĂĂŵĚĂƚũĞĞǆƚƌĂĂůĞƌƚŵŽĞƚǌŝũŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽŵĚĂƚĞĞŶƐŝƚƵĂƟĞŐĞǀĂĂƌůŝũŬŝƐŽĨ
ŽŵĚĂƚũĞŝĞƚƐĞǆƚƌĂŐŽĞĚŵŽĞƚŽŶƚŚŽƵĚĞŶ͘ĞŶĂŶŐƐƟŐŐĞǀŽĞůŬŽŵƚĚŽŽƌĞĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞƌĞĂĐƟĞ
ǀĂŶŚĞƚůŝĐŚĂĂŵĚĂƚŝĞƚƐŐĞǀĂĂƌůŝũŬƐǁĂĂƌŶĞĞŵƚŝŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ĞǌĞƌĞĂĐƟĞǌŽƌŐƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚ
ǁĞŽƉƟŵĂĂůŬƵŶŶĞŶƌĞĂŐĞƌĞŶǁĂŶŶĞĞƌǁĞŽŶƐŵŽĞƚĞŶǀĞƌĚĞĚŝŐĞŶŽĨǁĞŐŵŽĞƚĞŶƌĞŶŶĞŶ͗ĚĞ
͚ĮŐŚƚŽƌŇŝŐŚƚ͛ƌĞĂĐƟĞ͘ŶŐƐƚŝƐĚĂĂƌŽŵŚĞĞůŶƵƫŐĂůƐĞƌŐĞǀĂĂƌŝƐ͘ůƐǁĞďĂŶŐǌŝũŶĚĞƚĞĐƚĞƌĞŶ
we sneller gevaar en kunnen we sneller reageren wanneer dat nodig is, zoals wanneer we oog
ŝŶŽŽŐƐƚĂĂŶŵĞƚĞĞŶŐŝŌŝŐĞƐůĂŶŐ͘
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Gevolgen van angst

Angst

Soms zijn mensen ergens zo vreselijk bang voor dat het echt een probleem wordt. Die mensen
ŬƌŝũŐĞŶĚĂŶĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞŬůĂĐŚƚĞŶĞŶƉƌŽďůĞŵĞŶĞŶĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌŐŽĞĚ͘KŵǌƵůŬĞŵĞŶƐĞŶ
te kunnen helpen beter met hun angst om te gaan moeten we wel eerst weten wat angst precies
doet in je lichaam. Het is bekend dat hersenen een heel belangrijke schakel vormen in hoe het
ůŝĐŚĂĂŵƌĞĂŐĞĞƌƚĂůƐũĞďĂŶŐďĞŶƚ͘tĞǁĞƚĞŶǁĞůŬĞŐĞďŝĞĚĞŶŝŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶĚĂŶĂĐƟĞĨǁŽƌĚĞŶ͕
ŵĂĂƌŚŽĞĚĂƚĂůůĞŵĂĂůƉƌĞĐŝĞƐǁĞƌŬƚǁĞƚĞŶǁĞŶŽŐŶŝĞƚ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚ
ŝŶEŝũŵĞŐĞŶ͕ǁĂĂƌŽŽŬĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŐƌŽĞƉǀĂŶ'ƵŝůůĠŶ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ ;ǌŝĞŬĂĚĞƌͿƚŽĞďĞŚŽŽƌƚ͕
ƉƌŽďĞƌĞŶŚĞƚĨĞŶŽŵĞĞŶ͚ĂŶŐƐƚ͛ĞŶĚĞƌŽůǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶĚĂĂƌďŝũďĞƚĞƌƚĞůĞƌĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶ͘ŝũ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŚŽĞŚĞƚďƌĞŝŶƌĞĂŐĞĞƌƚǁĂŶŶĞĞƌũĞďĂŶŐďĞŶƚĞŶǁĂƚǀŽŽƌƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐĚŝƚŚĞĞŌŽƉ
ĂŶĚĞƌĞůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞĨƵŶĐƟĞƐ͘KŽŬŬŝũŬĞŶǌĞŶĂĂƌŚĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĞŶŶĂĂŇŽŽƉ
ǀĂŶĞĞŶĞŶŐĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐ͕ĞŶǁĞůŬĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĞƌďĞƐƚĂĂŶŝŶŐĞŚĞƵŐĞŶƉƌĞƐƚĂƟĞƐ͘
,ŝĞƌŵĞĞƉƌŽďĞƌĞŶǌĞůŝĐŚƚƚĞǁĞƌƉĞŶŽƉĚĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶŝŶŽŶƐďƌĞŝŶĚŝĞŽŶƐŝŶƐƚĂĂƚƐƚĞůůĞŶŽƉƟŵĂĂů
op onze omgeving te reageren, maar ook en hoe we gebeurtenissen die angst oproepen beter
ŽŶƚŚŽƵĚĞŶ͘ĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬĂŶďĞůĂŶŐƌŝũŬǌŝũŶŽŵĂŶŐƐƚŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞǌŝĞŬƚĞŶƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶŽĨ
beter te kunnen behandelen.
Maar welke vragen stelt een ‘angstonderzoeker’ zich nu? En hoe pakt hij dat onderzoek naar de
ƌĞůĞǀĂŶƚĞŚĞƌƐĞŶŐĞďŝĞĚĞŶĂĂŶ͍,ŝĞƌŽŶĚĞƌǌƵůůĞŶǁĞĞĞŶǀŝũŌĂůŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶƚŽĞůŝĐŚƚĞŶŽƉŚĞƚ
gebied van angst en stress.
KŶĚĞƌǌŽĞŬϭ͗ Hoe beïnvloedt angst ons geheugen?
ŶŐƐƚǌŽƌŐƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚǁĞĚĞŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞƐŝƚƵĂƟĞďĞƚĞƌŽŶƚŚŽƵĚĞŶ͕ǌŽĚĂƚǁĞŶŽŐďĞƚĞƌŬƵŶŶĞŶ
ƌĞĂŐĞƌĞŶǁĂŶŶĞĞƌǁĞůĂƚĞƌŶŽŐĞĞŶŬĞĞƌŝŶǌŽΖŶǌĞůĨĚĞƐŝƚƵĂƟĞƚĞƌĞĐŚƚŬŽŵĞŶ͘ĂĂƌŽŵŬƵŶũĞ
een gebeurtenis waarbij je heel bang was vaak jaren later nog steeds goed herinneren, terwijl je
͚ŐĞǁŽŶĞ͛;ŶŝĞƚĂŶŐƐƟŐĞͿŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶƐŽŵƐĂůǁĞĞƌŚĞĞůƐŶĞůǀĞƌŐĞĞƚ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǁĂƚũĞǀŽƌŝŐĞ
ǁĞĞŬĂůƐŽŶƚďŝũƚŐĞŐĞƚĞŶŚĞďƚͿ͘ĂƚǁĞĞŶŐĞĚŝŶŐĞŶďĞƚĞƌŽŶƚŚŽƵĚĞŶ͕ŬĂŶĂĂŶŐĞƚŽŽŶĚǁŽƌĚĞŶ
met een eenvoudig experiment dat we vaak toepassen. Hierbij krijgen proefpersonen 20 plaatjes
te zien van enge dingen zoals een vogelspin en 20 plaatjes van neutrale dingen, bijvoorbeeld een
ŬŽĸĞŬŽƉũĞ͘ĞƉůĂĂƚũĞƐǁŽƌĚĞŶĠĠŶǀŽŽƌĠĠŶĞŶŝŶǁŝůůĞŬĞƵƌŝŐĞǀŽůŐŽƌĚĞĂĂŶŐĞďŽĚĞŶĂĂŶĚĞ
ƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ǁĂĂƌŶĂǌĞŵŽĞƚĞŶƉƌŽďĞƌĞŶǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƉůĂĂƚũĞƐƚĞŽŶƚŚŽƵĚĞŶ͘ĞŶƟũĚũĞ
later worden de proefpersonen getest en kijken we hoeveel enge plaatjes ze onthouden hebben
ĞŶŚŽĞǀĞĞůŶĞƵƚƌĂůĞƉůĂĂƚũĞƐ͘ŝƚĚŽĞŶǁĞĚŽŽƌĞĞŶǌŽŐĞŶĂĂŵĚ͚ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕͛ǁĂĂƌďŝũ

Prof. dr. Guillén Fernández
'
'ƵŝůůĠŶ&ĞƌŶĄŶĚĞǌǁŝůĚĞĂůƐŬŝŶĚĂůƟũĚĂůǀĂŶĂůůĞƐǁĞƚĞŶŚŽĞŚĞƚǁĞƌŬƚ
ĞĞŶŚŽĞŚĞƚŝŶĞůŬĂĂƌǌŝƚ͘,ŝũŚĞĞŌŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞŐĞƐƚƵĚĞĞƌĚŝŶƵŝƚƐůĂŶĚ
een zich met name gespecialiseerd in neurologie. Omdat hij vooral veel
interesse had in hoe hersenen werken, is hij een aantal jaar naar de
in
Verenigde Staten gegaan om hersenonderzoek te doen. Momenteel
V
ǁĞƌŬƚŚŝũďŝũŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚŝŶEŝũŵĞŐĞŶ͕ĞĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ǁ
ccentrum waar onderzoek gedaan wordt naar de werking van het
brein. Hij leidt een grote groep van onderzoekers op het gebied van
b
'ĞŚĞƵŐĞŶĞŶŵŽƟĞ͕ǁĂĂƌŽŽŬŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŐĞďŝĞĚ͚ŶŐƐƚ͛ŽŶĚĞƌ
'
vvalt.
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Angst
de proefpersonen na bovengenoemde plaatjes in een nieuwe reeks plaatjes moeten aangeven
of het een plaatje een nieuw of al eerder getoond plaatje is. De resultaten van zo'n experiment
ďŝũϮϱƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶŝƐǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶŝŶĮŐƵƵƌϭ͘

&ŝŐƵƵƌϭ͘ŵŽƟŽŶĞůĞͬĞŶŐĞĚŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶďĞƚĞƌŽŶƚŚŽƵĚĞŶĚĂŶŶĞƵƚƌĂůĞĚŝŶŐĞŶ͘

Aan de hoogte van de twee blauwe balken kun je zien deze de groep proefpersonen gemiddeld
ĚĞĞŵŽƟŽŶĞůĞŽĨǁĞůĚĞĞŶŐĞƉůĂĂƚũĞƐďĞƚĞƌŽŶƚŚŽƵĚĞŶ;ĞĞŶŚŽŐĞƌĞŐĞŚĞƵŐĞŶƉƌĞƐƚĂƟĞͿĚĂŶĚĞ
ŶĞƵƚƌĂůĞƉůĂĂƚũĞƐ͘ĞŐĞŬůĞƵƌĚĞůŝũŶĞŶŝŶĚĞĮŐƵƵƌŐĞǀĞŶĚĞŐĞŚĞƵŐĞŶƐĐŽƌĞƐǀĂŶĚĞϮϱŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ
ƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶĂĂŶ͘:ĞŬƵŶƚǌŝĞŶĚĂƚĚĞŵĞĞƐƚĞƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶŝŶĚĞƌĚĂĂĚĚĞĞŵŽƟŽŶĞůĞƉůĂĂƚũĞƐ
beter onthouden, maar bij sommigen is bijna geen verschil te zien. Bij enkele proefpersonen is het
ƌĞƐƵůƚĂĂƚǌĞůĨƐĂŶĚĞƌƐŽŵ͖ǌŝũŚĞďďĞŶĚĞŶĞƵƚƌĂůĞƉůĂĂƚũĞƐďĞƚĞƌŽŶƚŚŽƵĚĞŶ͊ŽǌŝĞũĞŽŽŬŵĞƚĞĞŶ
dat er grote individuele verschillen zijn in hoe mensen reageren op ‘enge’ gebeurtenissen.
Mechanismen van angst
Naast het geheugen voor enge dingen zijn we ook geïnteresseerd in de mechanismen die bepalen
hoe angst werkt. Hierin zoeken we naar verschillen in angstgevoelens tussen mensen en hoe
ĂŶŐƐƚƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶŬƵŶŶĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ǌŽĚĂƚǁĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŝŶĞĞŶĞŶŐĞƐŝƚƵĂƟĞƚĞƌĞĐŚƚŬƵŶŶĞŶ
komen beter kunnen voorbereiden. Inzicht in individuele verschillen schept de mogelijkheid om
ŵĞŶƐĞŶǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶƚĞƚĞƐƚĞŶŽƉŚƵŶŐĞǀŽĞůŝŐŚĞŝĚǀŽŽƌĂŶŐƐƟŐĞƐŝƚƵĂƟĞƐ͘sŽŽƌĚĂƚũĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
militairen naar een oorlogsgebied zou uitzenden, is het goed om te kunnen voorspellen wie goed
ŽŵŬĂŶŐĂĂŶŵĞƚƐƚƌĞƐƐǀŽůůĞƐŝƚƵĂƟĞƐ͘
ůƐǁĞǁĞƚĞŶŚŽĞĂŶŐƐƟŐĞŐĞǀŽĞůĞŶƐŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ŝƐĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƐƚĂƉĚƵƐŚĞƚĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶǁĂĂƌŽŵ
sommige mensen banger zijn dan anderen. Deze kennis is belangrijk, omdat te weinig angst ervoor
ŬĂŶǌŽƌŐĞŶĚĂƚǁĞŽŶƐǌĞůĨŝŶŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞƐŝƚƵĂƟĞƐďƌĞŶŐĞŶ͕ŵĂĂƌƚĞǀĞĞůĂŶŐƐƚŬĂŶĞƌƚŽĞůĞŝĚĞŶĚĂƚ
ǁĞŶŝĞƚŵĞĞƌŶŽƌŵĂĂůŬƵŶŶĞŶĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ͘ĞŶŬŚŝĞƌďŝũĂĂŶĚĞǀĞůĞĂŶŐƐƚƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶŽĨĨŽďŝĞģŶ
die mensen kunnen ontwikkelen. We zullen hieronder nog een paar onderzoeksvoorbeelden
beschrijven die gaan over mechanismen van angst.
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KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚ŶŐƐƚ͛ŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚ

MRI scanner

Angst

DĂŐŶĞƟƐĐŚĞZĞƐŽŶĂŶƟĞ/ŵĂŐŝŶŐ;DZ/ͿŝƐĞĞŶ
ƚĞĐŚŶŝĞŬ ǁĂĂƌŵĞĞ ǁĞ ĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ ŬƵŶŶĞŶ
maken van de hersenen zonder dat we daar
iemands hoofd voor open hoeven maken.
Je maakt als het ware een soort foto van het
binnenste van het brein. Een MRI scanner is
een redelijk nieuwe techniek die werkt met een
heel erg sterk magneetveld en detecteert de
ŵĂŐŶĞƟƐĐŚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
weefsels, bijvoorbeeld de verschillende
gebieden in onze hersenen. Met een anatomische MRI scan kunnen we heel precies de
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶǌŝĞŶ͘DĞƚĞĞŶĨƵŶĐƟŽŶĞůĞDZ/ƐĐĂŶŬƵŶŶĞŶǁĞǌŝĞŶŚŽĞŚĞƚ
ďƌĞŝŶǁĞƌŬƚ͕ĚŽŽƌĚĂƚĚĞůĞŶǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶĚŝĞŵĞĞƌĂĐƟĞĨǌŝũŶƐƚĞƌŬĞƌŽƉůŝĐŚƚĞŶ͘

