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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.

IV

DNA

Hoofdstuk 2. DNA

DNA

ŝƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬďĞƐĐŚƌŝũŌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂ͚E͛ŝŶƚǁĞĞĚĞůĞŶ͘WĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘ϭ͕͚ŝĞŬǀĂŶŶŝĞƵǁĞ
ĨŽƵƚũĞƐŝŶũĞE͕͛ŐĂĂƚĚŝĞƉĞƌŝŶŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ,ƵŵĂŶĞ'ĞŶĞƟĐĂǀĂŶŚĞƚhD
St Radboud. Aangezien DNA een niet-alledaags onderwerp is op de basisschool, kan het goed
zijn om eerst even de basiskennis over DNA op te halen. We hebben hiervoor een subparagraaf
Ϯ͘ϭ͘ϭŐĞƟƚĞůĚ͚EĞŶĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͛ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘
/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘ϮŝƐĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐŐĞŵĂĂŬƚŶĂĂƌďŽǀĞŶďŽƵǁŬůĂƐƐĞŶĞŶǁŽƌĚĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŽĂůƐ
die hebben plaatsgevonden beschreven. Vanuit drie scholen is hier een bijdrage aan geleverd.
Allereerst wordt in paragraaf 2.2.1 beschreven hoe de kinderen op de Montessorischool Nijmegen
zich hebben gericht op het kopieergedrag van DNA en de mogelijke foutjes die daarbij kunnen
ontstaan. Vanuit basisschool ‘t Holthuus is het thema DNA breed verkend en zijn alle stappen
van onderzoekend leren uitgebreid aan de orde gekomen. De kinderen hebben zelf onderzoek
gedaan naar de verschillende subthema’s rondom DNA. Dit wordt beschreven in paragraaf 2.2.2.
Als laatste beschrijven de leraren van basisschool de Lanteerne in paragraaf 2.2.3 met name
ǁĞůŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĚĞǀĞƌŬĞŶŶŝŶŐƐĨĂƐĞŚĞďďĞŶŐĞĚĂĂŶĞŶǁĞůŬĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŝŶ
de klassen zijn uitgevoerd.
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DNA
2.1 Onderzoek naar DNA op het UMC St Radboud
‘Ziek van nieuwe foutjes in je DNA’
:ŽƌŝƐsĞůƚŵĂŶ;ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌŚŽŽĨĚĚŽĐĞŶƚ'ĞŶĞƟĐĂͿĞŶ,ĂŶƌƵŶŶĞƌ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌ,ƵŵĂŶĞ'ĞŶĞƟĐĂĞŶŚŽŽĨĚ
ǀĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐͿ͕>ŝƐĞŶŬĂsŝƐƐĞƌƐ;ƐĞŶŝŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌͿ͕:ŽĞƉĚĞ>ŝŐƚ;ƉƌŽŵŽǀĞŶĚƵƐͿĞŶŝĞĚĞƌŝŬĚĞƌƵŝũŶ
;ƉŽƐƚĚŽĐͿ͘ůůĞŶǌŝũŶǁĞƌŬǌĂĂŵďŝũĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ,ƵŵĂŶĞ'ĞŶĞƟĐĂǀĂŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ͘

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞ͗ϮϬϭ͘>ĞǌŝŶŐ͚ŝĞŬǀĂŶŶŝĞƵǁĞĨŽƵƚũĞƐŝŶũĞE͛ŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌ:ŽƌŝƐ
Veltman op de Winterschool 1 februari 2012.

sĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶĞŶĨŽƵƚũĞƐŝŶŚĞƚE͗tĂĂƌǌŝƚŶŽƵŚĞƚƉƌŽďůĞĞŵ͍
sĞĞůǀĂŶĚĞĚŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚůĞǀĞŶŬŽŵĞŶŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚ͘ĂƚŐĞůĚƚŽŽŬŝŶĚĞŐĞŶĞƟĐĂǁĂĂƌĞĞŶĞƌĨĞůŝũŬĞ
aandoening plotseling in een familie kan opduiken zonder dat er een duidelijke reden voor is
ĂĂŶƚĞǁŝũǌĞŶ͘,ĞƚǁŽŽƌĚΖŐĞŶĞƟĐĂΖŝƐĂĨŐĞůĞŝĚǀĂŶŚĞƚ'ƌŝĞŬƐĞǁŽŽƌĚŐĞŶĞƐŝƐ;ɶɹʆɸʍɿʎͿ͕ǁĂƚ
‘oorsprong’ betekent. De basisregels van de erfelijkheidsleer beschrijven hoe organismen, zoals
ŵĞŶƐĞŶ͕ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĂĂŶŚƵŶŶĂŐĞƐůĂĐŚƚĚŽŽƌŐĞǀĞŶǀŝĂĚĞŐĞƐůĂĐŚƚƐĐĞůůĞŶ;ƐƉĞƌŵĂĐĞůůĞŶĞŶ
ĞŝĐĞůůĞŶͿ͘EĂĂƐƚŐĞǁŽŶĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǌŽĂůƐŽŽŐŬůĞƵƌĞŶŚĂĂƌŬůĞƵƌŬƵŶŶĞŶŽŽŬĞƌĨĞůŝũŬĞǌŝĞŬƚĞƐ
ǀĂŶŐĞŶĞƌĂƟĞŽƉŐĞŶĞƌĂƟĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŐĞŐĞǀĞŶ͘
Deze eigenschappen zijn vastgelegd in het erfelijk materiaal dat zich in de kern van alle lichaamscellen bevindt: het DNA. Een stuk DNA dat voor één eigenschap codeert, noemen we een gen.
Eén enkele DNA-afwijking in zo’n gen kan zorgen voor een erfelijke aandoening. Voorbeelden van
ĞƌĨĞůŝũŬĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐĞŶĚŝĞǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĞĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ;ŵƵƚĂƟĞͿŝŶĞĞŶ
ĞŶŬĞůŐĞŶǌŝũŶĚĞǌŝĞŬƚĞǀĂŶ,ƵŶƟŶŐƚŽŶ͕ƚĂĂŝƐůŝũŵǌŝĞŬƚĞĞŶďŽƌƐƚŬĂŶŬĞƌ͘
ĞŶĨŽƵƚ;ŵƵƚĂƟĞͿŝŶƐůĞĐŚƚƐĠĠŶŐĞŶŬĂŶĚƵƐǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǌŝũŶǀŽŽƌŚĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶǀĂŶĚĞ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐ͘ &ŽƵƚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ E ŬƵŶŶĞŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ĚŽŽƌĚĂƚ ďŝũ ŝĞĚĞƌĞ ĐĞůĚĞůŝŶŐ
alle 6 miljard bouwstenen van ons DNA gekopieerd moeten worden. Daarbij kunnen foutjes
optreden, omdat er af en toe een verkeerde bouwsteen afgelezen en gekopieerd wordt. Wanneer
zulke spontane kopieerfoutjes optreden bij de aanleg van de zaad- of eicellen kunnen deze na
ďĞǀƌƵĐŚƟŶŐĚŽŽƌŐĞŐĞǀĞŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶŚĞƚŶĂŐĞƐůĂĐŚƚĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐǀĂŶŐĞŶĞƌĂƟĞŽƉŐĞŶĞƌĂƟĞ
ǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞǌĞEͲĨŽƵƚũĞƐŚŽĞǀĞŶĚƵƐŶŝĞƚĂůƟũĚĂůĂĂŶǁĞǌŝŐƚĞǌŝũŶŝŶŚĞƚE
ǀĂŶĚĞŽƵĚĞƌƐ͕ŵĂĂƌŬƵŶŶĞŶŽŽŬŶŝĞƵǁŽŶƚƐƚĂĂŶƟũĚĞŶƐŚĞƚŬŽƉŝģƌĞŶǀĂŶŚĞƚEŝŶǌĂĂĚͲŽĨ
eicellen. Dit noemen we in de wetenschap een ĚĞŶŽǀŽͲŵƵƚĂƟĞ͘Ž͛ŶŶŝĞƵǁŽŶƚƐƚĂŶĞŵƵƚĂƟĞŝƐ
een mogelijke verklaring voor het ontstaan van erfelijke aandoeningen bij kinderen van ouders
die zelf niet aan deze aandoening lijden. Een goed voorbeeld hiervan is het Downsyndroom, dat
ŽŶƚƐƚĂĂƚĚŽŽƌĞĞŶĞǆƚƌĂŬŽƉŝĞǀĂŶĐŚƌŽŵŽƐŽŽŵϮϭ;ǌŝĞŬĞŶŶŝƐŬĂĚĞƌEĞŶĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌĚĞ
ƵŝƚůĞŐǀĂŶŚĞƚďĞŐƌŝƉĐŚƌŽŵŽƐŽŽŵͿŝŶŚĞƚEǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚ͕ĞĞŶǌĞĞƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶ
DNA-fout. Van meerdere zeer zeldzame syndromen waar verstandelijke handicap een rol speelt,
zoals het DiGeorge syndroom, het Angelman syndroom en het Miller-Dieker syndroom wisten
we al dat nieuwe DNA-foutjes ze veroorzaakten. De vraag was of deze fouten ook een belangrijke
rol kunnen spelen bij de meest voorkomende vormen van verstandelijke beperking waarbij geen
sprake is van een bekend syndroom.
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Onderzoek naar DNA op het UMC St Radboud
Onderzoeksvraag. Spelen nieuwe foutjes in het DNA een rol bij het ontstaan van een
verstandelijke beperking?
Als Nijmeegse onderzoekers bedachten we dat nieuwe DNA-foutjes weleens een belangrijke
oorzaak zouden kunnen zijn voor verstandelijke beperkingen die vaak voorkomen in de bevolking
ŝŶŐĞǌŝŶŶĞŶǁĂĂƌďŝũĚĞŽƵĚĞƌƐĞĞŶŶŽƌŵĂĂů/YŚĞďďĞŶ͘tĞĚĂĐŚƚĞŶĚĂƚĞĞŶEͲĨŽƵƚũĞǌŽ͛Ŷ
veelvoorkomende aandoening zou kunnen verklaren omdat onze hersenen zo ingewikkeld in
ĞůŬĂĂƌǌŝƩĞŶĚĂƚĞƌŚĞĞůǀĞĞů͕ŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůϭϬϬϬ͕ŐĞŶĞŶƉĞƌĨĞĐƚŵŽĞƚĞŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŽŵĞĞŶ
normaal verstand te hebben. Een nieuw foutje in één van deze genen zou al genoeg kunnen zijn
om te leiden tot een verstandelijke beperking. De kans hierop is vrij groot omdat er veel DNAfoutjes optreden bij iedere celdeling.

DNA

Onze hypothese dat nieuwe DNA-foutjes een belangrijke oorzaak zijn van verstandelijke beperking
zou betekenen dat iemand met een dergelijke aandoening niet alleen de eerste in de familie
is maar ook de enige͘DĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶĞƌŶƐƟŐĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐŬƌŝũŐĞŶŝŵŵĞƌƐǌĞůĨ
ŵĞĞƐƚĂůŐĞĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ĞŶĞĐŚƚĞƚŽĞǀĂůƐƚƌĞīĞƌĚƵƐ͕ĚŝĞĚĞŽƵĚĞƌƐǀĂŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬďĞƉĞƌŬƚĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚǀĞĞůǀƌĂŐĞŶůĂĂƚǌŝƩĞŶ͘ŽďůŝũǀĞŶŽƵĚĞƌƐǀĂĂŬũĂƌĞŶƌŽŶĚůŽƉĞŶŵĞƚĚĞǀƌĂĂŐǁĂĂƌŽŵ
ŚƵŶŬŝŶĚĚĞǌĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐŚĞĞŌ͕ǁĂƚĚĞƉƌĞĐŝĞǌĞĚŝĂŐŶŽƐĞŝƐ͕ĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞ͕ĚĞ
ůĞǀĞŶƐǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ͕ĞŶŚĞƚŚĞƌŚĂůŝŶŐƐƌŝƐŝĐŽǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘KŶƐŐĞďƌĞŬĂĂŶŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌĚĞ
ŽŽƌǌĂŬĞŶǀĂŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶůĞŝĚƚƚŽƚŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚĞǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐĂĂŶŽƵĚĞƌƐĞŶ
ŵŝŶĚĞƌŝŶǌŝĐŚƚŝŶŵŽŐĞůŝũŬĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ͘DĞƚŚĞƚĂĂŶƚŽŶĞŶǀĂŶĞĞŶŐĞŶĞƟƐĐŚĞŽŽƌǌĂĂŬŬƵŶŶĞŶ
veel vragen wel worden beantwoord.
Prof. dr. Han Brunner
Han Brunner studeerde Geneeskunde in Groningen en specialiseerde
ǌŝĐŚĚĂĂƌŶĂŝŶĚĞ<ůŝŶŝƐĐŚĞ'ĞŶĞƟĐĂŝŶEŝũŵĞŐĞŶ͘,ĂŶŚĞĞŌǁĞŬĞůŝũŬƐĞ
spreekuren voor erfelijkheidsvragen. Soms komen daarbij bijzondere
problemen aan de orde die leiden tot wetenschappelijk onderzoek. In
ĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶĚĞĞĚŚŝũŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞŽŽƌǌĂŬĞŶ
van allerlei ziekten en problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen,
skeletafwijkingen, aangeboren afwijkingen en hersenontwikkeling.
^ŝŶĚƐϭϵϵϴŝƐŚŝũŚŽŽĨĚǀĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ'ĞŶĞƟĐĂǀĂŶŚĞƚhD^ƚ
Radboud.
Dr. ir. Joris Veltman
:ŽƌŝƐsĞůƚŵĂŶŝƐŐĞŶĞƟƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ͕ǁĞƌŬǌĂĂŵĂůƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌ
ŚŽŽĨĚĚŽĐĞŶƚ ďŝũ ĚĞ ĂĨĚĞůŝŶŐ ,ƵŵĂŶĞ 'ĞŶĞƟĐĂ ǀĂŶ ŚĞƚ hD ^ƚ
Radboud. Voor zijn komst naar Nijmegen studeerde hij Moleculaire
Wetenschappen in Wageningen, promoveerde hij op onderzoek
ŶĂĂƌ ĚĞ ŐĞŶĞƟĐĂ ǀĂŶ ŚŽŽĨĚͲŚĂůƐŬĂŶŬĞƌ ŝŶ DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ ĞŶ ǁĞƌŬƚĞ
hij als postdoc met nieuwe DNA-technieken aan de Universiteit
van Californië in San Francisco. Hij is gefascineerd door de enorme
kracht waarmee nieuwe DNA-methodes ons in staat stellen om beter
en sneller te begrijpen wat er aan de hand is bij de vele mensen
met erfelijke ziekten. Hij is er ook van overtuigd dat we pas aan het begin staan van de
ŐĞŶĞƟƐĐŚĞƌĞǀŽůƵƟĞŝŶŚĞƚǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͖ŽǀĞƌĞĞŶũĂĂƌŽĨƚǁŝŶƟŐǌĂůũĞŵĞĚŝĐŝũŶŐĞďƌƵŝŬǀĞĞů
ďĞƚĞƌĂĨŐĞƐƚĞŵĚǁŽƌĚĞŶŽƉũĞĞŝŐĞŶƵŶŝĞŬĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞƉƌŽĮĞů͘
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Het vinden van die nieuwe DNA-foutjes in onze 24.000 genen was tot voor kort vrijwel onmogelijk.
sĂŶŽƵĚƐŚĞƌƌŝĐŚƩĞĚĞŵĞĚŝƐĐŚĞŐĞŶĞƟĐĂǌŝĐŚŶĂŵĞůŝũŬǀŽŽƌĂůŽƉŚĞƚǀŝŶĚĞŶǀĂŶEͲĨŽƵƚũĞƐŝŶ
grote families waarin vele personen ziek waren. Door middel van gedetailleerd familieonderzoek,
ǁĂĂƌďŝũŽƉǌŽĞŬǁĞƌĚŐĞŐĂĂŶŶĂĂƌĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞĚĞůĞƌďŝũĂůůĞǌŝĞŬĞƉĞƌƐŽŶĞŶ
ŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞ͕ŬŽŶƵŝƚĚĞϮϰ͘ϬϬϬŐĞŶĞŶŵĞĞƐƚĂůǁĞůĞĞŶƐĞůĞĐƟĞŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶǀĂŶŐĞŶĞŶ
ĚŝĞ ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ĞĞŶ ŵƵƚĂƟĞ ďĞǀĂƩĞŶ͘ ĐŚƚĞƌ͕ ŽŵĚĂƚ ďŝũ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ ďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ ŐĞĞŶ
ŐƌŽƚĞĨĂŵŝůŝĞƐŵĞƚǀĞĞůƉĂƟģŶƚĞŶďĞƐƚĂĂŶŝƐŚĞƚŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵŽƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌƐůĞĐŚƚƐĠĠŶ
ŐĞŶƚĞƐĞůĞĐƚĞƌĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƟĞ͗ĞŝŐĞŶůŝũŬǌŽƵũĞǀŽŽƌƉĂƟģŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶ
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĂůůĞϮϰ͘ϬϬϬŐĞŶĞŶŵŽĞƚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽƉŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐ͘ĂƚŝƐůĞƵŬ
bedacht, maar het was tot voor kort helemaal niet mogelijk om er méér dan een paar tegelijk
ŶĂƚĞŬŝũŬĞŶ͘,ĞƚǌŽƵŶŝĞƚĂůůĞĞŶũĂƌĞŶĚƵƌĞŶǀŽŽƌĚĂƚŚĞƚǁĞƌŬǀŽŽƌĠĠŶƉĂƟģŶƚŬůĂĂƌǌŽƵǌŝũŶ͕
ŵĂĂƌŚĞƚǌŽƵŽŽŬǀĞĞůƚĞĚƵƵƌǌŝũŶ͘ŶďŽǀĞŶĚŝĞŶǌŽƵŚĞƚŶŽŐŵĂĂƌĚĞǀƌĂĂŐǌŝũŶŽĨũĞĚĞŵƵƚĂƟĞ
zou vinden! Gelukkig werd er in 2009 een nieuwe techniek beschikbaar die het ons wel mogelijk
ŵĂĂŬƚŽŵĚĞ͚ŶŝĞƵǁĞEͲĨŽƵƚũĞƐ͛ŚǇƉŽƚŚĞƐĞďŝũǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚƚĞ
toetsen: één test die alle 24.000 genen van een persoon met een verstandelijke beperking snel
ŬĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽƉŵƵƚĂƟĞƐ͘
ůůĞŐĞŶĞŶŝŶĠĠŶƚĞƐƚ͗KƉǌŽĞŬŶĂĂƌŶŝĞƵǁĞEͲĨŽƵƚũĞƐ
/ŶEŝũŵĞŐĞŶŚĞďďĞŶǁĞĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶǀĞĞůŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞĚĂĂŶŶĂĂƌĚĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞŽŽƌǌĂŬĞŶ
ǀĂŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶĚŝĞŵĂĂƌĠĠŶŬŝŶĚŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞƚƌĞīĞŶ͘tĞƌŝĐŚƚĞŶŽŶƐŚŝĞƌďŝũŽƉ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŶŝĞƵǁĞEͲĨŽƵƚũĞƐĚŝĞŽƉƚƌĞĚĞŶŶŽŐǀŽŽƌĚĞďĞǀƌƵĐŚƟŶŐ͕ƟũĚĞŶƐĚĞĂĂŶŵĂĂŬ
van zaad- of eicellen. We moesten dus een techniek gebruiken die in staat was om alle 24.000
ŵĞŶƐĞůŝũŬĞŐĞŶĞŶƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽŵĚŝĞĞŶĞŵƵƚĂƟĞƚĞǀŝŶĚĞŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŵŽĞƐƚĞŶ
we dat niet alleen bij het aangedane kind doen, maar ook bij de ouders, om zo onderscheid te
ŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞŐƌŽƚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚĞƌĨĞůŝũŬĞǀĂƌŝĂƟĞŝŶŚĞƚEĞŶĚĞŶŝĞƵǁĞEͲĨŽƵƚũĞƐ
;ŵƵƚĂƟĞƐͿĚŝĞĚĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐŬƵŶŶĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘ůůĞĞŶŵĞƚĚĞEͲŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ǀĂŶĚĞŽƵĚĞƌƐŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞŶŝĞƵǁĞEͲŵƵƚĂƟĞƐŝŶŚĞƚŬŝŶĚƚĞŝĚĞŶƟĮĐĞƌĞŶ͘WĂƐŝŶϮϬϬϵ
ĚŝĞŶĚĞĚĞǌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚǌŝĐŚǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĂĂŶƚŽĞŶǁĞĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌŬŽŶĚĞŶĂĂŶƐĐŚĂīĞŶǀŽŽƌĚĞ
ĂŶĂůǇƐĞǀĂŶĂůůĞŐĞŶĞŶƚĞŐĞůŝũŬ͘ĞǌĞŶŝĞƵǁĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ŽŽŬǁĞů͚ŐĞŶŽŽŵƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͛ŐĞŶŽĞŵĚ͕
ůĞǀĞƌƚŝŶĠĠŶŬůĂƉĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉŽǀĞƌĂůůĞŵƵƚĂƟĞƐŝŶŚĞƚƚŽƚĂůĞŐĞŶĞƟƐĐŚŵĂƚĞƌŝĂĂůǀĂŶĞĞŶ
persoon. In plaats van de reeks afzonderlijke gentesten van voorheen is nu één test voldoende.

'ĞŶŽŽŵƐĞƋƵĞŶĐĞƌ͘ĞǌĞŵĂĐŚŝŶĞǀŝŶĚƚĂůůĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞǀĂƌŝĂƟĞŝŶũĞ
DNA, accuraat, snel en goedkoop.
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/ŶŚĞƚůĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵŚĞďďĞŶǁĞĂůůĞƌĞĞƌƐƚŐĞůĞĞƌĚŚŽĞĚĞǌĞŐĞŶŽŽŵƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĞŬŐŽĞĚ
kon worden toegepast en hoe de enorme hoeveelheden gegevens die per persoon verkregen
ǁŽƌĚĞŶŽƉĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂŶŝĞƌŐĞŢŶƚĞƌƉƌĞƚĞĞƌĚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͘,ŝĞƌǀŽŽƌǁĞƌŬĞŶĚĞĂƌƚƐĞŶ͕ĚŝĞ
de kinderen en hun ouders klinisch onderzoeken, nauw samen met biologen in het laboratorium
ĞŶŵĞƚďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƟĐŝ;ĐŽŵƉƵƚĞƌĞǆƉĞƌƚƐͿ͕ĚŝĞĚĞĂŶĂůǇƐĞƐĚŽĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌŬƌĞŐĞŶŐĞŐĞǀĞŶƐ͘Ğ
ĂƌƚƐŶĞĞŵƚďůŽĞĚĂĨďŝũŽƵĚĞƌƐĞŶŬŝŶĚ͕ǁĂĂƌƵŝƚEŐĞŢƐŽůĞĞƌĚǁŽƌĚƚ͘ŝƚEǁŽƌĚƚǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ
in het laboratorium zo bewerkt dat we alleen de genen overhouden. De precieze DNA-volgorde
ǀĂŶĂůĚĞǌĞŐĞŶĞŶǁŽƌĚƚŝŶĚĞ͛ŐĞŶŽŽŵƐĞƋƵĞŶĐĞƌ͚ŐĞůĞǌĞŶ͘Ğ͛ŐĞŶŽŽŵƐĞƋƵĞŶĐĞƌ͚ŵĂĂŬƚǀĂŶ
ŚĞƚŐĞůĞǌĞŶEŐĞŐĞǀĞŶƐďĞƐƚĂŶĚĞŶĞŶĚĞǌĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƟĐŝĂůůĞŵĂĂůďŝũĞůŬĂĂƌ
ŐĞǌĞƚ͘/ŶĚĞĐŽŵƉƵƚĞƌŬƵŶŶĞŶǁĞƚĞŶƐůŽƩĞďĞƉĂůĞŶŽĨĞƌŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶǌŝũŶŝŶ
het DNA van het kind in vergelijking met dat van de ouders.
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ŶǀŝŶĚũĞŶƵŝŶĚĞƌĚĂĂĚƐƉŽŶƚĂŶĞŵƵƚĂƟĞƐ͍ZĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶŽŶǌĞĞĞƌƐƚĞƐƚƵĚŝĞƐ
In een kleine pilot studie hebben we in 2010 bij 10 kinderen met verstandelijke beperkingen en
hun niet-aangedane ouders op deze manier alle genen in kaart gebracht. We ontdekten hierbij
in totaal 9 nieuwe ŵƵƚĂƟĞƐďŝũϳǀĂŶĚĞϭϬŬŝŶĚĞƌĞŶ͘dŽĐŚŚŽĞǀĞŶĚĞǌĞŵƵƚĂƟĞƐŶŝĞƚƉĞƌƐĞ
de oorzaak van de verstandelijke beperking te zijn. Ook bij gezonde kinderen kunnen immers
ŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐǌŝũŶŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶ͕ĚĂƚŝƐƚĞŶƐůŽƩĞŝŶŚĞƌĞŶƚĂĂŶŚĞƚƉƌŽĐĞƐǀĂŶEŬŽƉŝģƌĞŶ͘
Het was dus belangrijk om te gaan kijken naar de
ƉůĂĂƚƐŝŶŚĞƚEǁĂĂƌĚĞǌĞŵƵƚĂƟĞƐŽƉǁĂƌĞŶ
ŐĞƚƌĞĚĞŶ͘tĂƐŚĞƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶǌŽĚĂƚǌĞĞƌŶƐƟŐĞ
gevolgen hadden omdat ze plaatsvonden in
genen betrokken bij de hersenontwikkeling?
Dit laatste konden we opzoeken omdat van
de meeste genen al wel ongeveer bekend is
in welke organen ze een rol spelen. En inderdaad, het DNA van 3 van de 10 kinderen
ďĞǀĂƩĞ ŶŝĞƵǁĞ ŵƵƚĂƟĞƐ ŝŶ ŐĞŶĞŶ ǁĂĂƌǀĂŶ
bekend is dat ze tot verstandelijke beperking
kunnen leiden. Daarnaast vonden we bij nog 4
ƉĂƟģŶƚĞŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐŝŶŐĞŶĞŶĚŝĞŽŽŬĞĞŶ
belangrijke rol bij de hersenontwikkeling spelen, Overlap in de varianten in het genoom van de
maar waarvan nog niet was bekend was dat ze vader, moeder en het kind.
tot verstandelijke beperking kunnen leiden.
ĞǌĞŬůĞŝŶĞƐƚƵĚŝĞƚŽŽŶĚĞĚƵƐǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĂĂŶĚĂƚŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽůƐƉĞůĞŶ
bij het ontstaan van verstandelijke beperkingen. Bovendien was het de eerste studie waarbij alle
genen van 10 kind-vader-moeder trio’s vergeleken werden. Inmiddels hebben we dit onderzoek op
ŐƌŽƚĞƌĞƐĐŚĂĂůŚĞƌŚĂĂůĚ͕ŶƵďŝũϭϬϬŬŝŶĚͲŽƵĚĞƌƚƌŝŽ͛Ɛ͘tĞĚĞƌŽŵŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐ
een belangrijke oorzaak zijn van de verstandelijke beperking bij een groot deel van deze kinderen.
'ĞƐƚĞƵŶĚĚŽŽƌĚĞǌĞďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶďŝĞĚĞŶǁĞĚĞǌĞǀŽƌŵǀĂŶ͚ŐĞŶŽŽŵƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͛ǀĂŶĂĨϮϬϭϮ
ĚŝĂŐŶŽƐƟƐĐŚĂĂŶďŝũŐĞǌŝŶŶĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬďĞƉĞƌŬƚŬŝŶĚ͘
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Wat kunnen we met deze resultaten?
De resultaten zijn goed nieuws voor ouders met een verstandelijk beperkt kind die willen weten
wat de oorzaak is én willen weten hoe groot de kans op herhaling is bij een eventueel volgend kind.
/ŶŵĞĞƌĚĂŶĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞŐĞǀĂůůĞŶŬŽŶĚĞŶǁĞĚĂĂƌǀŽŽƌŚĞĞŶŐĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉŐĞǀĞŶ͘DĞƚĚĞǌĞ
nieuwe aanpak is nu zo’n 30 tot 40 procent van de nog onbekende oorzaken op te helderen. Een
enorme stap vooruit! Ook weten we nu dat bij een verstandelijke beperking die is ontstaan door
ǌŽǲŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞ͕ĚĞŬĂŶƐŽƉŚĞƌŚĂůŝŶŐŶĂƵǁĞůŝũŬƐŐƌŽƚĞƌŝƐĚĂŶǀŽŽƌĚĞĚŽŽƌƐŶĞĞďĞǀŽůŬŝŶŐ͘
Voor veel ouders is dit een geruststellende boodschap die bijvoorbeeld kan meespelen bij de keuze
voor een volgend kind. Daarnaast kan de verbeterde diagnose gevolgen hebben voor de zorg van
ĚĞǌĞƉĂƟģŶƚĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌŶĂŵĞůŝũŬďĞŬĞŶĚŝƐĚĂƚĞĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚ
ĚŽŽƌĞĞŶŐĞŶĞƟƐĐŚĚĞĨĞĐƚ͕ĚĂŶŚŽĞŌĞƌŐĞĞŶŽǀĞƌďŽĚŝŐ͕ŵŽŐĞůŝũŬďĞůĂƐƚĞŶĚ͕ŵĞĚŝƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞĚĂĂŶ͘ĞŶĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞĚŝĂŐŶŽƐĞŬĂŶŽƵĚĞƌƐƚĞǀĞŶƐŚĞůƉĞŶďŝũŚĞƚǀŝŶĚĞŶ
ǀĂŶůŽƚŐĞŶŽƚĞŶĞŶŚƵŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚďŝĞĚĞŶǌŝĐŚĂĂŶƚĞƐůƵŝƚĞŶďŝũƉĂƟģŶƚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘
ĞǌĞŬƵŶŶĞŶŚĞůƉĞŶŵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌůĞǀĞŶƐǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞ͘,ĞůĂĂƐ
is het niet zo dat we nu meteen ook een behandeling op maat kunnen aanbieden voor de vele
ƉĂƟģŶƚĞŶ͘,ĞƚŐĞŶĞƟƐĐŚďĞŐƌŝƉŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶǀĂŶĚĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐďŝĞĚƚǁĞůŝƐǁĂĂƌŶŝĞƵǁĞ
aanknopingspunten voor onderzoek naar behandelingsmogelijkheden, maar duidelijk is ook dat
verstandelijke beperking een zeer complexe aandoening is die moeilijk te genezen zal blijven.
sŽŽƌŐĞŶĞƟƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞƚĞŬĞŶƚĚŝƚƚŽĐŚĞĞŶŬůĞŝŶĞƌĞǀŽůƵƟĞ͘dŽƚĚƵƐǀĞƌǁĞƌĚďŝũǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
beperkingen aangenomen dat veranderingen in meerdere genen samen de aandoening
veroorzaakten. De aanname was dat het daarbij in de hele bevolking om wel duizend genen
zou kunnen gaan. Maar per persoon - zo blijkt nu - is er bij dit soort verstandelijke beperkingen
ǀĂĂŬŵĂĂƌĠĠŶŐĞŶŵĞƚĞĞŶŵƵƚĂƟĞĚĂƚĚĞďĞƉĞƌŬŝŶŐǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚ͘ĂƚŐĞŵƵƚĞĞƌĚĞŐĞŶŬƵŶũĞ
ĚŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǀĂŶĂůůĞŐĞŶĞŶǀĂŶŽƵĚĞƌƐĞŶƉĂƟģŶƚǌĞĞƌƐŶĞůǀŝŶĚĞŶ͕ǁĂŶƚĞƌŝƐŵĂĂƌ
ĠĠŶĨĂĐƚŽƌ͕ĠĠŶĨŽƵƚ͕ĚŝĞĚĞĚŽŽƌƐůĂŐŐĞĞŌ͘ĂƚůĞǀĞƌƚĞĞŶƚŽƚĂĂůŶŝĞƵǁĞŝŶǀĂůƐŚŽĞŬŽƉŽŵŶĂĂƌ
ǌŝĞŬƚĞ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĞŬ͕ƚŚĞƌĂƉŝĞĞŶƉƌĞǀĞŶƟĞƚĞŬŝũŬĞŶ͘
Hoe nu verder? Spelen nieuwe DNA-foutjes ook een rol bij andere ziekten?
,ĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŚĞĞŌŽŽŬůĂƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐŶŝĞƚǌŽŚĞĞůǀĂĂŬǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘Ăƚ
is maar goed ook, want anders hadden we een heleboel ziekten en problemen die we liever
ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘dŽĐŚŽŶƚƐƚĂĂŶĞƌŐĞŶŽĞŐŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐŝŶŚĞƚEŽŵƌĞŐĞůŵĂƟŐǌŝĞŬƚĞƐƚĞ
ŬƵŶŶĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘ĞƐĐŚĂƫŶŐŝƐĚĂƚŐĞŵŝĚĚĞůĚďŝũĞůŬĞƉĂƐŐĞďŽƌĞŶĞŽŶŐĞǀĞĞƌϭϬϬŶŝĞƵǁĞ
ŵƵƚĂƟĞƐŝŶŚĞƚEƚĞǀŝŶĚĞŶǌŝũŶǁĂĂƌǀĂŶĞƌŵĂĂƌϭŽŽŬĞĐŚƚĞĞŶŐĞŶƌĂĂŬƚ͘ŝũŶĂŝĞĚĞƌĞĞŶŚĞĞŌ
ĚƵƐǁĞůĞĞŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞŝŶǌŝũŶŽĨŚĂĂƌŐĞŶĞŶĞŶĚĂƚŚŽĞŌůĂŶŐŶŝĞƚĂůƟũĚƚŽƚĞĞŶǌŝĞŬƚĞŽĨ
ƉƌŽďůĞĞŵƚĞůĞŝĚĞŶ͘^ůĞĐŚƚƐĞĞŶŬůĞŝŶĚĞĞůǀĂŶĚŝƚƐŽŽƌƚŵƵƚĂƟĞƐďĞƐĐŚĂĚŝŐƚĞĞŶŐĞŶĚĂƚďĞůĂŶŐƌŝũŬ
ŝƐǀŽŽƌŚĞƚĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶ͘,ŽĞǁĞůĞƌŶŽŐŵĂĂƌǁĞŝŶŝŐďĞŬĞŶĚŝƐŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶ
van deze nieuwe DNA-foutjes lijkt het erop dat ze vaker optreden bij de aanleg van zaadcellen dan
ďŝũĞŝĐĞůůĞŶ͘KŽŬůŝũŬƚĚĞůĞĞŌŝũĚǀĂŶĚĞǀĂĚĞƌŝŶǀůŽĞĚƚĞŚĞďďĞŶŽƉŚĞƚĂĂŶƚĂůŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐƉĞƌ
ǌĂĂĚĐĞů͘ĞǌĞďĞŝĚĞŽďƐĞƌǀĂƟĞƐƉĂƐƐĞŶďŝũŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚǌĂĂĚĐĞůůĞŶƐƚĞĞĚƐŽƉŶŝĞƵǁŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ
;ǁĂĂƌǀŽŽƌĐŽŶƟŶƵEŐĞŬŽƉŝĞĞƌĚǁŽƌĚƚͿ͕ĞŶĚĂƚŶĂĂƌŵĂƚĞŵĂŶŶĞŶŽƵĚĞƌǁŽƌĚĞŶ͕ĚŝƚƉƌŽĐĞƐ
ƐƚĞĞĚƐĨŽƵƚŐĞǀŽĞůŝŐĞƌǁŽƌĚƚ͘sĞƌĚĞƌǁĞƚĞŶǁĞŶŽŐŵĂĂƌǁĞŝŶŝŐŽǀĞƌĚĞƌŽůǀĂŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐ
ďŝũĂŶĚĞƌĞǌŝĞŬƚĞŶ͘ZĞĐĞŶƚĞůŝũŬŝƐǁĞůǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ
ďŝũŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĂƵƟƐŵĞĞŶƐĐŚŝǌŽĨƌĞŶŝĞ͘KŽŬŚŝĞƌůŝũŬĞŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞƐĞĞŶƌŽůƚĞƐƉĞůĞŶ͕Ăů
ůŝũŬƚĚŝĞǀŽŽƌĂůƐŶŽŐŬůĞŝŶĞƌĚĂŶďŝũĞƌŶƐƟŐĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐ͘
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EŝũŵĞĞŐƐĞŐĞŶĞƟĐŝƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶŶŝĞƵǁƉĂƌĂĚŝŐŵĂǀŽŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬϷ

^ƉŽŶƚĂŶĞŵƵƚĂƟĞƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŽŽƌǌĂĂŬǀĂŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
handicap
Datum bericht: 15 november 2010
sĞĞůǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐǁŽƌĚĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĚŽŽƌĞĞŶƐƉŽŶƚĂŶĞŵƵƚĂƟĞŝŶĚĞ
zaadcel of eicel van de ouders. Met die ontdekking lossen Nijmeegse onderzoekers niet
ĂůůĞĞŶĞĞŶƉĂƌĂĚŽǆŽƉ͕ŵĂĂƌǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶǌĞŽŽŬĞĞŶŬůĞŝŶĞƌĞǀŽůƵƟĞŝŶĚĞŐĞŶĞƟĐĂ͘Ğ
ďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶŚĞƚĂƌƟŬĞůǲĚĞŶŽǀŽƉĂƌĂĚŝŐŵĨŽƌŵĞŶƚĂůƌĞƚĂƌĚĂƟŽŶǲŝŶ
het wetenschapsbladEĂƚƵƌĞ'ĞŶĞƟĐƐ͘
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dǁĞĞƉƌŽĐĞŶƚǀĂŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞďĞǀŽůŬŝŶŐŚĞĞŌĞĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘ƌǌŝũŶ
diverse oorzaken voor verstandelijke handicaps gevonden, maar bij elkaar opgeteld verklaren
ǌĞŶŽŐŶŝĞƚĚĞŚĞůŌǀĂŶĂůůĞŐĞǀĂůůĞŶ͘tĂƚŝƐĚĞǲŵŝƐƐŝŶŐůŝŶŬǲ͍tĂƚŝƐĚĞŶŽŐŽŶďĞŬĞŶĚĞ
oorzaak van de meeste verstandelijke handicaps?
Onderzoekers van het UMC St Radboud, onder leiding van Joris Veltman en Han Brunner,
ƚŽŶĞŶŝŶĞĞŶĂƌƟŬĞůŝŶEĂƚƵƌĞ'ĞŶĞƟĐƐĂĂŶĚĂƚŶŝĞƵǁĞ;ĚĞŶŽǀŽͿŵƵƚĂƟĞƐĞĞŶŐƌŽŽƚĚĞĞů
ǀĂŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐǀĞƌŬůĂƌĞŶ͘ĞǌĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐǁŽƌĚĞŶĚƵƐŶŝĞƚǀĂŶŐĞŶĞƌĂƟĞ
ŽƉŐĞŶĞƌĂƟĞĚŽŽƌŐĞŐĞǀĞŶ͕ŵĂĂƌŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌƐƉŽŶƚĂŶĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞ
ĞŝĐĞůŽĨǌĂĂĚĐĞůǀĂŶĚĞŽƵĚĞƌƐ͘,ĞƚŬŝŶĚŚĞĞŌĞĞŶĨŽƵƚũĞŝŶĞĞŶŐĞŶĚĂƚďŝũďĞŝĚĞŽƵĚĞƌƐ
nog in orde is.
'ĞŶĞƟƐĐŚǀĞƌƐĐŚŝůƚƵƐƐĞŶŽƵĚĞƌƐĞŶŬŝŶĚ
ĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐďƌĂĐŚƚĞŶǀĂŶƟĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞŚĂŶĚŝĐĂƉĂůůĞϮϬ͘ϬϬϬ
genen in kaart. Dat gebeurde ook met de 20.000 genen van de beide ouders. Door de
resultaten met elkaar te vergelijken is precies te zien óf en wáár er verschillen zijn ontstaan
tussen de genen van de ouders en de genen van hun kind.
ŝũŶĞŐĞŶǀĂŶĚĞƟĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽŶĚĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůŝŶƐƚĞĞĚƐĞĞŶĂŶĚĞƌ
gen. Bij drie kinderen had het gen niets met de aandoening te maken. Maar bij de overige
zes kinderen vonden ze twee genen die zeker en vier genen die zeer waarschijnlijk bij
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉƐ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ǌŝũŶ͘ 'ĞŶĞƟĐƵƐ :ŽƌŝƐ sĞůƚŵĂŶ͗ ΖĞ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
ŚĂŶĚŝĐĂƉďŝũǌĞƐǀĂŶĚĞƟĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŽŶƚƐƚĂĂƚŬĞŶŶĞůŝũŬĚŽŽƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞ͕ĞĞŶĚĞ
ŶŽǀŽŵƵƚĂƟĞ͘ĂƚŝƐŵĞĞƌĚĂŶĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞͲƚŽƚĚƵƐǀĞƌͲŽŶǀĞƌŬůĂĂƌďĂƌĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ
handicaps!'
Paradox opgelost!
/ŶĚĞŐĞŶĞƟĐĂǀŽƌŵĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐĞