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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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Hoofdstuk 4. Denkbeelden over het begin
ŝƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬŚĞĞŌĞĞŶĂĨǁŝũŬĞŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĚĞƚǁĞĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞŚŽŽĨĚƐƚƵŬŬĞŶ͘
EĂĂƐƚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĚŽŽƌďĂĂŬĞŶĞĞŶďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶĚŝĞ
hebben plaatsgevonden in de klas, zal hier tevens een kader worden gegeven dat u als leraar of
pabo-student kunt gebruiken voor het vormgeven van het project.
/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϰ͘ϭǁŽƌĚƚŬŽƌƚƐƟůŐĞƐƚĂĂŶďŝũĚĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉĞĞŶďŝũďĞůĞǆĞŐĞĞƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚŽĞƚĞŶǁĂƚĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĚŽŽƌďƌĂĂŬǀĂŶƉƌŽĨ͘Ěƌ͘ůůĞŶǀĂŶtŽůĚĞ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌ
ǆĞŐĞƐĞǀĂŶŚĞƚKƵĚĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶƌŽŶƚĞŬƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚ:ŽĚĞŶĚŽŵͿŝŶŚŽƵĚƚ͘
Vervolgens zal in paragraaf 4.2 eerst een overzicht gegeven worden van het project. Deze paragraaf
biedt u als leraar of pabo-student meer inzicht hoe u denkbeelden in de klas centraal kunt stellen,
ǁĂĂƌďŝũǁĞŽŶƐǀĞƌĚŝĞƉĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶŽŶǌĞƟũĚ͘ƌŝƐǀŽŽƌ
gekozen om dit overzicht in drieën te splitsen. We volgen hiermee het project zoals dat in de klas
is uitgevoerd en waarbij leerlingen in drie fasen kennis kunnen maken met het wetenschappelijke
onderzoek naar denkbeelden, en op basis van deze kennis zelf op onderzoek uit te kunnen gaan.
,Ğƚ ĞĞƌƐƚĞ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ďĞƚƌĞŌ ŚĞƚ ďĞŐƌŝƉ ͚ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͛ ĞŶ ŚŽĞ ǁĞ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ
onderzoeken. Het tweede onderdeel gaat over denkbeelden van onszelf en van anderen. Het
derde onderdeel gaat over denkbeelden over het begin en hoe leerlingen die kunnen onderzoeken.

Denkbeelden over het begin

/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϰ͘ϯƐƚĂĂŶǁĞƵŝƚǀŽĞƌŝŐƐƟůďŝũĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞŚĞďďĞŶƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶŝŶǌŽǁĞůĚĞ
groepen 5/6 als de plusgroep 7/8.
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ϰ͘ϭKŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶƵŝƚǀƌŽĞŐĞƌĞƟũĚĞŶ
ůůĞŶǀĂŶtŽůĚĞ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌǆĞŐĞƐĞǀĂŶŚĞƚKƵĚĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶƌŽŶƚĞŬƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚ:ŽĚĞŶĚŽŵͿ͕
>ƵƚĂůůĂĞƌƚ;ƉŽƐƚͲĚŽĐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌͿĞŶEĂƚŚĂůŝĞĂƐƟĂĂŶƐĞŶ;ŵĂƐƚĞƌƐƚƵĚĞŶƚͿ͕zij zijn allen verbonden aan
ĚĞĨĂĐƵůƚĞŝƚĚĞƌ&ŝůŽƐŽĮĞ͕dŚĞŽůŽŐŝĞĞŶZĞůŝŐŝĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ͘

͞tĞƌŬĞŶĂĂŶĚĞŐƌĞŶǌĞŶǀĂŶŚĞƚǁĞƚĞŶ͟ŝƐǁĂƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐŬĞŶŵĞƌŬƚ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǁĂƚ
we niet weten, maar te weten denken te kunnen komen. Natuurwetenschappers doen dat via
ǁĂĂƌŶĞŵŝŶŐĞŶ͕ƉƌŽĞǀĞŶ͕ŚǇƉŽƚŚĞƐĞŶ͕ŵŽĚĞůůĞŶ͕ůĂďŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞŶĐŽƌƌĞĐƟĞƐ͘
Taal- en tekstonderzoekers doen dat door teksten en talen uit andere en oudere culturen op
denkbeelden te onderzoeken. In het onderzoek van Ellen van Wolde staan denkbeelden over het
ďĞŐŝŶĐĞŶƚƌĂĂů;ǌŝĞŬĂĚĞƌ͚,ŽŽŐůĞƌĂĂƌŝũďĞůĞǆĞŐĞƐĞŬŽŵƚƚŽƚŶŝĞƵǁĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞǀĂŶ'ĞŶĞƐŝƐϭ͛Ϳ͘
tĂƚǁĂƌĞŶĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶŚĞƚƵŶŝǀĞƌƐƵŵ͍ŝũŶĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĞŶ
overeenkomsten tussen? En hebben ze elkaar beïnvloed? De culturen van het oude Mesopotamië,
ŐǇƉƚĞ͕/ƐƌĂģůĞŶ'ƌŝĞŬĞŶůĂŶĚďůŝũŬĞŶĞĞŶŐƌŽƚĞŝŶǀůŽĞĚƚĞŚĞďďĞŶƵŝƚŐĞŽĞĨĞŶĚŽƉĞůŬĂĂƌĠŶŽƉ
ons tot op de dag van vandaag.

Prof. dr. Ellen van Wolde
E
Ellen
van Wolde studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen aan de
ZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶŚĞƚWŽŶƟĮĐƵŵ/ŶƐƟƚƵƚƵŵŝďůŝĐƵŵƚĞZŽŵĞ͕
Z
ĞĞŶƐĞŵŝŽƟĞŬďŝũhŵďĞƌƚŽĐŽĂĂŶĚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝŝŶŽůŽŐŶĂ͘
/ŶϭϵϴϵƉƌŽŵŽǀĞĞƌĚĞǌŝũĐƵŵůĂƵĚĞŽƉĞĞŶƐĞŵŝŽƟƐĐŚĞĂŶĂůǇƐĞǀĂŶŚĞƚ
/Ŷ
paradijsverhaal in Genesis 2-3. Ellen van Wolde is lid van de Koninklijke
p
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŬĂĚĞŵŝĞǀĂŶtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ;<EtͿ͕ǀĂŶĚĞ<ŽŶŝŶŬůŝũŬĞ
E
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en is sinds 2011 lid van
H
het Bestuur van de KNAW. Aan haar is een documentaire gewijd in een
h
zzesdelige serie ĞŵĂŐŝĞǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ. Dinsdag 28 september 2010
ŐŝŶŐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞŝŶƉƌĞŵŝğƌĞŽƉŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ&ŝůŵ&ĞƐƟǀĂůЃϷЄ͘
Ő
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Geboorte
Waar was ik toen ik nog niet geboren was?
sƌĂĂŐũĞĂĂŶũĞŵŽĞĚĞƌ
Waar was het heelal toen zij nog niet ontstaan was?
sƌĂĂŐƚŝĞĚĞƌĞĞŶǌŝĐŚĂĨ͘
ĞǌĞůĨĚĞǀƌĂĂŐ͕ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶŝŶƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞĐƵůƚƵƌĞŶ͘
ĞĞĞŶǌĞŐƚ͗ǁĞǁĞƚĞŶĂůůĞĞŶĚĂƚǁĞĞƌŶŽŐŶŝĞƚǁĂƌĞŶ͕
En dat het universum er nog niet was.
ĞĂŶĚĞƌǌĞŐƚ͗ŚĞƚŵŽĞƚǁĞůŵĞƚŶŝĞƚƐďĞŐŝŶŶĞŶ͕
want alles begint met niets.
Weer een ander zegt: hoe kan nu iets uit niets komen?
tĞŵŽĞƚĞŶŽƉƌĞŝƐ͘KƉƌĞŝƐĚŽŽƌĐƵůƚƵƌĞŶĞŶŚƵŶĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘
Hoe kunnen we hun ideeën vergelijken met de onze?
<ƵŶŶĞŶŽĨǁŝůůĞŶǁĞďĞŢŶǀůŽĞĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĂŶĚĞƌĞŝĚĞĞģŶ͍
<ƵŶũĞĚĞǌĞǀƌĂŐĞŶŽŵǌĞƩĞŶƚŽƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ͍

Denkbeelden over het begin

En hoe kun je die vragen onderzoeken?
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,ŽŽŐůĞƌĂĂƌŝũďĞůĞǆĞŐĞƐĞŬŽŵƚƚŽƚŶŝĞƵǁĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞǀĂŶ'ĞŶĞƐŝƐϭЃϸЄ
Datum bericht: 8 oktober 2011
,Ğƚ ŝƐ ŝŶ ŽŶǌĞ ŚĞƌƐĞŶƐ ŐĞŐƌŝŌ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ǌŝŶ ǀĂŶ ĚĞ ďŝũďĞů ŝƐ ͚/Ŷ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ƐĐŚŝĞƉ 'ŽĚ
ŚĞŵĞůĞŶĂĂƌĚĞ͛͘DĂĂƌůůĞŶǀĂŶtŽůĚĞ͕ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌƌŽŶƚĞŬƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚ:ŽĚĞŶĚŽŵĞŶ
Exegese van het Oude Testament aan de Radboud Universiteit Nijmegen, toont aan dat
er eigenlijk iets anders staat. In haar inaugurele rede, die zij op vrijdag 9 oktober 2009
ƵŝƚƐƉƌĞĞŬƚ͕ĐŽŶĐůƵĚĞĞƌƚǌŝũŶĂŶĂƵǁŐĞǌĞƩĞďĞƐƚƵĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞ,ĞďƌĞĞƵǁƐĞŐƌŽŶĚƚĞŬƐƚ
ĞŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚĚĂĂƌǀĂŶ͕ĚĂƚĞƌŐĞĞŶƐƉƌĂŬĞŝƐǀĂŶĞĞŶĐƌĞĂƟŽĞǆŶŝŚŝůŽ͕ĞĞŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐ
uit het niets, maar van een scheiding van de hemel en de aarde in een uitgestrekte
watermassa.
ůůĞŶǀĂŶtŽůĚĞŐĂĂƚŝŶŚĂĂƌŝŶĂƵŐƵƌĞůĞƌĞĚĞůĞƩĞƌůŝũŬƚĞƌƵŐŶĂĂƌŚĞƚďĞŐŝŶ͗ŶĂĂƌĚĞĞĞƌƐƚĞ
drie zinnen van Genesis. Wat staat daar nu eigenlijk? Van Wolde analyseert de Hebreeuwse
grondtekst niet alleen taalkundig, maar plaatst het fragment ook in de context van de rest
van de bijbel en van andere scheppingsverhalen uit Mesopotamië. Op die manier komt zij
tot een andere vertaling dan de gangbare en biedt zij een nieuwe visie op het begin van
het scheppingsverhaal.
Scheiden in plaats van scheppen
hŝƚsĂŶtŽůĚĞƐƐƚƵĚŝĞŬŽŵƚŶĂĂƌǀŽƌĞŶĚĂƚ'ĞŶĞƐŝƐŶŝĞƚŽǀĞƌŚĞƚĂďƐŽůƵƚĞďĞŐŝŶŝŶĚĞƟũĚ
gaat, maar over het begin van een bepaalde handeling: hemel en aarde worden gescheiden
en de aarde, die tot dusver nog bedekt was met water, krijgt een fundament en komt als
droge materie te voorschijn. Er was dus niet niets, maar er waren al oerwateren waarin
zeemonsters leefden. In die oersoep maakt God een scheiding tussen de hemel enerzijds
en de aarde anderzijds. Uit het verdere verloop van de tekst blijkt bovendien, aldus Van
Wolde, dat er naast deze ene God meer goden bestonden.
Het werk van een bijbelexegeet
Aan de hand van haar ‘nieuwe’ vertaling van Genesis 1,1-3 maakt Ellen van Wolde in haar
rede bovendien duidelijk wat Bijbelexegese inhoudt en wat de vragen zijn waar een exegeet
zich voor geplaatst kan zien.

Verwijzingen
ЃϷЄ
;ϮͿ

ĞĮůŵŝƐƚĞďĞŬŝũŬĞŶŽƉŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŽůůĂŶĚĚŽĐ͘ŶůͬŬŝũŬͲůƵŝƐƚĞƌͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞŵĂŬĞƌƐͬ
ũŽŚŶͲĂƉƉĞů͘Śƚŵů;ŝŶĚĞŶďĞŐŝŶŶĞͿ;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵ͘ŶůͬΛϳϱϵϰϲϱͬŚŽŽŐůĞƌĂĂƌͬ;ĚĂƚƵŵƉĞƌƐďĞƌŝĐŚƚ͗ϴŽŬƚŽďĞƌϮϬϬϵͿ;ϭϬͲϭϬͲ
ϮϬϭϭͿ

Deze verwijzingen zijn als hyperlinks beschikbaar op de website: www.wkru.nl/boek
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Overzicht van het project
4.2 Overzicht van het project
Middels een poster en ondersteunende teksten wordt op de volgende pagina een overzicht
gegeven van de opbouw van het project ‘Denkbeelden over het begin’.
͚tĂĂƌǁĂƐŝŬƚŽĞŶŝŬĞƌŶŽŐŶŝĞƚǁĂƐ͍͛
ĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͕ŽŶƐŚŽŽĨĚǌŝƚĞƌǀŽůŵĞĞ͘ĞŐĞĞŶǁŽŽƌĚ͕ĞŶũĞŚĞďƚĞƌĞĞŶďĞĞůĚďŝũ͘ŶǁĞŐĂĂŶĞƌ
ŐĞŵĂŬƐŚĂůǀĞŵĂĂƌǀĂŶƵŝƚĚĂƚĞĞŶĂŶĚĞƌŚĞƚŶĞƚǌŽďĞůĞĞŌ͘tĞŬŽŵĞŶĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽƉŚĞƚƐƉŽŽƌ
als we gaan vermoeden dat we hetzelfde woord gebruiken, maar iets heel anders bedoelen. Het
woord school ƌŽĞƉƚŝŶŚĞƚŚŽŽĨĚǀĂŶĞĞŶŬŝŶĚĚĂƚŐƌĂĂŐůĞĞƌƚĞŶǀƌŝĞŶĚũĞƐŚĞĞŌĞĞŶĂŶĚĞƌďĞĞůĚ
ŽƉĚĂŶďŝũĞĞŶŬŝŶĚĚĂƚŵŽĞŝůŝũŬůĞĞƌƚŽĨŐĞƉĞƐƚǁŽƌĚƚ͘,ĞƚǌĞůĨĚĞǁŽŽƌĚŬĂŶǀŽŽƌĚĞĠĠŶŚĞŵĞůƐ
ǌŝũŶ͕ĞŶǀŽŽƌĚĞĂŶĚĞƌŚĞůƐʹĞŶĂůůĞƐĚĂĂƌƚƵƐƐĞŶŝŶ͘
Als wij, hier en nu, al zulke verschillende denkbeelden hebben bij dezelfde woorden, hoe kunnen
ǁĞĚĂŶŝĞƚƐďĞŐƌŝũƉĞŶǀĂŶĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶƵŝƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞĐƵůƚƵƵƌŽĨĞĞŶĂŶĚĞƌĞƟũĚ͍
Het project ‘ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶ͛ laat leerlingen ervaren en zelfstandig onderzoeken hoe
ƟũĚ͕ƉůĂĂƚƐĞŶĐƵůƚƵƵƌŽŶǌĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ;ŵĞĚĞͿďĞƉĂůĞŶ͘,ĞƚůĞĞƌƚǌĞŽŽŬŝŶǌŝĞŶĚĂƚǁŝũ͕ĂůƐǁĞŝĞƚƐ
ǁŝůůĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶǀĂŶŚŽĞŵĞŶƐĞŶǀƌŽĞŐĞƌĚĂĐŚƚĞŶ͕ŚƵŶƚĞŬƐƚĞŶŽĨĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶǌĞĞƌŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐ
moeten bestuderen. Alleen zo kunnen we te weten komen welke beelden zij in hun hoofd kregen
bij het vertellen van een verhaal. Als voorbeeld is gekozen voor verhalen over het begin. Deze
ǀĞƌŚĂůĞŶǀŽƌŵĞŶĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉĠĠŶǀĂŶĚĞŽĞƌǀƌĂŐĞŶĚŝĞŵĞŶƐĞŶĞŶĐƵůƚƵƌĞŶǌŝĐŚƐƚĞůůĞŶ͗
waar was ik toen ik er nog niet was? Waar was het heelal toen het nog niet bestond? Mensen in
alle culturen vertellen elkaar sinds mensenheugenis verhalen over het begin.
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ĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĂĂƌƵŝƚĚŝƚƉƌŽũĞĐƚďĞƐƚĂĂƚǌŝũŶŐĞŐƌŽĞƉĞĞƌĚǀŽůŐĞŶƐĚƌŝĞƚŚĞŵĂ͛Ɛ;ǌŝĞĚĞĚƌŝĞ
ŬŽůŽŵŵĞŶŝŶĚĞƉŽƐƚĞƌͿĞŶǌŝũŶŐĞŬŽǌĞŶŽŵĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĚƌŝĞĨĂƐĞŶŬĞŶŶŝƐƚĞůĂƚĞŶŵĂŬĞŶŵĞƚ
ŚĞƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘ĞĞĞƌƐƚĞďĞƚƌĞŌŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͛
en hoe we die in de wetenschap onderzoeken. De tweede gaat over denkbeelden van onszelf en
van anderen. De derde gaat over denkbeelden over het begin en hoe de leerlingen die kunnen
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘ůŬǀĂŶĚĞǌĞĚƌŝĞŚŽŽĨĚǀƌĂŐĞŶďĞƐƚĂĂƚƵŝƚǀŝũĨƐƚĂƉƉĞŶ;ǌŝĞĚĞǀŝũĨŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ
ůĂŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ƉŽƐƚĞƌͿ͗ ŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐ ŵĞƚ ŚĞƚ ƉƌŽďůĞĞŵ͕ ŬŽƌƚĞ ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ͕ ͚ŽƉ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ Ƶŝƚ͕͛
denkbeeldonderzoek in teksten, en conclusie.
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Onderzoeksconclusies

Tijd, plaats en cultuur bepalen de denkbeelden.
Denkbeelden zijn terug te vinden in cultuuruitingen: schilderijen, verhalen, wereldkaarten.
In uitingen van een cultuur kunnen we
denkbeelden onderzoeken.
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4.2.1. Denkbeelden en onderzoek
ϭ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŚĞĞŌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ
ĞŐ͚͗ŬŝŶĚ͕͚͛ǌŽŶ͕͚͛ŚƵŝƐ͕͚͛ŐŽĚ͕͚͛ǌĞĞ͕͚͛ŚŽŶĚ͛͘tĞůŬďĞĞůĚŬŽŵƚŝŶũĞŽƉ͍
Wat zie je en wat betekent het? We hebben allemaal voortdurend
beelden in ons hoofd bij de woorden die we gebruiken. Denkbeelden
noemen we dat, of ook wel concepten. We gaan er gemakshalve
ŵĂĂƌǀĂŶƵŝƚĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶĚĞǌĞůĨĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŚĞĞŌ͘ĂƚŵĂĂŬƚ
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǁĞůǌŽŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬ͘DĂĂƌŝƐĚĂƚǁĞůǌŽ͍
Onze denkbeelden worden bepaald door de cultuur waarin we
ůĞǀĞŶ͗ ŽŶǌĞ ƟũĚ ĞŶ ƉůĂĂƚƐ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ǌĞ ďĞƉĂĂůĚ ĚŽŽƌ
opvoeding, opleiding en ervaringen.
De denkbeelden zelf zijn niet alleen in ons hoofd te vinden, maar ook
in allerlei ĐƵůƚƵƵƌƵŝƟŶŐĞŶ: verhalen, teksten, beelden en gedichten.
Ϯ͘,ŽĞŬŽŵũĞĞƌĂĐŚƚĞƌ͍
ĞŶŬďĞĞůĚĞŶǌŝƩĞŶŝŶŽŶǌĞŚŽŽĨĚĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌŬƵŶũĞŶŝĞƚŝŶŬŝũŬĞŶ͘
Nou ja, dat kan wel, maar je schiet er niet veel mee op.
Maar we kunnen elkaar wel vragen stellen: waar denk je aan? Wat
ǌŝĞũĞǀŽŽƌũĞ͍ŽŬƵŶũĞĞĞŶŝĚĞĞŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐĚŝĞĞĞŶ
ǁŽŽƌĚŚĞĞŌǀŽŽƌĞĞŶĂŶĚĞƌ͘ŽŬŽŵũĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƚĞǁĞƚĞŶĚĂƚ
‘vader’ voor de een staat voor zorgzaamheid en vriendelijkheid,
terwijl het woord voor de ander staat voor gezag en strengheid, of
misschien juist voor afwezigheid en onbetrouwbaarheid.
Je kunt elkaars denkbeelden ook onderzoeken door tekeningen te
maken van een denkbeeld. Wat zie je voor je bij woorden als ‘stad’,
͚ǁĞƌĞůĚ͕͚͛ĨĞĞƐƚ͕͚͛ŽƵĚĞƌĚŽŵ͛ŽĨ͚ǀĂŬĂŶƟĞ͍͛
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ϯ͘ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŬƵŶũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ
Wetenschappelijke onderzoekers gaan ook zo te werk. Om te
weten hoe mensen denken en wat hun denkbeelden zijn, worden
voortdurend vragenlijsten verspreid en nauwkeurig bekeken, en
worden interviews gehouden. Daar wordt dan over geschreven, en
zo komt het zinnetje ‘Uit onderzoek blijkt…’ in de wereld.
Maar wat als je denkbeelden wilt onderzoeken van mensen uit
ĞĞŶĂŶĚĞƌĞĐƵůƚƵƵƌ͕ĚŝĞůĞǀĞŶŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞƉůĂĂƚƐŽĨʹŶŽŐĞƌŐĞƌ͕
ǁĂŶƚĚĂŶŬƵŶũĞǌĞŶŝŬƐŵĞĞƌǀƌĂŐĞŶʹĚŝĞůĞĞĨĚĞŶŝŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
ƟũĚ͍ŝũĂůůĞƐǁĂƚǌŝũǌĞŐŐĞŶ͕ƐĐŚƌŝũǀĞŶŽĨƵŝƚďĞĞůĚĞŶŬůŝŶŬĞŶǌŽǀĞĞů
denkbeelden mee die wij niet kennen, dat je al gauw de draad
kwijtraakt.
dǁĞĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶŬƵŶŶĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬŵĂŬĞŶŚŽĞƉůĂĂƚƐĞŶƟũĚĞĞŶ
denkbeeld kunnen beïnvloeden. De eerste is die van de halve maan.
In ons land zien we bij die woorden in gedachten een maan die
rechtop staat, met punten die naar links of rechts wijzen. Maar in het
Midden-Oosten, op een andere breedtecirkel, ziet de maansikkel
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eruit als een liggend bootje, met de punten naar boven. Daarom
had men het in het oude Babylonië wel over ‘het bootje van de
ŵĂĂŶ͛͘ŽďĞƉĂĂůƚĚƵƐĚĞƉůĂĂƚƐǁĂĂƌũĞďĞŶƚŚĞƚĚĞŶŬďĞĞůĚĚĂƚũĞ
hebt bij de woorden ‘halve maan’.
Een tweede voorbeeld is die van het woord ‘stadspoort’, dat in
de Bijbel vaak voorkomt. Wij denken dan aan een opening in de
stadsmuur, met een ronding van boven en grote deuren die dicht
kunnen als het nacht is of als er gevaar dreigt. Maar in de negende
ĞŶĂĐŚƚƐƚĞĞĞƵǁǀſſƌŚƌŝƐƚƵƐǁĂƐĞĞŶƐƚĂĚƐƉŽŽƌƚŝŶĞĞŶĚĞĞůǀĂŶ
het Midden-Oosten een aantal gebouwen waar het stadsbestuur
zat en ook recht werd gesproken. ’Stadspoort’ betekende toen dus
het bestuurscentrum van een stad. Twee eeuwen later echter was
de stadspoort in datzelfde gebied een klein gebouw, en soms alleen
ĞĞŶĚŽŽƌŐĂŶŐŽŵĚĞƐƚĂĚŝŶĞŶƵŝƚƚĞŬƵŶŶĞŶ͘ŽďĞƉĂĂůƚĚĞƟũĚ
waarin de tekst geschreven is het beeld dat de schrijvers in hun
hoofd hadden, toen ze het woord gebruikten.
Als wetenschappers op onderzoek uitgaan gaan ze de talen leren die
de mensen in andere landen en culturen spreken, en bestuderen
hoe hun wereld eruit ziet. Wat bedoelen ze als ze bepaalde woorden
ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͍tĂƚǀŽŽƌŽƉǀĂƫŶŐĞŶƐƉĞůĞŶĞĞŶƌŽů͍
ϰ͘ĞŶŬďĞĞůĚĞŶĞŶƚĞŬƐƚĞŶ
sĞƌŚĂůĞŶǌŝũŶĐƵůƚƵƵƌƵŝƟŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶĞĞŶƌŽůŝŶƐƉĞůĞŶ͘
Belangrijke verhalen die in elke cultuur verteld worden, zijn verhalen
over het begin. Want zoals elk kind zich wel eens afvraagt waar hij of
ǌŝũǀĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͕ǀƌĂŐĞŶŵĞŶƐĞŶǀĂŶĂůůĞƟũĚĞŶĞŶƉůĂĂƚƐĞŶǌŝĐŚĂĨ
waar de wereld en de mensen vandaan komen. De verhalen die zij
elkaar daarover vertellen, zeggen iets over hoe ze de wereld zien.
Om een idee te krijgen van de denkbeelden in een verhaal kun je
je bij het lezen vier vragen stellen:
1.
Welke woorden zijn belangrijk in de tekst?
2.
Wat is het thema van de tekst? Waar gaat het over?
3.
Wat is het startpunt van de tekst? Waar begint de vertelling?
4.
Welk wereldbeeld spreekt er uit de tekst? Hoe stelt het de
wereld voor?
ϱ͘<ŽƌƚŽŵ͙
tĞŚĞďďĞŶĂůůĞŵĂĂůĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͕ĚŝĞ;ŵĞĚĞͿďĞƉĂĂůĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌ
ŽŶǌĞĐƵůƚƵƵƌ͗ĚĞƟũĚĞŶĚĞƉůĂĂƚƐǁĂĂƌŝŶǁĞůĞǀĞŶ͘ĞŶŬďĞĞůĚĞŶǌŝũŶ
ƚĞƌƵŐƚĞǀŝŶĚĞŶŝŶĐƵůƚƵƵƌƵŝƟŶŐĞŶ͗ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ͕ďĞĞůĚĞŶ͕ǀĞƌŚĂůĞŶ͕
ǁĞƌĞůĚŬĂĂƌƚĞŶ͕ĮůŵƐ͕ĞŶǌŽǀŽŽƌƚƐ͘ŝĞĐƵůƚƵƵƌƵŝƟŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁĞ
onderzoeken, om meer te begrijpen van de denkbeelden die erin
ǀĞƌǀĂƚǌŝũŶ͘ĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĞŶǀĞĞůǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞƵŝƟŶŐǀĂŶĐƵůƚƵƌĞŶ
zijn verhalen over het begin.
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4.2.2 Denkbeelden kunnen verschillen
ϭ͘dŝũĚĞŶƉůĂĂƚƐďĞƉĂůĞŶ;ŵĞĚĞͿŽŶƐĚĞŶŬĞŶ
ŽĂůƐŐĞǌĞŐĚ͗ŽŶǌĞƟũĚ͕ƉůĂĂƚƐĞŶĐƵůƚƵƵƌďĞƉĂůĞŶ;ŵĞĚĞͿŽŶǌĞ
denkbeelden. Het is goed om dit in een klas verder uit te werken
met voorbeelden. Wat bepaalt de leefwereld van de kinderen? Dat
we in Nederland leven bijvoorbeeld, aan het begin van de 21ste
eeuw. Wij wonen in een klein, drukbevolkt en goed georganiseerd
land, waar veel regen valt en de zomer haast iedereen net te kort
duurt. Een land waar alle kinderen verplicht naar school gaan,
waar de natuur beschermd moet worden en mensen gemiddeld
genomen erg oud worden. Een land waar je nooit echt alleen bent,
en je via apparaten snel op de hoogte bent van hoe het met je
vrienden is en wat er in de wereld speelt.
Ϯ͘ĞǌŽŶĞŶƐĐŚĂĚƵǁ
In een land waar de zomer haast iedereen te kort duurt, wordt elke
straal zon verwelkomd. We vinden het heerlijk als de zon schijnt.
Sommigen van ons zijn zelfs echte ‘zonaanbidders’. Onze taal laat
ĚŝĞƉŽƐŝƟĞǀĞǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǌŽŶǌŝĞŶ͘/ĞŵĂŶĚŬĂŶŚĞƚǌŽŶŶĞƚũĞ
in huis zijn, of zelfs de zon in iemands leven, en als we iemand
ǁŝůůĞŶƉƌŝũǌĞŶ͕ĚĂŶǌĞƩĞŶǁĞŚĞŵŽĨŚĂĂƌ͚ŝŶŚĞƚǌŽŶŶĞƚũĞ͛͘ůƐ
het ons tegenzit zeggen we dat na regen zonneschijn komt, of dat
achter de wolken de zon schijnt.
ĂƚďƌĞĞĚŐĞĚĞĞůĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚŽǀĞƌĚĞǌŽŶŚĞĞŌŽŽŬŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌ
ĂŶĚĞƌĞǁŽŽƌĚĞŶ͘^ĐŚĂĚƵǁďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͘ŽŶĂĂŶďŝĚĚĞƌƐŬƵŶŶĞŶǌĞ
missen als kiespijn, die wolken van de typisch Nederlandse luchten:
ze kijken ze haast voorbij.
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ϯ͘ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŚĞďďĞŶŝŶǀůŽĞĚŽƉƚĂĂů
^ĐŚĂĚƵǁŝƐŐĞĞŶĮũŶǁŽŽƌĚ͕ŚĞƚĚƵŝĚƚĞĞŶŐĞŵŝƐĂĂŶǀĂŶůŝĐŚƚ
en warmte. We hebben er zelfs uitdrukkingen voor: iemand in
de schaduw stellen, in iemands schaduw staan, uit de schaduw
komen.
Bij elk van deze uitdrukkingen staat de schaduw voor minder zijn,
niet gezien worden, en staat het licht voor aandacht, waardering
en warmte. Het spreekwoord ‘Geen licht zonder schaduw’ vat dat
ĚĞŶŬďĞĞůĚŶŽŐĞĞŶƐŵŽŽŝƐĂŵĞŶ͗ŚĞƚůŝĐŚƚŝƐŐŽĞĚ͕ŵĂĂƌĂůůĞƐŚĞĞŌ
een schaduwzijde. We zeggen van een nare gebeurtenis dan ook
dat het een blijde ‘overschaduwt’.
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ϰ͚͘/ŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁǀĂŶŵŝũŶŚĂŶĚ͍͛
/ŶĚĞŝũďĞů;:ĞƐĂũĂϱϭ͕ϭϲͿƐƚĂĂƚŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞǀĞƌƐ͗
͚/ŬŚĞďŵŝũŶǁŽŽƌĚĞŶŝŶƵǁŵŽŶĚŐĞůĞŐĚ
en met de schaduw van mijn hand heb ik u bedekt.
/ŬĚŝĞĚĞŚĞŵĞůƵŝƚƐƉĂŶĞŶĚĞĂĂƌĚĞŐƌŽŶĚǀĞƐƚ
ĞŶƚŽƚ^ŝŽŶǌĞŐƚ͗'ŝũǌŝũƚŵŝũŶǀŽůŬ͛͘
Er staan heel wat woorden in dit vers die het onderzoeken waard
zijn. Maar als we ons concentreren op het woord ‘schaduw’, dan
ďůŝũŬƚƵŝƚĚĞƚĞŬƐƚĚĂƚŚŝĞƌŝĞƚƐƉŽƐŝƟĞĨƐŝƐďĞĚŽĞůĚ͘ĞƚĞŬƐƚŐĂĂƚ
ŽǀĞƌĚĞƐƚĞƌŬĞďĂŶĚƚƵƐƐĞŶĚĞŝŬĚŝĞƐƉƌĞĞŬƚʹ'ŽĚʹĞŶĚĞŐĞŶĞ
die luistert. Als we uitgaan van ons eigen begrip ‘schaduw’, dan
snappen we er niets van.
ϱ͘ĞƐĐŚĞƌŵĞŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁ
De teksten van de Bijbel, weten we, zijn ontstaan in het MiddenOosten. Net als nu is het daar doorgaans heel wat warmer dan
hier. De zon is er geen zonnetje, eerder een ‘koperen ploert’: niet
aangenaam warm, maar verzengend heet. Als de zon schijnt trek
je niet je kleren uit om lekker te zonnebaden, maar bedek je jezelf
met doeken, om niet te verbranden. En als het even kan zoek je de
schaduw op.
De schaduw staat in de wereld van de Bijbel voor koelte en bescherming. Als je dat weet, begrijp je de zin beter: ‘Met de schaduw van
mijn hand heb ik u bedekt’ betekent dus niet dat je in het donker
wordt gezet alsof je niet gezien mag worden, maar dat je beschermd
wordt. Een teder, liefdevol gebaar is het.

4.2.3 Denkbeelden over het begin (in de klas)
ϭ͘/ĞĚĞƌĞĐƵůƚƵƵƌŚĞĞŌĞĞŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂů
Waar kom ik vandaan? Waar komen wij vandaan? Waar komt alles
ǀĂŶĚĂĂŶ͍ƌŝƐŐĞĞŶŬŝŶĚĚĂƚŚĞƚǌŝĐŚŶŝĞƚŚĞĞŌĂĨŐĞǀƌĂĂŐĚ͘ŶĞƌ
is geen cultuur zonder verhalen over het begin van alles.
ƐŬŝŵŽ͛Ɛ͕ /ŶĚŝĂŶĞŶ͕ :ĂƉĂŶŶĞƌƐ͕ ĨƌŝŬĂŶĞŶ͕ ŚŝŶĞǌĞŶ͕ :ŽĚĞŶ͕
Bosjesmannen: er zijn verrukkelijke verhalen over het begin van
ĂůůĞƐ͘sĂĂŬǌŝũŶŚĞƚŚĞĞůŽƵĚĞǀĞƌŚĂůĞŶ͕ĚŝĞĞĞƌƐƚǀĂŶŐĞŶĞƌĂƟĞŽƉ
ŐĞŶĞƌĂƟĞǁĞƌĚĞŶĚŽŽƌǀĞƌƚĞůĚǀŽŽƌĚĂƚǌĞǁĞƌĚĞŶŽƉŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘
Sommige verhalen zijn heel nieuw, zoals die van de ‘oerknal’. Dat is
een wetenschappelijke visie en geen verhaal dat begint met er was
eens. Maar tegelijk is het een verbeelding van iets wat miljarden
ũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶŚĞĞŌƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶĞŶǁĂĂƌǁĞŶŽŐŵĂĂƌƐƚƵŬũĞƐ
van begrijpen.
Het is erg de moeite waard een aantal verhalen over het begin te
bekijken. Maar hoe onderzoek je dat op school? Door de leerlingen
ǌĞůĨĂĂŶŚĞƚǁĞƌŬƚĞǌĞƩĞŶ͘
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Ϯ͘ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶ
Je kunt door een vergrootglas kijken, woorden kleuren, met je
ŶĞƵƐŽƉŚĞƚƉĂƉŝĞƌŐĂĂŶǌŝƩĞŶ͕ĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶďĞŬŝũŬĞŶ͕ŵĂĂƌũĞ
moet vooral een plan van aanpak maken. Dan wordt lezen een
ƉƵǌǌĞůƚŽĐŚƚ͕ ǁŽƌĚĞŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĚĞƚĞĐƟǀĞƐ ŝŶ ŽƵĚĞ ĐƵůƚƵƌĞŶ ĚŝĞ
ĞůŬŚƵŶĞŝŐĞŶǀĞƌŚĂůĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶʹŽĨƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶͲ
kennen.
ϯ͘ĂŶĚĞƐůĂŐ͊
De kinderen gaan aan de slag. Het enige dat ze hebben is de tekst
ǌĞůĨ͘ŶĚŝĞƚĞŬƐƚŬƵŶŶĞŶǌĞŐĂĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘ŽŬƵŶŶĞŶǌĞĞƌĂĐŚƚĞƌ
ŬŽŵĞŶŚŽĞŵĞŶƐĞŶƵŝƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞƟũĚĞŶŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞƉůĂĂƚƐǌŝĐŚ
een voorstelling maakten van het begin, en hoe ze aankeken tegen
de wereld waarin ze leefden.
ŽĂůƐŚĞƚǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚ͚ƐĐŚĂĚƵǁ͛ůŝĞƚǌŝĞŶ͕ŬŽŵƚŚĞƚ
nauw bij het lezen van oude teksten. Elk woord dat wij lezen en
waar wij onze eigen denkbeelden bij hebben, kan voor de schrijvers
van de tekst een andere betekenis hebben gehad.
Met behulp van het vierstappenplan schrijven de kinderen een plan
van aanpak: wat is je vergrootglas, wat bestudeer je, waar kijk je
naar? Kun je ook een schets maken voor een kijkdoos, tekening of
gedicht die je later zelf gaat maken? Als het stappenplan goed is
opgezet en uitgevoerd kunnen de kinderen zo ontdekken hoe ze
zich een beeld vormen bij zo’n verhaal over het begin en dit zelf
visualiseren in een tekening of kijkdoos.
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ϰ͚͘/ŶĚĞŶďĞŐŝŶŶĞ͙͛
De tekst die de kinderen bestuderen is het begin van het boek
Genesis, het eerste boek in de Bijbel. De eerste woorden van de
Bijbel zijn ‘In den beginne…’ of ‘In het begin…’. Dat is de start van
een verhaal over het ontstaan van de aarde, licht en duister, zon en
maan, zee en land, planten, dieren en mensen.
Als een concreet voorbeeld van het soort onderzoek dat een
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌĚŽĞƚĠŶĚĂƚĞĞŶũŽŶŐĞůĞĞƌůŝŶŐͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌĚŽĞƚ͕
ŬĂŶĚŝƚǀĞƌŚĂĂů;'ĞŶĞƐŝƐϭ͕ϭͲϮ͕ϰĂͿŚĞĞůŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐŐĞůĞǌĞŶǁŽƌĚĞŶ͘
Dat doen ze door met verschillende kleuren de woorden te
markeren die iets zeggen over:
•
Het wereldbeeld van de schrijvers. Hoe zagen zij de wereld?
•
,ĞƚƐƚĂƌƚƉƵŶƚǀĂŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂů͍,ŽĞŝƐĚĞƐŝƚƵĂƟĞŝƐĂůƐŚĞƚ
verhaal begint?
•
tŝĞĚŽĞƚĞƌŝĞƚƐ͍tĂƚĚŽĞƚŚŝũŽĨǌŝũ͍
•
tĂƚŝƐŚĞƚŚŽŽĨĚƚŚĞŵĂǀĂŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂů͍tĂĂƌŐĂĂƚŚĞƚŽŵ͍
De uitdaging is om, terwijl je langzaam en nauwkeurig leest, een
voorstelling te maken van hoe de wereld er in de ogen van de
schrijvers uit zag. De kinderen kunnen dat verbeelden door er een
kijkdoos of een tekening van te maken.
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ϱ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬƐĐŽŶĐůƵƐŝĞƐ
De leerlingen voeren het onderzoek zelf uit en kunnen nu zelf
antwoord geven op de onderzoeksvragen. Als je goed leest, zie je
dat het startpunt van het verhaal is dat er eerst water was, gehuld
ŝŶĚƵŝƐƚĞƌŶŝƐ͖ĚĞĂĂƌĚĞǁĂƐŵĞƚǁĂƚĞƌďĞĚĞŬƚ͕ĚĞŚĞŵĞůǁĂƐĞƌŶŽŐ
niet. Vervolgens vertelt het verhaal hoe God in die watermassa
eerst een scheiding aanbrengt, waardoor er ruimte ontstaat.
Daarna kan hij de wereld te voorschijn laten komen, de hemel
ŵĂŬĞŶĞŶŶĞĞƌǌĞƩĞŶĂůƐĂĨƐĐŚĞŝĚŝŶŐŝŶŚĞƚǁĂƚĞƌ͘ŶǁĞĞƌůĂƚĞƌ
maakt of schept hij de zon, de maan en de sterren en zet ze aan de
ŚĞŵĞů͘ŶŵĂĂŬƚŽĨƐĐŚĞƉƚŚŝũĚĞĚŝĞƌĞŶĞŶŵĞŶƐĞŶĞŶŐĞĞŌǌĞĞĞŶ
eigen plaats. Kortom, in dit verhaal in de Bijbel is God degene die
ƐĐŚĞŝĚƚĞŶƐĐŚĞƉƚ͕ĞŶĚŝĞĂůůĞƐĞĞŶĞŝŐĞŶƉůĂĂƚƐŐĞĞŌ͘
Het wereldbeeld dat uit het verhaal spreekt, veronderstelt dat de
ĂĂƌĚĞĞĞŶƉůĂƩĞƐĐŚŝũĨŝƐŵĞƚǁĂƚĞƌĞƌŽŶĚĞƌ͘KǀĞƌĚĞĂĂƌĚĞƐƚĂĂƚ
een koepel, de hemel, waarboven ook water is. De aarde zelf staat
op pilaren.
Het themaǀĂŶĚĞƚĞŬƐƚŝƐĚĂƚǀĂŶƐĐŚĞŝĚŝŶŐĞŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐ͘ůůĞƐŚĞĞŌ
ǌ͛ŶƉůĂĂƚƐŐĞŬƌĞŐĞŶ͕ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀĂŶĞůŬĂĂƌ͘KŽŬĚĞŵĞŶƐĞŶ͘Ğ
ǌŝũŶĂŶĚĞƌƐĚĂŶ'ŽĚ͕ŵĂĂƌůŝũŬĞŶŽŽŬǁĂƚŽƉ'ŽĚ͖ǌĞǌŝũŶĂŶĚĞƌƐ
ĚĂŶĚĞĚŝĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌůŝũŬĞŶŽŽŬǁĂƚŽƉŚĞŶ͘ĞŵŽĞƚĞŶĞƚĞŶ͕ŵĂĂƌ
ŵŽŐĞŶŶŝĞƚĂůůĞƐŽƉĞƚĞŶ͘ĞŵŽŐĞŶǀĂŶĚĞŶĂƚƵƵƌŐĞŶŝĞƚĞŶĞŶĞƌ
ook voor zorgen.
Uit het onderzoek naar de denkbeelden in deze tekst blijkt dat ook
vaak je eigen ideeën een rol spelen. Vaak komen kinderen dan ook
ƚŽƚĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞĚĂƚĞƌŝŶŚƵŶƐƚƵĚŝĞǀĂŶ'ĞŶĞƐŝƐŽŽŬĂůƟũĚŝĞƚƐǀĂŶ
hun eigen wereldbeeld meespeelt.
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Project ‘Denkbeelden over het begin’ de klas in!
ϰ͘ϯWƌŽũĞĐƚ͚ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
/ŶĚĞǌĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨƐƚĂĂŶǁĞƐƟůďŝũŚŽĞŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŝƐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶƚǁĞĞĐŽŵďŝŶĂƟĞŬůĂƐƐĞŶŐƌŽĞƉ
ϱͬϲĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŝŶĚĞƉůƵƐŐƌŽĞƉϳͬϴ͘tĞƐƚĂƌƚĞŶŵĞƚŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌ
ĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞƐĐŚŽŽůŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

ϰ͘ϯ͘ϭtĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶdĞĐŚŶŝĞŬŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐ
KŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶĞŶZĞŐŐŝŽŵŝůŝĂ
,Ğƚ,ŽůƚŚƵƵƐŚĞĞŌĂůũĂƌĞŶŐĞĞŶŵĞƚŚŽĚĞƐŵĞĞƌǀŽŽƌďŝŽůŽŐŝĞ͕ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶĂĂƌĚƌŝũŬƐŬƵŶĚĞ͕
maar alle projecten worden zelf ontworpen met de zeven stappen van het onderzoekend leren als
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶƚĞƌŝŶƐƉŝƌĂƟĞ͘sĂŶŽƵĚƐŚĞƌůĂƚĞŶǁĞŽŶƐƚĞǀĞŶƐŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚŽŽƌĚĞǀŝƐŝĞǀĂŶZĞŐŐŝŽ
ŵŝůŝĂЃϷЄ͘tĞǁŝůůĞŶŶĂŵĞůŝũŬǁĞƌŬĞŶĂĂŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƚŽƚĂůĞŬŝŶĚ͘ĞŶŬŝŶĚǁŝůůĞƌĞŶ
lezen, schrijven en rekenen, maar het wil ook de wereld echt leren kennen! Waarom regent het?
Hoe kan dat? Kan ik dat nadoen? Een kind kan en voelt ook veel. Het kan dansen, schilderen,
bouwen, toneelspelen enzovoort. Een kind spreekt eigenlijk wel ‘100 talen’. Vanuit ’t Holthuus
proberen we met deze ‘talen’ van de kinderen rekening te houden. We laten ons hierbij inspireren
door de onderwijsvisie Reggio Emilia, waardoor we via verschillende ‘verwerkingsvormen’
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟĞďĞŚŽĞŌĞƐĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͘
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉͲĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬĂƚĞůŝĞƌƐ
Sinds een aantal jaren zijn we ook gestart met wetenschap- en techniekateliers in zowel de onderals bovenbouw. In de ateliers worden de onderwerpen op technische en wetenschappelijke
ŵĂŶŝĞƌďĞůŝĐŚƚ͘ĞŚĞďďĞŶĞĞŶďĂƐŝƐŝŶƌŝĐŚƟŶŐǁĂĂƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƐƉƵůůĞŶŬƵŶŶĞŶǀŝŶĚĞŶŽŵŚƵŶ
verschillende ‘talen’ te uiten zoals een schildersezel, gereedschap en krijt. De kinderen kunnen
hier zelfstandig werken met diverse materialen, zoals Kapla en technisch Lego. Met deze ateliers
ƉƌŽďĞƌĞŶǁĞƚĞǀĞŶƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐƚĞǀŝŶĚĞŶďŝũĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐ͘tĂŶŶĞĞƌĞƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶ
project over ‘Afrika’ draait in de klas, kunnen kinderen met aanvullende opdrachten en materialen
aan de slag over dit onderwerp in de ateliers. Kortom, het is een inspirerende werkplek die de
nieuwsgierigheid van de kinderen wekt!
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^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚŝŶƉƌŽũĞĐƚ͚ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶ͛
We vonden het een geweldige manier om de ‘wetenschap’ een plek binnen onze school te geven
ĞŶĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐĂĂŶƚĞŐĂĂŶŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂƌƟũĞŶ͘ŝũƐŽŵŵŝŐĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶŝƐŚĞƚ
ĮũŶŽŵ͚ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞ͛ƐƚĞƵŶƚĞŬƌŝũŐĞŶǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ͘,ĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚŐĂĨŽŶƐ
de kans om deze steun te krijgen.
Waarom denkbeelden over scheppingsverhalen behandelen in het basisonderwijs?
Door een onderwerp als ‘Denkbeelden over het begin’ te behandelen in je klas geef je de kinderen
ĞĞŶ͚ƉŽĚŝƵŵ͛ŽŵŚƵŶŬƌŝƟƐĐŚĞŚŽƵĚŝŶŐƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƚĞŬƐƚĞŶĞŶ
verhalen verder te ontwikkelen. Een belangrijke vaardigheid die je als leerkracht graag wilt
ƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘:ĞůĞĞƌƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚŝĞƌĚŽŽƌ͚ŬƌŝƟƐĐŚĞƌƚĞĚĞŶŬĞŶ͕͛ĚĂƚǁŝůǌĞŐŐĞŶŶŝĞƚĂůůĞƐǀŽŽƌ
zoete koek te slikken. Alles wat gedrukt of gezegd wordt is niet per se waar, omdat iedereen
ǀĂŶƵŝƚĞĞŶĞŝŐĞŶ͚ĚĞŶŬďĞĞůĚ͛;ƟũĚ͕ƉůĂĂƚƐ͕ĐƵůƚƵƵƌĞŶŽƉǀŽĞĚŝŶŐͿĚĞǁĞƌĞůĚƉƌŽďĞĞƌƚƚĞďĞŐƌŝũƉĞŶ͘
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ϰ͘ϯ͘ϮWƌŽũĞĐƚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶϱͬϲ
zǀŽŶŶĞ<ŽůĚĞŶŚŽĨ;ůĞƌĂƌĞƐďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐͿ
Nelleke Remerie (directrice basisschool ’t Holthuus)
DĂƌŝģůǀĂŶƌƵƚĞŶ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞĂĂŶĚĞ,EͿ

Film 1. Project ‘Denkbeelden’
,ĞƚƉƌŽũĞĐƚŝƐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶƚǁĞĞĐŽŵďŝŶĂƟĞŐƌŽĞƉĞŶϱͬϲǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐĞŶŽŵǀĂƩĞ
ĞĞŶƟĞŶƚĂůůĞƐƐĞŶǀĞƌĚĞĞůĚŽǀĞƌĂŶĚĞƌŚĂůǀĞŵĂĂŶĚƟũĚ͘

Doelstellingen
•
•
•

•
•
•
•

Weten wat onder het begrip ‘denkbeeld’ wordt verstaan.
Kennis maken met denkbeelden over ‘gezin’ en deze kennis gebruiken om onderzoek te
doen naar de denkbeelden in verschillende scheppingsverhalen.
De leerlingen leren hoe een wetenschapper onderzoek doet naar hoe men vroeger vanuit
verschillende culturen dacht over het allereerste begin. Daarbij staan vier kernvragen
ĐĞŶƚƌĂĂůĚŝĞďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶŽƉ͚͗ǁĞƌĞůĚďĞĞůĚ͕͚͛ƐƚĂƌƚƉƵŶƚ͕͚͛ƚŚĞŵĂƟĞŬ͛ĞŶ͚ǁŽŽƌĚĞŶ͛
ŝŶ;ƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐͿǀĞƌŚĂůĞŶ͘ĐŚƚĞƌŬŽŵƚŚĞƚĂƐƉĞĐƚ͚ǁŽŽƌĚĞŶ͛ŵĂĂƌŵĂƌŐŝŶĂĂůĂĂŶďŽĚŝŶ
groep 5/6.
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞƚ͚ĂŶĚĞƌĞŽŐĞŶ͛ŶĂĂƌ;ƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐͿǀĞƌŚĂůĞŶůĂƚĞŶŬŝũŬĞŶĞŶǌŝĐŚďĞǁƵƐƚ
ůĂƚĞŶǁŽƌĚĞŶĚĂƚĞƌĂůƟũĚĞĞŶĚĞŶŬďĞĞůĚĂĐŚƚĞƌĞĞŶǀĞƌŚĂĂůƐĐŚƵŝůŐĂĂƚ͘
De leerlingen doorlopen zelf de cyclus van een onderzoeksproces, leren daarvoor een
plan van aanpak te maken en het plan uit te voeren.
Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ Ƶŝƚ ĞĞŶ ;ƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐͿǀĞƌŚĂĂů ŽŵǌĞƩĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ
kijkdoos en tekening.
De leerlingen leren dat mensen steeds weer het begin van het universum proberen te
begrijpen en verbeelden vanuit de eigen leefwereld, kennis en visie.

Kerndoelen
Het project sluit in meer of mindere mate aan bij de volgende kerndoelen:
^ĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞƚĂĂůŽŶĚĞƌǁŝũƐ
9
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,
ŐĞĚŝĐŚƚĞŶĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞƚĞŬƐƚĞŶ͘
Taalbeschouwing, waaronder strategieën
10
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶďŝũĚĞĚŽĞůĞŶŽŶĚĞƌΖŵŽŶĚĞůŝŶŐƚĂĂůŽŶĚĞƌǁŝũƐΖĞŶΖƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ
taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Mens en samenleving
34
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en anderen.
37
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden
en normen.
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38

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĞůĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽůƐƉĞůĞŶ͕ĞŶǌĞůĞƌĞŶƌĞƐƉĞĐƚǀŽůŽŵƚĞŐĂĂŶ
ŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŝŶŽƉǀĂƫŶŐĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶ͘

Natuur en Techniek
42
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
ǌŽĂůƐůŝĐŚƚ͕ŐĞůƵŝĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ŬƌĂĐŚƚ͕ŵĂŐŶĞƟƐŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͘;/ŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŬŽŵƚ
ĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂƟŐĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶǁĞƌŬĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŐĂĂŶďŽĚ͘Ϳ
Ruimte
47
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶŵĞƚ
ĚŝĞŝŶŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶĞůĚĞƌƐ͕ŝŶďŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͕ǀĂŶƵŝƚĚĞƉĞƌƐƉĞĐƟĞǀĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕
ǁŽŶĞŶ͕ǁĞƌŬĞŶ͕ďĞƐƚƵƵƌ͕ǀĞƌŬĞĞƌ͕ƌĞĐƌĞĂƟĞ͕ǁĞůǀĂĂƌƚ͕ĐƵůƚƵƵƌĞŶůĞǀĞŶƐďĞƐĐŚŽƵǁŝŶŐ͘/Ŷ
ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en
twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië,
ĨƌŝŬĂĞŶƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂ͘
49
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞŵŽŶĚŝĂůĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƐƉƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶďĞǀŽůŬŝŶŐƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐĞŶ
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen,
ǁŽĞƐƟũŶĞŶ͕ƚƌŽƉŝƐĐŚĞƌĞŐĞŶǁŽƵĚĞŶ͕ŚŽŽŐŐĞďĞƌŐƚĞŶĞŶƌŝǀŝĞƌĞŶ͘

Systemen
ŝƚƉƌŽũĞĐƚŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉ>ĞǀĞŶĚĞƐǇƐƚĞŵĞŶ͕ŽƉŚĞƚĐŽŶĐĞƉƚ͚ŵĞŶƐ͛͘dĞǀĞŶƐŚĞĞŌŚĞƚ
betrekking op Techniek systemen, aangezien de leerlingen een kijkdoos hebben ontworpen en
gemaakt met een technisch aspect erin.

^ƚĂƉƉĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘
Het onderzoekend leren stond centraal in dit project. De uitdaging was echter: ‘Hoe laten we de
ŬŝŶĚĞƌĞŶǌĞůĨŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚŽĞŶŝŶĞĞŶƉƌŽũĞĐƚǁĂĂƌŵŽĞŝůŝũŬĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƉƚĞǌĞƩĞŶŝƐŽĨ
waar je niet kunt uitgaan van de eigen onderzoeksvragen van de kinderen?’

Wat voorafging……
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͚,ŽĞŬƵŶŶĞŶǁĞĚŝƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůǀĞƌƚĂůĞŶŶĂĂƌŐƌŽĞƉϱͬϲ͍͚
/ŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵŚĞďďĞŶǁĞǀĞĞůŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐŐĞǀŽĞƌĚŽǀĞƌŚŽĞĚŝƚƉƌŽĐĞƐŚĞƚďĞƐƚĞ
ǀĞƌƚĂĂůĚŬŽŶǁŽƌĚĞŶŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌŐƌŽĞƉϱͬϲ͘sŽŽƌŵŝũĂůƐůĞƌĂƌĞƐǀŽŶĚŝŬŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬ
dat de betekenisvolle kant van dit onderwerp niet uit het oog verloren zou gaan. ‘Hoe brengen
we dit dicht bij de belevingswereld van de kinderen? ‘De ‘geschreven taal’ is een belangrijke focus
in het onderzoek van Ellen van Wolde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook de andere ‘talen’
van kinderen een plek in dit project kunnen krijgen zoals muziek, drama, beeldende vorming
ĞŶĚŝĐŚƚĞŶ͍^ŽŵŵŝŐĞŬŝŶĚĞƌĞŶůĞƌĞŶŶĂŵĞůŝũŬŚĞƚďĞƐƚĞǀŝĂĞĞŶĂŶĚĞƌĞƵŝƟŶŐƐǀŽƌŵ͘sĂŶƵŝƚ͛ƚ
Holthuus proberen we met deze ‘talen’ van de kinderen rekening te houden. De invalshoek van
ZĞŐŐŝŽŵŝůŝĂŚĞďďĞŶǁĞŽŽŬŐĞďƌƵŝŬƚƟũĚĞŶƐĚĞĂĂŶƉĂŬǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŽǀĞƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘Ž
mochten kinderen, naast het vertellen over het gezin, ook foto’s en spullen van thuis meenemen.
Tijdens het onderzoek naar de denkbeelden in scheppingsverhalen konden ze zich uiten in
tekenen, gedichten, knutselwerken, foto’s en kijkdozen.
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KǀĞƌǌŝĐŚƚƉƌŽũĞĐƚŝŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶϱͬϲ
ĞƐƚĂƉǀĂŶĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞŶĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚŽĞŶŶĂĂƌ͚ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶ͛
was voor mijn groep 5/6 erg groot. Vandaar dat de onderzoekers voorstelden om het project
in tweeën te splitsen. In de eerste stappen doen de kinderen onderzoek naar denkbeelden:
Wat is een denkbeeld eigenlijk? En in de laatste stappen maken we de link met denkbeelden in
scheppingsverhalen.
Stappen 1 en 2: Ontdekken wat denkbeelden zijn en waardoor ze worden beïnvloed. De volgende
twee elementen zijn samen je cultuur:
•
Tijd
•
Plaats
:ĞĞŝŐĞŶĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶǁŽƌĚĞŶďĞƉĂĂůĚĚŽŽƌĚĞƉůĂĂƚƐĞŶƟũĚǁĂĂƌũĞůĞĞŌ͘ĞŶĚĞŶŬďĞĞůĚǁŽƌĚƚ
ĚƵƐ ďĞƉĂĂůĚ ĚŽŽƌ ũĞ ĐƵůƚƵƵƌ͘ ĞŶŬďĞĞůĚĞŶ ǌŝũŶ ƚĞƌƵŐ ƚĞ ǀŝŶĚĞŶ ŝŶ ƵŝƟŶŐĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĐƵůƚƵƵƌ͗
schilderijen, verhalen, wereldkaarten etcetera.
Stappen 3-7: Onderzoeken van denkbeelden over het begin aan de hand van scheppingsverhalen
uit verschillende culturen. Dit gebeurde aan de hand van de volgende onderzoekselementen:
•
Wereldbeeld
•
Startpunt
•
Thema

^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞĞŶŬďĞĞůĚĞŶ
Film 2. /ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ͚ĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͛

ĞŶŐĞǌŝŶƐĨŽƚŽ
‘’Jongens, we gaan een kijkdoos maken met
denkbeelden die jullie uit scheppingsverhalen
ŐĂĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͙͊͛͛ŽůƵŝĚƚĚĞƐƚĂƌƚǀĂŶĞĞŶ
nieuw project in de groepen 5/6. De leerlingen
kijken met gemengde gevoelens de begeleider
aan. Van een kijkdoos en een scheppingsverhaal hadden ze wel eens gehoord, maar denkďĞĞůĚĞŶ͍ŶĚĂŶĚŝĞĚƌŝĞŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞ͍
DŝũŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞŝƐŚĞĞůďĞƉĞƌŬƚ͗͟:ƵůůŝĞŵŽŐĞŶ
allemaal een foto van je gezin meenemen
naar school!” Tien vingers worden gelijk in de
lucht gestoken: ”Mag Luna, mij hond, dan ook
erbij op de foto, die hoort ook bij ons gezin!?”,
vraagt een leerling. Een ander vraagt verlegen
of ze ook twee foto’s mee mag nemen, omdat
haar ouders die gescheiden zijn. Een ander kind
ŚĞĞŌŐĞĞŶĨŽƚŽ͛ƐǀĂŶŚĂĂƌŐĞǌŝŶƐůĞĚĞŶĞŶǁŝů 'ĞǌŝŶƐĨŽƚŽ͛ƐŽƉŚĞƚƉƌŽũĞĐƚďŽƌĚ
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ǀĂŶĂůŚĂĂƌŐĞǌŝŶƐůĞĚĞŶĞĞŶǀŽŽƌǁĞƌƉŵĞĞŶĞŵĞŶǁĂƚďŝũĞůŬǀĂŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶƉĂƐƚ͘ŽƵĚĞŶĚĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶĚŽŽƌŚĞďďĞŶĚĂƚĚĞǌĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌĠĠŶďĞŐƌŝƉ͕ĚĞŬĞƌŶǀŽƌŵĞŶǀĂŶŽŶƐ
komend onderzoek? We kunnen niet wachten om te beginnen!
Het onderwerp ‘gezin’ is duidelijk een goede trigger om veel los te maken bij de leerlingen. Tijdens
de voorbereiding hebben we voor dit onderwerp gekozen, omdat we dicht bij de belevingswereld
van de kinderen wilde aansluiten, zodat ze het begrip denkbeelden hiermee in de volgende stap
kunnen verkennen. Al snel zit ons hele projectprikbord vol met gezinsfoto’s. Sommige ouders
ŚĞďďĞŶƐƉĞĐŝĂĂůǀŽŽƌĚŝƚƉƌŽũĞĐƚĞĞŶŐĞǌŝŶƐĨŽƚŽŐĞŵĂĂŬƚ;ŽĨĞĞŶŽƵĚĞƌƉŚŽƚŽƐŚŽƉƚĞƐŶĞůƉĂƉĂ
ďŝũĞĞŶĨŽƚŽĞƌďŝũ͕ǀŽůǀĞƌǁŽŶĚĞƌŝŶŐĚĂƚǌĞĞƌŐĞĞŶĠĠŶŚĂĚĚĞŶǁĂĂƌǌĞŵĞƚǌ͛ŶĂůůĞŶŽƉƐƚŽŶĚĞŶͿ͘
/ĞĚĞƌĞŽĐŚƚĞŶĚǁƌŝŶŐĞŶĂůůĞŽƵĚĞƌƐŵĞƚŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝĐŚŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐďŝũĚĞƉƌŽũĞĐƩĂĨĞůŽŵĂůůĞ
ŐĞǌŝŶƐĨŽƚŽ͛ƐƚĞďĞǁŽŶĚĞƌĞŶ͘͞,Ğ͕ŝŬǁŝƐƚŶŝĞƚĚĂƚ:ŽƌŝƐǌŽǀĞĞůǌƵƐƐĞŶŚĂĚ͕͊͟ƌŽĞƉƚDĂƌůŝĞƐ͘

Stap 2. Verkennen
Stap 2 is opgedeeld in twee onderdelen.
•
Verkennen van denkbeelden
•
Verkennen van denkbeelden in scheppingsverhalen
Voordat de leerlingen denkbeelden in scheppingsverhalen gaan verkennen, gaan ze eerst het
begrip ‘denkbeelden’ goed verkennen en onderzoeken.

Deel 1. Denkbeelden verkennen
Film 3. Denkbeelden verkennen
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^ŽĐŝĂĂůͲĞŵŽƟŽŶĞůĞůĞƐŽǀĞƌŽŽƌĚĞůĞŶĞŶŵĞŶŝŶŐĞŶ
sŽŽƌĚĂƚǁĞǀĞƌĚĞƌŐĂĂŶŵĞƚŚĞƚďĞŐƌŝƉĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͕ŬƌŝũŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶƐŽĐŝĂĂůͲĞŵŽƟŽŶĞůĞ
les over het hebben van ‘verschillende meningen’ en ‘oordelen’. De reden hiervan is dat de
mogelijkheid om tot onderzoekend leren te komen, samenhangt met het sociale klimaat in een
ŐƌŽĞƉ͖ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŽŵĞŝŐĞŶŝĚĞĞģŶƚĞƵŝƚĞŶ͕ŽƉĞŶŚĞŝĚ͕ƐĂŵĞŶǌŽĞŬĞŶ͕ĞŶŬƌŝƟƐĐŚĚĞŶŬĞŶ͘dŚĞŵĂ͛Ɛ
die bij dit project over denkbeelden vaak om de hoek komen kijken.
We eindigen de les met het maken van een keuzester waar de kinderen meningen kunnen geven
ŽƉĮůŽƐŽĮƐĐŚĞǀƌĂŐĞŶǌŽĂůƐ͗͟'ĞůŽŽĨũĞŝŶ'ŽĚ͍͟dŽĞŶZĞŶĠďŝũŶĂĂůƐĞŶŝŐĞĚĞǌĞǀƌĂĂŐŵĞƚ͚ũĂ͛ŚĂĚ
beantwoord gaf hij aan zich wat ongemakkelijk te voelen. Gelukkig komen we na een gesprek tot
ĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞĚĂƚŚĞƚũƵŝƐƚďŝũǌŽŶĚĞƌŵŽŽŝŝƐĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌƐĚĞŶŬƚĞŶŐĞůŽŽŌĞŶĚĂƚĞƌŶŝĞƚ
ĠĠŶǁĂĂƌŚĞŝĚŝƐ͕ŵĂĂƌĚĂƚĞƌŵĞĞƌĚĞƌĞǁĂĂƌŚĞĚĞŶŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌŵŽŐĞŶďĞƐƚĂĂŶ͊
sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĞŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶŝŶŐĞǌŝŶƐĨŽƚŽ͛Ɛ
Tijd om de gezinsfoto’s van de klas erbij te pakken. ”Wat zijn de overeenkomsten tussen de foto’s
tĂƚǌŝũŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͍͟,ĞƚĚŽĞůŝƐŽŵĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŽŽďũĞĐƟĞĨŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĂƚĞŶŬŝũŬĞŶŶĂĂƌ
ĞůŬĂĂƌƐĨŽƚŽ͛Ɛ͖ŶĂĂƌŚŽƵĚŝŶŐĞŶ͕ĚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚŵĞŶƐĞŶ͕ŚƵŶƵŝƚĞƌůŝũŬĞŶĂĂŶǁĞǌŝŐĞŚƵŝƐĚŝĞƌĞŶ͘
Het valt de leerlingen op dat op mijn gezinsfoto ook mijn vriend en zwagers staan. Anna zegt
ǁŝũƐ͗͟DĂĂƌŽǀĞƌĞĞŶƟũĚũĞƐƚĂĂŶǁŝũĞƌŽŽŬĂůůĞŵĂĂůŽƉŵĞƚĞĞŶŵĂŶŽĨǀƌŽƵǁ͕ĚĂŶǁŽƌĚƚŚĞƚ
ŐĞǌŝŶŐƌŽƚĞƌ͊͟ƌǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚƵƐĚŝŶŐĞŶĂůƐĚĞƟũĚǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͊ŽŬŽŵĞŶǁĞŽƉŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ƟũĚ͛
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dat op ons prikbord staat. De leerlingen ontdekken dat wanneer we het over de foto’s van de
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŐĞǌŝŶŶĞŶŚĞďďĞŶ͕ũĞĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĚĞŶŬƚĂĂŶũĞĞŝŐĞŶŐĞǌŝŶ͕ĞŶĚƵƐŚĞĞŌŝĞĚĞƌĞĞŶ
een ander beeld bij het woord gezin.
͚ƌůŽŽƉƚĞĞŶŐĞǌŝŶŽƉĚĞǁĞŐ͛
,ĞƚŝƐƟũĚŽŵŶŽŐŽďũĞĐƟĞǀĞƌŶĂĂƌŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ŐĞǌŝŶ͛ƚĞŐĂĂŶŬŝũŬĞŶĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶƵƚĞůĂƚĞŶ
verplaatsen in wat een ander denkt! Ik schrijf groot op het bord: ƌůŽŽƉƚĞĞŶŐĞǌŝŶŽƉĚĞǁĞŐ͊
”Waar denken jullie aan als je dit leest?” Jochem denkt aan zijn eigen grote gezin dat op die
weg loopt. Anne denkt over haar mama en zichzelf die hand in hand op de weg lopen. Merel
ǀŽĞŐƚĚĂĂƌĂĂŶƚŽĞ͗͟ŶďŝũŵŝũƐŶƵīĞůƚ>ƵŶĂŽŽŬŶŽŐŝŶŚĞƚŐƌĂƐĞƌďŝũ͊͟/ŶĚĞŬůĂƐŚĞďďĞŶǁĞĚƵƐ
ĂůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞĞůĚĞŶďŝũĚĞǌĞǌŝŶ͖ďŝũŶĂĂůůĞŵĂĂůǀĂŶŽŶƐĞŝŐĞŶŐĞǌŝŶŽƉĚĞǁĞŐ͘/ŬƉĂŬĞĞŶ
WŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĞƌďŝũŵĞƚŐĞǌŝŶƐĨŽƚŽ͛ƐƵŝƚĂŶĚĞƌĞƟũĚĞŶĞŶƉůĂĂƚƐĞŶ͘ŽǌŝĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
ŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĞĞŶŐĞǌŝŶƵŝƚĚĞƟũĚǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞďŽĞƌĞŶ͕ĞĞŶŚŝŶĞĞƐŐĞǌŝŶ͕ĞĞŶĨƌŝŬĂĂŶƐŐĞǌŝŶĞŶ
een gezin uit het jaar 1890. De leerlingen tonen een grote betrokkenheid bij het zien van de foto’s,
alsof hun denkbeelden over gezin op
slag een klein beetje groter worden.
Weer wijzen we naar die ene zin op
ŚĞƚďŽƌĚ͘͞tĂĂƌĚĞŶŬƚĞĞŶĨƌŝŬĂĂŶƐ
gezin aan bij Er loopt een gezin op de
weg?͟ Ŷ ĞĞŶ ŚŝŶĞĞƐ ŐĞǌŝŶ͍͘͘͘͟ ,Ğƚ
kwartje lijkt bij de meesten te vallen.
͟/ĞĚĞƌĞĞŶŚĞĞŌĞĞŶĞŝŐĞŶďĞĞůĚďŝũŚĞƚ
woord gezin. Je krijgt pas een beeld
over ‘gezin’ wanneer je weet uit welke
ƟũĚĞŶƉůĂĂƚƐĚĂƚŐĞǌŝŶŬŽŵƚ͘ŶĚĂƚŝƐ
nu een denkbeeld!” Trots verlaten de
kinderen het klaslokaal.
KĞĨĞŶĞŶŵĞƚŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ĚĞŶŬďĞĞůĚ͛
Leerlingen bekijken een foto van een Chinees gezin.
In het eerste gedeelte van de
verkenningsfase oefenen we verder met het begrip ‘denkbeeld’ door verschillende begrippen te
ƚĞƐƚĞŶŽƉĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘ŽǁĞƌĚŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ŵĞŝƐũĞ͛ĞŶ͚ŚƵŝƐ͛ŶŽŐŽƉĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŐĞĂŶĂůǇƐĞĞƌĚ
ĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĚĞŐĞǌŝŶŶĞŶƵŝƚĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƟũĚĞŶĞŶƉůĂĂƚƐĞŶ͘KŽŬŐŝŶŐĞŶǁĞŽŶǌĞĞŝŐĞŶ
denkbeelden onder de loep nemen door foto’s uit kranten zonder tekst te bestuderen en de
volgende zinnen af te maken: ‘Ik denk dat…’, ‘Ik vind dat…’, ‘Misschien….’ en ‘Ik hoop dat…’. De
ŬŝŶĚĞƌĞŶŵŽĞƐƚĞŶĚƵƐĞŝŐĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞƐďĞŶŽĞŵĞŶďŝũĨŽƚŽ͛ƐǌŽŶĚĞƌŚĞƚǀĞƌŚĂĂůĂĐŚƚĞƌĚĞĨŽƚŽ
ƚĞŬĞŶŶĞŶ;ǌŝĞŽƉĚƌĂĐŚƚEŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚĞŶͿ͘
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KƉĚƌĂĐŚƚ͗EŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚĞŶ
Kies allemaal een interessante foto uit de krant. Het krantenbericht met tekst lever je in bij je
begeleider. We husselen de foto’s door elkaar. Je krijgt een foto voor je: Beantwoord daarbij
de volgende vragen:
/ŬĚĞŶŬĚĂƚ͙
/ŬǀŝŶĚĚĂƚ͙
DŝƐƐĐŚŝĞŶ͙
/ŬŚŽŽƉĚĂƚ͙
Geef de foto’s aan je buurman. Lees de denkbeelden van een ander en vul dan zelf de vier
vragen in. We geven de foto’s weer door. Nu kijk je eerst naar de foto en geef je antwoord op
de vragen. Deze schrijf je op en dan pas mag je de mening van je klasgenoten lezen.
tĂƚǀŝŶĚũĞĮũŶĞƌ͍ĞƌƐƚũĞĞŝŐĞŶĚĞŶŬďĞĞůĚǀŽƌŵĞŶǀŽŽƌĚĂƚũĞĂŶĚĞƌĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶůĞĞƐƚŽĨ
eerst andere denkbeelden lezen voordat je je eigen denkbeeld vormt?
Iedereen krijgt een ander formulier voor zich met alleen de verschillende denkbeelden erop.
Probeer je in te beelden wat voor foto er op de voorkant staat en maak er een tekening van.
:ĞŚĞďƚĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶƉƌŽďĞƌĞŶŽŵƚĞǌĞƩĞŶŝŶĞĞŶƚĞŬĞŶŝŶŐ͘/ŬůĞĞƐŶƵĚĞŬƌĂŶƚĞŶďĞƌŝĐŚƚĞŶ
voor. Welk krantenbericht hoort bij jouw tekening?

Ik denk dat....

Ik vind dat...

͞ǌĞďĞǌŝŐǌŝũŶŵĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǌĞǌŝũŶŝĞƚƐ
ĂĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ;ŝĞƚƐŵĞƚŝŶƐĞĐƚĞŶͿ͘͟
͞ǌĞǌŝũŶŬůĞŝŶĞďĞĞƐƚũĞƐĞŶĚŝŶŐĞƚũĞƐǀĂŶĞĞŶ
ander land aan het onderzoeken.”

͞ǌĞĞƌƌŝũŬƵŝƚǌŝĞŶ͘͟
͞ǌĞĞƌŐĂĐƟĞĨǌŝũŶ͘͟
͞ďĞƐƚǁĞůŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘͟
͞ǌĞŐŽĞĚĂĂŶŚĞƚŬŝũŬĞŶǌŝũŶŶĂĂƌĚĞ
beestjes.”

Misschien...

Ik hoop dat...

͞ǌŝƩĞŶǌĞŝŶŚĞƚǁĞŝůĂŶĚ͘͟
͞ǀŝŶĚĞŶǌĞŚĞƚŚĞĞůǀŝĞƐ͘͟
͞ŚĞďďĞŶǌĞĞĞŶŶŝĞƵǁƐŽŽƌƚŐĞǀŽŶĚĞŶ͘͟

͞ǌĞŶŝĞƚǀĂŶĚĞďĞƌŐĂĨƌŽůůĞŶ͘͟
͞ǌĞŚĞƚůĞƵŬǀŝŶĚĞŶ͘͟
͞ǀĞĞůƉůĞǌŝĞƌŚĞďďĞŶ͘͟
͞ǌĞǀĞĞůďĞĞƐƚũĞƐŬƵŶŶĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘͟

Denkbeelden over het begin

ŝŐĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞƐďŝũĞĞŶŬƌĂŶƚĞŶĨŽƚŽ

Tijdens een les begrijpend lezen geef ik mijn visie over een actualiteit. Mees voegt daar aan toe
met een ondeugende glimlach: ”Ja, Yvonne... maar dat is wel jouw denkbeeld!” Ik moet lachen
en vertel dat ik trots op ze ben. In mijn achterhoofd wel wetend dat ik door het ontwikkelen
ǀĂŶŚƵŶŬƌŝƟƐĐŚĞƌŚŽƵĚŝŶŐ͕ŚĞƚŵĞǌĞůĨƐŽŵƐŽŽŬŵŽĞŝůŝũŬĞƌŐĂŵĂŬĞŶ͘EƵŝŬĚŽŽƌŚĞďĚĂƚŚĞƚ
ďĞŐƌŝƉĚĞŶŬďĞĞůĚďŝũĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐŽĞĚŝƐŐĞůĂŶĚ͕ŝƐŚĞƚƟũĚŽŵĚĞŽǀĞƌƐƚĂƉŶĂĂƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ
in scheppingsverhalen te maken!
”Welke scheppingsverhalen kennen jullie?” Ik had al voorspeld dat het verhaal van Adam en
Eva populair zou zijn. De leerlingen mogen het verhaal van Adam en Eva opnieuw verbeelden,
ŵĂĂƌĚĂŶǀĂŶƵŝƚŚĞƚŽŽŐƉƵŶƚǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘ŽŵŽŐĞŶǌĞǌŝĐŚŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
ŝŶůĞǀĞŶŝŶŚĞƚŚŝŶĞƐĞŐĞǌŝŶ͕ŚĞƚŐĞǌŝŶƵŝƚĨƌŝŬĂ͕ŚĞƚŐĞǌŝŶƵŝƚĚĞ^ƚĞĞŶƟũĚŽŵǌŽĚŽĞŶĚĞŚĞƚ
ƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂůǀĂŶĚĂŵĞŶǀĂŽƉŶŝĞƵǁŽŵƚĞǌĞƩĞŶŝŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͘ůƐƌĞƐƵůƚĂĂƚŬƌŝũŐĞŶ
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ǁĞĞĞŶŚŝŶĞƐĞĚĂŵĚŝĞŝŶĞĞŶǁĞůŚĞĞůďŝũǌŽŶĚĞƌƉĂƌĂĚŝũƐƚĞďĞǁŽŶĚĞƌĞŶǁĂƐ͊,ĞƚƉĂƌĂĚŝũƐŝƐ
ďŝũǌŽŶĚĞƌŽŵĚĂƚĞƌĂůůĞƌůĞŝ͚ĞǆŽƟƐĐŚĞ͛ďůŽĞŵĞŶŐƌŽĞŝĞŶĞŶĚĞŚŝŶĞƐĞďƵǆƵƐĐĞŶƚƌĂĂůƐƚĂĂƚ͘Ğ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶŐĞƉƌŽďĞĞƌĚĚĞ͚ĚĂŵ͛ŝŶĞĞŶŚŝŶĞĞƐůĂŶĚƐĐŚĂƉƚĞǀĞƌďĞĞůĚĞŶ͘

Verbeelding van het verhaal van Adam en Eva

Deel 2. Hoe onderzoekt een wetenschapper denkbeelden in scheppingsverhalen?
Film 4. Hoe worden denkbeelden in scheppingsverhalen onderzocht?

We vertellen aan de leerlingen dat we in de laatste stap van de verkenningsfase een echte
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌŝŶĚĞŬůĂƐŽƉďĞǌŽĞŬŬƌŝũŐĞŶ͘ĞŐĂĂƚŽŶƐŚĂŶĚǀĂƩĞŶŐĞǀĞŶŚŽĞĞĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌ
als prof. dr. Ellen van Wolde een tekst op denkbeelden onderzoekt en waarom ze dat op die
ǁŝũǌĞĚŽĞƚ͘͞,ĞĞŌǌĞĚĂŶŽŽŬĞĞŶǁŝƩĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐũĂƐĂĂŶ͍͟ƌŝĞƉĞĞŶŬŝŶĚĚŝĞďŝũŚĞƚǁŽŽƌĚ
͚ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ͛ŐĞůŝũŬĂĂŶ͚ǁŝƩĞũĂƐ͛ĚĞŶŬƚ͘͟hŚŵ͙ĚĂƚĚĞŶŬŝŬŶŝĞƚ͊ĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌŐĂĂƚũĞǀĂƐƚ
uitleggen waarom. Onthoud je vraag!”
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‘Jantje staat in de schaduw van zijn broer’
dŝũĚĞŶƐŚĞƚďĞǌŽĞŬǀĂŶEĂƚŚĂůŝĞ;ŵĂƐƚĞƌƐƚƵĚĞŶƚĞͿŐĂĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚŚĂĂƌĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐ
van een woord in een tekst onderzoeken. Nathalie laat de leerlingen ervaren dat de betekenis
ǀĂŶĞĞŶǁŽŽƌĚŝŶĞĞŶƚĞŬƐƚĂĬĂŶŬĞůŝũŬŝƐǀĂŶĚĞƉůĂĂƚƐĞŶƟũĚǁĂĂƌŝŶĚĞƚĞŬƐƚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŝƐ͘ůƐ
ǀŽŽƌďĞĞůĚǁŽƌĚƚŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ƐĐŚĂĚƵǁ͛ŐĞďƌƵŝŬƚ͘͞tĂƚŝƐũƵůůŝĞĚĞŶŬďĞĞůĚďŝũĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǌŝŶ͗
‘Jantje staat in de schaduw van zijn grote broer’?” De leerlingen komen met ”dat je minder goed
dan je broer bent”, en ”dat je niet zo zichtbaar bent”.
Vervolgens gaat Nathalie samen met de kinderen de betekenis van het woord schaduw
onderzoeken in het boek Jesaja 51:16. Hoe denkt de schrijver van dit verhaal over het woord
͚ƐĐŚĂĚƵǁ͍͛tĞůŬĚĞŶŬďĞĞůĚŚĞĞŌŚŝũ͍KŵĚĂƚƚĞĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶŵŽĞƚĞŶǁĞŶĂŐĂĂŶǁĂŶŶĞĞƌŚĞƚ
ǀĞƌŚĂĂůŝƐŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶĞŶŝŶǁĞůŬĞƉůĂĂƚƐ͘,ĞƚŝƐŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŝŶĚĞϴĞĞĞƵǁǀſſƌŚƌŝƐƚƵƐ͕ſĨŝŶ
ĚĞϲĞĞĞƵǁǀŽŽƌŚƌŝƐƚƵƐ͕ĚĂƚǁĞĞƚŵĞŶŶŝĞƚǌĞŬĞƌ͘/ŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůŝƐŚĞƚŚĠĠůŽƵĚ͊ŶĚĞƉůĂĂƚƐ͍
Ergens in het Midden-Oosten... Wat was dat voor land? Hoe zag het er uit? Was er veel schaduw?
Wat zou schaduw dan kunnen betekenen?
Wat is nou het denkbeeld in deze cultuur bij het woord schaduw? En is dat anders dan het
denkbeeld dat wij hadden bij schaduw? De leerlingen komen erachter dat het woord schaduw in
die cultuur bescherming betekent. Dit is belangrijk voor het begrijpen van het verhaal.
EĂƚŚĂůŝĞŐĞĞŌƵŝƚůĞŐŽǀĞƌŚŽĞǌŝũĂůƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚ
ĂĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ǀĂŶ ǀŝĞƌ ŬĞƌŶǀƌĂŐĞŶ ;ǌŝĞ ŬĂĚĞƌ ͚,ŽĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ŝŶ
ǀĞƌŚĂůĞŶ͍͛Ϳ͘ĞŶũŽŶŐĞŶƵŝƚŐƌŽĞƉϲůƵŝƐƚĞƌƚĂĂŶĚĂĐŚƟŐŶĂĂƌǁĂƚEĂƚŚĂůŝĞƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶŚĞĞŌĞŶ
ƐƚĞĞŬƚĂůƐŶĞůǌŝũŶǀŝŶŐĞƌŽƉ͗͟DĂŐŝŬĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶŵĂŬĞŶ͍͟,ŝũŚĂĚĚŽŽƌĚĂƚĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ĚŝĞEĂƚŚĂůŝĞŽŶƐŐŝŶŐǀĞƌƚĞůůĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬǁĂƐǀŽŽƌǌŝũŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ŶĂůƐŶĞůǌŝƩĞŶϮϴ
kinderen gewapend met pen en papier klaar om de belangrijkste kernvragen op te schrijven die
ĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌŐĞďƌƵŝŬƚƟũĚĞŶƐǌŝũŶŽĨŚĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘ĞǁĞƚĞŶŶĂŵĞůŝũŬ
dat ze na deze stap helemaal zelf aan de slag moeten. De vier kernvragen kwamen ook in hun
aantekeningen te staan.
EĂƚŚĂůŝĞŐĞĞŌŽŶƐĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞƟƉŽŵĞĞŶǀĞƌŚĂĂůŽƉĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶƚĞĂŶĂůǇƐĞƌĞŶ͕ŶĂŵĞůŝũŬ
markeren! Elke kernvraag kan met een aparte kleur in een tekst gemarkeerd worden. De kinderen
vinden dat wel spannend: ”Mijn zus op de middelbare school markeert ook teksten!”
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Hoe kunnen we denkbeelden onderzoeken in verhalen?
Wanneer de wetenschappers denkbeelden analyseren op scheppingsverhalen stellen ze zich
ĂůƟũĚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀŝĞƌŬĞƌŶǀƌĂŐĞŶ͗
1.
Wat is het startpunt van een verhaal?
2.
tĞůŬǁĞƌĞůĚďĞĞůĚŚĞĞŌŵĞŶ͍
3.
Welke personen en dieren komen erin voor? Wat doen ze en wat wordt er gezegd?
4.
(Welke woorden worden gebruikt om de schepping te omschrijven?Ϳ
Hoe gaan wij dit doen? Door te markeren ofwel onderstrepen!
Startpunt ŐƌŽĞŶ͗tĂƚŝƐĞƌǀſſƌŚĞƚďĞŐŝŶ͍
Wereldbeeld ƌŽŽĚ: Wat is er na het begin?
Thema ŐĞĞů: Wie zijn de personages in het verhaal? Wie doet of zegt iets? Wat wordt er
gezegd of gedaan?
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KĞĨĞŶĞŶŵĞƚŵĂƌŬĞƌĞŶ
Omdat deze kernvragen nogal wat vragen en gefronste hoofden opriepen bij de leerlingen leek
het ons verstandig eerst klassikaal hiermee te gaan
oefenen. We pakken het verhaal van Genesis 1 erbij,
een verhaal over het begin van het universum, en
gaan samen de tekst analyseren.
De woorden die antwoord geven op de eerste twee
kernvragen markeren de leerlingen in de tekst.
We benadrukken duidelijk dat het gaat over het
ĚĞŶŬďĞĞůĚǀĂŶĚĞƐĐŚƌŝũǀĞƌǀĂŶ'ĞŶĞƐŝƐ͘ĞŵŽĞƚĞŶ
ǌŽŽďũĞĐƟĞĨŵŽŐĞůŝũŬŶĂĂƌĚĞƚĞŬƐƚƉƌŽďĞƌĞŶŬŝũŬĞŶ͘
Dit terwijl er toch verschillende elementen in de
tekst voorbij komen die nader onderzocht zouden
ŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶŽŵĞĞŶĞĐŚƚŽďũĞĐƟĞĨďĞĞůĚƚĞ
ŬƌŝũŐĞŶ͘ŽŬŽŵƚŚĞƚǁŽŽƌĚ͚ŐĞĚŝĞƌƚĞ͛ǀĂŬĞƌǀŽŽƌ
in het verhaal, maar de leerlingen weten niet om
wat voor dieren het precies gat. Schapen, koeien,
vogels…? Wat moeten ze tekenen? Dit konden
ze niet in de tekst vinden en moesten ze dus
ǌĞůĨǀĞƌǌŝŶŶĞŶ͘ĞŬŽŵĞŶĂůƐŶĞůƚŽƚĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞ
Tekst markeren!
ĚĂƚǌĞƐŽŵƐƚŽĐŚĞĞŶĞŝŐĞŶŝŶǀƵůůŝŶŐ;ŚƵŶĞŝŐĞŶ
ĚĞŶŬďĞĞůĚͿŵŽĞƚĞŶŐĞǀĞŶĂĂŶŚĞƚďĞĞůĚĚĂƚǌĞ
hebben van het verhaal.
ĞŶŬďĞĞůĚŽŵǌĞƩĞŶŝŶĞĞŶƚĞŬĞŶŝŶŐ
Vervolgens mogen de leerlingen het wereld-beeld
ǀĂŶ 'ĞŶĞƐŝƐ ϭ ŽŵǌĞƩĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ƚĞŬĞŶŝŶŐ͘ tĞ
ďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶ ŶŽŐ ĞĞŶ ŬĞĞƌ ĚĞ ŽďũĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ǀĂŶ
deze manier van onderzoeken. Het gaat over het
denkbeeld van de schrijver, niet van hen als lezers!
Bijzonder om te zien hoe verschillend de leerlingen
ŵĞƚĚĞǌĞŽƉĚƌĂĐŚƚŽŵŐĂĂŶ͘ĞĠĠŶďĞŐŝŶƚŐĞůŝũŬ
ŵĞƚƚĞŬĞŶĞŶŶĂĚĂƚŚŝũĚĞƚĞŬƐƚŐĞůĞǌĞŶŚĞĞŌŽƉ
basis van wat hem het meeste is bijgebleven.
dĞƌǁŝũůĞĞŶĂŶĚĞƌĞĞƌƐƚŚĞĞůĂĂŶĚĂĐŚƟŐĚĞƚĞŬƐƚ
gaat lezen, en regel voor regel de beelden omzet in
de tekening van het Wereldbeeld van het Genesis Markeren in de teksten
verhaal.
ůƐǁĞĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĚĂŐĚĞƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶ;ǁĂƚĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͊ͿǀĂůƚĞĞŶ
ƚĞŬĞŶŝŶŐŽŶƐŽƉ͘ŝĞƚĞŬĞŶŝŶŐŚĞĞŌĂůƐĞŶŝŐĞĞĞŶŚƵŝƐũĞ͕ƚĞƌǁŝũůĞƌŶĞƌŐĞŶƐŝŶĚĞƚĞŬƐƚŚĞƚǁŽŽƌĚ
‘huis’ valt. Het kind zegt beduusd: ”Ja, dat huis is voor God, want God moet toch uitrusten na al
dat scheppen en dat kan hij moeilijk op de grond doen!” Een aantal leerlingen voegt hier wel aan
toe dat het toch echt het denkbeeld van hem is in plaats van die van de schrijver. Ik geef ze een
knipoog en complimenteer de leerling voor zijn doordachte tekening.
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Wereldbeeld Genesis

Stappen 3 en 4. Opzet en uitvoering eigen onderzoek
Film 5. ĞůĨĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ
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EĂĚĞǌĞŽƉĚƌĂĐŚƚŝƐŚĞƚƟũĚǀŽŽƌĚĞǌĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐŝŶĚĞĚŽƉŽŵŚƵŶĂŶĚĞƌĞƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂů
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐƚĞŐĂĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽƉĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͘DĞƚĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚŽƚŶƵƚŽĞ͕ŬƵŶŶĞŶǌĞ
hetzelfde onderzoeksproces van een wetenschapper, maar nu op kindniveau, gaan doorlopen.
Daarbij komen de volgende stappen aan bod:
•
Onderzoekspaspoort invullen
•
Plan van aanpak maken
•
Kijkdozen maken
•
Tekening maken
KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉĂƐƉŽŽƌƚ
Om dit onderdeel betekenisvoller te maken,
krijgen de kinderen een heus ‘onderzoekspaspoort’. Hierop schrijven ze hun ‘professor’
ƟƚĞůĞŶŶĂĂŵĞŶĚĞŐĞŶĞŵĞƚǁŝĞǌĞƐĂŵĞŶ
ŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĂĂŶĚŽĞŶ͘ŽŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶ
‘professor Klaverblad’ en een ‘dokter Einstein’
in de klas.
Trots op hun onderzoekspaspoort!
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Plan van aanpak maken
'ĞǁĂƉĞŶĚŵĞƚŚƵŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂů͕ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉĂƐƉŽŽƌƚ;ŵĞƚĞĐŚƚĞǀŝŶŐĞƌĂĨĚƌƵŬŬĞŶͿĞŶ
ŵĂƌŬĞĞƌƐƟŌĞŶŐŝŶŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚĠĠŶǀĂŶĚĞǀŝĞƌƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶ͘
Tabel 1. De vier gebruikte scheppingsverhalen
Scheppingsverhaal
Scheppingsverhaal van de
Ainu;:ĂƉĂŶͿЃϸЄ

Inhoud, begin van de verhalen
In het begin was de wereld niets anders dan een moeras
In het luchtruim van de allerhoogste God woonde Kamui, de
Schepper God en zijn dienaren.
Kamui maakte deze wereld als een uitgestrekte ronde oceaan
rustend op de rug van een enorme forel. Deze vis zuigt de oceaan
steeds naar binnen en spuugt die weer uit om zo eb en vloed te
veroorzaken......

Yggdrasil de wereldboom
Scandinavisch scheppingsͲ
ǀĞƌŚĂĂůЃϹЄ

In het allereerste begin was er nog geen aarde. Er bestond slechts
Ginnungagap, de Gapende Afgrond. Aan de zuidzijde daarvan lag
DƵƐƉĞůŚĞŝŵ͕ŚĞƚ>ĂŶĚǀĂŶsƵƵƌ͘ĂŶĚĞŶŽŽƌĚǌŝũĚĞůĂŐEŝŇŚĞŝŵ͕
het Land van Mist en IJs. Diep in Ginnungagap lag de Bron des
Levens Hvergelmir, van waaruit rivieren stroomden die de wrede
noorderwind in woest stromende ijsmassa’s veranderde. Dit ijs
hoopte zich boven de Bron des Levens samen en daaruit ontstond
Ymir, de grootste van alle reuzen......

Scheppingsverhaal van de
Zoeloe;ƵŝĚͲĨƌŝŬĂͿЃϺЄ

Lang geleden, voordat de aarde bevolkt werd door mensen en
ĚŝĞƌĞŶ͕ǁĂƐĞƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌĚƵŝƐƚĞƌŶŝƐĞŶĠĠŶĞƌŐŐƌŽƚĞƉĞƵů͘ĞƉĞƵů
verzonk in de aarde en al gauw schoten er lange rietstengels uit
de grond. De stengels werden ‘Uthlanga’ genoemd, dat betekent:
‘bron van alle dingen.’
Uit een rietstengel ontstond Unkulunkulu, de eerste mens, de
schepper van alle dingen. Daarna veranderden andere rietstengels
ook in mensen......

Irokees scheppingsverhaal
;EŽŽƌĚͲŵĞƌŝŬĂͿЃϰЄ

Voordat onze wereld ontstond waren er de Hemelse Wereld en de
Eindeloze Wateren. Toen de Hemel Vrouw met de visarend boven
op de zeeschildpad in de Eindeloze Wateren terecht was gekomen,
stuurde ze een muskusrat de diepte in om op zoek te gaan naar
aarde. De zachte modder die de rat vond nam hij mee naar boven
en alle dieren hielpen mee om de aarde uit te smeren over de rug
van de schildpad. En de schildpad groeide en groeide tot de aarde
die we nu kennen......

De scheppingsverhalen beginnen te leven bij de leerlingen. In een scheppingsverhaal ontstaat de
aarde op de rug van een enorme forel, in een ander wordt de aarde geschapen uit het lichaam
van een gedode reus, in weer een andere ontstaan de mensen uit rietstengels en in het laatste
verhaal wordt de wereld van modder gemaakt op de rug van een schildpad. Bij elk van de verhalen
ǁĞƌĚĚĞĨĂŶƚĂƐŝĞǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĞƉƌŝŬŬĞůĚ͘ĞŬŽŶĚĞŶŵĂĂƌŶŝĞƚŐĞůŽǀĞŶĚĂƚĞƌŵĞŶƐĞŶǁĂƌĞŶ
die zulke verhalen geloofden. Met respect omgaan met deze overtuigingen is belangrijk om als
leraar in de gaten te houden.
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In tweetallen een plan van aanpak maken

Stap 1 in het plan van aanpak was dat de leerlingen hun scheppingsverhaal markeerden op de
ǀŽůŐĞŶĚĞƉƵŶƚĞŶ͗ƐƚĂƌƚƉƵŶƚ͕ǁĞƌĞůĚďĞĞůĚĞŶƚŚĞŵĂ;ƌŽůŵĞŶƐĞŶĚŝĞƌͿ
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ŶƚǁŽŽƌĚĞŶŽƉĚĞŬĞƌŶǀƌĂŐĞŶŽŵǌĞƩĞŶŶĂĂƌŬŝũŬĚŽǌĞŶĞŶƚĞŬĞŶŝŶŐ
Het is de bedoeling dat de leerlingen in tweeƚĂůůĞŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĚĞĚƌŝĞŬĞƌŶǀƌĂŐĞŶŽŵǌĞƩĞŶ
ŝŶĞĞŶŬŝũŬĚŽŽƐ͘/ŶĠĠŶŬŝũŬĚŽŽƐŵŽĞƚŚĞƚƐƚĂƌƚpunt te zien zijn en in de andere het ‘thema’
;ĚĞƌŽůĚŝĞŵĞŶƐĞŶĞŶĚŝĞƌĞŶƐƉĞůĞŶŝŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂůͿ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶǁŽƌĚƚŚĞƚǁĞƌĞůĚďĞĞůĚŽŵgezet in een tekening. In het plan van aanpak
geven de leerlingen antwoord op de eerste
drie kernvragen. Tevens maken ze een schets
van hoe ze de denkbeelden in een kijkdoos
willen verbeelden en welke materialen en
plaatjes ze daarvoor nodig denken te hebben.
ĞǌŝĞŶĂůƐŶĞůŚĞƚŶƵƚǀĂŶŚĞƚŝŶǀƵůůĞŶǀĂŶŚĞƚ
ƉůĂŶǀĂŶĂĂŶƉĂŬ͘ŽǁĞƚĞŶǌĞƉƌĞĐŝĞƐŚŽĞǌĞĚĞ
kijkdoos vorm moeten geven en welke plaatjes
er gezocht of gemaakt moeten worden. Tevens
worden er al schetsen gemaakt van beide
kijkdozen en het wereldbeeld. Ook moeten
de onderzoekers nadenken welk ‘technisch’
aspect ze in hun kijkdoos gaan gebruiken. Er
moet namelijk iets kunnen bewegen als de
kijkdoos af is. Hier hebben we voor gekozen
Irokees scheppingsverhaal. De aarde werd door
om de kinderen te leren werken met het
dieren uitgesmeerd over de rug van een schildpad.
natuurlijke verschijnsel ‘beweging’.
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ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽŵǌĞƩĞŶŶĂĂƌŬŝũŬĚŽǌĞŶĞŶƚĞŬĞŶŝŶŐ
En dan is het zover… Het is vrijdag en de kijkdozen mogen gemaakt worden. Alle tafelgroepjes
ƐƚĂĂŶǀŽůŵĞƚŬŝũŬĚŽǌĞŶ͕ƉĂƉŝĞƌ͕ǀĞƌĞŶ͕ŬƵƌŬĞŶ͕ŐůŝƩĞƌƐĞŶŶŽĞŵŵĂĂƌŽƉ͘,ĞƚůŝũŬƚǀŽŽƌŽŶƐĠĠŶ
grote chaos, terwijl de leerlingen overzicht behouden door hun van tevoren gemaakte plan. Al
snel worden de eerste ‘werelden’ zichtbaar door de gaatjes van de kijkdozen. En wat vinden ze het
ƐƉĂŶŶĞŶĚ͊ŝũĞůŬŐĞƉůĂŬƚƉůĂĂƚũĞǁŽƌĚƚĞƌĂĂŶĚĂĐŚƟŐŐĞŬĞŬĞŶĚŽŽƌŚĞƚŐĂĂƚũĞŚŽĞŚĞƚĞƌƵŝƚǌŝĞƚ͘
En niet alleen door henzelf, liefst de hele klas moet hun bijzondere wereld komen aanschouwen.
Dit is wel heel magisch!

Kijkdoos van het startpunt van een Scandinavisch
scheppingsverhaal. ‘In het begin was er geen aarde,
geen zee, geen hemel, slechts de leegte van GinnunŐĂŐĂƉŝŶƐƟůůĞĂĨǁĂĐŚƟŶŐ͛͘

Elkaars kijkdozen bewonderen

ĞŬŝũŬĚŽǌĞŶǀĂŶŐƌŽĞƉϱͬϲ
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Tekening van het wereldbeeld van een Irokees scheppingsverhaal.
De aarde werd door dieren uitgesmeerd over de rug van een schildpad.

Tekening van het wereldbeeld van het scheppingsverhaal van de Zoeloe (Zuid- Afrika).
De rietstengels veranderden in een menselijke gestalte.
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Stappen 5 en 6. Concluderen en presenteren
Omdat meerdere groepjes hetzelfde scheppingsverhaal hebben onderzocht, was het makkelijk de
ƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶ͘tĂƚĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŬŝũŬĚŽǌĞŶĞŶďĞĞůĚĞŶǌŝũŶĞƌŽǀĞƌĠĠŶ
verhaal! De leerlingen komen tot de conclusie dat als je een verhaal op denkbeelden analyseert
ĞƌĂůƟũĚĞĞŶǀůĞƵŐũĞǀĂŶũĞĞŝŐĞŶĚĞŶŬďĞĞůĚŝŶǀĞƌǁĞǀĞŶǌŝƚ͘
Toen we deze conclusie deelden met de wetenschappers waren ze blij verrast. De conclusie
van de leerlingen is waar zij als ‘onderzoekers’ namelijk het meeste tegenaan lopen in
ŚƵŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƉƌŽĐĞƐ͊ sŽŽƌ ŚĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ŶĂŵĞůŝũŬ ŚĞĞů ŵŽĞŝůŝũŬ Žŵ ǌŽ ŽďũĞĐƟĞĨ ŵŽŐĞůŝũŬ ĞĞŶ
ƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂů ƚĞ ĂŶĂůǇƐĞƌĞŶ͕ ŽŵĚĂƚ Ğƌ ĂůƟũĚ ŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŵŝƐƚ Žŵ ŚƵŶ
ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶƚĞďĞǀĞƐƟŐĞŶ͘sĂŶĚĂĂƌĚĂƚǌŝũǀĂĂŬďĞĞůĚĞŶŵŽĞƚĞŶŝŶǀƵůůĞŶŶĂĂƌĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƵŝƚĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞĐƵůƚƵƵƌ͕ƟũĚĞŶƉůĂĂƚƐ͘dĞǀĞŶƐǌŝũŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞƌĂĐŚƚĞƌŐĞŬŽŵĞŶ
dat als ze een tekst voor hun neus krijgen ze niet alles voor ‘waar’ moeten aannemen, maar dat
er meestal meerdere ‘waarheden’ naast elkaar staan.
ůƐůĂĂƚƐƚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞŚĞďďĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞƌǀĂƌĞŶĚĂƚĚĞĞůĞŵĞŶƚĞŶƉůĂĂƚƐĞŶƟũĚǀĂŶŐƌŽƚĞŝŶǀůŽĞĚ
zijn voor hoe mensen de wereld zien. Door welke bril ze de wereld bekijken. En dat we daar niet
ŽǀĞƌŵŽŐĞŶŽŽƌĚĞůĞŶŽŵĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶǌŽĞĞŶ͚ĞŝŐĞŶ͛ďƌŝůŽƉŚĞĞŌ͘ĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞĐŽŶĐůƵƐŝĞǀĂŶ
deze wetenschappers in de dop. Vanaf nu zal deze groep 5/6 met een ‘andere bril’ een tekst lezen.
Begrijpend lezen op wetenschappelijk niveau!

^ƚĂƉϳ͘sĞƌĚŝĞƉĞŶĞŶͬŽĨǀĞƌďƌĞĚĞŶ
Film 6. Gedichten schrijven

'ĞĚŝĐŚƚĞŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ
Op de weektaak staat deze week achter versje ‘Mijn wereldbeeld’. De leerlingen mogen een eigen
ƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂůƐĐŚƌŝũǀĞŶĞŶĚĂĂƌĞĞŶŐĞĚŝĐŚƚŽǀĞƌŵĂŬĞŶ͘ĞŵŽŐĞŶŚƵŶĨĂŶƚĂƐŝĞĚĞǀƌŝũĞůŽŽƉ
ůĂƚĞŶŐĂĂŶ͘ŶĚĂĂƌǌŝƚũĞĚĂŶĂůƐďĞŐĞůĞŝĚĞƌĂĂŶŚĞƚďƵƌĞĂƵƟũĚĞŶƐŚĞƚǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬĞŶ͖ĚĞ
ŵĞĞƐƚĮůŽƐŽĮƐĐŚĞĞŶĚŝĞƉǌŝŶŶŝŐƐƚĞǀĞƌƐũĞƐŬŽŵĞŶĂĂŶũĞŶĞƵƐǀŽŽƌďŝũ͘ŝũǌŽŶĚĞƌŽŵƚĞǌŝĞŶĚĂƚ
velen ze uit zichzelf een startpunt in hun gedicht hadden verwerkt. Volgens het onderzoek van
Ellen van Wolde begint alles namelijk met iets. Vol verwondering en trots lezen we de gedichten
door. ”We moeten deze in een dichtbundel uitbrengen”, zeg ik enthousiast tegen een meisje uit
mijn klas. Met een grote trotse glimlach kijkt ze me aan.
Tijdens het eten en drinken brengt een leerling het onderwerp ‘leven na de dood’ in. Hier had hij
het met zijn ouders over gehad naar aanleiding van zijn scheppingsverhaal. De leerlingen vertellen
vol betrokkenheid hun idee wat er met je lichaam en geest gebeurt als je overlijdt. En zo beland
ũĞŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚƐŝŶĞĞŶĮůŽƐŽĮƐĐŚŐĞƐƉƌĞŬŵŝĚĚĞŶŽƉĚĞĚĂŐĚŽŽƌĞĞŶǀĂŶĚĞǀĞůĞĮůŽƐŽĮƐĐŚĞ
ǀƌĂŐĞŶĚŝĞĚĞƌĞǀƵĞƉĂƐƐĞƌĞŶƟũĚĞŶƐĚŝƚƉƌŽũĞĐƚ͘
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In het begin was er een man,
die man was iets van plan.
Hij voelde zich heel alleen,
ĞƌǁĂƐŶŝĞŵĂŶĚ͕ŶŝĞƚĠĠŶ͊
Hij had goeie toverkracht,
en dat was een grote pracht!
Hij toverde een doek,
het werd geen streek het werd geen vloek.
Hij trok wat haren uit zijn hoofd,
toen kwam er wat bloed.
Dat bloed, dat deed hem goed!
Hij toverde het in alle kleuren,
en ook in alle geuren.
Hij schilderde heel veel mensen,
en nog veel meer andere wensen.
Toen toverde hij het tot leven.
en alles begon gelijk te bewegen.
Dus de wereld is een schilderij,
en die geschilderde mensjes dat zijn wij!

Denkbeelden over het begin

ŶŶĂ͕ŐƌŽĞƉϱ
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Eerst was er alleen nog een kabouter en lucht,
de kabouter nam een hele diepe zucht!
En opeens ploeps daar was de aarde,
er was niks zelfs geen bootje die vaarde.
De kabouter was de eerste mens,
hij deed wel een hele grote wens.
Hij wenste dat er meer mensen waren,
en dat ze samen gingen paren.
En zo ploeps gebeurde het!
En de kabouter vond het helemaal vet.
Alle mensen gingen natuur, huizen en diertjes maken,
het was af en je hoorde eendjes kwaken.
ŽŝƐĚĞĂĂƌĚĞŽŶƚƐƚĂĂŶ͕
laat het zo nog lang verder gaan…
ŶŶĞ͕ŐƌŽĞƉϲ

Mijn wereldbeeld.
Er was eens helemaal niks,
ĂůůĞĞŶĞĞŶƚŽƌĚŝĞŚĞĞƩĞZŝŬƐ͘
Hij maakte de wolken, de zon en de maan,
ZŝŬƐǁŝůĚĞĚĂƚǌĞƐƟůďůĞǀĞŶƐƚĂĂŶ͘
De zon en de maan die deden dat goed,
maar de wolken wisten niet hoe dat moet.
Riks maakte ook nog heel veel zee,
hij maakte heel veel dieren zoals een ree.
En nog veel meer dieren,
ook nog veel die gingen klieren.
Toen was er een mens die ging paren,
zo kwamen er heel veel dieren en mensen,
lichte en zware.
ůůĂ͕ŐƌŽĞƉϱ
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ǀĂůƵĂƟĞĞŶƌĞŇĞĐƟĞǀĂŶĚĞůĞƌĂĂƌ
Film 7.ǀĂůƵĂƟĞ

sŽŽƌĂĨŐŽĞĚǀĞƌĚŝĞƉĞŶŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉ
Het is belangrijk dat je je als begeleider voor het project goed verdiept in het onderwerp. Het
is een project wat je je eigen moet maken: het bestuderen van het onderzoek van Ellen van
tŽůĚĞ͕ŚĞƚďƌĂŝŶƐƚŽƌŵĞŶŽǀĞƌďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůůĞĞŶǌŝŶǀŽůůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƌŽŶĚŽŵĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͕ĞŶ
het helpen onderzoeken van de scheppingsverhalen van de kinderen…. Wat ons opviel was dat
ŽŶĚĂŶŬƐĚĞŐŽĞĚĞĞŶĚŽŽƌĚĂĐŚƚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ͕ǁĞŇĞǆŝďĞůŵŽĞƐƚĞŶŽŵŐĂĂŶŵĞƚŽŶǌĞƉůĂŶŶŝŶŐ͘
Het is namelijk niet te voorspellen welke invalshoek de leerlingen uit je klas interessant vinden.
sĂŶĚĂĂƌĚĂƚǁĞƐŽŵƐǀŝũĨŵŝŶƵƚĞŶǀŽŽƌĞĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚŚĞůĞŵĂĂůŽŵŐŽŽŝĚĞŶŶĂĂƌ
ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝĞŝŶĚĞŬůĂƐŽĨĞĞŶĞŝŐĞŶŝŶŐĞǀŝŶŐ͘,ĞƚŝƐĞĞŶƉƌŽũĞĐƚĚĂƚĚĞƟũĚŵŽĞƚ
krijgen om te groeien.
Wanneer we dit project nog een keer gaan draaien, zou het goed zijn om ons nog sterker te verdiepen in de scheppingsverhalen die de leerlingen gaan onderzoeken. Als wijzelf met de kernvragen
hadden gestoeid, waren we er eerder achter gekomen tegen welke problemen de leerlingen aan
ǌŽƵĚĞŶůŽƉĞŶƟũĚĞŶƐŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘dĞǀĞŶƐǌŽƵĚĞŶǁĞĚĞƚǁĞĞƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶĚŝĞƚĞǀĞĞů
ƚĂĂůďĞǀĂƩĞŶ͕ŝŶŬŽƌƚĞŶ͘ĞǌĞǀĞƌŚĂĂůůŝũŶĞŶǁĂƌĞŶŶĂŵĞůŝũŬƉŝƫŐŽŵŝŶĞĞŶŬŝũŬĚŽŽƐǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͘
sĞƌǁŽŶĚĞƌĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
Wat goed werkte in dit project was dat wij als begeleiders net zo nieuwsgierig waren als de
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶĂĂƌĚŝƚƚŚĞŵĂ͘tĞŚĂĚĚĞŶĞƌǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŝŶĞŶǀĞƌǁĂĐŚƩĞŶǀĞĞůǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕
waardoor ze zich ‘groot’ en ‘belangrijk’ voelden. Verwondering en nieuwsgierigheid werden
ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚĚŽŽƌǀƌĂŐĞŶĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶĚŝĞŶĞƚďŽǀĞŶŚƵŶŬĞŶŶŝƐŶŝǀĞĂƵůĂŐĞŶ;ǌŽŶĞǀĂŶĚĞ
ŶĂĂƐƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐͿ͘
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/ŶƚĞŐƌĞƌĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞǀĂŬŬĞŶ͘
tŝũŚĞďďĞŶƚǁĞĞŬĞĞƌƉĞƌǁĞĞŬĂĂŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŽŶŐĞǀĞĞƌĞĞŶƵƵƌŐĞǁĞƌŬƚƟũĚĞŶƐǁĞƌĞůĚŽƌŝģŶƚĂƟĞ
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞĞĞŶǌĞƐƚĂůǁĞŬĞŶ͘ĞŐƌŝũƉĞŶĚůĞǌĞŶĞŶƐŽĐŝĂĂůͲĞŵŽƟŽŶĞůĞůĞƐƐĞŶůŝĞƚĞŶǁĞǀĞƌǀĂůůĞŶ
ĞŶĚĞǌĞĞǆƚƌĂƟũĚŬŽŶĚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚĞŬĞŶ͘ŝƚƉƌŽũĞĐƚůĞĞŶƚǌŝĐŚŐŽĞĚŽŵ
te integreren in taal en levensbeschouwelijke lessen.
^ƟůƐƚĂĂŶďŝũĮůŽƐŽĮƐĐŚĞǀƌĂŐĞŶǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
tĂĂƌũĞƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞĞŵŽĞƚŚŽƵĚĞŶ͕ǌŝũŶĚĞĮůŽƐŽĮƐĐŚĞǀƌĂŐĞŶǁĂĂƌůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚŵĞĞ
kunnen komen. Deze zijn te waardevol om voorbij te laten gaan en vragen op dat moment om
een dialoog. En het belangrijkste is vol verwondering en enthousiasme oog en oor te hebben voor
wat leerlingen dachten en vertelden, hun nieuwsgierigheid serieus te nemen en het niet gelijk
op waar of onwaar beoordelen. Op deze manier geef je de ruimte aan hun eigen ideeën, vragen
en fantasie. Kortom: een veilig klimaat in de groep, waarbij geen enkele vraag of idee ‘gek’ is.
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KŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
dŝũĚĞŶƐĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŚĞďďĞŶǁĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚĚŽŽƌ
ŚƵŶŬƌŝƟƐĐŚĞŚŽƵĚŝŶŐƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƚĞŬƐƚĞŶ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁŝůĚĞŶ
ŐƌĂĂŐĚĞƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶĞŶĚŽŽƌŐƌŽŶĚĞŶ͘ĞůĞƌĞŶ ŚŝĞƌŵĞĞŶŝĞƚƚĞǀƌĞĚĞŶƚĞ
ǌŝũŶŵĞƚĞĞŶŽƉƉĞƌǀůĂŬŬŝŐĞƵŝƚůĞŐŽĨǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ͘ĞŚĞďďĞŶŐĞǌŽĐŚƚŶĂĂƌĐƌĞĂƟĞǀĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ
ĞŶǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶĚĞǀĞƌŚĂůĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌƐƟŵƵůĞĞƌũĞĞĞŶŝŶŶŽǀĂƟĞǀĞ
houding. Deze behoort tot een van de zes basishoudingen die zichtbaar zijn bij kinderen met een
onderzoekende houding. In het project zagen we namelijk dat de leerlingen details waarnamen en
ook niet direct ‘waarneembare’ details waarnamen. Bijzonder om te zien was dat leerlingen die
ĚǇƐůĞĐƟƐĐŚǁĂƌĞŶ͕ŽĨŵŝŶĚĞƌǀĞƌďĂĂůͲĞŶƚĂĂůǀĂĂƌĚŝŐ͕ŝŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŽƉďůŽĞŝĚĞŶ͘ŝƚŬǁĂŵŽŵĚĂƚ
dit project een beroep deed op andere gebieden dan taal. De betekenis die leerlingen aan deze
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŐĞǀĞŶŝƐĚĂƚǌĞǌŝĐŚǀĞŝůŝŐĞŶŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚǀŽĞůĞŶ͖ǌĞǌŝũŶŶŝĞƚďĂŶŐŚƵŶŵĞŶŝŶŐƚĞ
uiten en durven ‘out of the box’ te denken. Als we de betekenis van dit project doortrekken naar
de wereld waar de leerlingen en wij nu in leven, zien we dat de denkbeelden die Ellen van Wolde
onderzoekt nog steeds van invloed zijn op ons ‘wereldbeeld’. Onze waarden en normen kunnen
afgeleid zijn van hoe men lang geleden dacht over de schepping.
ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌ͚ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ͛ĞŶ͚ĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌ͛ǌŝũŶǀĞƌĂŶĚĞƌĚ
De ogen van de leerlingen rondom wetenschap lijken geopend. Wanneer kinderen dachten
ĂĂŶĞĞŶ͚ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌ͛ĚĂŶǌĂŐĞŶǀĞůĞŶǀĂŶŚĞŶĞĞŶƐƚŽĸŐĞ͚ŝŶƐƚĞŝŶ͛ǀŽŽƌǌŝĐŚŝŶĞĞŶǁŝƩĞ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐũĂƐ͘tĞƚĞŶƐĐŚĂƉŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀĞĞůďƌĞĚĞƌĚĂŶƉƌŽĞłĞƐĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŶĚŽĞŶ͘,Ğƚ
beslaat niet alleen de bèta-kant, maar ook zeker de alfa- en gamma kant. We hopen dat we met
dit project de visie over wetenschap breder hebben gemaakt voor de leerlingen. Onze visie over
ŚŽĞũĞ͚ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͛ŬƵŶƚŐĞďƌƵŝŬĞŶŝŶĚĞŬůĂƐŚĞĞŌŚĞƚǌĞŬĞƌǀĞƌďƌĞĞĚ͘

>ĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐ
Woordbetekenis van bepaalde begrippen analyseren
DĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŚĂĚĚĞŶǁĞŽŽŬĂĂŶĚĂĐŚƚŬƵŶŶĞŶďĞƐƚĞĚĞŶĂĂŶĚĞǁŽŽƌĚͲ
betekenis van bepaalde begrippen, de vierde kernvraag uit het onderzoek. Dit punt is in de
ƉůƵƐŬůĂƐŐƌŽĞƉϳͬϴǁĞůĂĂŶďŽĚŐĞŬŽŵĞŶ͕ŵĂĂƌůĞĞŬŽŶƐŶŽŐŝĞƚƐƚĞƉŝƫŐǀŽŽƌŐƌŽĞƉϱͬϲ͘
ŝīĞƌĞŶƟĂƟĞ
ůƐĚŝīĞƌĞŶƟĂƟĞŵŽŐĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞƉůƵƐŐƌŽĞƉŐƌŽĞƉϱͬϲ͕ĚĂƚǌŝũŶŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŐƌŽĞƉ
5/6 die extra uitdaging aankunnen, kijken of ze ǌĞůĨeen interessant scheppingsverhaal kunnen
ǀŝŶĚĞŶ͘ŝƚǀƌĂĂŐƚǁĞůǁĂƚǀĂŶǌĞ͘ĞǌƵůůĞŶŵŽĞƚĞŶďĞƉĂůĞŶŽĨŚĞƚǀĞƌŚĂĂůǁĞůŐĞƐĐŚŝŬƚŝƐ͘<Žŵƚ
het wereldbeeld duidelijk naar voren? Is er een duidelijk startpunt? Het werkte wel goed en de
leerlingen voelden zich uitgedaagd!
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ϰ͘ϯ͘ϯWƌŽũĞĐƚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶĚĞƉůƵƐŬůĂƐǀĂŶŐƌŽĞƉϳͬϴ
ŶƐǀĂŶsĞůƚŚŽǀĞŶ;ůĞƌĂƌĞƐƉůƵƐŬůĂƐŐƌŽĞƉϳͬϴďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐͿ
DĂƌŝģůǀĂŶƌƵƚĞŶ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞĂĂŶĚĞ,EͿ

WůƵƐŬůĂƐϳͬϴ
Film 1. Project ‘Denkbeelden’

ĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐŬĞŶƚĞĞŶƉůƵƐŬůĂƐǁĂĂƌŝŶ;ŚŽŽŐͿďĞŐĂĂĨĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĞŬĞůŝũŬƐďŝũĞůŬĂĂƌ
komen om op een hoger niveau dan gebruikelijk in groep 7/8 les te krijgen. De reguliere lessen
kunnen deze leerlingen doorlopen zonder veel inspanning te hoeven leveren. Door ze een project
aan te bieden waarbij die inspanning wel vereist is, leren leerlingen ook daadwerkelijk wat het
betekent om te leren. Het onderwerp ‘Denkbeelden over het begin’ kon op meerdere manieren
verwerkt worden tot een dergelijk project. Voor de plusklas kon het onderwerp op een hoger
ĂďƐƚƌĂĐƟĞŶŝǀĞĂƵǁŽƌĚĞŶǀŽƌŵŐĞŐĞǀĞŶ͕ǁĂƚǀŽŽƌŽŶƐǌĞůĨŽŽŬĞĞŶŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐǁĂƐ͘

Doelen
•
•
•
•
•
•

De leerlingen begrijpen wat het begrip denkbeeld inhoudt.
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶŚŽĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞǀŽƌŵĚ;ƉůĂĂƚƐĞŶƟũĚͿ͘
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞƌǀĂƌĞŶĚĂƚĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĞĞŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶǁŽŽƌĚĂĬĂŶŬĞůŝũŬŝƐǀĂŶĚĞ
denkbeelden van de schrijver.
De leerlingen hebben inzicht in hoe onderzoek gedaan wordt naar de betekenis van
woorden in een tekst.
De leerlingen kunnen zelfstandig onderzoek doen naar de denkbeelden van de schrijver
en dit toepassen op woorden in de tekst.
De leerlingen zijn zich ervan bewust dat ook in hun eigen omgeving de betekenis van
ĞĞŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŽĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶǁŽŽƌĚĂĬĂŶŬĞůŝũŬŝƐǀĂŶĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶǀĂŶĚŝĞŐĞŶĞĚŝĞ
ŚĞƚƐĐŚƌŝũŌŽĨǌĞŐƚ͘

Kerndoelen
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De volgende kerndoelen komen aan bod in dit project:
^ĐŚƌŝŌĞůŝũŬƚĂĂůŽŶĚĞƌǁŝũƐ
7
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶŵĞŶŝŶŐĞŶƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶĞŶƚĞďĞŽŽƌĚĞůĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
͚ƚĞŬƐƚĞŶ͛;͚ƚĞŬƐƚĞŶ͛ǌŝũŶŝŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŽŽŬǀŽƌŵŐĞŐĞǀĞŶĂůƐŵŽŶĚĞůŝŶŐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞͿ͘
KƌŝģŶƚĂƟĞŽƉĚĞǁĞƌĞůĚĞŶũĞǌĞůĨ
37
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen
en waarden.
47
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶŵĞƚĚŝĞŝŶ
ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶĞůĚĞƌƐǀĂŶƵŝƚƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕ǁŽŶĞŶ͕ĐƵůƚƵƵƌĞŶůĞǀĞŶƐďĞƐĐŚŽƵǁŝŶŐ
;ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬͿ͘
51
De leerlingen leren gebruik te maken van historische bronnen en ze leren aanduidingen
ǀĂŶƟũĚĞŶƟũĚƐŝŶĚĞůŝŶŐƚĞŚĂŶƚĞƌĞŶ͘
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Natuur en Techniek
42
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
ǌŽĂůƐůŝĐŚƚ͕ŐĞůƵŝĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ŬƌĂĐŚƚ͕ŵĂŐŶĞƟƐŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͘;/ŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŬŽŵƚ
ĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂƟŐĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶǁĞƌŬĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŐĂĂŶďŽĚ͘Ϳ
Kunstzinnige vorming
54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
55
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŽƉĞŝŐĞŶǁĞƌŬĞŶĚĂƚǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶƚĞƌĞŇĞĐƚĞƌĞŶ͘

Systemen
ŝƚƉƌŽũĞĐƚŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉ>ĞǀĞŶĚĞƐǇƐƚĞŵĞŶ͕ŽƉŚĞƚĐŽŶĐĞƉƚ͚ŵĞŶƐ͛͘

Wat vooraf ging….
Tijdens de voorbereiding waren er twee vragen bij ons als leraren:
Hoe kunnen de leerlingen uit de plusklas betekenis geven aan woorden door onderzoek te doen
naar de denkbeelden van de schrijver? Hoe kunnen ze ervaren dat eigen denkbeelden hierbij
ĂůƟũĚĞĞŶƌŽůƐƉĞůĞŶ͍
Het was duidelijk dat het begrijpen van het concept ‘denkbeelden’, behoorlijke denkvaardigheden
zou vereisen van de leerlingen, maar plusklasleerlingen zouden deze denkvaardigheden moeten
kunnen aanspreken. Het zou voor hen een leerzame uitdaging kunnen zijn. Het onderwerp was
ook helemaal nieuw voor deze leerlingen dus zou er zeker sprake zijn van verbreding.
De kennis die de leerlingen moesten opdoen, was dat ze moesten inzien dat de betekenis van een
woord niet voor iedereen hetzelfde is. Om dit te kunnen begrijpen was het erg belangrijk dat het
begrip ‘denkbeelden’ duidelijk was.

^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶĚĞƉůƵŬůĂƐŐƌŽĞƉϳͬϴ
Film 2./ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ͚ĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͛

tĂƚďĞƚĞŬĞŶƚŚĞƚǁŽŽƌĚ͛Z͍͛
Tijdens de eerste les werden er twee groepen gevormd. De leerlingen kregen de opdracht een
woordweb te maken over het woord ‘BEER’. Wat ze niet van elkaar wisten was dat elke groep een
ĂŶĚĞƌĞĂĩĞĞůĚŝŶŐǀĂŶĞĞŶďĞĞƌŵĞĞŐĞŬƌĞŐĞŶŚĂĚĂůƐŝŶƐƉŝƌĂƟĞďƌŽŶ͘
Nadat de woordwebben waren gemaakt, kwamen de leerlingen weer bij elkaar om deze te
bespreken. De verbazing was groot dat de woordwebben totaal verschillend waren: Eenzelfde
woord in het midden en dan toch zoveel verschillen in de woorden er omheen. De vraag van de
ůĞƌĂƌĞƐ͗͞tĂƚďĞƚĞŬĞŶƚŚĞƚǁŽŽƌĚ͚Z͛ŶƵĞŝŐĞŶůŝũŬ͕͟ŬŽŶŶŝĞƚǌŽŵĂĂƌďĞĂŶƚǁŽŽƌĚǁŽƌĚĞŶ͘
Een aantal leerlingen was blij verbaasd, nog niet eerder waren ze zich ervan bewust geweest dat
eenzelfde woord bij verschillende mensen een andere betekenis kon hebben.
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Teddybeer

Grizzly beer

Teddybeer
͞ĂĐŚƚ͕ƉůƵŝǌŝŐ͕ƐƚŽĨ͟

Grizzly beer
͞'ĞďŝĞĚďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͟

͞ůŝũ͕ǀĞƌĚƌŝĞƟŐ͕ĞĞŶǌĂĂŵ͟

͞'ƌŽŵŵĞŶ͕ŚŽŶŐĞƌ͕ĂŐƌĞƐƐŝĞĨ͟

͞>ŝĞĨ͟

͞<ůĞŝŶĞŽƌĞŶ͕ŐƌŽƚĞŶĞƵƐ͟

͞<ŝŶĚ͕ďĞĚ͕ŬŶƵīĞů͕ƐůĂƉĞŶ͟

͞ƌƵůůĞŶ͟

͞>ŝĐŚƚũĞƐŝŶŽŐĞŶ͕ŚŝũŝƐďƌƵŝŶͬŐĞĞů͟

͞'ĞǀĂĂƌůŝũŬ͕ďĂŶŐ͕ǌǁĂƌƚĞƚŽŶŐ͕ƐĐŚĞƌƉĞ
tanden”

ŶŬĞůĞǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďŝũĚĞǁŽŽƌĚǁĞďďĞŶ͚Z͛

Deze leerlingen zouden deze leerlingen niet zijn als ze niet snel daarna met de conclusie kwamen
ĚĂƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚƐƉĞůǁĂƌĞŶ͘ŶŽŽŬĚĂƚĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĞĞŶǁŽŽƌĚ
ĂĬĂŶŬĞůŝũŬŝƐǀĂŶĚĞdenkbeeldenǀĂŶĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶ͘ŽƐŶĞůĂůƐŚĞƚŚŝĞƌŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƐƚĂĂƚ͕ǌŽƐŶĞů
ŚĂĚĚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚŝƚŐĞĐŽŶĐůƵĚĞĞƌĚ͘,ĞƚďĞŐƌŝƉĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐ
van een woord was snel duidelijk.
De volgende stap was dat de leerlingen door onderzoek te doen er zelf achter zouden komen dat
de denkbeelden van een persoon bepaald worden door de plaats en ƟũĚǁĂĂƌŝŶŚŝũŽĨǌŝũůĞĞŌ͘

Stap 2. Denkbeelden verkennen
Denkbeelden over het begin

Op onderzoek uit naar begrippen in andere culturen
Film 3. Denkbeelden verkennen
Om bij de belevingswereld van kinderen aan te sluiten, wilden we de leerlingen onderzoek laten
doen naar dagelijkse begrippen. Wat voor betekenis hebben deze begrippen in andere culturen
ĠŶŝŶĂŶĚĞƌĞƟũĚĞŶ͍KŵǌŝĐŚďĞǁƵƐƚƚĞŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞďĞŐƌŝƉƉĞŶ;ǌŽĂůƐďĞĚ͕ǁĐ͕ŬůĞƌĞŶ͕ƐŝĞƌĂĚĞŶ͕
ďŽƌĚĞŶĞŶďŽƚĞƌŚĂŵͿŬƌĞŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚĞĞŶǀĞƌŚĂĂůƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶŽǀĞƌĞĞŶĚĂŐƵŝƚ
hun dagelijks leven. Dit verhaal vergeleken ze vervolgens met leerlingen uit een andere cultuur.
ĂĂƌŶĂǌŝũŶǌĞĞĞŶĐŽůůĂŐĞŐĂĂŶŵĂŬĞŶ;ŚŽĞ͕ĚĂƚŵŽĐŚƚĞŶǌĞǌĞůĨǁĞƚĞŶͿŽǀĞƌĚĂŐĞůŝũŬƐĞďĞŐƌŝƉƉĞŶ
ŝŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞĐƵůƚƵƵƌĠŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞƟũĚ͘
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Begrippen vergelijken tussen die uit de Masai cultuur in Tanzania en de Nederlandse cultuur

sŽŽƌďĞĞůĚďĞŐƌŝƉ͚ǁĐ͛
ĞŶŵŽŽŝŐĞƐƉƌĞŬŽŶƚƐƚŽŶĚŽǀĞƌĞĞŶĨŽƚŽǀĂŶĞĞŶ͛ǁĐ͛ŝŶǀƌŽĞŐĞƌĞƟũĚ͗ĞĞŶǀŝĞƌŬĂŶƚĞďĂŬŵĞƚ
een gat erin. Een woord dat erbij geschreven stond was ‘raar’. Volgens de jongen was het toch
ook een rare ‘wc’. Een andere leerling merkte op dat dit zijn denkbeeld was en dat het voor de
mensen toen een hele normale wc was. Hierna volgde een gesprek over de betekenis van het
woord ’wc’ vroeger en nu. De leerlingen waren het erover eens dat dat verschilde. Tegenwoordig
kun je voor je plezier naar de wc gaan. Vroeger was het meer een moeten waarbij je waarschijnlijk
zo kort mogelijk bij de wc wilde zijn…
sŽŽƌďĞĞůĚďĞŐƌŝƉ͚ƐĐŚŽŽů͛
Een ander boeiend gesprek ontstond over het begrip ‘school’. In Japan betekent ‘naar school gaan’
heel iets anders dan in Afrika. In Japan lijken alle schoolkinderen op elkaar, kan niemand laten
zien wie hij of zij is. In Japan moet je veel dingen en mag je niet je eigen mening geven. Volgens
een leerling ben je veel minder vrij vergeleken met kinderen in Nederland.
‘Naar school gaan’ vroeger betekende iets anders dan ‘naar school gaan’ nu. Vroeger was je bang
geslagen te worden door je meester en waren er geen computers of digitale schoolborden. Er was
evenmin muziek in de klas. De vraag ontstond of kinderen wel met plezier naar school gingen?
Aan het einde van de bespreking was het de leerlingen duidelijk dat de betekenis van een woord
ĂĬĂŶŐƚǀĂŶĚĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶǀĂŶĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶ͘ŶĚĂƚĚĞǌĞĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǌŝũŶǀĂŶĚĞ
ƟũĚǁĂĂƌŝŶŝĞŵĂŶĚůĞĞŌĠŶĚĞƉůĂĂƚƐǁĂĂƌǌŝũŽĨŚŝũǁŽŽŶƚ͘ĞŶǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞƌŬƚĞŽƉĚĂƚ
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ĞĞŶǁŽŽƌĚŽŽŬǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐƐĞŶŬĂŶŚĞďďĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞǁŽŶĞŶŝŶĠĠŶůĂŶĚŝŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞƟũĚ͘ůƐǀŽŽƌďĞĞůĚŶŽĞŵĚĞǌŝũĂůůŽĐŚƚŽŶĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚǁŽŶĞŶ͖ĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌ
mooie opmerking die aanleiding gaf tot een mooie bespreking.
Toen de leerlingen begrip van het concept denkbeelden hadden ontwikkeld, wilden we de
leerlingen laten ervaren wat denkbeelden kunnen doen met de betekenis van een woord en
dus een zin. Met behulp van spreekwoorden hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar het
verband tussen woord, denkbeeld, betekenis van het woord en betekenis van de hele zin:
͚ĞůĨƐĞĞŶůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞĞĞƚǁĞůĞĞŶƐĞĞŶƐŶŽĞƉũĞ͛

Stap 3. Denkbeelden in scheppingsverhalen onderzoeken met een
wetenschapper
Film 4. Denkbeelden in scheppingsverhalen onderzoeken met een wetenschapper

Wetenschapper op bezoek in de klas
Na een grondige voorbereiding was het dan zo ver. Prof. dr. Ellen van Wolde kwam op bezoek bij ’t
Holthuus. De leerlingen van de plusklas vonden het best spannend allemaal. Tijdens deze ochtend
zouden ze leren hoe onderzoek naar denkbeelden in scheppingsverhalen uitgevoerd wordt op de
universiteit. In toga kwam professor Ellen van Wolde binnen. De monden van de leerlingen, waar
ŶŽƌŵĂĂůŐĞƐƉƌŽŬĞŶƚŽĐŚĂĂƌĚŝŐǁĂƚŐĞůƵŝĚƵŝƚŬŽŵƚ͕ǀŝĞůĞŶŚĞůĞŵĂĂůƐƟů͘,ĞƚůƵŬƚĞĚĞŚŽŽŐůĞƌĂĂƌ
heel goed om de meeste kinderen te boeien en hen mee te nemen in haar denkproces. Het ijs
ǁĂƐƐŶĞůŐĞďƌŽŬĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞƌƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌŝŶƚĞƌĂĐƟĞƉůĂĂƚƐǀŽŶĚ͘͘͘
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ŽŶƚĞǆƚŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ
͞:ƵůůŝĞǌŝũŶŬůĞŝŶĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐŝŶĚĞĚŽƉ͊ŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐŐĂĂŶŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶŽƉůŽƐƐŝŶŐǀŽŽƌ
ĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵ͘͟ŽďĞŐŽŶƉƌŽĨĞƐƐŽƌsĂŶtŽůĚĞŚĂĂƌǀĞƌŚĂĂů͘,ĞƚƉƌŽďůĞĞŵĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
kregen voorgelegd, was het ontbreken van een woord in een zin. En de vraag hierbij was welk
ǁŽŽƌĚĚĂĂƌŶƵŚĂĚŬƵŶŶĞŶƐƚĂĂŶ;ǌŝĞŬĂĚĞƌŽƉĚƌĂĐŚƚƚŚĞŵĂ͚ǀĞƌƚĂůĞŶ͛Ϳ͘/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞǌŝŶǁĂƐĞƌ
geen context. Vele woorden waren dus mogelijk. De volgende zinnen gaven steeds meer context.
Al werkend kwamen de leerlingen er stapsgewijs achter dat juist de context van het verhaal een
belangrijke bijdrage kan leveren voor het vinden van het juiste woord.
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KƉĚƌĂĐŚƚƚŚĞŵĂ͚ǀĞƌƚĂůĞŶ͛
Als in een zin een woord ontbreekt, of de betekenis is onduidelijk, dan kun je vaak uit de
ĐŽŶƚĞǆƚŽƉŵĂŬĞŶǁĞůŬǁŽŽƌĚ;ĞŶͿĚĂĂƌǌŽƵŬƵŶŶĞŶƐƚĂĂŶ͘
KƉĚƌĂĐŚƚ͗ũĞůĞĞƐƚĞĞŶǌŝŶ͕ĠĠŶǁŽŽƌĚŝƐŽŶůĞĞƐďĂĂƌ͘ƌŶĂĂƐƚƐƚĂĂƚĞĞŶƌŝũƚũĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘
Streep de woorden die volgens jou echt niet kunnen door, en vul eventueel aan met nieuwe
woorden.
……………………….
͞:ŽƌŝƐ͘͘͘͘͘͘ĞĞŶďŽĞŬ͘͟

ƐĐŚƌŝũŌ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

ůĞĞƐƚ
kamt
koopt
verbrandt




ĮĞƚƐƚ
......
......
ĞǌĞůĨĚĞǌŝŶ͕ŵĂĂƌŵĞƚŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞƌŽŵŚĞĞŶ
͞,ĞƚŝƐƐƟůŝŶŚƵŝƐ͘͟
͞:ŽƌŝƐ͙͙ĞĞŶďŽĞŬ͘͟
………………………..
Welke woorden zouden nu nog passen? Tip: je weet nu de plaats waar het zich afspeelt,
namelijk in huis.
EƵŵĞƚŶŽŐŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗
͞,ĞƚŝƐƐƟůŝŶŚƵŝƐ͘͟
͞:ŽƌŝƐ͘͘͘͘͘͘͘ĞĞŶďŽĞŬ͘͟
͞sŽůŐĞŶĚĞǁĞĞŬŝƐǌŝũŶŵŽĞĚĞƌũĂƌŝŐ͕ĚĂŶŵŽĞƚŚĞƚĂĨǌŝũŶ͘͟
DĞƚĂŶĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƉĂƐƚĞĞŶĂŶĚĞƌǁŽŽƌĚǁĞĞƌďĞƚĞƌ͘
͞,ĞƚŝƐƐƟůŝŶŚƵŝƐ͘͟
͞:ŽƌŝƐ͙͘͘͘ĞĞŶďŽĞŬ͘͟
“Het boek is zo spannend, maar morgen moet het terug naar de bieb.”

Hoe doet een wetenschapper onderzoek naar denkbeelden over het allereerste begin?
Professor Van Wolde legde uit hoe een wetenschapper onderzoek doet naar denkbeelden over het
allereerste begin, namelijk door scheppingsverhalen te onderzoeken. Om erachter te komen hoe
ŵĞŶƐĞŶĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶŚĞƚƵŶŝǀĞƌƐƵŵ͕ŽǀĞƌĚĞŐƌŽƚĞǌŽŶĚǀůŽĞĚĚŝĞĂůůĞƐǀĞƌŶŝĞƟŐĚĞ͕
en hoe het leven daarna opnieuw begon, analyseert een wetenschapper scheppingsverhalen.
Dit wordt gedaan door allereerst terug te gaan naar de oorspronkelijk taal waarin het verhaal
geschreven is: Het Hebreeuws in het geval van het onderzoek van Ellen. Vervolgens gaat de
wetenschapper bekijken wat mensen bij de oorspronkelijke taal denken: de denkbeelden.
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Hoe kun je onderzoeken hoe men dacht over het allereerste begin?
ŽŽƌĚĞƚĂĂůƚĞďĞƐƚƵĚĞƌĞŶ͗ĂůĨĂďĞƚ͕ǁŽŽƌĚĞŶ͕ǌŝŶŶĞŶ͕ƚĞŬƐƚĞŶ͖
en te bekijken wat mensen daarbij denken: denkbeelden.

sŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚ͚ďŽŽŐ͛ŝŶ'ĞŶĞƐŝƐ
De leerlingen lazen samen met professor Van Wolde de tekst uit het boek Genesis 9: 8-17. Deze
tekst vertelt over God en Noach waarbij God een verbond sluit met Noach. In de tekst komt het
Hebreeuwse woord ƋĥƓĥƚ, wat ‘boog’ betekent, meerdere keren voor. Welke boog? Hoe ziet
die eruit? Aan de leerlingen werd gevraagd wat hun voorstelling was bij dit woord ‘boog’. Alle
leerlingen waren het erover eens dat het hier moest gaan om een regenboog. Immers, de ‘boog’
wordt door God geplaatst in de wolken en zal daar steeds zichtbaar zijn.
Groot was de verbazing van de leerlingen toen na uitleg van professor Van Wolde bleek dat dit
toch wel heel anders zou kunnen zijn. En hiervoor waren verschillende argumenten: Professor
van Wolde legde uit hoe een regenboog ontstaat en dat zon en water noodzakelijk zijn om een
regenboog te laten ontstaan. In de gebieden waar dit verhaal zich afspeelt, het Midden-Oosten,
ƌĞŐĞŶĚĞŚĞƚŚĞĞůǁĞŝŶŝŐ͘ŽƵ'ŽĚĞĞŶƚĞŬĞŶŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌĞĞŶǀĞƌďŽŶĚǁĂƚǌŽǁĞŝŶŝŐƚĞǌŝĞŶǌŽƵ
ǌŝũŶ͍,ĞƚǀŽůŐĞŶĚĞǁĂƚsĂŶtŽůĚĞǀĞƌƚĞůĚĞ͕ǁĂƐĚĂƚŝŶĚĞƟũĚĚĂƚĚŝƚǀĞƌŚĂĂůŝƐŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͕ĚĞ
mensen veel strijd leverden met elkaar. Er werd veel gevochten. Een wapen dat hierbij gebruikt
ǁĞƌĚ͕ǁĂƐĞĞŶďŽŽŐǁĂĂƌƵŝƚƉŝũůĞŶǁĞƌĚĞŶĂĨŐĞǀƵƵƌĚ͘͞ŽƵŚĞƚĚĂŶǌŽŬƵŶŶĞŶǌŝũŶĚĂƚŵĞƚŚĞƚ
woord ‘boog’ een strijdboog wordt bedoeld?... In het oude testament komt het woord ‘boog’
vaker voor en steeds wordt hiermee een strijdboog bedoeld”.
dĞŶƐůŽƩĞ ŬƌĞŐĞŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ĞĞŶ ĨŽƚŽ ƚĞ ǌŝĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĂĩĞĞůĚŝŶŐ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ŽƉ ŵĂƚĞƌŝĂĂů
ĂŅŽŵƐƟŐƵŝƚĚĞƟũĚĚĂƚĚŝƚǀĞƌŚĂĂůŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶǌŽƵŵŽĞƚĞŶǌŝũŶ͘KƉĚĞǌĞĂĩĞĞůĚŝŶŐƐƚŽŶĚĞĞŶ
ŵĂŶŶĞůŝũŬĞĮŐƵƵƌ͕ǌǁĞǀĞŶĚŝŶĚĞůƵĐŚƚŵĞƚĞĞŶďŽŽŐŝŶǌŝũŶŚĂŶĚ͘,ĞƚǀŝŶĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞĂĩĞĞůĚŝŶŐ
ǁĂƐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞďĞǀĞƐƟŐŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞĚĂĐŚƚĞŶ͕ĚĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞǌŽĂůƐĚŝĞĚŽŽƌĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞŶ
haar medewerkers was gesteld. Met het woord ‘boog’ in dit verhaal wordt dus zeer waarschijnlijk
een strijdboog bedoeld, en niet een regenboog…..
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Voor veel van de kinderen was dit echt een bijzondere ervaring. Een woord kan uiteindelijk
heel anders bedoeld zijn, dan dat je denkt. Je
eigen denkbeelden geven betekenis aan een
woord en het kan zo maar zijn dat de schrijver
ŝĞƚƐŚĞĞůĂŶĚĞƌƐŚĞĞŌďĞĚŽĞůĚ͘ŶĚĂƚĚŝƚǌŽ
kan zijn met woorden in oude verhalen, maar
ook in verhalen die nu geschreven worden!

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĂƌŬĞƌĞŶĚĞǁŽŽƌĚĞŶ͚ďŽŽŐ͕͚͛ŐŽĚ͛ĞŶ
͚ǀĞƌďŽŶĚ͛ŝŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂůǀĂŶ'ĞŶĞƐŝƐϵ͗ϴͲϭϳ
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>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĂƌŬĞƌĞŶĚĞǁŽŽƌĚĞŶ͚ďŽŽŐ͕͚͛ŐŽĚ͛ĞŶ͚ǀĞƌďŽŶĚ͛ŝŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂůǀĂŶ'ĞŶĞƐŝƐϵ͗ϴͲϭϳ

ĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĞĞŶǁŽŽƌĚŝƐĚƵƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞƟũĚĠŶĚĞƉůĂĂƚƐ
De leerlingen snapten nu dat ook in de context van een Bijbelverhaal een woord in een zin niet de
ďĞƚĞŬĞŶŝƐŚŽĞŌƚĞŚĞďďĞŶĚŝĞũĞĞƌǌĞůĨĂĂŶŐĞĞŌ͘ĠŶǁŽŽƌĚŬĂŶĚƵƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐƐĞŶ
ŬƌŝũŐĞŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞƟũĚĞŶƉůĂĂƚƐǁĂĂƌŝŶŝĞŵĂŶĚůĞĞŌ͘
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>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŽǀĞƌůĞŐŐĞŶŵĞƚƉƌŽĨ͘Ěƌ͘ůůĞŶǀĂŶtŽůĚĞǁĂƚĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐŝƐǀĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚ͚ďŽŽŐ͛ŝŶ
'ĞŶĞƐŝƐϵ͗ϴͲϭϳ

Woordbetekenis van invloed op een zin.... en soms op het hele verhaal
tĂƚŚĞĞŌĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĞĞŶǁŽŽƌĚŶƵǀŽŽƌŝŶǀůŽĞĚŽƉ
de betekenis van de hele zin? En dus uiteindelijk op het hele
verhaal!? Dit wilden we de leerlingen zelf laten ervaren. Als
voorbeeld kregen de leerlingen het spreekwoord:
͚ĞůĨƐĞĞŶůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞĞĞƚǁĞůĞĞŶƐĞĞŶƐŶŽĞƉũĞ͛
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ĞǁŽŽƌĚĞŶůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞĠŶƐŶŽĞƉũĞǁĞƌĚĞŶŶĂĚĞƌ
onderzocht. Hierbij kwam heel mooi het belang van
onderzoek naar betekenis van woorden in een tekst naar
voren. Vooral aan het woord ‘snoepje’ verbonden de
leerlingen veel verschillende betekenissen, waardoor het
‘spreekwoord’ telkens weer een andere betekenis kreeg.
Het woord snoepje werd bijvoorbeeld geassocieerd met
ĞĞŶ ďĞůŽŶŝŶŐ͕ ŝĞƚƐ ƉŽƐŝƟĞĨƐ ĚƵƐ͘ ŝũ ŚĞƚ ǀŝŶĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƟĞŵĞƚŝĞƚƐ͚ƐƚŽƵƚƐ͛ŽĨ͚ŽŶĚĞƵŐĞŶĚƐ͛ŵŽĞƐƚĞŶĚĞ
leerlingen meer worden geholpen, maar het was hen wel
duidelijk dat het spreekwoord dan een andere betekenis
zou krijgen. Ook kregen de leerlingen twee plaatjes te Lieveheersbeestjesplaag
ǌŝĞŶ͗ĠĠŶǀĂŶĞĞŶƐĐŚĂƫŐůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞĞŶĠĠŶǀĂŶ
ĞĞŶůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞƐƉůĂĂŐ͘ĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚĞƚƉůĂĂƚũĞ
kreeg het spreekwoord een andere betekenis.
Het was de leerlingen nu duidelijk dat het belangrijk is
om het denkbeeld achter de betekenis van een woord te
begrijpen om uiteindelijk de hele tekst beter te kunnen
begrijpen. Dit was precies wat professor Van Wolde in haar
onderzoek had gedaan. De leerlingen zijn klaar om zelf op
onderzoek uit te gaan!
Lief lieveheersbeestje
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Stap 4. Zelf denkbeelden in scheppingsverhalen onderzoeken
Film 5.ĞůĨĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶŝŶƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

Hoe onderzoek je denkbeelden in een scheppingsverhaal?
^ƚĂƌƚƉƵŶƚ͗<ůĞƵƌĚĂƚgeel]
tĂƚŝƐĞƌǀſſƌŚĞƚďĞŐŝŶ͍
Als je het startpunt weet, is het makkelijker te bepalen wat er belangrijk is: wat wordt er
als eerste gemaakt? Wat komt daarna? Het startpunt zegt dus iets over hoe de schrijver de
wereld zag.
tĞƌĞůĚďĞĞůĚ͗<ůĞƵƌĚĂƚoranje]
tĂƚŝƐĞƌŶĄŚĞƚďĞŐŝŶ͍
Ook weer: hoe ziet de schrijver de wereld? In dit geval nog met ons eigen denkbeeld erin
verweven: Hoe denken wij dat het wereldbeeld van deze schrijver was? Door onderzoek zal
de volgende les een heel ander wereldbeeld opleveren.
dŚĞŵĂ͗<ůĞƵƌĚĂƚblauw]
Wie zijn de personages in het verhaal?
Wie doet of zegt iets?
Wat wordt er gedaan of gezegd?
Het thema zegt iets over wat voor soort verhaal het is: Gaat het over het begin van alles? Of
zegt het, zoals in dit geval, iets over hoe mensen moeten leven?
tŽŽƌĚĞŶ͗<ůĞƵƌĚŝĞǁŽŽƌĚĞŶgroen]
Wat zijn volgens jou belangrijke woorden in de tekst? Dit onderdeel is van belang voor de
volgende les.
EĂďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞǌĞƩĞŶǁĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂĂŶŚĞƚǁĞƌŬŵĞƚĚĞďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͗
Het onderzoeken van de betekenis van woorden in een tekst.
/ŶĚĞƉůƵƐŬůĂƐŚĞďďĞŶǁĞŐĞŬŽǌĞŶǀŽŽƌŚĞƚǀĞƌŚĂĂůŽǀĞƌ͚ĞZĂĂĨĞŶĚĞWĞƵůĞŵĂŶ͛Ѓ5Є͘KŵĚĞƚĞŬƐƚ
ƚĞĂŶĂůǇƐĞƌĞŶďĞĚĂĐŚƚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂůĚĂƚǌĞŽƉŽŶĚĞƌǌŽĞŬŵŽĞƐƚĞŶŐĂĂŶŶĂĂƌ͚ƟũĚ͛ĞŶ͚ƉůĂĂƚƐ͛͘
Om te beginnen zouden we echter eerst de tekst zelf moeten analyseren. Hierbij maakten we
gebruik van de onderzoekselementen die ook in de groep 5/6 van ‘t Holthuus werden gebruikt.
Het vierde element, de woorden, kwam niet aan bod in groep 5/6, maar is wel een van de
elementen die wetenschappers centraal stellen wanneer ze denkbeelden in scheppingsverhalen
analyseren. Voor de plusleerlingen zou dit geen probleem moeten zijn.
Markeren in tekst
Nadat de leerlingen de punten, startpunt, wereldbeeld, thema en woorden hadden gemarkeerd,
ŚĞďďĞŶǁĞŶŽŐŬŽƌƚŚƵŶŬĞƵǌĞƐďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ŽƐƚĂĂƚĞƌŝŶĚĞŐĞĂŶĂůǇƐĞĞƌĚĞƚĞŬƐƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ
dat de aarde er al wel was. Deze was echter niet zichtbaar, omdat de zon er niet was. Slechts een
ǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚĂĚĚŝƚŽŽŬŽƉŐĞŵĞƌŬƚ͕ĚĞƌĞƐƚŚĂĚĚĞĂĂƌĚĞďŝũŚĞƚƐƚĂƌƚƉƵŶƚ;ǁĂƚǁĂƐĞƌǀſſƌ
ŚĞƚďĞŐŝŶͿďĞƚƌŽŬŬĞŶ͘
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Hoe konden we de leerlingen nu laten ervaren dat denkbeelden betekenis geven aan een verhaal?
En dat hun eigen denkbeelden zeer waarschijnlijk anders zijn dan die van de schrijver? En hoe
ŬŽŶĚĞŶǁĞďŝũĚĞǌĞŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶĄůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ŽŽŬĚĞũŽŶŐĞŶƐ͕ŵŽƟǀĞƌĞŶŽŵĂĂŶĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚƚĞ
werken? We hebben ervoor gekozen de leerlingen twee verbeeldingen van het verhaal te laten
ŵĂŬĞŶ͘ĠŶǀĞƌďĞĞůĚŝŶŐvoordat ze onderzoek naar de betekenis van woorden hadden gedaan.
En een nadat ze onderzoek hadden gedaan naar de denkbeelden van de schrijver. In de laatste
verbeelding laten ze de denkbeelden van de schrijver zien en niet hun eigen denkbeeld.
sĞƌŚĂĂůǀĞƌďĞĞůĚĞŶ
Film 6. Scheppingsverhaal ‘Raaf en de Peuleman’ verbeelden

Denkbeelden over het begin

Na het analyseren van de tekst gingen de leerlingen aan het werk. Om tegemoet te komen aan
de leereigenschappen van deze kinderen, mochten ze zelf een manier bedenken om het verhaal
ǌŽŐŽĞĚĞŶĐŽŵƉůĞĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞǀĞƌďĞĞůĚĞŶ͘,ŝĞƌǀĂŶǁĞƌĚĞŶĄůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞƌŐĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͘Ğ
ǁĞĞŬĞƌŶĂŚĂĚĚĞŶǌĞĚĂŶŽŽŬ͕ŽŶĚĂŶŬƐŚĞƚŬŽƌƚĞƟũĚƐďĞƐƚĞŬǁĂĂƌŝŶǌĞŵŽĞƐƚĞŶƉƌĞƐƚĞƌĞŶ͕ŚĞůĞ
ŵŽŽŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͖ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚǀĂŶĞĞŶƉŽƐƚĞƌĞŶĞĞŶƐƚƌŝƉǀĞƌŚĂĂůƚŽƚĞĞŶĮůŵŐĞŵĂĂŬƚ
met Windows Moviemaker en ondersteund met muziek die kippenvel bezorgde!
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sĞƌďĞĞůĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂů͚ZĂĂĨĞŶĚĞWĞƵůĞŵĂŶ͛
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Na de producten in de klas te hebben besproken, concludeerden we dat hier al duidelijk
ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶƵŝƚŶĂĂƌǀŽƌĞŶŬǁĂŵĞŶ͘ĞĠĠŶŚĂĚĚĞŶĂĚƌƵŬŐĞůĞŐĚŽƉĚĞǌŽŶ͕ĚĞĂŶĚĞƌŚĂĚ
de raaf in de hoofdrol, en weer een ander benadrukte licht en donker. Dit konden weer als
ǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶĞŝŐĞŶ͚ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶ͛ŽĨŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞƐǁŽƌĚĞŶďĞƐĐŚŽƵǁĚ͘Hoe zouden we nu
dichter bij de kern van het verhaal kunnen komen?
Woordbetekenissen onderzoeken
Film 7. Scheppingsverhaal analyseren op woordbetekenis

DĞƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚŚĂĂŬƚĞŶǁĞŚŝĞƌŽƉŝŶ͘sĂŶǁĞŐĞƟũĚƐĚƌƵŬǀĞƌĚĞĞůĚĞŶǁĞĚĞ͚ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
woorden’ die de leerlingen hadden gevonden onder de groepjes zodat ze echt de diepte in konden
gaan. De leerlingen kregen het volgende voorbeeld:
Het woord Raaf
•
De Raaf is een grote, zwarte vogel. De spanwijdte van een volwassen vogel bedraagt 1,20
meter. Een echte grote vogel dus.
•
ĞůĞŶǀĂŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂůŬŽŵĞŶǀŽŽƌŝŶƐŬŝŵŽͲŵǇƚŚĞŶĂŅŽŵƐƟŐƵŝƚŐĞďŝĞĚĞŶǀĂŶ'ƌŽĞŶland tot Siberië. In deze gebieden lag er een groot gedeelte van het jaar sneeuw. De Raaf
komt ook voor in deze gebieden. De Raaf, de grote zwarte vogel, zal zeker opgevallen
zijn in een gebied met sneeuw.
•
ZĂǀĞŶǁŽƌĚĞŶďĞƐĐŚŽƵǁĚĂůƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞĚŝĞƌĞŶ͘ŽǁĂĂƌƐĐŚƵǁƚĞĞŶƌĂĂĨĞĞŶǁŽůĨŽŵ
ĞĞŶǌǁĂŬĚŝĞƌƚĞĚŽĚĞŶǁĂĂƌŶĂĚĞƌĂĂĨ͕ĂůƐĚĞǁŽůĨŐĞŶŽĞŐŚĞĞŌŐĞŐĞƚĞŶ͕ŽŽŬǌĞůĨŬĂŶ
ĞƚĞŶ͘KŽŬŐĞďƌƵŝŬĞŶƌĂǀĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĂůƐƐƚŽŬũĞƐĞŶƐƚĞŶĞŶŽŵǀŽĞĚƐĞůƚĞďĞŵĂĐŚƟŐĞŶ͘
DĞƚĚĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝƐŚĞƚǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬƚĞďĞŐƌŝũƉĞŶǁĂĂƌŽŵĚĞƐĐŚƌŝũǀĞƌŐĞŬŽǌĞŶŚĞĞŌǀŽŽƌĚĞ
Raaf als hoofdrolspeler en niet voor zomaar een vogel.
De leerlingen begrepen na dit voorbeeld goed wat de bedoeling was. Vervolgens kregen ze een
ǁĞĞŬĚĞƟũĚŽŵĚĞĚŝĞƉĞƌĞďĞƚĞŬĞŶŝƐĂĐŚƚĞƌĚĞǌĞǁŽŽƌĚĞŶƚĞŽŶƚĚĞŬŬĞŶĚŽŽƌŐĞďƌƵŝŬƚĞŵĂŬĞŶ
ǀĂŶ;ǁŽŽƌĚĞŶͿďŽĞŬĞŶĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚ͘^ŽŵŵŝŐĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶĚŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞŚĞĞůǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
uitgevoerd, andere leerlingen hadden meer begeleiding nodig.

Stap 5. Concluderen
,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŽůŐƚĞĞŶŬŽƌƚĞƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘
Waarom zijn de volgende woorden belangrijk voor de tekst?
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Peul

ĞŶƉĞƵůďĞƐƚĂĂƚƵŝƚƚǁĞĞĚĞůĞŶĚŝĞĞĞŶĨŽĞƚƵƐĂĐŚƟŐĞǀƌƵĐŚƚďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͘ŝƚ
kan geassocieerd worden met nieuw leven.

Donker

’s Nachts als het donker is groeit er niets, kan er niet gejaagd worden. Ook staat
donker voor duister en mysterieus, voor levenloos en angst. Het zou kunnen dat
ĚĞƐĐŚƌŝũǀĞƌĚŽŽƌƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶŽǀĞƌĚŽŶŬĞƌĚĞ͚ĂŶŐƐƚ͛ǀĂŶŵĞŶƐĞŶŚĞĞŌǁŝůůĞŶ
weergeven.
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Zon

ŽŶƐƚĂĂƚǀŽŽƌŐƌŽĞŝ͕ůĞǀĞŶ͕ǁĂŬŬĞƌĞŶĂĐƟĞĨ͕ũĂŐĞŶ͕ĞŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĂĂƌĚŽŽƌ͕
ǀŽŽƌĞƚĞŶ͘ĞŵĞŶƐŬĂŶǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶǌŝũŶƉƌŝŵĂŝƌĞůĞǀĞŶƐďĞŚŽĞŌĞŶ͘

Inhalig

Door overheersing van donker en kou op het noordelijk halfrond is eten daar
schaars. Om toch te kunnen overleven is het dus van groot belang om daar niet
te inhalig te zijn.

Masker

Het masker staat symbool voor contact met de geestenwereld: Masker op zorgt
ǀŽŽƌǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞŐĞĞƐƚĞŶǁĞƌĞůĚ͖ŵĂƐŬĞƌĂĨďƌĞŶŐƚĚĞƌĂĂĨǁĞĞƌŝŶĐŽŶƚĂĐƚ
met de mensenwereld.

Het getal 4

4x klappen: 4 is een heilig getal, komt in verschillende belangrijke elementen uit
ĚĞŵĞŶƐĞŶǁĞƌĞůĚǀŽŽƌ͗ϰĞůĞŵĞŶƚĞŶ;ǁĂƚĞƌ͕ǀƵƵƌ͕ůƵĐŚƚĞŶĂĂƌĚĞͿϰƐĞŝǌŽĞŶĞŶ͕ϰ
windstreken etc. Ook staat het voor stabiliteit en voor vaste vormen en structuur.
Het getal 4 schept orde.

sĞƌŚĂĂůŽƉŶŝĞƵǁǀĞƌďĞĞůĚĞŶŵĞƚŽƉŐĞĚĂŶĞŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬĞǁŽŽƌĚĞŶ
Met deze gegevens was het aan de leerlingen om de laatste opdracht te maken: Hou zouden ze
ĚĞǌĞŬĞĞƌŚĞƚƐĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂĂůǁĞĞƌŐĞǀĞŶ͍ŽƵĚĞŶǌĞĂŶĚĞƌĞŬĞƵǌĞƐŵĂŬĞŶŽĨĂŶĚĞƌĞĂĐĐĞŶƚĞŶ
leggen? Ook deze keer kozen we ervoor om hen beeldend de veranderingen weer te laten geven
ŽŵĞĐŚƚƚĞǀŝƐƵĂůŝƐĞƌĞŶĚĂƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝůǌŝƚƚƵƐƐĞŶŽďũĞĐƟĞĨĞĞŶǀĞƌŚĂĂůůĞǌĞŶĞŶǌĞůĨŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ͕
of onderzoek doen naar denkbeelden achter woorden in de tekst.

Stap 6. Presenteren of communiceren

Denkbeelden over het begin

Om de hele cyclus nog eens goed te evalueren, bespraken we de producten na ondersteund door
de volgende vragen:
•
Wat is een denkbeeld?
•
Waarom is het van belang om te weten wat een denkbeeld is?
•
Onderzoek in tekst: Wat is daarvoor nodig?
•
Hoe pak je het onderzoek aan?
•
Wat hebben denkbeelden hiermee te maken?
•
tĂƚĚŽĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵĞƚŚĞƚďĞĞůĚĚĂƚũĞŚĞďƚǀĂŶŝĞƚƐ͍
•
tĂĂƌŽŵŝƐĚŝĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĂŶďĞůĂŶŐ͍

͞/ŬŶĞĞŵŵĞĞƵŝƚĚŝƚƉƌŽũĞĐƚ͕ĚĂƚŝŬŶŝĞƚǌŽŵĂĂƌǀŽŽƌǁĂĂƌǌĂůĂĂŶŶĞŵĞŶǁĂƚĞƌŐĞŶƐ
ƐƚĂĂƚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŽĨǁĂƚŝĞŵĂŶĚǌĞŐƚ͘,ĞƚŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵŵĞĞƌĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ƚĞŚĞďďĞŶ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
Terugkijkend kan gezegd worden dat het project succesvol is verlopen. En daar zijn we allemaal
ƚƌŽƚƐŽƉ͊,ĞƚǁĂƐĞƌŐŵŽŽŝŽŵƚĞŚŽƌĞŶĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶĂĂƐƚĚĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞďĞŶĂĚĞƌŝŶŐǌĞůĨ
ŽŽŬĚĞƐŽĐŝĂĂůͲĞŵŽƟŽŶĞůĞŬĂŶƚǀĂŶĚĞůĞƐŚĂĚĚĞŶŵĞĞŐĞŬƌĞŐĞŶ͘

135

Denkbeelden over het begin
ǀĂůƵĂƟĞĞŶƌĞŇĞĐƟĞ
Film 8. ǀĂůƵĂƟĞ

KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌďĞŐƌŝƉƉĞŶƵŝƚĂŶĚĞƌĞĐƵůƚƵƌĞŶ
De week na deze bijeenkomst zijn de leerlingen in duo’s aan de slag gegaan met het maken van
een collage. Na een week was het duidelijk dat sommige duo’s inhoudelijk goede en soms ook
ĐƌĞĂƟĞǀĞĐŽůůĂŐĞƐŚĂĚĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘ŶĚĞƌĞĚƵŽ͛ƐǁĂƐŚĞƚĚŽŽƌĂůůĞƌůĞŝŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶŶŝĞƚ
ŐĞůƵŬƚ͘dŽĞŶďĞƐĞŌĞŶǁĞŽŶƐĚĂƚďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐďŝũĚĞǌĞŽƉĚƌĂĐŚƚǀŽŽƌĞĞŶĂĂŶƚĂůůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌĞĞƌ
ǁĞŶƐĞůŝũŬǌŽƵǌŝũŶŐĞǁĞĞƐƚ͘dŝũĚĞŶƐĚĞƚǁĞĞĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝƐĞƌĞĞƌƐƚŶŽŐƟũĚďĞƐƚĞĞĚĂĂŶŚĞƚ
maken van de collage en hebben we de leerlingen die dat nodig hadden nog begeleid. Nadat alle
collages af waren, vond er een bespreking plaats.
Tijd en planning
ĞƉůƵƐŬůĂƐŬǁĂŵǁĞŬĞůŝũŬƐƐůĞĐŚƚƐϭЪƵƵƌďŝũĞůŬĂĂƌ͘/ŶĚĞǌĞŬŽƌƚĞƟũĚǁĞƌĚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
begeleid in hun proces en werden de volgende stappen besproken. De bedoeling was dat de
leerlingen door onderzoek er ǌĞůĨ achter zouden komen wat het begrip ‘denkbeeld’ inhoudt en
ǁĂƚĚĞŝŶǀůŽĞĚǀĂŶĚŝƚĚĞŶŬďĞĞůĚŝƐŽƉĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĞĞŶǁŽŽƌĚ͘ĞƟũĚĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ĂĐƟĞĨǁĂƌĞŶǁĂƐĚĂŶŽŽŬƌĞůĂƟĞĨŐƌŽŽƚ͘ƌǁĂƐǁĞŝŶŝŐƟũĚǀŽŽƌŐĞƐƉƌĞŬ͘ŶũƵŝƐƚĚŽŽƌŝŶŐĞƐƉƌĞŬ
te gaan wilden we de leerlingen zelf conclusies laten trekken. Een strakke planning was dus
noodzakelijk. Uiteindelijk moesten we een extra bijeenkomst plannen en uiteindelijk duurde het
project daardoor zeven in plaats van zes weken. Door een strakke planning te hanteren is het toch
ŐĞůƵŬƚĚĞĚŽĞůĞŶƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͘,ĞƚŐĞďƌĞŬĂĂŶƟũĚŚĂĚĞĐŚƚĞƌĞĞŶŐƌŽƚĞŝŶǀůŽĞĚŽƉŚĞƚǀĞƌůŽŽƉ
ǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͘EƵŬĂŶŐĞǌĞŐĚǁŽƌĚĞŶĚĂƚŵĞĞƌƟũĚǀŽŽƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞŶŵĞĞƌ
ƟũĚǀŽŽƌŽŶĚĞƌǁŝũƐŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶǌĞĞƌǁĞŶƐĞůŝũŬǁĂƐŐĞǁĞĞƐƚ͘
KŽŬǌŽŶĚĞƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌŝƐŚĞƚƉƌŽũĞĐƚƵŝƚƚĞǀŽĞƌĞŶ
Het bezoek van professor Van Wolde was een geweldige aanvulling bij het project. Een professor
in toga maakt veel indruk. Naast onderzoeksvaardigheden bleek Van Wolde ook te beschikken
ŽǀĞƌŐŽĞĚĞĚŝĚĂĐƟƐĐŚĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͘/ŶĞĞŶďŽĞŝĞŶĚŐĞƐƉƌĞŬŶĂŵǌĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞĞŝŶĚĞ
wereld van woorden, zinnen, teksten en denkbeelden. Hoewel het bezoek zeer waardevol was,
kan dit gedeelte ook zeker door de leraar zelf in de klas uitgevoerd worden.
sĞƌǁĞƌŬŝŶŐƐǀŽƌŵĞŶŬŝĞǌĞŶĚŝĞĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵŽƟǀĞƌĞŶ
Een aantal leerlingen was minder enthousiast over het bezoek. Het betrof de jongens in de
plusklas. Het was duidelijk te zien dat zij hun aandacht moeilijk konden richten op het verhaal van
de professor. Taal is het hoofdonderwerp van dit project en wellicht sprak dit de jongens minder
ĂĂŶ͘KŵĚĞŵŽƟǀĂƟĞƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶŝƐ͕ĞĞŶǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐƐŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞŬŽǌĞŶǁĂĂƌďŝũĚĞĞŝŐĞŶŝŶďƌĞŶŐ
zeer gewaardeerd werd. Ook de jongens werden hierdoor uitgedaagd waarna ze enthousiast
verder gewerkt hebben aan het project. Door voor deze verwerkingsvorm te kiezen, is het dus
ŵŽŐĞůŝũŬŐĞďůĞŬĞŶĂůůĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚĞŵŽƟǀĞƌĞŶǀŽŽƌĞĞŶƚĂůŝŐŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͘
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Project ‘Denkbeelden over het begin’ de klas in!
ĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũůĞĞĨǁĞƌĞůĚǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
Het onderwerp van het project was niet alledaags. Nadenken over scheppingsverhalen, hoe
boeiend en inspirerend ook, staat ver af van de leefwereld van kinderen. Nadenken over de
betekenis van een woord waarbij onderzoek wordt gedaan naar de denkbeelden van de schrijver
kan echter ook toegepast worden op de alledaagse leefwereld van de leerlingen. De ervaring van
de kinderen bij het zien van de twee woordwebben over het woord ‘BEER’ was een ‘eyeopener’
voor de kinderen. Onderzoek zou zich dan ook kunnen richten op de betekenis van taal, gesproken
en geschreven door bijvoorbeeld allochtone Nederlanders, of op gesproken en geschreven teksten
door lager of juist hoger opgeleide personen of door arme of juist rijke mensen.

Overige auteurs
ĂŶĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂ͚ĞŶŬďĞĞůĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞŐŝŶ͛ŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞ
ŬůĂƐŚĞďďĞŶƚĞǀĞŶƐĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶƵŝƚŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ͗
•
•
•
•
•

:ƵůŝĂ ,ĞƌƐǌĞů ;ŵĂƐƚĞƌƐƚƵĚĞŶƚĞ ďŝũ ĚĞ ǀĂŬŐƌŽĞƉ ƌŽŶƚĞŬƐƚĞŶ :ŽĚĞŶĚŽŵ ĞŶ ŚƌŝƐƚĞŶĚŽŵ ǀĂŶ ĚĞ
Radboud Universiteit)
DŝŶŬĞWĞƚĞƌƐ;ůĞƌĂƌĞƐďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͚ƚ,ŽůƚŚƵƵƐͿ
dŝĞǀĂŶĞƌŬƵŵ;ƉĂďŽͲĚŽĐĞŶƚĂĂŶĚĞ,EͿ
Winnie Meijer (projectmedewerker WKRU)
Marieke Peeters (projectleider WKRU)

Verwijzingen

ЃϸЄ
ЃϹЄ

ЃϺЄ
ЃϻͿ

^ĐŚĞƉĞƌƐ͕t͕͘DĞĞƵǁŝŐ͕D͕͘ΘtĞƌĨ͕ǀĂŶĚĞƌ͕d͘;ϮϬϬϳͿ͘^ƉŽƌĞŶǀĂŶZĞŐŐŝŽ͗ĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ
in de sporenpedagogiek. SWP: Amsterdam.
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞďĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶƌĞĂƟŽŶDǇƚŚƐ͗ŝŶƵ͕ŽƉŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƌĞĂŵƐĐĂƉĞ͘ĐŽŵͬ
morgana/miranda.htm
&ƌĂŐŵĞŶƚĞŶ Ƶŝƚ͗ ZŽŐĞƌ >ĂŶĐĞůǇŶ 'ƌĞĞŶ͕ Scandinavische mythen en sagen. Utrecht/
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͗WƌŝƐŵĂ͕ϭϵϲϲ͘sĞƌƚĂĂůĚĚŽŽƌ͘sĂŶĞƌŐĞŶǀĂŶĚĞƌ'ƌŝũƉͲDĂƚůĂ͘KŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞ
ƟƚĞů͗dŚĞ^ĂŐĂŽĨƐŐĂƌĚ. Harmondsworth: Penguin Books, 1963.
dŚĞŝŐDǇƚŚ;ĐĚͲƌŽŵͿ͘ƌĞĂƚĞĚďǇŝƐƚĂŶƚdƌĂŝŶĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌ
/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĚƵĐĂƟŽŶ͘ĚͲƌŽŵŝƐƚĞďĞƐƚĞůůĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďŝŐŵǇƚŚ͘ĐŽŵ͘
,ĞƚǀĞƌŚĂĂůŽǀĞƌĚĞƌĂĂĨĞŶĚĞƉĞƵůĞŵĂŶŝƐĂŅŽŵƐƟŐƵŝƚŚĞƚďŽĞŬ͗DĂǇŽ͕D͕͘ΘƌŝĞƌůĞǇ͕
>͘;ϭϵϵϲͿ͘^ĐŚĞƉƉŝŶŐƐǀĞƌŚĂůĞŶƵŝƚĂůůĞǁŝŶĚƐƚƌĞŬĞŶ͘ĞŝƐƚ͗ƵŝƚŐĞǀĞƌŝũŚƌŝƐƚŽĨŽŽƌ

Denkbeelden over het begin

ЃϷЄ

137

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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