KŶĚĞƌǌŽĞŬϮ͗ Hoe reageert ons brein op angst?
KƉŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǁĞǌŽĂůƐŐĞǌĞŐĚŚŽĞŚĞƚŬŽŵƚĚĂƚŵĞŶƐĞŶŐĞǀŽĞůĞŶƐǀĂŶ
angst ontwikkelen. We doen daarvoor experimenten bij mensen waarbij we bewust een gevoel
ǀĂŶĂŶŐƐƚŽƉƌŽĞƉĞŶ͕ĚŽŽƌǌĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶƐƉĂŶŶĞŶĚĞĮůŵƚĞůĂƚĞŶǌŝĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌũĞďĂŶŐ
bent, gaat je hart sneller kloppen en ga je een beetje zweten. Bij onze experimenten kunnen we
dat met verschillende apparaten meten. Hartslag meten we uiteraard met een hartslagmeter en
hoeveel iemand zweet kunnen we meten door speciale plakkertjes om de vingers te wikkelen.
ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ǁĂĂƌŶĞŵĞŶ ŚŽĞ ŚĞƌƐĞŶĞŶ ƌĞĂŐĞƌĞŶ ŽŶĚĞƌ ĂŶŐƐƟŐĞ ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ
ĚŽŽƌŵĞŶƐĞŶŝŶĞĞŶDZ/ƐĐĂŶŶĞƌ;ǌŝĞŬĂĚĞƌDZ/ƐĐĂŶŶĞƌͿƚĞůĞŐŐĞŶƚĞƌǁŝũůǌĞŶĂĂƌĚŝĞǌĞůĨĚĞ
ƐƉĂŶŶĞŶĚĞĮůŵŬŝũŬĞŶ͘ŝƚŝƐƚĞǀĞŶƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞĚĞĞůǀĂŶŽŶƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘tĞŚĞďďĞŶďŝũĚĞǌĞ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŐĞǀŽŶĚĞŶĚĂƚĞƌƐƉĞĐŝĮĞŬĞĚĞůĞŶǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶǌŝũŶĚŝĞƌĞĂŐĞƌĞŶ
ĂůƐĚĞƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŽŶǌŝĐŚŝŶĞĞŶĂŶŐƐƟŐĞƐŝƚƵĂƟĞďĞǀŝŶĚƚĞŶĚĂƚĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŝŶĚĞǌĞŐĞďŝĞĚĞŶ
gerelateerd is aan de mate van angst, de hoogte van de hartslag en de hoeveelheid van het
ƐƚƌĞƐƐŚŽƌŵŽŽŶĐŽƌƟƐŽůŝŶŚĞƚďůŽĞĚ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬϯ͗ŶŐƐƚŝŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶ
tĂŶŶĞĞƌǁĞďĂŶŐǌŝũŶďůŝũŬĞŶǀŽŽƌĂůƚǁĞĞŬůĞŝŶĞŚĞƌƐĞŶŐĞďŝĞĚũĞƐ͕ĚĞĂŵĂŶĚĞůŬĞƌŶĞŶ;ŽĨĂŵǇŐĚĂůĂͿ
ŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĂŶŚĞƚďƌĞŝŶ͕ŚĞĞůĂĐƟĞĨƚĞǌŝũŶ;ǌŝĞŬĂĚĞƌŵǇŐĚĂůĂͿ͘,ĞƚďůŝũŬƚĚĂƚŵĞŶƐĞŶĚŝĞ
ŐĞĞŶĂŵǇŐĚĂůĂŵĞĞƌŚĞďďĞŶŶĂŵĞůŝũŬŶĞƌŐĞŶƐŵĞĞƌďĂŶŐǀŽŽƌǌŝũŶ͕ǁĂƚƚŽƚǀƌĞĞŵĚĞƐŝƚƵĂƟĞƐŬĂŶ
ůĞŝĚĞŶ͘ŽŽƌŚĞƚŵŝƐƐĞŶǀĂŶĚĞĂŵǇŐĚĂůĂŵŝƐƐĞŶĚĞǌĞŵĞŶƐĞŶŽŽŬĚĞƐŶĞůůĞƌĞĂĐƟĞŽŵǁĞŐƚĞ
ƌĞŶŶĞŶǀŽŽƌŝĞƚƐĞŶŐƐĞŶŽŶƚŚŽƵĚĞŶǌĞĞŶŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŶŝĞƚďĞƚĞƌĚĂŶŐĞǁŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ǌŽĂůƐ
ŐĞǁŽŶĞŵĞŶƐĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌũĞĂŶŐƐƚĞƌǀĂĂƌƚǌŽƌŐĞŶďĞƉĂĂůĚĞƐƚŽīĞŶŝŶũĞďƌĞŝŶ͕ǌŽĂůƐƐĞƌŽƚŽŶŝŶĞ͕
ĞƌǀŽŽƌĚĂƚũĞƐŶĞůŬƵŶƚƌĞĂŐĞƌĞŶ͘ĞǌĞƐƚŽīĞŶ͕ĚŝĞƐŝŐŶĂůĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞŶƵǁĐĞůůĞŶĚŽŽƌŐĞǀĞŶ͕
ŶŽĞŵĞŶǁĞŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌƐ͘KŵƚĞŬŝũŬĞŶŚŽĞĚĞǌĞŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌƐǁĞƌŬĞŶ͕ŐĞǀĞŶǁĞĚĞ
ŵĞŶƐĞŶďŝũƐŽŵŵŝŐĞƚĞƐƚƐĞĞŶŵĞĚŝĐŝũŶĚĂƚĞƌǀŽŽƌǌŽƌŐƚĚĂƚĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞǌĞƐƚŽīĞŶƟũĚĞůŝũŬŶŝĞƚ
ŵĞĞƌǁĞƌŬĞŶ͘ŽŽƌĚĂƚǁĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĞĚŝĐŝũŶĞŶŐĞǀĞŶŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƟũĚƐƟƉƉĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶ
ǁĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǁĞůŬĞŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌƐǁĂŶŶĞĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬǌŝũŶďŝũŚĞƚǀŽĞůĞŶǀĂŶĂŶŐƐƚ͘KŽŬ
ŬƵŶŶĞŶǁĞĚĞƐƚŽīĞŶǌĞůĨƚŽĞĚŝĞŶĞŶǁĂŶŶĞĞƌŵĞŶƐĞŶĞƌƚĞǁĞŝŶŝŐǀĂŶŚĞďďĞŶ͘ŽŚĞďďĞŶǁĞ
ŽŶƚĚĞŬƚĚĂƚƐŽŵŵŝŐĞŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌƐǀŽŽƌĂůďĞůĂŶŐƌŝũŬǌŝũŶǀŽŽƌŚĞƚǀŽĞůĞŶǀĂŶĂŶŐƐƚ͕ƚĞƌǁŝũů
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Angst
ĂŶĚĞƌĞĞƌũƵŝƐƚǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶĚĂƚǁĞŵŝŶĚĞƌďĂŶŐǁŽƌĚĞŶ͘^ĂŵĞŶǌŽƌŐĞŶĚŝĞƐƚŽīĞŶĞƌǀŽŽƌĚĂƚ
we eerst bang kunnen worden wanneer dat nodig is, maar dat daarna de angst ook weer kan
afnemen als de bedreiging weg is.

Amygdala
De amygdala is een amandelvormige
kern in de hersenen. Je hebt twee amygĚĂůĂĞ ;ůŝŶŬƐ ĞŶ ƌĞĐŚƚƐͿ͕ ĚŝĞ ĚŝĞƉ ŝŶ ĚĞ
temporaalkwab van de hersenen liggen.
De temporale kwabben zijn gelegen aan
beide zijkanten van de hersenen, onge- Anatomische MRI scan van de amygdala in de
veer boven de oren. De amygdalae maken hersenen. Je ziet dezelfde hersenen vanuit drie
deel uit van het limbisch systeem, het on- ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƌŝĐŚƟŶŐĞŶ͗ ƐĂŐŝƩĂĂů ;ĚŽŽƌƐŶĞĚĞ
derdeel van de grote hersenen, dat be- ǀĂŶĚĞǌŝũŬĂŶƚďĞŬĞŬĞŶͿ͕ĐŽƌŽŶĂĂů;ĚŽŽƌƐŶĞĚĞǀĂŶ
ǀŽƌĞŶďĞŬĞŬĞŶͿĞŶĂǆŝĂĂů;ĚŽŽƌƐŶĞĚĞǀĂŶďŽǀĞŶĂĨ
ƚƌŽŬŬĞŶŝƐďŝũĞŵŽƟĞ͕ŵŽƟǀĂƟĞ͕ŐĞŶŽƚĞŶ ďĞŬĞŬĞŶͿ͘ ,Ğƚ ŚĞƌƐĞŶŐĞďŝĞĚ ŝŶ ĚĞ ƌŽĚĞ ĐŝƌŬĞůƐ ŝƐ
ŚĞƚĞŵŽƟŽŶĞĞůŐĞŚĞƵŐĞŶ͘ĞĂŵǇŐĚĂůĂ ĚĞ ĂŵǇŐĚĂůĂ ;ũĞ ŚĞďƚ Ğƌ ƚǁĞĞ͕ ĞĞŶ ůŝŶŬƐ ĞŶ ĞĞŶ
ůĞŐƚǀĞƌďĂŶĚĞŶƚƵƐƐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞǀĂŶ ƌĞĐŚƚƐͿ͘
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ǌŝŶƚƵŝŐĞŶ ĂŅŽŵƐƟŐ ŝƐ ĞŶ
ŬŽƉƉĞůƚĚĞǌĞĂĂŶĞŵŽƟĞƐ͘ĞĂŵǇŐĚĂůĂƌĞĂŐĞĞƌƚǀŽŽƌĂůŚĞĞůƐƚĞƌŬŽƉƉƌŝŬŬĞůƐĚŝĞŵĞƚ
ĂŶŐƐƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞďďĞŶ͘ĞǌĞƌĞĂĐƟĞŝƐĚŽŽƌŐĂĂŶƐŚĞĞůƐŶĞůĞŶŬĂŶǀŽůůĞĚŝŐĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ
plaatsvinden.

KŶĚĞƌǌŽĞŬϰ͗tĞůŬĞŐĞŶĞŶǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĂŶŐƐƚƌĞĂĐƟĞƐ͍
ŽĂůƐŚŝĞƌďŽǀĞŶĂůŝƐǀĞƌƚĞůĚ͕ǌŝũŶƐŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶďĂŶŐĞƌĚĂŶĂŶĚĞƌĞŶ͘ŝƚŬĂŶǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚ
ǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĂƚǌŝũŵĞĞƌƐƚŽīĞŶŝŶŚĞƚďƌĞŝŶŚĞďďĞŶĚŝĞǀŽŽƌĂŶŐƐƚǌŽƌŐĞŶ͘ĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ
ǀĂŶĚĞǌĞƐƚŽīĞŶŝƐǀŽŽƌĞĞŶĚĞĞůŐĞŶĞƟƐĐŚďĞƉĂĂůĚ͕ĚƵƐĚŽŽƌĞĞŶĞƌĨĞůŝũŬĞĂĂŶůĞŐŚŝĞƌǀŽŽƌ͘tĞ
onderzoeken daarom ook of de verschillen in genen tussen mensen ervoor zorgen dat de ene
ŵĞŶƐƐŶĞůůĞƌďĂŶŐŝƐĚĂŶĚĞĂŶĚĞƌ͘ŽŽƌŚĞƚĂĨŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶƚĞƐƚ͕ǁĂĂƌďŝũƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ
ĚĞŚĞƌƐĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞŵĞƚĞŶ͕ŚĞďďĞŶǁĞŽŶƚĚĞŬƚĚĂƚǁĂŶŶĞĞƌŵĞŶƐĞŶǌŝĐŚŝŶĞĞŶ
ĞŶŐĞƐŝƚƵĂƟĞďĞǀŝŶĚĞŶ͕ŽŶǌĞŚĞƌƐĞŶĞŶĞƌǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶĚĂƚǁĞĂůŽŶǌĞĂĂŶĚĂĐŚƚƌŝĐŚƚĞŶŽƉĚŝŶŐĞŶ
ĚŝĞŵŽŐĞůŝũŬĞĞŶďĞĚƌĞŝŐŝŶŐǀŽƌŵĞŶ͘ŝƚŬƵŶŶĞŶĂŐƌĞƐƐŝĞǀĞŵĞŶƐĞŶǌŝũŶŝŶĚĞƚƌĞŝŶŽĨĞĞŶƟũŐĞƌ
in het oerwoud. Deze focus zorgt er ook voor dat we onze aandacht moeilijker vast kunnen
houden bij dingen die geen directe bedreiging voor ons vormen, zoals bij rekenen of taal. Verder
ŚĞďďĞŶǁĞƐƉĞĐŝĮĞŬĞŐĞŶĞŶŽŶƚĚĞŬƚǁĂĂƌŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĞƌƚŽĞůĞŝĚĞŶĚĂƚƐŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶŵĞĞƌ
ŐĞǀŽĞůŝŐǌŝũŶǀŽŽƌĂŶŐƐƚĚĂŶĂŶĚĞƌĞŶ͘ŽǌŽƌŐƚŚĞƚŐĞŶZϮďĞƌǀŽŽƌĚĂƚĚĞŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌ
die belangrijk is voor het doorgeven van het angstsignaal in de hersenen bij het ene individu meer
ŝŶǀůŽĞĚŚĞĞŌĚĂŶďŝũĚĞĂŶĚĞƌ͘ŝƚǀĞƌƐĐŚŝůǌŽƵŽŽŬŬƵŶŶĞŶǀĞƌŬůĂƌĞŶǁĂĂƌĚŽŽƌƐŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶ
eerder problemen met hun angsten krijgen dan anderen en zelfs angststoornissen ontwikkelen.
KŶĚĞƌǌŽĞŬϱ͗Hoe gaat het brein op de lange termijn met angst om?
^ŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶĞƌǀĂƌĞŶĞĞŶůĂŶŐĞƟũĚŚĞĞůǀĞĞůĂŶŐƐƚ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĂůƐĞƌŽŽƌůŽŐŝƐ͘tŝĞ
zoiets meemaakt, moet ook leren anders met die angst om te gaan om te voorkomen dat er een
angststoornis ontwikkelt. Om te onderzoeken hoe het brein dat leert, hebben we bij een test
ŵĞƚĞĞŶDZ/ƐĐĂŶŶĞƌ;ǌŝĞŬĂĚĞƌDZ/ƐĐĂŶŶĞƌͿŐĞŬĞŬĞŶŚŽĞĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶǀĂŶƐŽůĚĂƚĞŶǁĞƌŬĞŶ
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nadat ze de oorlog in Afghanistan hebben meegemaakt. Het onderzoek met de soldaten laat zien
ĚĂƚǁĂŶŶĞĞƌũĞŚĞĞůďĞĂŶŐƐƟŐĞŶĚĞƐŝƚƵĂƟĞƐŵĞĞŵĂĂŬƚ͕ũĞŚĞƌƐĞŶĞŶŐĞǀŽĞůŝŐĞƌǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌ
ďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ;ǌŝĞƉĞƌƐďĞƌŝĐŚƚ͚,ĞƌƐĞŶĞŶŵŝůŝƚĂŝƌĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚŽŽƌĚƌĞŝŐŝŶŐ͛Ϳ͘/Ŷ
ĚĞƐĐĂŶŶĞƌŝƐĚŝƚǌŝĐŚƚďĂĂƌĚŽŽƌĚĂƚƐƉĞĐŝĮĞŬĞŚĞƌƐĞŶŐĞďŝĞĚĞŶƐŶĞůůĞƌĂĐƟĞĨǁŽƌĚĞŶĞŶ͚ŽƉůŝĐŚƚĞŶ͛͘
ĞǌĞƌĞĂĐƟĞǌŽƵĞƌƚŽĞŬƵŶŶĞŶůĞŝĚĞŶĚĂƚũĞďŝũĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞƐŝƚƵĂƟĞƐŶĞůůĞƌďĂŶŐ
ǁŽƌĚƚĞŶĚƵƐŽŽŬƐŶĞůůĞƌŽƉĚĞďĞĚƌĞŝŐŝŶŐŬƵŶƚƌĞĂŐĞƌĞŶ͘ŝũĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞƌĞĂĐƟĞǌŝũŶŽŽŬ
de verschillen tussen individuen duidelijk zichtbaar. Met dit soort onderzoek kunnen we in de
toekomst wellicht voorspellen of een bepaalde soldaat een angststoornis zal gaan ontwikkelen
ŶĂĚĂƚŚŝũŽĨǌŝũŝŶĞĞŶŽŽƌůŽŐƐŐĞďŝĞĚŝƐŐĞǁĞĞƐƚ͘KŵĚŝƚƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶŬĂŶĚĞƐŽůĚĂĂƚĚĂŶŽƉƟũĚ
therapie worden aangeboden.

,ĞƌƐĞŶĞŶŵŝůŝƚĂŝƌĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚŽŽƌĚƌĞŝŐŝŶŐЃϷЄ
Datum bericht: 15 juni 2011
KŽƌůŽŐƐĚƌĞŝŐŝŶŐůĂĂƚǌ͛ŶƐƉŽƌĞŶŶĂŝŶŚĞƌƐĞŶĞŶ͘ĂƚďůŝũŬƚƵŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚ
Universiteit onder militairen die deelnamen aan de missie in Uruzgan. Hersengebieden
ĚŝĞďĞƚƌŽŬŬĞŶǌŝũŶďŝũǁĂĂŬǌĂĂŵŚĞŝĚĞŶŚĞƚŚĂŶƚĞƌĞŶǀĂŶĞŵŽƟĞƐŐĞĚƌĂŐĞŶǌŝĐŚŶĂĚĞ
missie anders dan ervoor.
,ĞƌƐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƌĂŝŶ͕ŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚĞŚĂǀŝŽƵƌǀĂŶ
de Radboud Universiteit onderzochten 36 militairen die tussen 2008 en 2010 dienden
ŝŶhƌƵǌŐĂŶ͘sŽŽƌĞŶŶĂĚĞĞůŶĂŵĞĂĂŶĚĞŵŝƐƐŝĞǁĞƌĚŚƵŶŚĞƌƐĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚŐĞŵĞƚĞŶĞŶ
vergeleken met een even grote controlegroep die thuis bleef.
Waakzaamheid
͚tĞŬƵŶŶĞŶĚŽŽƌŽŶǌĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŽƉǌĞƚŶƵǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĚĂƚĚĞĞīĞĐƚĞŶŽƉ
het brein daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan de oorlogservaringen’, vertelt onderzoeker
Guido van Wingen. ‘De militairen van de Afghanistanmissie hebben hun hersenen
tweemaal laten scannen. Ook vulden zij vragenlijsten in over hun oorlogservaringen.
WŽƐƩƌĂƵŵĂƟƐĐŚĞƐƚƌĞƐƐͲƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞŶĚĞǌĞŵŝůŝƚĂŝƌĞŶŶŝĞƚ͘tĞůǀĞƌĂŶĚĞƌĚĞŶ
neurale circuits in het brein die waakzaamheid regelen en ook betrokken zijn bij de
ĞŵŽƟĞƌĞŐƵůĂƟĞ͘ĞǌĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐďůĞĞĨƚĞŶŵŝŶƐƚĞƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞŶďĞƐƚĂĂŶŶĂĚĂƚĚĞ
militairen weer thuis waren.’
Ervaringen
ĐƟǀŝƚĞŝƚ ŝŶ ĚĞ ĂŶŐƐƚͲ ĞŶ ǁĂĂŬǌĂĂŵŚĞŝĚƐĐĞŶƚƌĂ ǀĂŶ ĚĞ ŚĞƌƐĞŶĞŶ ŶĞĞŵƚ ƚŽĞ ďŝũ ĂůůĞ
ƵŝƚŐĞǌŽŶĚĞŶŵŝůŝƚĂŝƌĞŶ͘ĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐŝŶŚĞƚĞŵŽƟĞƌĞŐƵůĂƟĞĐĞŶƚƌƵŵŝŶĚĞĨƌŽŶƚĂĂůŬǁĂďŝƐ
ƐƚĞƌŬĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚŽĞǌĞďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶŚĞďďĞŶĞƌǀĂƌĞŶ͘ĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ
werken aan een vervolgstudie om te zien hoe lang de veranderingen in de hoofden van
militairen aanhouden en of degenen die veel stress ervoeren ook een hoger risico hebben
ŽŵƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟƐĐŚĞƐƚƌĞƐƐŬůĂĐŚƚĞŶƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶͬ͘ŶũĂǀĂŶ<ĞƐƐĞů
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Conclusies
ĞĚŝǀĞƌƐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚŚĞďďĞŶůĂƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚĚĞŚĞƌƐĞŶŐĞďŝĞĚĞŶĚŝĞ
voor angst zorgen, zowel beïnvloed worden door ervaringen als door bepaalde genen. Daarnaast
blijkt uit onderzoeken hoe we angst met geneesmiddelen kunnen beïnvloeden en daarmee de
ƉƌĞƐƚĂƟĞǀĂŶŚĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶŬƵŶŶĞŶǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͘ĞǌĞŬĞŶŶŝƐŝƐďŝũǌŽŶĚĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŽŽƌĚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŶŝĞƵǁĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǀĂŶƉĂƟģŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶĂŶŐƐƚƐƚŽŽƌŶŝƐ͘sŽŽƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞ
bang zijn om te vliegen of niet met andere mensen durven te praten, kunnen nieuwe therapieën
helpen om van deze angsten af te komen.
Daarnaast kan deze kennis ook worden gebruikt voor het screenen van mensen die net een
ƚƌĂƵŵĂƟƐĐŚĞĞƌǀĂƌŝŶŐŚĞďďĞŶŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͕ŽŵĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĚŝĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞĞŶŝŶƐĐŚĂƫŶŐ
te maken of een behandeling nodig is om te voorkomen dat iemand angststoornissen ontwikkelt.
ĞŶĂŶĚĞƌĞŵŽŐĞůŝũŬĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŝƐĚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀĂŶƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚĞŶƟũĚĞŶƐĚĞƐĞůĞĐƟĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ǀŽŽƌďĞƌŽĞƉĞŶĚŝĞŐĞƉĂĂƌĚŐĂĂŶŵĞƚŚĞƚĞƌǀĂƌĞŶǀĂŶŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞƐŝƚƵĂƟĞƐ͕ĚĞŶŬŚŝĞƌďŝũĂĂŶĚĞ
ƉŽůŝƟĞĞŶŚĞƚůĞŐĞƌ͘sŽŽƌĚĂƚĚĞǌĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬŐĞďƌƵŝŬƚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͕ŝƐǀĞĞů
meer onderzoek noodzakelijk naar de hersenprocessen die met angst te maken hebben. Want…
er is nog een heleboel te ontdekken!

Verwijzing
ЃϷЄ

20

WĞƌƐďĞƌŝĐŚƚǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶǀĂŶϭϱũƵŶŝϮϬϭϭ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵ͘ŶůͬΛϴϭϰϵϬϬͬŚĞƌƐĞŶĞŶͲŵŝůŝƚĂŝƌĞŶͬ;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ

Project ‘Angst’ de klas in!
Ϯ͘ϮWƌŽũĞĐƚ͚ŶŐƐƚ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊

Angst

Het onderzoek over het thema ‘Angst’ is vertaald naar een project waarbij het onderzoekend leren
ĞĞŶĐĞŶƚƌĂůĞƉůĞŬŚĞĞŌŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŝũŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚƚĞsĞůƉ
ĞŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůŚĞƚ͚ƚdĂůĞŶƚƵŝƚ>ĞŶƚ͘ĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉĚĞƚǁĞĞƐĐŚŽůĞŶŬǁĂŵ
ǀƌŝũǁĞůŽǀĞƌĞĞŶ͕ǀĂŶĚĂĂƌĚĂƚǁĞĂůůĞĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚŚŝĞƌŽŶĚĞƌ
zullen toelichten. Dit doen we aan de hand van de zeven stappen van onderzoekend leren. Eerst
ƐĐŚĞƚƐĞŶǁĞĚĞƐƚĂŶĚǀĂŶǌĂŬĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉͲĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬŽŶĚĞƌǁŝũƐ;tΘdͿ
ǀĂŶĚĞƌŶŚŽƌƐƚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐǁŽƌĚĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŽĂůƐĚŝĞŚĞďďĞŶƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶŽƉƐĐŚŽŽů
ƚŽĞŐĞůŝĐŚƚ͘dŽƚƐůŽƚƐƚĂĂŶǁĞĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨƐƟůďŝũĚĞĞǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ĞŶůĞƌĂƌĞŶĞŶǁŽƌĚĞŶĞƌůĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐŐĞŐĞǀĞŶǀŽŽƌŚŽĞŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŽŽŬŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌ
vorm zou kunnen krijgen.

2.2.1 Wetenschap en Techniek op basisschool De Arnhorst
dŝďŽƌ^ĞĂůƟĞů;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĂĂŶĚĞ,EͿ
WĞƚĞƌƌĂŐƚ;ůĞƌĂĂƌďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚͿ
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/ŶϮϬϬϱŝƐŚĞƚƉƌŽũĞĐƚsd;sĞƌďƌĞĚŝŶŐdĞĐŚŶŝĞŬĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐͿǀĂŶŚĞƚWůĂƞŽƌŵğƚĂƚĞĐŚŶŝĞŬ
gestart op de Arnhorst. Met dit project wilden we techniek een stevigere plek geven binnen ons
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘tŝũďĞƐůŽƚĞŶŶŝĞƚĚŝƌĞĐƚĂůƐĞĞŶĚŽůůĞǀĂŶĂůůĞƐĂĂŶƚĞƐĐŚĂīĞŶ͕ŵĂĂƌŐŽĞĚƚĞŬŝũŬĞŶ
ŶĂĂƌǁĂƚŽŶǌĞǀŝƐŝĞŽƉƚĞĐŚŶŝĞŬŝƐ͘tĞƐƚŽŶĚĞŶƐƟůďŝũĚĞǀƌĂĂŐ͗tĂƚǁŝůůĞŶǁŝũŽǀĞƌĞĞŶĂĂŶƚĂů
jaren bereikt hebben? Al snel stond vast dat wij techniek niet als apart vak wilden aanbieden,
maar integreren met andere vakken.
sĞƌǀŽůŐĞŶƐŚĞĞŌŚĞƚƉƌŽũĞĐƚsdͲƉƌŽ;sĞƌďƌĞĚŝŶŐdĞĐŚŶŝĞŬĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐĞƌŝŶŐͿ
met ook wetenschap als invalshoek, ons de eerste inzichten in onderzoekend leren laten zien.
We hebben ervaren dat techniek breder bekeken kan worden. Niet zozeer het ontwerpen en iets
maken staat centraal, maar de manier van kijken en denken. Een kind is van nature een ontdekker
ĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ͘>ĂƚĞŶǁĞĚŝĞŚŽƵĚŝŶŐƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͊Ğ
vraag kan spannender zijn dan het antwoord. Onderzoekend leren begint immers bij vragen die
ŚĞƚŬŝŶĚǌĞůĨŚĞĞŌďĞĚĂĐŚƚ͘KŶǌĞǀŝƐŝĞŝƐĚĂƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶdĞĐŚŶŝĞŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĠŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶ
ŵŽĞƚǌŝũŶ͘KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌǁŝůůĞŶǁĞŽŽŬƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵĞŶĂĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞůĞĞƌƐƟũůĞŶǀĂŶ
kinderen en past deze manier van leren bij het ervaringsgericht werken in onze onderbouw. Voor
het aanleren van een onderzoekende houding is het wel van belang dat de leerkracht de door
ŽŶƐŶŽŐƐƚĞĞĚƐŐĞďƌƵŝŬƚĞŵĞƚŚŽĚĞĚƵƌŌůŽƐƚĞůĂƚĞŶĞŶďĞƉĂĂůĚĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶďĞǌŝƚŽŵŚĞƚ
onderzoeksproces te kunnen begeleiden. Eigenlijk moet de leerkracht proberen om zelf weer
een nieuwsgierig kind te zijn.
ŽĞůƐƚĞůůŝŶŐƚĞŶĂĂŶǌŝĞŶǀĂŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚ
In 2010 is de Arnhorst gaan samenwerken met het WKRU met als doel om de onderzoekende
ŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶůĞƌĂƌĞŶƚĞďĞǀŽƌĚĞƌĞŶ͘/ŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐƉƌŽũĞĐƚŽǀĞƌ͚ŶŐƐƚ͛
ŚĞĞŌ ŐƌŽĞƉ ϳͬϴ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͕ ŐĞŵĞƚĞŶ ĞŶ ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚ ĂůƐ ĞĞŶ ĞĐŚƚĞ ŐƌŽĞƉ
kleine onderzoekers. Met hartslagmeters werd onderzocht of kinderen banger zijn in het donker
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wanneer ze alleen zijn dan wanneer er iemand bij is, of wat het verschil is in de hoeveelheid angst
tussen jongens en meisjes. Deze manier van werken spreekt aan, omdat ieder op eigen niveau
en kracht bezig is met zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen die uit henzelf komen en
niet uit een boekje.

Ϯ͘Ϯ͘ϮWƌŽũĞĐƚΖŶŐƐƚΖŝŶŐƌŽĞƉϳͬϴŽƉĚĞƌŶŚŽƌƐƚ
Doelstellingen
ůŐĞŵĞŶĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ͗>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞĞƌůĞƌĞŶŽǀĞƌĂŶŐƐƚ͖ĚĂƚĂŶŐƐƚĞĞŶĨƵŶĐƟĞŚĞĞŌĞŶĚĞ
uitwerking van angst op je hersenen. Tevens het laten inzien dat je zelf onderzoek kunt doen
ŶĂĂƌĞīĞĐƚĞŶǀĂŶĂŶŐƐƚ͘
^ƉĞĐŝĮĞŬĞĚŽĞůĞŶ
•
Leerlingen denken na over waar ze bang voor zijn.
•
Leerlingen ontdekken dat volwassenen bang zijn voor andere dingen dan kinderen.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶĚĂƚĂŶŐƐƚĞĞŶĨƵŶĐƟĞŚĞĞŌ͖ĂŶŐƐƚŚĞĞŌƉŽƐŝƟĞǀĞŬĂŶƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
lichaam.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶĚĂƚĂŶŐƐƚĞĞŶƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐŚĞĞŌŝŶŚĞƚďƌĞŝŶ͘
•
Leerlingen leren dat angst leidt tot een verhoogde hartslag.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶĚĂƚĂŶŐƐƚǀĂŶŝŶǀůŽĞĚŝƐŽƉŚĞƚůĞĞƌƉƌŽĐĞƐ͖ĚŽŽƌĂŶŐƐƚŬƵŶũĞŶŝĞƚŵĞĞƌ
zo goed rekenen.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĞŶůĞƌĞŶĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉƚĞǌĞƩĞŶďŝŶŶĞŶ
het thema ‘Angst’.

Kerndoelen
Dit thema en de manier van werken geven invulling aan de volgende kerndoelen:
Mondeling taalonderwijs
1  ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞǀĞƌǁĞƌǀĞŶƵŝƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶƚĂĂů͘ĞůĞƌĞŶƚĞǀĞŶƐĚŝĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŵŽŶĚĞůŝŶŐŽĨƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ͕ŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͘
2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŚĞƚƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶǀĞƌƐůĂŐ͕ŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶƵŝƚůĞŐ͕ŚĞƚŝŶƐƚƌƵĞƌĞŶĞŶďŝũŚĞƚ
discussiëren.
Natuur en Techniek
40
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
ĨƵŶĐƟĞǀĂŶŚƵŶŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͘;/ŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŬŽŵĞŶĚĞĨƵŶĐƟĞƐǀĂŶĂŶŐƐƚĂĂŶďŽĚ͕ŚŽĞũĞ
ůŝĐŚĂĂŵƌĞĂŐĞĞƌƚŽƉĂŶŐƐƚ͕ĞƚĐĞƚĞƌĂ͘Ϳ
41
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
ǌŽĂůƐůŝĐŚƚ͕ŐĞůƵŝĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ŬƌĂĐŚƚ͕ŵĂŐŶĞƟƐŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͘;/ŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŬŽŵƚ
ĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂƟŐĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶǁĞƌŬĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŐĂĂŶďŽĚ͘Ϳ

Systemen
ĞǌĞƉƌŽũĞĐƚŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉĐŽŶĐĞƉƚĞŶďŝŶŶĞŶ>ĞǀĞŶĚĞ^ǇƐƚĞŵĞŶǌŽĂůƐĚĞŵĞŶƐ͘
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Project ‘Angst’ de klas in!
^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞƚŚĞŵĂ͚ŶŐƐƚ͛
Film 2. /ŶƚƌŽĚƵĐƟĞΖŶŐƐƚ͛

Angst

Het moet voor de kinderen een raar begin van de middag geweest zijn. Meester Peter, de
leerkracht van de klas, en meester Tibor, de LIO-stagiair, zijn beiden niet in de klas aanwezig. De
ŵĞĞƐƚĞŬŝŶĚĞƌĞŶďĞŐŝŶŶĞŶǌŽĂůƐŐĞƉůĂŶĚŵĞƚƐƟůůĞǌĞŶĂůƐŝŶĞĞŶƐĚĞƚĞůĞĨŽŽŶǀĂŶŵĞĞƐƚĞƌWĞƚĞƌ
afgaat. Geen van hen weet dat de meesters op hetzelfde moment vanuit een leeg lokaal naar
ďĞŶĞĚĞŶďĞůůĞŶ͕ǁĂĐŚƚĞŶĚŽĨĞƌŝĞŵĂŶĚŝƐĚŝĞĚĞƚĞůĞĨŽŽŶŽƉĚƵƌŌƚĞŶĞŵĞŶ͘
Nadat de school is afgezocht om de meesters te vinden, besluit Yvonne uiteindelijk de telefoon
op te nemen. “Hallo, met Yvonne...”, horen we aan de andere kant van de telefoon. ͞ĂŐzǀŽŶŶĞ͕
ŵĞƚŵĞĞƐƚĞƌdŝďŽƌ͘tŝůũŝũĂůůĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞĞŶĞŵĞŶŶĂĂƌŚĞƚŐĞůĞůŽŬĂĂů͍ĂŶŬũĞǁĞů͘͟
KŶŐĞǀĞĞƌĠĠŶŵŝŶƵƵƚůĂƚĞƌŐĂĂƚĚĞĚĞƵƌǀĂŶŚĞƚůŽŬĂĂůŽƉĞŶ͘ĂĂƌůŝŐŐĞŶŚƵŶŵĞĞƐƚĞƌƐĞůŬŽŶĚĞƌ
een deken te slapen. Er staan twee mensen die ze nog niet eerder gezien hebben en bovendien
staat er ook nog een hele grote camera bij. Al met al lijkt het geen normale middag te worden.
ůƐĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶǌŝũŶŝƐŚĞƚĞĞŶƟũĚũĞƐƟů͘ĂŶďĞŐŝŶŶĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞƌƐƚĞƉƌĂƚĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘
ĞŬƵŶŶĞŶŶŝĞƚƐůĂƉĞŶŽŵĚĂƚǌĞĞĞŶĞŶŐĞĮůŵŚĞďďĞŶŐĞǌŝĞŶĞŶŚĞƚǁŽƌĚƚĂůƐŶĞůĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚ
ze in dit toneelstukje kinderen spelen die ongeveer net zo oud zijn als de leerlingen zelf. Het
ŐĞƐƉƌĞŬŐĂĂƚǀĞƌĚĞƌŽǀĞƌĂŶŐƐƚ͘tĂƚŝƐĂŶŐƐƚƉƌĞĐŝĞƐ͕ǁĂĂƌŬŽŵƚŚĞƚǀĂŶĚĂĂŶ͍ŝũŶŬŝŶĚĞƌĞŶďĂŶŐ
voor andere dingen dan volwassenen en groei je eigenlijk ooit over je angsten heen? Uiteindelijk
besluiten ze toch maar te gaan slapen en eindigt het toneelstuk.

^ƚĂƉϮ͚͘ŶŐƐƚ͛ǀĞƌŬĞŶŶĞŶ
Film 3. Thema 'Angst' verkennen
Teruggekomen in de klas beginnen we met uitleggen dat de kinderen de komende vijf weken elke
dinsdagmiddag onderzoek gaan doen naar ‘Angst’. Voordat de kinderen starten met hun eigen
onderzoeksopzet, gaan ze het thema ‘Angst’ verkennen.
'ĞŚĞƵŐĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶŐƐƚ
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĂĂŶĞƌǀĂƌĞŶĚĂƚĂŶŐƐƚǀĂŶŝŶǀůŽĞĚŝƐŽƉũĞŚĞƌƐĞŶĞŶ͖ũĞŬƵŶƚŶĂŵĞůŝũŬŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚ
ůĞĞƌƚĂŬĞŶ;ǌŽĂůƐĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶƚĂĂŬͿƵŝƚǀŽĞƌĞŶǁĂŶŶĞĞƌũĞĂŶŐƐƟŐďĞŶƚ͘ĞŵŽĞƚĞŶĞĞŶŚĞůĞƌĞĞŬƐ
ĨŽƚŽ͛ƐďĞŬŝũŬĞŶĚŝĞƚĞůŬĞŶƐŐĞƚŽŽŶĚǁŽƌĚĞŶŝŶĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘/ŶĚĞǌĞƌĞĞŬƐǌŝƩĞŶ
zowel enge foto’s als meer neutrale of grappige foto’s. Elk plaatje wordt ongeveer vijf seconden
getoond. De kinderen moeten proberen te onthouden welke foto’s ze gezien hebben. Het kijken
ŶĂĂƌĚĞĨŽƚŽƌĞĞŬƐůŽŬƚĂůŵĞƚĞĞŶƌĞĂĐƟĞƐƵŝƚďŝũĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘ĞĨŽƚŽǀĂŶDŝĐŬĞǇDŽƵƐĞŝƐǀŽŽƌĂů
erg leuk en de foto van een oude man in een vliegtuig die zijn tong uitsteekt laat een lach door
de klas gaan. De foto van een slang die hierop volgt, zorgt echter voor wat rillende kinderen en
ǁĂŶŶĞĞƌĞƌĞĞŶŐƌŽƚĞǀŽŐĞůƐƉŝŶŽƉŚĞƚďŽƌĚǀĞƌƐĐŚŝũŶƚƐĐŚƵŝŌĠĠŶŵĞŝƐũĞ͕ĚĂƚŚĞĞůďĂŶŐŝƐǀĂŶ
ƐƉŝŶŶĞŶ͕ŚĞĞůƐƟůůĞƚũĞƐŚĂĂƌƐƚŽĞůŶĂĂƌĂĐŚƚĞƌĞŶ͘EĂĚĞĨŽƚŽƌĞĞŬƐŵŽŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶŬǁĂƌƟĞƌ
buitenspelen. Na de pauze gaan ze namelijk een nieuwe fotoreeks bekijken, met daarin een
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aantal foto’s die ze al eerder zagen, maar ook foto’s die nieuw zijn en lijken op de eerdere foto’s.
Wanneer de kinderen weer binnen zijn, wordt de tweede reeks gestart. Deze bestaat uit een
nieuwe reeks enge en neutrale foto’s. Een aantal hiervan hebben de kinderen in de vorige reeks
gezien, een aantal is nieuw voor hen. Met behulp van een groen en een rood kaartje kunnen de
leerlingen aangeven of een foto nieuw is of dat ze hem al eerder gezien hebben. Aan het einde
van de reeks vertellen de leerlingen welke foto’s ze direct herkennen en waarom. Een aantal
leerlingen geven aan dat ze de enge plaatjes beter onthouden hebben, zoals het plaatje met een
vogelspin, een grommende hond of een slang, omdat ze hier vroeger bang voor waren. Het doel
van het experiment was ook dat de leerlingen zouden ervaren dat enge plaatjes beter onthouden
worden dan neutrale plaatjes. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat je enge plaatjes beter
ŽŶƚŚŽƵĚƚĚĂŶŶĞƵƚƌĂůĞƉůĂĂƚũĞƐĚŝĞŐĞĞŶĂŶŐƐƚŽƉƌŽĞƉĞŶ;ǌŝĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘ϭŽǀĞƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚĞŶƚĞǀĞŶƐŝƐŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŚŝĞƌŽǀĞƌŝƐƚĞǀĞŶƐƚĞǀŝŶĚĞŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ
ǀĂŶtŝůůĞŵtĞǀĞƌЃϷЄͿ͘ŝƚŬŽŵƚŽŵĚĂƚĚĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞďĞůĂŶŐƌŝũŬŬĂŶǌŝũŶ͕ĂůƐũĞŶŽŐĞĞŶŬĞĞƌǌŽ͛Ŷ
ǌĞůĨĚĞ;ŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞͿƐŝƚƵĂƟĞƚĞŐĞŶŬŽŵƚ͕ŝƐŚĞƚĞĞŶŐƌŽŽƚǀŽŽƌĚĞĞůĂůƐũĞũĞŶŽŐŬƵŶƚŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ
ĚĂƚĚŝĞƐŝƚƵĂƟĞŐĞǀĂĂƌůŝũŬǁĂƐ͘sĂŶƵŝƚĚŝƚŐĞƐƉƌĞŬŬŽŵĞŶǁĞŽƉĚŝŶŐĞŶǁĂĂƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶƵ
bang voor zijn.
DĂĂŬǌĞůĨĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͊
,ĞƚǌĞůĨŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŵĞƚĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŚŽĞŌ
ŶŝĞƚŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚƚĞǌŝũŶ͘ĩĞĞůĚŝŶŐĞŶǌŝũŶƐŶĞůƚĞǀŝŶĚĞŶǀŝĂĞĞŶǌŽĞŬŵĂĐŚŝŶĞŽƉŚĞƚ
internet. Kies voor de neutrale plaatjes voorwerpen zoals een pen, voetbal of een
ůĞƉĞůŽĨĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶ͕ƉůĂŶƚĞŶ͕ĚŝĞƌĞŶŽĨŝƐŶĞǇͲĮŐƵƌĞŶ͘<ŝĞƐǀŽŽƌĚĞ
enge plaatjes geen plaatjes met geweld of met menselijk of dierlijk lijden erin. Foto’s
ǀĂŶĞŶŐĞĚŝĞƌĞŶǌŝũŶǁĞůŐĞƐĐŚŝŬƚ͕ĞǀĞŶĂůƐĨŽƚŽ͛ƐǀĂŶĞŶŐĞƉĞƌƐŽŶĂŐĞƐƵŝƚĮůŵƐĚŝĞĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶŬŝũŬĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ,ĂƌƌǇWŽƩĞƌ͘
ŝŐĞŶĂŶŐƐƚƚŽƉϯŵĂŬĞŶ
Na de vorige klassikale activiteit
maken de leerlingen voor zichzelf
een ‘angst top 3’. Een aantal hiervan
worden klassikaal besproken.
Opvallend is de diversiteit bij iedere
ůĞĞƌůŝŶŐ͘ŽǌŝũŶĞĞŶĂĂŶƚĂůŬŝŶĚĞƌĞŶ
zowel bang voor iemand die het huis
binnenkomt om dingen te stelen als
ǀŽŽƌ,ĞĞƌsŽůĚĞŵŽƌƚƵŝƚ,ĂƌƌǇWŽƩĞƌ͘ Top 3 Waar ben je het meest bang voor?
ŶŐƐƚƚŽƉϭϬǀĂŶǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
ĞǀƌĂĂŐŽĨǀŽůǁĂƐƐĞŶŽŽŬďĂŶŐǌŝũŶŝƐǀŽŽƌůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶŝĞƚŵŽĞŝůŝũŬƚĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘ĞǌŝũŶŚĞƚ
unaniem eens dat volwassenen ook bang zijn voor bepaalde dingen. De vraag waarvoor vinden
ǌĞŵŝŶĚĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐƚĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘ĞǁŽƌĚĞŶŐĞŚŽůƉĞŶŵĞƚĞĞŶ͚ĂŶŐƐƚƚŽƉϭϬ͛ǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
en een van volwassenen die ze bekijken. De gegevens in deze lijst zijn echt onderzocht en dus
ĞĞŶŐŽĞĚǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶŚĞƚŐĞĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌĞůĨǌŽƵĚĞŶŬƵŶŶĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ;ǌŝĞƚĂďĞůϭŝŶ
ƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘ϭͿ͘
Op de website van Willem Wever staat uitgelegd waarom de een bang is voor spinnen
ĞŶĞĞŶĂŶĚĞƌŚŽŽŐƚĞǀƌĞĞƐŚĞĞŌЃϸЄ͘
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^ƚĂƉϯ͘,ŽĞŬƵŶũĞǌĞůĨĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽǀĞƌĂŶŐƐƚŽƉǌĞƩĞŶ͍
ŽƂƉĞƌĂƟĞĨůĞƌĞŶĞŶƌŽůǀĞƌĚĞůŝŶŐďŝũŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉƌŽĐĞƐ
ŽƂƉĞƌĂƟĞĨ ůĞƌĞŶ ŶĂŵ ĞĞŶ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞ ƉůĂĂƚƐ ŝŶ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ŽƉǌĞƩĞŶ ĞŶ ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ĞǁĞƌŬǁŝũǌĞǀĂŶĐŽƂƉĞƌĂƟĞĨůĞƌĞŶĚĂĂŐƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶƵŝƚƚŽƚĂĐƟĞĨĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞĨ
leren en is geschikt om als werkvorm te gebruiken bij het onderzoekend leren.
Het is van belang dat leerlingen al enige vaardigheden hebben in het samenwerken en
discussiëren met elkaar.

Angst

Wij hebben ervoor gekozen om leerlingen in groepjes van vier te verdelen en ieder
groepje vier rollen te laten vervullen die van toepassing zijn op het onderzoeksproces.
EĂĚĂƚ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŝŶ ǁŝůůĞŬĞƵƌŝŐĞ ŐƌŽĞƉũĞƐ ǀĂŶ ǀŝĞƌ ǁĂƌĞŶ ŝŶŐĞĚĞĞůĚ ǁĂƐ ŚĞƚ ƟũĚ Žŵ
in de groepjes na te denken over de rolverdeling. De vier rollen werden eerst klassikaal
besproken, zodat elk kind precies wist wat elke rol inhield. In de gemaakte groepjes werd
vervolgens zelfstandig overlegd wie welke rol kreeg. Op deze manier had iedere leerling
zijn eigen verantwoordelijkheid in het onderzoek en kon het op zijn eigen manier bijdragen.
De leerlingen konden kiezen uit de volgende vier rollen:
1. ĞǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͗ Hij/ zij kijkt of het werk goed gedaan wordt en maakt afspraken en
controleert deze.
2. ĞŶŽƚƵůŝƐƚ͗ Hij/ zij houdt bij welke afspraken gemaakt zijn, welke materialen er nodig
zijn, wie meedoen aan de proeven en houdt de resultaten bij.
3. ĞƉƌŽĞłĞƐŵĂŶͬͲǀƌŽƵǁ͗Hij/ zij is degene die bij alle proeven de baas is. Hij/zij zorgt
voor de rolverdeling, materialen en dergelijke.
4. ĞĂůŐĞŚĞůĞĐŽŶƚƌŽůĞƵƌ͗ Hij/ zij controleert of alle anderen hun werk doen. Hij/ zij is
een hulp waar deze direct nodig is en een vervanger voor wanneer iemand afwezig is.
Aan het einde van de middag kregen de groepen elk hun eigen onderzoeksmap en een
onderzoekslogboek waarin alle afspraken en resultaten bijgehouden konden worden.
KŶĚĞƌǌŽĞŬƐůŽŐďŽĞŬ
Het onderzoekslogboek bestond uit een geliŶŝĞĞƌĚƐĐŚƌŝŌǁĂĂƌŝŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶĞŶ
de genomen stappen in hun onderzoek konden
noteren. Het doel ervan was om de kinderen
gelegenheid te bieden om constant terug te
ŬƵŶŶĞŶŬŝũŬĞŶŽƉŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ŽŬŽŶĚĞŶĚĞ
leerlingen alle gedachten en redeneringen hierin
opschrijven. Daarnaast gaf het ons als leraren de
mogelijkheid om te kijken hoe de leerlingen aan
het werk waren en waar ze tegenaan liepen.
Een voorbeeld van een onderzoekslogboek
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hŝƚĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐůŽŐďŽĞŬ͗
ϭϵͲϬϰ͘sĂŶĚĂĂŐŐŝŶŐĞŶǁĞĞĐŚƚďĞŐŝŶŶĞŶ͘tĞŚĞďďĞŶŐƌŽĞƉϱĞŶϲŐĞĚĂĂŶ͘tĞŐĂĂŶŐƌŽĞƉϰ͕ϱ
ĞŶϲĞŶĚĞũƵīĞŶĚŽĞŶĞŶĚĂĂƌŶĂŐĂĂŶǁĞŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝůƚƵƐƐĞŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶĞŶĚĞŵĞŝƐũĞƐ
ĞŶũŽŶŐĞŶƐƵŝƚǀŝŶĚĞŶ͘tĞŬƌĞŐĞŶϭϴͲϰͲϮϬϭϭƟƉƐǀĂŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞƟƉƐŐŝŶŐĞŶ
ǁĞƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘tĞĞƚũĞǁĂƚŐƌĂƉƉŝŐŝƐĂůƐũĞŚĞƚǌŝĞƚŽĨǀŽĞůƚǁĞĞƚũĞǁĂĂƌũĞďĂŶŐǀŽŽƌ
ďĞŶƚ͕ŵĂĂƌĂůƐũĞĞƌŽǀĞƌĚĞŶŬƚŐĂĂƚŚĞƚǀĞĞůŵŽĞŝůŝũŬĞƌ͘tĞŚĞďďĞŶϮǀƌĂŐĞŶ͘sĂŶĚĂĂŐ
ŐŝŶŐĞŶǁĞĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚĚĞϭĞǀƌĂĂŐĚĂƚǁĂƐǁĂĂƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞƌŶŚŽƌƐƚŚĞƚ
meest bang voor zijn en het verschil tussen jongens en meisjes.
ϮϲͲϬϰ͘sĂŶĚĂĂŐǌŝũŶǁĞĞƌĂĐŚƚĞƌŐĞŬŽŵĞŶĚĂƚǁĞŝĞƚƐĨŽƵƚĚĞĚĞŶĚƵƐŵŽĞƐƚĞŶŚĞƚŐŽĞĚĚŽĞŶ͘
tĞŵŽĞƐƚĞŶŚĞĞůŐƌŽĞƉϱĚŽĞŶŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶϰŬŝĚƐ͘tĞǌŝũŶĞƌŶĞƚĂĐŚƚĞƌŐĞŬŽŵĞŶĚĂƚ
ĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐŝƐ͗tĂĂƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶŐƌŽĞƉϱŚĞƚŵĞĞƐƚĞďĂŶŐǀŽŽƌǌŝũŶ͘ƌĂŵ
ŽŶƚĐŝũĨĞƌƚĚĞŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌĞŶ͘sĞƌĚĞƌŐĂĂƚĂůůĞƐŐŽĞĚ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬďĂƌĞǀƌĂŐĞŶďĞĚĞŶŬĞŶ
In de dagen erna waren de leerlingen intensief bezig met het bedenken van dingen die ze wilden
gaan onderzoeken. Het werken aan de onderzoeksvragen kwam bij ons op de weektaak, zodat
ĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞƌŶĂŚƵŶƌĞŐƵůŝĞƌĞǁĞƌŬĞŶŝŶĚĞŚŝĞƌǀŽŽƌŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĞƟũĚŵĞĞĂĂŶĚĞŐĂŶŐ
konden. Toch zag je ook veel leerlingen die in pauzes of voordat de school begon met elkaar aan
het overleggen waren.
De tweede les stond in het teken van het bedenken van een goede onderzoeksvraag en een opzet
voor het onderzoek. Speciaal hiervoor was er door onderzoekers van de Radboud Universiteit een
ƐƚĂƉƉĞŶďůĂĚŐĞŵĂĂŬƚǁĂĂƌŵĞĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶŐŽĞĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŬŽŶĚĞŶŽƉǌĞƩĞŶ͘
tĂĂƌůĞƚũĞŽƉĂůƐũĞĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĂĂƚŽƉǌĞƩĞŶ͍
Film 4.,ŽĞŬƵŶũĞĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ͍
De stappen die de leerlingen volgen op dit blad zijn de volgende:
1.
Wat is jullie onderzoeksvraag? Wat willen jullie te weten komen?
2.
,ŽĞŐĂĂŶũƵůůŝĞŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ͍tĞůŬĞīĞĐƚŐĂĂŶũƵůůŝĞŵĞƚĞŶ͍tĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ
ũƵůůŝĞ͍;ƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŽŶ͕ŚĞƌŚĂůŝŶŐ͕ŐĞǀŽůŐǀŽŽƌŐĞŚĞƵŐĞŶͬƐŶĞůŚĞŝĚͬĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞͿ
3.
tĂƚ ŐĂ ũĞ ŵĞƚĞŶ͍ ;ŚĂƌƚƐůĂŐ͕ ŐĞǀŽĞůƐďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŽŶ͕ ŐĞŚĞƵŐĞŶ͕
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞ͕ƐŶĞůŚĞŝĚͿ
4.
,ŽĞŐĂĂŶũƵůůŝĞĚĂƚŵĞƚĞŶ͍;ǁĂĂƌŵĞĞ͕ŚŽĞǀĂĂŬ͕ŚŽĞƐŶĞůĂĐŚƚĞƌĞůŬĂĂƌ͕ŚŽĞŶŽƚĞƌĞŶ
ũƵůůŝĞĚĂƚ͍Ϳ
5.
Wat moeten jullie hetzelfde houden?
6.
Wat zal er volgens jullie gebeuren?
7.
Hoe vaak moeten jullie het onderzoek doen om een conclusie te kunnen trekken?
Voor leerlingen is het belangrijk de stappen van het onderzoeksblad goed door te
spreken.
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>ĞĞŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬǁĞƌŬďůĂĚ͚ŶŐƐƚ͛
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KŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐǌŽƐĐŚĞƌƉŵŽŐĞůŝũŬĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͊͊
tĞďĞŐŝŶŶĞŶŵĞƚĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚǀĞƌŵŽŐĞŶŽŵĚŝŶŐĞŶ
ƚĞďĞĚĞŶŬĞŶĞŶŬŽŵĞŶŵĞƚŚĞůĞůĞƵŬĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ͘ĞŵŽĞƚĞŶǌŝĐŚǁĞůƌĞĂůŝƐĞƌĞŶĚĂƚŚĞƚ
onderzoek binnen school gehouden wordt en dat er daarom bepaalde beperkingen zijn. Ook moet
hun vraag te onderzoeken zijn. Niet alle vragen zijn te onderzoeken. Bij een onderzoekbare vraag
proberen we niet alleen een vraag te formuleren, maar ook mogelijke antwoorden te bedenken
die je waarschijnlijk vindt.

͞ĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐŝƐĞĞŶǀƌĂĂŐĚŝĞũĞŬƵŶƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘͟;>ĞƌĂĂƌWĞƚĞƌͿ
,ŝĞƌŵĞĞďĞůĂŶĚĞŶǁĞďŝũŚĞƚĨŽƌŵƵůĞƌĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ͘tĂƚĚĞŶŬũĞĚĂƚĞƌŐĂĂƚŐĞďĞƵƌĞŶ͍
ŶǁĂĂƌŽŵ͍ŽŽƌŚĞƚĨŽƌŵƵůĞƌĞŶǀĂŶǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶƌŝĐŚƚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚƵŶĂĂŶĚĂĐŚƚŽƉŬůĞŝŶĞ
ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŽĨǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĞŶůĞƩĞŶǌĞŵĞĞƌŽƉĚĞĚĞƚĂŝůƐĚŝĞŐĂĂŶŽƉƚƌĞĚĞŶŝŶŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘
De onderzoeksopzet is een moeilijk onderdeel voor leerlingen. Je moet zoveel mogelijk hetzelfde
ŚŽƵĚĞŶĞŶĂůůĞĞŶŚĞƚĞīĞĐƚĚĂƚũĞǁŝůƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŵĂŐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶŽĨ
ďŝũĞĞŶǀŽŽƌͲĞŶŶĂŵĞƟŶŐ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ůƐũĞĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŐĂĂƚĚŽĞŶŽǀĞƌŚŽĞŐŽĞĚũĞŬƵŶƚ
rekenen nadatũĞĞĞŶĞŶŐĞĮůŵŚĞďƚŐĞǌŝĞŶ͕ŵŽĞƚũĞŶŝĞƚĠĠŶŬŝŶĚůĂƚĞŶƌĞŬĞŶĞŶǌŽŶĚĞƌĮůŵŐĞǌŝĞŶ
ƚĞŚĞďďĞŶĞŶĠĠŶŬŝŶĚĚĂƚǁĞůĞĞŶĞŶŐĞĮůŵŚĞĞŌŐĞǌŝĞŶůĂƚĞŶƌĞŬĞŶĞŶ͘ĞŝĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵŽĞƚĞŶ
ǀŽŽƌĞŶŶĂĚĞĮůŵƌĞŬĞŶĞŶ͘KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌǁĞĞƚũĞǌĞŬĞƌĚĂƚŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝůŝŶŚƵŶƌĞŬĞŶƌĞƐƵůƚĂĂƚ
ĚŽŽƌĚĞĮůŵŬŽŵƚĞŶŶŝĞƚĚŽŽƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘
Deze stap komt ook terug bij stap vijf. Ook hebben we extra aandacht gegeven aan hoe vaak je
ŝĞƚƐŵŽĞƚĚŽĞŶ͘ĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŽƌĚƚŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐĞƌŶĂĂƌŵĂƚĞũĞŚĞƚǀĂŬĞƌƵŝƚǀŽĞƌƚ͘EĂƟĞŶŬĞĞƌ
ǁĞĞƚũĞŵĞĞƌĚĂŶŶĂĠĠŶŬĞĞƌ͕ŶĂŚŽŶĚĞƌĚŬĞĞƌŵĞĞƌĚĂŶŶĂƟĞŶŬĞĞƌ͕ĞƚĐĞƚĞƌĂ͘/ŶĚĞƉƌĂŬƟũŬ
ďůĞĞŬĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĞŶĞŝŐĚǌŝũŶŽŵŶĂƚǁĞĞŽĨĚƌŝĞŬĞĞƌĞĞŶƉƌŽĞłĞƚĞĚŽĞŶĂůĞĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞ
te trekken. Deze stap is dus zeer belangrijk om te behandelen.
Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen van de verschillende groepjes:
•
͚ĞŶũĞďĂŶŐĞƌĂůƐũĞĂůůĞĞŶŽƉĚĞǌŽůĚĞƌďĞŶƚŽĨƐĂŵĞŶŶĂĞĞŶĞŶŐĞĮůŵ͍͛
•
͚ŝƚĞƌǀĞĞůǀĞƌƐĐŚŝůƚƵƐƐĞŶĚĞĂŶŐƐƚĞŶǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ͍͛
•
‘Waar zijn de kinderen op ‘De Arnhorst’ het meest bang voor?’
•
‘Als je kinderen een spin laat zien en een week later weer, zijn ze dan banger of minder
bang dan de eerste keer?’
•
‘Wat is het verschil in angst tussen een jongen en meisje?’
•
͚ŝũŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞŐĞďůŝŶĚĚŽĞŬƚǌŝũŶďĂŶŐĞƌŵĞƚĞŶŐĞŵƵǌŝĞŬŽƉĚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŽĨǌŽŶĚĞƌ͍͛
•
‘Als je iets voelt en je weet niet wat het is, gaat je hartslag dan sneller dan wanneer je
het wel weet?’
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tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐŐĞǀĞŶƟƉƐŽǀĞƌĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŽƉǌĞƚ
De onderzoeksbladen werden per groepje ingeleverd. Per groepje werden er twee gemaakt, die
hierna naar onderzoekers van de Radboud Universiteit werden gestuurd om hier feedback op
ƚĞŐĞǀĞŶ͘sŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝƐĚĂƚǌĞŬĞƌĞĞŶŵŽƟǀĂƟĞŽŵŐŽĞĚŚƵŶďĞƐƚƚĞĚŽĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌĚĞ
meester of juf ergens naar kijkt, is dit natuurlijk ook goed, maar een wetenschapper is voor de
kinderen natuurlijk extra bijzonder. In de klas zag ik daarom ook dat de leerlingen erg nauwkeurig
bezig waren met het invullen van het blad en het doorlopen van de stappen.

sŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶĨĞĞĚďĂĐŬǀĂŶĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐŽƉĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŽƉǌĞƩĞŶ

Angst

͚ŝƚĞƌǀĞĞůǀĞƌƐĐŚŝůƚƵƐƐĞŶĚĞĂŶŐƐƚ͍͛
Er zijn veel verschillende manieren om dit te onderzoeken. Als je gewoon vraagt aan kinderen
waar ze bang voor zijn, krijg je veel verschillende antwoorden. Misschien zeggen sommige
ŬŝŶĚĞƌĞŶǁĞů͚ƚŽƌƌĞŶ͛ĞŶĂŶĚĞƌĞŶǌĞŐŐĞŶ͚ŝŶƐĞĐƚĞŶ͛͘ĂƚŝƐůĂƐƟŐƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶ͘KŵĚŝƚƚĞ
ǀŽŽƌŬŽŵĞŶŬƵŶũĞǌĞůĨŽŽŬĞĞŶĂĂŶƚĂů;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚϭϬͿĚŝŶŐĞŶďĞĚĞŶŬĞŶǁĂĂƌŬŝŶĚĞƌĞŶďĂŶŐ
voor zouden kunnen zijn, en alle kinderen op dat lijstje van 10 dingen laten aangeven of ze er
bang voor zijn, of hoe bang ze er voor zijn op een schaal van 0 tot 10. Dan kun je later kijken
bij welke dingen er verschillen er zijn tussen de kinderen van groep 4 tot 6.
͚ůƐũĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶƐƉŝŶůĂĂƚǌŝĞŶĞŶĞĞŶǁĞĞŬůĂƚĞƌĚŽĞũĞĚŝƚǁĞĞƌ͕ǌŝũŶǌĞĚĂŶďĂŶŐĞƌŽĨ
minder bang dan de eerste keer?’
Jullie zouden naast een hartslagmeter ook de kinderen zelf aan kunnen laten geven op een
schaal van 0 tot 10 hoe eng ze het vinden. Misschien zeggen ze wel dat ze het de tweede keer
minder eng vinden, maar gaat hun hartslag wel nog steeds omhoog! Je moet natuurlijk wel
kinderen selecteren die bang zijn voor spinnen, want als je de eerste keer al niet bang bent,
dan ben je dat de tweede keer natuurlijk ook niet.

Film 5. Onderzoeksvraag en onderzoekopzet vormgeven
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KŶĚĞƌǌŽĞŬǁĞƌŬďůĂĚ͚tĂĂƌǌŝũŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚŵĞĞƐƚďĂŶŐǀŽŽƌ͍͛
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KŶĚĞƌǌŽĞŬǁĞƌŬďůĂĚ͚ůƐũĞŝĞƚƐǀŽĞůƚĞŶũĞǁĞĞƚŶŝĞƚǁĂƚŚĞƚŝƐ͕ŐĂĂƚũĞŚĂƌƚƐůĂŐĚĂŶƐŶĞůůĞƌĂůƐĚĂŶ
ǁĂŶŶĞĞƌũĞŚĞƚǁĞůǁĞĞƚ͍͛
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KŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶ͗ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǀĞƌǌĂŵĞůĞŶĞŶĂůůĞƐƚĂƉƉĞŶĚŽŽƌŶĞŵĞŶ
Film 6. Onderzoek voorbereiden
Het voorbereiden van het onderzoek begon met het bespreken van de feedback van de
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ͘,ŝĞƌŶĂŬƌĞŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĞƟũĚŽŵŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶĞŶ
hun onderzoek verder uit te denken. Als ze een goed beeld hadden van de materialen die ze nodig
hadden mochten ze beginnen hun onderzoek uit te voeren. Het groepje dat op de zolder wilde
kijken of het ‘alleen zijn’ in het donker invloed op je hartslag had, kwam er al snel achter dat de
hartslag niet meer meetbaar was als je verder dan een meter bij de proefpersoon die hem om
had vandaan stond. Er moest dus gezocht worden naar een plek waar de proefpersoon vlakbij
was, en hij of zij toch niet wist dat je er was.
Andere groepen konden ook niet direct beginnen, maar moesten eerst beginnen met het ontwikkelen van hun onderzoeksmaterialen. Er was bijvoorbeeld een groepje dat kinderen in dozen
ǁŝůĚĞŶůĂƚĞŶǀŽĞůĞŶĞŶĚĂŶŬŝũŬĞŶǁĂƚĚŝƚŵĞƚũĞŚĂƌƚƐůĂŐĚĞĞĚ͘ŝũŵŽĞƐƚĞŶĞĞƌƐƚĚĞĚŽǌĞŶ
ŵĂŬĞŶĞŶďĞƐƉƌĞŬĞŶŚŽĞĞŶŝŶǁĞůŬĞǀŽůŐŽƌĚĞǌĞĚŝĞŐŝŶŐĞŶŶĞĞƌǌĞƩĞŶ͘ĂĂƌŶĂŵŽĞƐƚĞŶǌĞĚĞ
ǀŽŽƌǁĞƌƉĞŶĚŝĞŝŶĚĞĚŽǌĞŶŐŝŶŐĞŶǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ͘ŝũŚĂĚĚĞŶĚƵƐĞĞŶůĂŶŐĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƟũĚ
nodig voordat ze konden beginnen.

Stap 4. Onderzoek uitvoeren
Film 7. Onderzoek uitvoeren
In de derde les mochten de leerlingen beginnen aan hun daadwerkelijke onderzoek of experiment.
Voor deze les waren de werkbladen met hierop de feedback van de wetenschappers al
ďŝŶŶĞŶŐĞŬŽŵĞŶĞŶŚĂĚĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚĞĚĞĮŶŝƟĞǀĞŽƉǌĞƚǀŽŽƌŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĂůĂĨ͘sĂŶĂĨĚŝƚ
moment waren de leerlingen eigenlijk door de gehele school aan het werk. Als leerkracht kom
je ogen te kort, niet om de kinderen te begeleiden of in de gaten te houden, maar om zelf te
ŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶŚŽĞĂĐƟĞĨĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶďĞǌŝŐǌŝũŶ͘ĞƌŶŚŽƌƐƚŝƐĞĞŶŽƵĚĞǀŝůůĂĞŶŚĞĞŌŚŝĞƌĚŽŽƌ
ĞĞŶŐƌŽƚĞǌŽůĚĞƌĞŶĚŝƚŽŬĞůĚĞƌ͕ĞŶǀĂŶĂĨŽŶĚĞƌŝŶŚĞƚŐĞďŽƵǁƚŽƚďŽǀĞŶŝŶǁĂƌĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂĐƟĞĨ
aan het werk. Pas op zo’n moment merk je werkelijk wat het met leerlingen doet wanneer ze de
ƌƵŝŵƚĞŬƌŝũŐĞŶŽŵŚƵŶĞŝŐĞŶǀƌĂŐĞŶƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘,ĞƚŵĂĂŬƚǌĞƐƵƉĞƌŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚŽŵĂĂŶĚĞ
slag te gaan. Tijdens het werken waren we steeds met twee leerkrachten, en heel vaak kwamen
ǁĞĞůŬĂĂƌƚĞŐĞŶĂůƐǁĞǀĂŶǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐǁŝƐƐĞůĚĞŶŵĞƚĚĞŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ͗͞'ĂĚĂĂƌĞĞŶƐŬŝũŬĞŶ͕ĚĂƚ
groepje is nu zo leuk bezig”.

͞/ŶũĞĞĞŶƚũĞŝƐŚĞƚǀĞĞůĞŶŐĞƌŽƉǌŽůĚĞƌ͊͟
;ĞŶůĞĞƌůŝŶŐƵŝƚŐƌŽĞƉǌĞǀĞŶŚĂĚƟũĚĞŶƐŚĞƚƚĞƐƚĞŶǀĂŶĚĞŚĂƌƚƐůĂŐŵĞƚĞƌŽŶƚĚĞŬƚĚĂƚ
ũĞŚĂƌƚƐůĂŐŝŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌǁĞůŚŽŐĞƌǁĞƌĚĚĂŶŶŽƌŵĂĂů͘Ϳ
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Hieronder volgen enkele voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken.
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KŶĚĞƌǌŽĞŬϭ͗͛ůƐũĞŝĞƚƐǀŽĞůƚĞŶũĞǁĞĞƚŶŝĞƚǁĂƚŚĞƚŝƐ͕ŐĂĂƚũĞŚĂƌƚƐůĂŐĚĂŶƐŶĞůůĞƌĚĂŶǁĂŶͲ
neer je het wel weet?’
Bovenstaande onderzoeksvraag werd door de
groep aangepakt door te kijken of je hartslag
sneller gaat als je iets moest voelen in een
doos zonder of wel te weten wat het is. Er waƌĞŶŝŶƚŽƚĂĂůǀŝĞƌĚŽǌĞŶ͖ƚǁĞĞĚĂĂƌǀĂŶǁĂƌĞŶ
gevuld met iets waarvan je kon zien wat het
was: een spons en een banaan. De andere
twee geblindeerde dozen waren gevuld met
ƚĂŶĚƉĂƐƚĂĞŶĞĞŶŐĞďƌƵŝŬƚŬŽĸĞĮůƚĞƌ͘sŽŽƌ
dit onderzoek kregen kinderen uit onze eigen
groep een hartslagmeter om en werd er een De dozen waar de proefpersonen in moesten
ďĂƐŝƐŚĂƌƚƐůĂŐŐĞŵĞƚĞŶ͘,ŝĞƌŶĂŵŽĐŚƚĞŶǌĞĠĠŶ ͚ǀŽĞůĞŶ͛
ǀŽŽƌĠĠŶŝŶĚĞĚŽǌĞŶǀŽĞůĞŶ͘ĞŚĂƌƚƐůĂŐǁĞƌĚ
bijgehouden in het onderzoeklogboek en vervolgens werden de resultaten verwerkt in de
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬϮ͚͗tĂĂƌǌŝũŶŬůĞƵƚĞƌƐĂůůĞŵĂĂůďĂŶŐǀŽŽƌ͍͛
De eerste dag nadat de kinderen aan hun onderzoek begonnen
ǁĂƌĞŶ͕ŬǁĂŵĞƌ͛ƐŵŽƌŐĞŶƐĞĞŶǀĂĚĞƌǀĂŶĠĠŶǀĂŶĚĞŬůĞƵƚĞƌƐ
binnengelopen. Hij vroeg aan mij waar hij de vragenlijst kon
laten, die bij groep 7/8 ingeleverd moest worden. Als leraar wist
ik van niets, maar ik vertelde dat ik hem wel aan kon nemen.
Het bleek om een vragenlijst te gaan, die door een groepje
ŐŝƐƚĞƌĞŶ Ăů ŽƉŐĞƐƚĞůĚ ǁĂƐ͘ ŝũ ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞŶ ǁĂĂƌ ŬůĞƵƚĞƌƐ
allemaal bang voor zijn. De vragenlijst was samen met een keurig
begeleidende brief aan alle kleuters meegegeven. In deze brief
stond uitgelegd met welke opdracht de kinderen bezig waren.
De vragenlijst bestond uit een reeks dingen waar mensen
bang voor kunnen zijn, zoals slangen, zombies en spinnen, en
waarvan de kinderen aan mochten geven voor welke dingen ze
het meest bang waren. De brieven werden direct de volgende
dag door de eerste ouders in de brievenbus in de klas ingeleverd.
De brievenbus waarin de
enquêtes werden ingeleverd

Verder werden we bijna iedere dag aangeschoten door leerlingen
uit een andere klas, met de vraag of zij de volgende keer mee
mochten doen met een onderzoek. Ook in de andere klassen
leefde het thema dus heel erg.
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Beste ouder,
Wij zijn op school bezig met een project over ANGST.
Wij vragen aan u of u aan uw kind wilt vragen of hij/zij de top drie van
angst wil opnoemen in de vragenlijst. Wilt u deze ingevulde formulieren
weer inleveren in de brievenbus van groep 7/8.
Alvast bedankt.
Ϣ
Spinnen
Ϣ
Slangen
Ϣ
Spoken
Ϣ
Heksen
Ϣ
Monsters
Ϣ
Dieven
Ϣ
Haaien
Ϣ
Onweer
Ϣ
Het donker
Ϣ
Vleermuizen
Ϣ
Brand
Ϣ
Bloed
Ϣ
 ŽŵďŝĞ
Ϣ
Tandarts
Ϣ
Alleen thuis zijn
Ϣ
Ruzie
Hartelijke groeten groep 7/8
De gemaakte enquête voor de kleuters

KŶĚĞƌǌŽĞŬϯ͚͗Ğ/ŶǀůŽĞĚǀĂŶŐĞůƵŝĚŽƉũĞŚĂƌƚƐůĂŐ͛
ŝƚŐƌŽĞƉũĞůŝĞƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĞďůŝŶĚĚŽĞŬƚĚŽŽƌĚĞŬĞůĚĞƌůŽƉĞŶ͕ĞĞŶŬĞĞƌŵĠƚĞŶĞĞŶŬĞĞƌǌŽŶĚĞƌ
geluid op de achtergrond om te kijken hoe dit de hartslag beïnvloedde. De kinderen die meededen
werden eerst door de kelder rondgeleid met een blinddoek om, zonder de aanwezigheid van
geluid. Hun hartslag werd gemeten en genoteerd. Vervolgens werden de kinderen een aantal
dagen later weer door de kelder geleid met geluiden op de achtergrond. Hun hartslag werd
opnieuw gemeten, waarna de resultaten bekeken werden. Leerlingen vonden dit zo’n leuke proef
dat er leerlingen uit andere klassen aan ons kwamen vragen of ze de volgende keer aan het
onderzoek mochten deelnemen.
KŶĚĞƌǌŽĞŬϰ͚͗ůƐũĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶƐƉŝŶůĂĂƚǌŝĞŶĞŶĞĞŶǁĞĞŬůĂƚĞƌĚŽĞũĞĚĂƚǁĞĞƌ͕ǌŝũŶǌĞĚĂŶ
ďĂŶŐĞƌŽĨŵŝŶĚĞƌďĂŶŐĚĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌ͍͚
ŝƚŐƌŽĞƉũĞǁĂƐǀĂŶƉůĂŶŽŵƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽĨĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶĂĞĞŶƟũĚũĞŵŝŶĚĞƌďĂŶŐǌŝũŶǀŽŽƌ
een spin dan de eerste keer. Dit onderzoek wilden ze gaan doen met een hartslagmeter. Het plan
ǁĂƐŽŵƚǁĞĞŬĞĞƌĚĞŚĂƌƚƐůĂŐƚĞŵĞƚĞŶďŝũĚĞǌĞůĨĚĞƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ŵĞƚĞĞŶǁĞĞŬƟũĚĞƌƚƵƐƐĞŶ͘
In hun onderzoeksopzet gaven de leerlingen aan dat ze de spin en de kinderen hetzelfde moesten
ŚŽƵĚĞŶ͘ĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐǁĂƐĚĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚĞƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌŵŝŶĚĞƌďĂŶŐǌŽƵĚĞŶǌŝũŶ͕ŽŵĚĂƚ
ze de spin al eens gezien hadden. Vervolgens is het groepje aan de kinderen van groep 5 en 6
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gaan vragen wie er bang zijn voor spinnen. Het
ŚĞĞŌŶĂƚƵƵƌůŝũŬĂůůĞĞŶǌŝŶŽŵƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ
hoe bang kinderen zijn voor spinnen als de
ŬŝŶĚĞƌĞŶƺďĞƌŚĂƵƉƚďĂŶŐǌŝũŶǀŽŽƌĞĞŶƐƉŝŶ͘Ğ
kwamen toen uit op 21 geschikte kinderen die
konden deelnemen aan het onderzoek. Er was
echter een probleem…… de spin. Het groepje
ŬŽŶŐĞĞŶƐƉŝŶǀŝŶĚĞŶ͊ĞŚĞďďĞŶƚŽĞŶďĞƐůŽƚĞŶ
om in plaats van een spin een meelworm te
nemen en hebben het onderzoek zo toch uit
kunnen voeren.

Angst

De hartslag wordt gemeten bij een kind dat een
ŵĞĞůǁŽƌŵŝŶǌ͛ŶŚĂŶĚŚĞĞŌ

͞ĞƌƐƚǁŝůĚĞŶǁĞĞĞŶƐƉŝŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ŵĂĂƌĚŝĞŬŽŶĚĞŶǁĞŶŝĞƚǀŝŶĚĞŶ͘/ŶƉůĂĂƚƐǀĂŶ
een spin hebben we toen een meelworm gebruikt.”

Stappen 5 en 6. Concluderen en presenteren
Film 8. Onderzoek presenteren
Vanwege de omvang van hun onderzoeken zijn
de kinderen een drietal losse dagdelen bezig
geweest met het uitvoeren van hun onderzoek.
Hierna kwam de gelegenheid om de gegevens
te ordenen en de resultaten te interpreteren.
Op de foto is te zien dat de kinderen de resultaten in een tabel in Word aan het invoeren zijn.
De proefpersonen staan op de Y-as, hun gemeten hartslag werd ingevuld op de X-as.

Invoeren van de gemeten hartslagen na een
onderzoek of je banger bent in je eentje of met
ǌ͛ŶƚǁĞĞģŶŽƉĚĞǌŽůĚĞƌ

dƵƌǀĞŶƟũĚĞŶƐĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞƚŽƉͲϭϬǀĂŶĂŶŐƐƚĞŶƵŝƚĞůŬĞŐƌŽĞƉǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞƌŶŚŽƌƐƚ
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Presenteren
/ŶĚĞǌĞůĨĚĞǁĞĞŬǁĞƌĚĞŶŽŽŬĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐŝŶĞůŬĂĂƌŐĞǌĞƚ͘KƉǀĂůůĞŶĚǁĂƐĚĂƚǀĞĞůŬŝŶĚĞƌĞŶ
ŝŶŚƵŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽŽŬĂůŚƵŶŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǁĞƌŬƚĞŶ͕ƚĞƌǁŝũůĚŝƚŶŝĞƚǁĂƐĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͘
Opnieuw was hier goed te zien dat de kinderen heel druk bezig waren met het uitleggen van hun
onderzoek. Er werd overal overlegd en verschillende groepjes waren druk in de weer met het
ŵĂŬĞŶǀĂŶƚĂďĞůůĞŶĞŶŐƌĂĮĞŬĞŶ͘
De leerlingen kregen de opdracht de volgende onderdelen terug te laten komen in hun
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͗
•
Titel van het onderzoek/ de onderzoekvraag.
•
Door wie het onderzoek is uitgevoerd.
•
,
 ǇƉŽƚŚĞƐĞͬǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘
•
K
 ŶĚĞƌǌŽĞŬƐŽƉǌĞƚ;ŝũǁŝĞŝƐŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͍,ŽĞŝƐŚĞƚǀĞƌůŽƉĞŶ͍tĞůŬĞ
ƚĞƐƚͬƚĂĂŬͬŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŚĞďďĞŶũƵůůŝĞŐĞďƌƵŝŬƚ͍Ϳ
•
ZĞƐƵůƚĂƚĞŶĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞ;tĂƚǁĂƐĚĞƵŝƚŬŽŵƚǀĂŶũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͍ŝƚŬƵŶũĞǁĞĞƌŐĞǀĞŶ
ĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĞĞŶƚĂďĞůͬŐƌĂĮĞŬŽĨĂŶĚĞƌƐ͘Ϳ
dŝũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐďůĞĞŬŚŽĞŚĂƌĚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬŐĞǁĞƌŬƚŚĂĚĚĞŶ͘ƌǁĂƌĞŶ
WŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǀĂŶĞĞŶŚŽŽŐŶŝǀĞĂƵ͖ĞƌǁĂƐŶĂŐĞĚĂĐŚƚŽǀĞƌǁŝĞǁĂƚŐŝŶŐǌĞŐŐĞŶĞŶĚĞ
onderzoeksresultaten werden heel helder gepresenteerd. De onderzoeken waren allemaal met
enorme inzet gedaan en de kinderen waren zichtbaar trots op wat ze bereikt hadden.

͟ƌŵĂŐŶŽŽŝƚǀĞƌƐĐŚŝůǌŝƩĞŶŝŶũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘:ĞŵŽĞƚƉƌŽďĞƌĞŶŽŵǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬ
ŚĞƚǌĞůĨĚĞƚĞŚŽƵĚĞŶ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ

^ƚĂƉϳ͘sĞƌĚŝĞƉĞŶͬsĞƌďƌĞĚĞŶ
ĞĂĨƐůƵŝƟŶŐǀĂŶŚĞƚƚŚĞŵĂďĞƐƚŽŶĚƵŝƚĞĞŶďĞǌŽĞŬĂĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚŝŶEŝũŵĞŐĞŶ͘,ŝĞƌ
konden de leerlingen ervaren hoe wetenschappers in het echt aan een onderzoek werken. De
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶŬƌĞŐĞŶĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟĞǀĂŶĞĞŶDZ/ƐĐĂŶŶĞƌ͘ĂĂƌŶĂŵŽĐŚƚĞŶǌĞǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶĂĂŶ
de wetenschappers over dit apparaat, over onderzoek naar angst en het doen van onderzoek
meer algemeen.
Een aantal vragen dat door de kinderen gesteld werd:
•
‘Hebben jullie weleens beroemde mensen onderzocht?’
•
‘Wat is het verschil tussen een MRI en een EEG?’
•
‘Welke opdrachten worden veel uitgevoerd onder de MRI scanner?’
•
‘Hoe lang doe je gemiddeld over een onderzoek? Hoeveel kun je er per jaar doen?’
•
‘Hoe vaak moet je een onderzoek uitvoeren om een conclusie te kunnen trekken?’
•
‘Hoe weet je dat je uitslag klopt?’
Naast inhoudelijke vragen over het onderzoek naar angst waren de leerlingen ook erg
geïnteresseerd naar de wetenschappelijke methode die de wetenschappers volgen en wanneer
een onderzoek nou goed is uitgevoerd. De leerlingen hadden voor de onderzoekers van het
ŽŶĚĞƌƐ/ŶƐƟƚƵƵƚŽŽŬĞĞŶĐŽůůĂŐĞŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶŚƵŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĂŶŐƐƚ͘
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Collage over het onderzoek naar de verschillende angsten van kinderen
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Collage over het onderzoek naar angst voor een meelworm
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Ϯ͘Ϯ͘ϯǀĂůƵĂƟĞƐ͕ƌĞŇĞĐƟĞƐĞŶůĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐ
Film 9. ǀĂůƵĂƟĞ

ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŽůŐĞŶĞŶŬĞůĞĞǀĂůƵĂƟĞǀĞƋƵŽƚĞƐǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶǀƌĂŐĞŶůŝũƐƚ͘
Wat ging goed?
•
‘De vraag bedenken ging erg goed en een meelworm krijgen was ook erg makkelijk.’

Angst

Wat ging minder goed?
•
͚ĞĚŽǌĞŶǁĂƌĞŶŽƉŚĞƚůĂĂƚƐƚŶŝĞƚŐĞǀƵůĚ͕ǁĞŚĂĚĚĞŶŐĞĞŶďĂŶĂĂŶ͛;ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽǀĞƌ
ǀŽĞůĞŶͿ
•
͚tĞŚĂĚĚĞŶŝĞƚƐƚĞǁĞŝŶŝŐƟũĚĞŶŬŽŶĚĞŶŵĂĂƌϭϬŬŝŶĚĞƌĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶ
20.’
Wat zou je de volgende keer anders doen?
•
͚DĞĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚƉƌŽĞłĞůĂƚĞŶĚŽĞŶĞŶůĂŶŐĞƌĚĞƟũĚŶĞŵĞŶ͛͘
Klopte jullie voorspelling?
•
͚tĞĚĂĐŚƚĞŶĚĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶŐƌŽĞƉϰďĂŶŐĞƌǁĂƌĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚŚŽĞŌŶŝĞƚĂůƟũĚǌŽ
te zijn. We hadden dus geen gelijk.’
•
‘We dachten dat de kinderen veel banger zouden zijn als ze het niet wisten, maar we
ŚĂĚĚĞŶǁĞůŐĞůŝũŬ͕ŵĂĂƌŚĞƚƐĐŚĞĞůĚĞŵĂĂƌĞĞŶƉƵŶƚũĞ͛;ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŵĞƚĚŽǌĞŶǀŽĞůĞŶͿ͘
Wat heb je geleerd over goed onderzoek doen?
•
‘Goed samenwerken, want je kunt niet iedereen tegelijk onderzoeken.’
•
‘Dat je het heel goed moet doen en elkaar moet helpen.’
•
‘Alles moet heel secuur gedaan worden.’
•
‘Dat je eerst goed moet nadenken voordat je eraan begint.’
•
͚:ĞŵĂŐŵĂĂƌĞĞŶĚŝŶŐƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͕ĚĂƚǁŝƐƚŝŬŶŝĞƚ͛͘
•
‘Dat je niet meerdere onderzoeken in een onderzoek kan doen.’
•
‘Dat je niet moet denken het komt wel goed.’
tĂƚŚĞďũĞŶŽŐŵĞĞƌŐĞůĞĞƌĚƟũĚĞŶƐŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͍
•
‘Dat onderzoeken leuk kan zijn, je leert dingen serieus te nemen en je leert samen te
werken.‘
•
‘Veel kinderen zijn bang voor dieren. Hartslagmeters bij een onderzoek zijn heel
handig.’
•
‘Hoe een hartslagmeter werkt, wat er gebeurt als je bang bent en dat je angst kunt
verleren.’
•
‘Hoe je kinderen moet uiteggen wat ze moeten doen.’
•
‘Ik leerde er ook best wel veel van! Eerst kon ik nog geen PowerPoint maken.’
•
‘Dit is veel leuker dan rekenen of taal!’
•
‘Ik heb ook leren samenwerken en samen delen. En een planning maken.’
•
͚KŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŚŽĞŌŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚƐĂĂŝƚĞǌŝũŶ͊͛
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ǀĂůƵĂƟĞƐĞŶƌĞŇĞĐƟĞƐǀĂŶĚĞůĞƌĂĂƌĞŶƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚ
ŶŐƐƚŝƐĞĞŶŚĞƌŬĞŶďĂĂƌƚŚĞŵĂ
Angst was voor ons een goede manier om de leerlingen kennis te laten maken met onderzoekend
leren. Iedere leerling is wel eens ergens bang voor geweest en dit maakt het onderzoek voor
hen heel erg herkenbaar. Een thema dat voor leerlingen zo herkenbaar is, betekent dat kinderen
niet per se veel ervaring hoeven te hebben met onderzoekend leren of met zelf een onderzoek
ŽƉǌĞƩĞŶ͘ĞǌĞŚĞƌŬĞŶďĂĂƌŚĞŝĚďĞƚĞŬĞŶĚĞŽŽŬĚĂƚĂůůĞŬůĂƐƐĞŶǀĂŶĚĞƐĐŚŽŽůďĞƚƌŽŬŬĞŶŬŽŶĚĞŶ
worden bij de uitvoering van het onderzoek. Je ziet dan vervolgens leerlingen elkaar interviewen
en vragen stellen. Deze betrokkenheid door de hele school is super om te zien.
ĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶďĞƐƉƌĞŬĞŶ
Als het lesdoel is dat de kinderen een goed onderzoek doen, dan moet hier extra aandacht aan
worden besteed. Leerlingen hebben de neiging om snel een conclusie te trekken zonder echt te
ďĞƐĞīĞŶŽĨǌĞǀŽůĚŽĞŶĚĞŐĞŐĞǀĞŶƐŚĞďďĞŶŽĨǌŽŶĚĞƌƚĞďĞŬŝũŬĞŶŽĨǌĞŐĞĞŶĂŶĚĞƌĞďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶĚĞ
factoren in het onderzoek hadden. In onze klas deed er bijvoorbeeld een groepje onderzoek naar
de ervaring van angst wanneer je geblinddoekt was. De test werd op een parcours gedaan: een
ŬŝŶĚǁĞƌĚĠĠŶŬĞĞƌŐĞďůŝŶĚĚŽĞŬƚǌŽŶĚĞƌĞŶŐĞŐĞůƵŝĚĞŶƌŽŶĚŐĞůĞŝĚĞŶĠĠŶŬĞĞƌŐĞďůŝŶĚĚŽĞŬƚ
met enge geluiden rondgeleid. Met behulp van een hartslagmeter werd gemeten hoe bang de
kinderen waren. Na twee kinderen getest te hebben kwamen ze uit op een conclusie, terwijl de
ďĞŝĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞƐŝƚƵĂƟĞĞĞŶŚŽŐĞƌĞŚĂƌƚƐůĂŐŚĂĚĚĞŶ͘ĞƐƚĞĞĚƚĚƵƐĂĂŶĚĂĐŚƚĂĂŶ
ĚĞďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞŵĞƟŶŐĞŶ͊
Tijdsinvestering
/ŶĞĞŶƉƌŽũĞĐƚĂůƐĚŝƚŐĂĂƚƵŝƚĞƌĂĂƌĚǀĞĞůƟũĚǌŝƩĞŶ͘EĂĂƐƚĚĞŐĞǁŽŶĞůĞƐǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐŵŽĞƚĞƌ
voor een project van deze omvang ruimte gemaakt worden in de planning. Wij zijn zelf uitgegaan
ǀĂŶǀŝũĨĚŝŶƐĚĂŐŵŝĚĚĂŐĞŶ͕ŵĂĂƌĂůƐƐŶĞůďůĞĞŬĚĂƚĞƌǀŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŵĞĞƌƟũĚŶŽĚŝŐŝƐ͘
Wij hebben toen voor drie extra momenten van elk ongeveer anderhalf uur gekozen waarin de
kinderen hun onderzoek konden doen. Van tevoren hadden we in het team overlegd of er in hun
ŬůĂƐĚĂŶŽŽŬƟũĚǀŽŽƌǁĂƐ͘'ĞĚƵƌĞŶĚĞŚĞƚƉƌŽũĞĐƚǌŝũŶǁĞǌĞůĨŐĞĞŶĚŝŶŐĞŶƚĞŐĞŶŐĞŬŽŵĞŶĚŝĞ
ĞǆƚƌĂƟũĚŐĞŬŽƐƚŚĞďďĞŶ͘
ĨƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ
Overleg met collega’s is een aspect waar zeker rekening mee gehouden dient te worden. Ons
gebeurde het een aantal keer dat de leerlingen onderzoek wilden gaan doen, maar dat leerlingen
in een andere klas nog bezig waren met een bepaalde opdracht en dat de proefpersonen dus
ĞǀĞŶŶŝĞƚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌǁĂƌĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘,ĞƚŝƐĚĂĂƌŽŵĞĞŶŐŽĞĚŝĚĞĞŽŵƟũĚŝŐĂĂŶƚĞ
ŐĞǀĞŶǁĂŶŶĞĞƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚĞŬůĂƐŵŽŐĞůŝũŬůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶŽĚŝŐŚĞĞŌ͘
Loslaten
ŝƚŝƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞƚŵŽĞŝůŝũŬƐƚĞǁĂƚũĞƟũĚĞŶƐŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶǌƵůƚŵŽĞƚĞŶĚŽĞŶ͘ĞŶŐŽĞĚĞ
balans vinden in de mate van sturing is heel erg moeilijk, maar noodzakelijk voor de leerlingen
ŽŵƚŽƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞŬŽŵĞŶ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŝũŶƟũĚĞŶƐŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽůůĞĚŝŐ
zelfstandig bezig en het is moeilijk om rond te lopen en niet te helpen. Wanneer dit lukt merk
ũĞĞĐŚƚĞƌĚĂƚůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶŚĞĞůĚĞŶŬƉƌŽĐĞƐŵĞƚĞůŬĂĂƌĚŽŽƌůŽƉĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚƚĞŶƐůŽƩĞŽŵŚƵŶ
eigen onderzoek, en hun eigen ideeën en ervaringen. Voor ons was het een echte eyeopener dat
we het zomaar konden laten gebeuren.
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>ĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐ
ǆƉĞƌƚŽĨĞĚƵĐĂƟĞĨĮůŵƉũĞĂůƐŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ
ůƐŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞŽƉŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŚĞďďĞŶǁŝũŐĞŬŽǌĞŶǀŽŽƌĞĞŶƚŽŶĞĞůƐƚƵŬ͘,ĞƚŝƐŵŝƐƐĐŚŝĞŶŽŽŬĞĞŶ
idee om bijvoorbeeld een ouder die arts of psycholoog is iets te komen laten vertellen over angst
ĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌŶĂĂƌ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽǀĞƌĚĞĚŝŶŐĞŶĚŝĞŝŶũĞůŝĐŚĂĂŵŐĞďĞƵƌĞŶƟũĚĞŶƐŚĞƚĞƌǀĂƌĞŶ
ǀĂŶĂŶŐƐƚĞŶǁĂĂƌŽŵ͘KŽŬǌŽƵũĞĞƌǀŽŽƌŬƵŶŶĞŶŬŝĞǌĞŶĞĞŶĞĚƵĐĂƟĞĨǀŝĚĞŽĨƌĂŐŵĞŶƚƚĞƚŽŶĞŶ
over angst en wat er gebeurt met angst in je hersenen. Hier kan bijvoorbeeld een klein stukje van
ŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͚>ĂďǇƌŝŶƚ͛ŽǀĞƌŚĞƚďƌĞŝŶЃϹЄǀŽŽƌŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚĞŶ͘<ŝŶĚĞƌĞŶůĞƌĞŶŚŝĞƌĚŽŽƌĚĂƚ
ĂŶŐƐƚŝŶǀůŽĞĚŚĞĞŌŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŚĞƌƐĞŶŐĞďŝĞĚĞŶ͘KŽŬŬƵŶŶĞŶĞƌĮůŵƉũĞƐǀĂŶtŝůůŝĞtĂƌƚĂĂů
ŐĞƚŽŽŶĚǁŽƌĚĞŶǁĂĂƌŝŶŬŝŶĚĞƌĞŶǀĞƌƚĞůůĞŶŽǀĞƌŚƵŶĂŶŐƐƚĞŶЃϺЄ͘

Angst

DĞĞƌĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚƚŚĞŵĂ͚ĂŶŐƐƚ͛ŝƐƚĞǀĞŶƐǀŝŶĚĞŶŽƉĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǁĞďƐŝƚĞƐ͗
•
tŝůůĞŵtĞǀĞƌsƌĂĂŐĞŶŶƚǁŽŽƌĚЃϻЄ͘
•
tŝůůŝĞtĂƌƚĂĂůЃϼЄ͘
•
dŚŝŶŬƋƵĞƐƚŶŐƐƚĞŶŚĞƚƌĞŝŶЃϽЄ͘
•
tŝŬŝƉĞĚŝĂŶŐƐƚЃϾЄ͘
Samenstelling groepjes
dŝũĚĞŶƐŚĞƚǁĞƌŬĞŶŬĂŶŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶŝŶŐƌŽĞƉƐŐƌŽŽƩĞĞŶŝŶĚĞůŝŶŐ;ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽĨŚŽŵŽŐĞŶĞ
ŐƌŽĞƉĞŶͿ͘KŽŬŬĂŶĚĞůĞƌĂĂƌǌĞůĨŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶƐĂŵĞŶƐƚĞůůĞŶǁĂĂƌƵŝƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶŬŝĞǌĞŶ͘
tŝũŚĞďďĞŶĚŝƚďĞǁƵƐƚŶŝĞƚŐĞĚĂĂŶ͕ŽŵĚĂƚĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĚĂŶŶĂĂƌŽŶǌĞŵĞŶŝŶŐƚĞŐĞƐůŽƚĞŶǁĞƌĚ͘
Anderzijds kan er op deze manier wel gestuurd worden naar een bepaald doel.
'ĞďƌƵŝŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐůŽŐďŽĞŬ
Het gebruik van een logboek is zeker aan te raden. Het biedt als eerste een leidraad waarin de
leerlingen hun plannen, ideeën en uitgevoerde taken kunnen opschrijven. Daarnaast is het werken denkproces vaak heel goed te volgen door de logboeken te lezen. Aan het einde van het project
is het voor de leerlingen een handig hulpmiddel om terug te kijken naar wat ze gedaan hebben.
,ĞƚůŽŐďŽĞŬŬĂŶǌŽŽŽŬĚŝĞŶĞŶĂůƐŚƵůƉŵŝĚĚĞůǀŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘
,ĂƌƚƐůĂŐŵĞƚĞƌĂůƐŵĞĞƟŶƐƚƌƵŵĞŶƚǀŽŽƌĂŶŐƐƚ
KŵůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚĞůĂƚĞŶĞƌǀĂƌĞŶĚĂƚĂŶŐƐƚŝŶǀůŽĞĚŚĞĞŌŽƉũĞůŝĐŚĂĂŵ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚũĞŚĂƌƚƐůĂŐͿĞŶ
om ze iets meer sturing te geven in hoe ze angst kunnen onderzoeken zou in de verkenningsfase
het gebruik van de hartslagmeter gedemonstreerd kunnen worden. Dit kan door een of meerdere
kinderen een hartslagmeter om te doen. Gedurende een minuut wordt een paar keer de hartslag
ďĞŬĞŬĞŶĞŶŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐŬƌŝũŐĞŶĂůůĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶĮůŵƉũĞƚĞǌŝĞŶǁĂƚĞĞŶďĞĞƚũĞĂŶŐƐƚ
ŽƉƌŽĞƉƚ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ,ĂƌƌǇWŽƩĞƌŽĨ,Ğƚ,ƵŝƐŶƵďŝƐ͘dŝũĚĞŶƐĞŶŶĂŚĞƚĮůŵƉũĞǁŽƌĚƚǁĞĞƌĚĞ
hartslag bekeken bij de kinderen die een hartslagmeter om hebben en de gegevens genoteerd. Is
ĞƌĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůŝŶŚĂƌƚƐůĂŐǀŽŽƌ͕ƟũĚĞŶƐĞŶŶĂŚĞƚĮůŵƉũĞ͍ůƐŚĞƚŐŽĞĚŝƐ͕ŝƐĚĞŚĂƌƚƐůĂŐƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ
ĂůƐŐĞǀŽůŐǀĂŶŚĞƚďůŽŽƚƐƚĞůůĞŶĂĂŶĞĞŶ͚ĂŶŐƐƟŐ͛ĮůŵĨƌĂŐŵĞŶƚ͘
Indien mogelijk, is het leuk om een webcam te richten op een van de hartslagmeters
ĞŶĚĞǌĞƚĞƚŽŶĞŶŽƉŚĞƚĚŝŐŝďŽƌĚ͘ŽŬƵŶŶĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶǌŝĞŶǁĂŶŶĞĞƌĚĞ
ŚĂƌƚƐůĂŐŽŵŚŽŽŐŐĂĂƚ͘:ĞŵŽĞƚĞƌǁĞůŽƉůĞƩĞŶĚĂƚĚĞŐĞŶĞĚŝĞĚĞŚĂƌƚƐůĂŐŵĞƚĞƌŽŵ
ŚĞĞŌǌĞůĨŶŝĞƚŬĂŶǌŝĞŶǁĂƚĚĞŚĂƌƚƐůĂŐŝƐ͕ǁĂŶƚĚŝĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬĂŶŽŽŬǌŝũŶŽĨŚĂĂƌ
hartslag weer beïnvloeden!
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Angst
ĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬďůĂĚŐĞĞŌƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
Het onderzoekblad helpt de leerlingen om stap voor stap tot een goede onderzoeksvraag te
komen. Bepaalde stappen moeten dan wel extra toegelicht worden. Met name stap 2 en stap 5
verdienen extra uitleg. Het moet voor de leerlingen duidelijk zijn dat er in een experiment maar
ĠĠŶǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐŵĂŐǌŝƩĞŶ͕ŽŵĚĂƚĂŶĚĞƌƐĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌƚĞƌƵŐƚĞŚĞƌůĞŝĚĞŶǌŝũŶƚŽƚĠĠŶ
oorzaak. Wanneer je bijvoorbeeld wilt kijken of leerlingen harder kunnen rennen na een enge
ĮůŵŵŽĞƚũĞŶŝĞƚϮǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŶĞŵĞŶ͘/ŶĚĞĞŶĞŐƌŽĞƉǌŝƩĞŶǁĞůůŝĐŚƚŵĞĞƌ
ŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞŚĞĞůŚĂƌĚŬƵŶŶĞŶƌĞŶŶĞŶĞŶĚĂƚŚĞĞŌĚĂŶĞīĞĐƚŽƉũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘/ŶĚŝƚŐĞǀĂůŬƵŶ
ũĞĚƵƐŚĞƚďĞƐƚĞĚĞŬůĂƐŐĞůŝũŬŚŽƵĚĞŶĞŶĞĞŶǀŽŽƌͲĞŶŶĂŵĞƟŶŐĚŽĞŶŝŶĚĞǌĞŬůĂƐ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬŬƵŶ
je het experiment vervolgens herhalen met een andere klas.
Laat het maar eens gewoon gebeuren
Als absolute aanrader geven we het volgende: laat het allemaal maar eens gebeuren. Gewoon
starten met een project is mogelijk de beste manier om te ontdekken wat de voor- en nadelen
ǌŝũŶǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶ͘tĂƚŽŶƐďĞƚƌĞŌŝƐŚĞƚĞĞŶŵĂŶŝĞƌǀĂŶǁĞƌŬĞŶĚŝĞŚĞĞůĞƌŐƚĞŐĞŵŽĞƚ
ŬŽŵƚĂĂŶĚĞďĞŚŽĞŌĞŶǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚĞŶĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞůĞǀĞƌƚĂĂŶŝĞĚĞƌĞƐĐŚŽŽůĚŝĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůůĞ
ůĞĞƌƐŝƚƵĂƟĞƐǁŝůĐƌĞģƌĞŶ͘

Overige auteurs
ĂŶĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂŶŐƐƚŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐŚĞďďĞŶƚĞǀĞŶƐĚĞ
ǀŽůŐĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶƵŝƚŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ͗
•
Taisa Mercer, Karin Sperber en Moniek Minkhorst (leraressen van basisschool het Talent)
•
DŝƌĞŝůůĞǀĂŶ'ĞůĚĞƌ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĂĂŶĚĞ,EͿ
•
ĂŶŶŝĞtĂŵŵĞƐ;ƉĂďŽͲĚŽĐĞŶƚĂĂŶĚĞ,EͿ
•
Winnie Meijer (projectmedewerker WKRU)
•
Marieke Peeters (projectleider WKRU)

Verwijzingen
ЃϷЄ
ЃϸЄ
ЃϹЄ
ЃϺЄ
ЃϻЄ
ЃϼЄ
ЃϽЄ
ЃϾЄ

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝůůĞŵǁĞǀĞƌ͘ŶůͬǀƌĂĂŐͺĂŶƚǁŽŽƌĚͬŚĞƚͲŵĞŶƐĞůŝũŬͲůŝĐŚĂĂŵͬǁĂĂƌŽŵͲďůŝũǀĞŶͲ
ĞŶŐĞͲƉůĂĂƚũĞƐͲůĂŶŐĞƌͲũĞͲŚŽŽĨĚͲǌŝƩĞŶͲĚĂŶͲŵŽŽŝĞͲƉ;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝůůĞŵǁĞǀĞƌ͘ŶůͬǀƌĂĂŐͺĂŶƚǁŽŽƌĚͬŚĞƚͲŵĞŶƐĞůŝũŬͲůŝĐŚĂĂŵͬŚŽĞͲŬĂŶͲŚĞƚͲĚĂƚͲ
ĚĞͲйϯйϵйϯйϵŶͲďĂŶŐͲǀŽŽƌͲĞĞŶͲƐƉŝŶͲĞŶͲĚĞͲĂŶĚĞƌͲŶŝĞƚ;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ
ŚƩƉ͗ͬͬƉůĂǇĞƌ͘ŽŵƌŽĞƉ͘Ŷů͍ͬĂŇ/сϭϬϵϱϯϭϬϴΘƐŝůǀĞƌůŝŐŚƚсƚƌƵĞ͕;ƟũĚϮϱ͗ϰϬʹϮϳ͗ϬϱͿ;ϯϬͲϵͲ
ϮϬϭϭͿ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁĞďůŽŐƐ͘ǀƉƌŽ͘ŶůͬǀŝůůĂͲĂĐŚƚĞƌǁĞƌŬͬĐĂƚĞŐŽƌǇͬũŝũͲĚƵƌŌͬ͘;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝůůĞŵǁĞǀĞƌ͘ŶůͬǀƌĂĂŐͺĂŶƚǁŽŽƌĚ;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ͘
:ŝũĚƵƌŌ͊͗ŚƩƉ͗ͬͬǁĞďůŽŐƐ͘ǀƉƌŽ͘ŶůͬǀŝůůĂͲĂĐŚƚĞƌǁĞƌŬͬĐĂƚĞŐŽƌǇͬũŝũͲĚƵƌŌͬ;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ͘
ŚƩƉ͗ͬͬŵĞĚŝĂƚŚĞĞŬ͘ƚŚŝŶŬƋƵĞƐƚ͘ŶůͬΕůůďϭϬϲͬĂŶŐƐƚ͘ƉŚƉ;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ͘
ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬŶŐƐƚ;ϯϬͲϵͲϮϬϭϭͿ͘

Deze verwijzingen zijn als hyperlinks beschikbaar op de website: www.wkru.nl/boek
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Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen
ŝƚďŽĞŬŝƐĞĞŶƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ;t<ZhͿ͘
Het WKRU is een regionaal samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit Nijmegen,
ŚĞƚEŝũŵĞŐĞŶĞŶƚƌĞĨŽƌDŽůĞĐƵůĂƌ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ;ED>^ͿǀĂŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ͕^'ĞŶƚƌĞ
ĨŽƌ^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚƚŚĞ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ŚĞƚǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵEĞĚĞƌůĂŶĚƐ;EͿ͕ŚĞƚ<ĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵ
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶdĞĐŚŶŝĞŬ'ĞůĚĞƌůĂŶĚ;<td'ͿǀĂŶĚĞ,ŽŐĞƐĐŚŽŽůǀĂŶƌŶŚĞŵĞŶEŝũŵĞŐĞŶ;,EͿ
en het basisonderwijs.
Missie
,Ğƚt<ZhŚĞĞŌƚŽƚĚŽĞůĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶĞŶŚĞƚ;ďĂƐŝƐͿͲ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐƚĞǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘,ŝĞƌŵĞĞǁŝůŚĞƚt<ZhĚĞŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶ;ĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞͿůĞƌĂƌĞŶĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬƉŽƐŝƟĞĨďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͘ŝƚǁŝůŚĞƚt<ZhƌĞĂůŝƐĞƌĞŶĚŽŽƌ
excellente wetenschappers, jonge onderzoekers, pabo-studenten en leerlingen samen te brengen
rondom maatschappelijk relevante en excellente wetenschappelijke resultaten van de Radboud
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶĚĞǌĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƚĞǀĞƌƚĂůĞŶŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞŶƚƌĂĂů
ƐƚĂĂƚŚĞƚďĞǀŽƌĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞŶ;ĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞͿůĞƌĂƌĞŶ͘
KƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
ĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚǁĂĂƌŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶŚĞƚďĞůĞŝĚƵŝƚŐĞƐƟƉƉĞůĚ
wordt bestaat uit drie medewerkers en een stuurgroep. In de stuurgroep zijn er verschillende
ƉĂƌƟũĞŶǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚĚŝĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚ͘
Het WKRU bestaat uit de volgende medewerkers:
•
Dr. Marieke Peeters, projectleider
•
Winnie Meijer MSc, projectmedewerker
•
 ůŬĞ:ĂĐŽďƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ
De stuurgroep van het WKRU bestaat uit:
•
WƌŽĨ͘Ěƌ͘Ăƌů&ŝŐĚŽƌ͕ŝŶŝƟĂƚŽƌt<ZhĞŶŚŽŽŐůĞƌĂĂƌ/ŵŵƵŶŽůŽŐŝĞŝŶŚĞƚED>^ǀĂŶŚĞƚ
hD^ƚZĂĚďŽƵĚ͘
•
Prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en wetenschappelijk directeur van het EN.
•

 ƌƐ͘ĞƩǇǀĂŶtĂĞƐďĞƌŐŚĞ͕ǀŽŽƌǌŝƩĞƌǀĂŶĚĞŝŶƐƟƚƵƵƚƐĚŝƌĞĐƟĞǀĂŶĚĞ,EWĂďŽ͛Ɛ;WĂďŽ
'ƌŽĞŶĞǁŽƵĚEŝũŵĞŐĞŶĞŶWĂďŽƌŶŚĞŵͿ͘
•

 ƌ͘ZŽĂůĚsĞƌŚŽĞī͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĚŽĐĞŶƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞďŝũŚĞƚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ
^ĐŝĞŶĐĞ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ;/^/^ͿǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ͘
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&ŽƚŽͲĞŶŝůůƵƐƚƌĂƟĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐ
Aleksandr Kurganov/ 123RF: Ɖ͘ϲϬ;ǀůŝŶĚĞƌͿ
AlexanderAlUS:
Ɖ͘ϲϮ;ŐƌĂĨĞĞŶĂůƐŬŝƉƉĞŶŐĂĂƐͿ
ďƌŽŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗'ƌĂƉŚĞŶ͘ũƉŐ
Annalisa Fasolino:
p. 45
Denis Tabler/ 123RF:
Ɖ͘ϭϮϵ;ůŝĞĨůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞͿ
Dick van Aalst:
p. 15, 46, 90
Elke Jacobs:
ŝůůƵƐƚƌĂƟĞŽŵƐůĂŐ͕ƟƉͲƐǇŵďŽŽů͕sͲƐǇŵďŽŽůĞŶŐĞĚŝĐŚƚĞŶŬĂĚĞƌ
Erik van ‘t Hullenaar:
p. 17
Gerdien Jansen:
Ɖ͘ϭϮϵ;ďŽǀĞŶƐƚĞƚǁĞĞͿ
Gerard Verschooten:
p. 90
I.A. Folkertsma:
Ɖ͘ϭϮϵ;ůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞƐƉůĂĂŐͿ
Iakov Filimonov/ 123RF:
p. 61
Irina Tischenko/ 123RF:
p. 50
:ĞůĞŶĂĂƌŝĐͬϭϮϯZ&͗
p. 48
Luisa Venturoli/ 123RF:
Ɖϰϵ;ƉŽƚůŽĚĞŶͿ
Oleg Korobchanu/ 123RF:
Ɖ͘ϭϮϯ;ŬŶƵīĞůďĞĞƌͿ
Piet Musterd:
Ɖ͘ϲϬ;ǀŽŽƌďĞĞůĚƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿ
Ruslan Olinchuk / 123RF:
Ɖ͘ϭϮϯ;ŐƌŝǌǌůǇďĞĞƌͿ
Sergii Popov/ 123RF:
Ɖ͘ϰϵ;ĚŝĂŵĂŶƚͿ
Wetenschapsknooppunt
p. 6, 7, 12, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64,
72, 73, 76, 78, 82, 88, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 124, 127,
Radboud Universiteit
128, 132, 133
Nijmegen:
Winnie Meijer:
p. 49*, p. 47 & 66**, 67

ƌŽŶǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ͗
p. 57:
Ɖ͘ϲϬ͗;ǀŽŽƌďĞĞůĚ
ĚƌĂĂŝƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿ͗
Ɖ͘ϲϮ͗;ŐƌĂĨĞĞŶĂůƐ
ŬŝƉƉĞŶŐĂĂƐͿ͗
Ɖ͘ϲϮ͗;ŽƉďŽƵǁǀĂŶĞĞŶ
ŬƌŝƐƚĂůͿ͗
Ɖ͘ϰϵ͗;ŐƌĂĮĞƚͿ͗
ΎĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶ͗ŝŐŚƚͺ
ůůŽƚƌŽƉĞƐͺŽĨͺĂƌďŽŶ͘ƉŶŐ
**Bewerking van foto’s
ŵĂĐŚƚĞŶǀĂŶƟĞŶ͘ƌŽŶǀĂŶ
de foto’s:
Materiaal horende bij
ĚĞŵŽĚƵůĞ͞DĞƚĞŶĂĂŶ
melkwegstelsels”.

ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƐƚĂŶĚ͗^ŽĚŝƵŵͺĐŚůŽƌŝĚĞͺĐƌǇƐƚĂů͘ƉŶŐ
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗dŚĞͺĂƌŵŽƵƌĞĚͺƚƌŝƐŬĞůŝŽŶͺŽŶͺƚŚĞͺŇĂŐͺ
ŽĨͺƚŚĞͺ/ƐůĞͺŽĨͺDĂŶ͘ƐǀŐ
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗'ƌĂƉŚĞŶ͘ũƉŐ
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗^ŽĚŝƵŵͲĐŚůŽƌŝĚĞͲϯͲŝŽŶŝĐ͘ƉŶŐ
ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƐƚĂŶĚ͗'ƌĂƉŚŝƚĞh^'Ks͘ũƉŐ
ƌŽŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƐƚĂŶĚ͗ŝŐŚƚͺůůŽƚƌŽƉĞƐͺŽĨͺĂƌďŽŶ͘
ƉŶŐ͕KƌŝŐŝŶĞĞůŐĞĐƌĞģĞƌĚĚŽŽƌDŝĐŚĂĞů^ƚƌƂĐŬ;ŵƐƚƌŽĞĐŬͿͿ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞͲŬůĂƐƐĞŶ͘ŶůͬĂĐĐĞƐƐͬĐŽŶƚĞŶƚͬŐƌŽƵƉͬ
e-klas-project/gepubliceerd/nlt/Meten%20aan%20melkwegstelsels/
ŚƚŵůйϮϬ:ŽƌŶͬŚƚŵůͬŵĂĐŚƚĞŶͺǀĂŶͺϭϬ͘Śƚŵ
ƵƚĞƵƌ͗^ƟĐŚƟŶŐ>ĞĞƌƉůĂŶKŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘
ƌŽŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞͲŬůĂƐƐĞŶ͘ŶůͬƉŽƌƚĂůͬƐŝƚĞͬϯďϬϵϰϱϳϯͲīĂϭͲϰϭĂϮͲďϵďϱͲ
ĨϬϱϭϭϲϭďϬϭĞĞͬƉĂŐĞͬĞϬϵĨϲϭϵϱͲϰϲϬϯͲϰϬϲϬͲϵϯϲϰͲϬĐϮϵϬĂĂϱĐϵĞĂͿ

DĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĞŶŬĞůŝůůƵƐƚƌĂƟĞŵĂƚĞƌŝĂĂůŝƐŚĞƚĚĞƵŝƚŐĞǀĞƌŽŶĚĂŶŬƐǌŽƌŐǀƵůĚŝŐĞŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶĚĂĂƌƚŽĞ͕
ŶŝĞƚŐĞůƵŬƚĞǀĞŶƚƵĞůĞƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶĚĞ;ŶͿƚĞĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶ͘DŽĐŚƚƵǀĂŶŵĞŶŝŶŐǌŝũŶ;ĂƵƚĞƵƌƐͿƌĞĐŚƚĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶ
ĚŽĞŶŐĞůĚĞŶŽƉŝůůƵƐƚƌĂƟĞŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞĚĂŶǀĞƌǌŽĞŬĞŶǁŝũƵŽŵĐŽŶƚĂĐƚŽƉƚĞŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞ
uitgever.
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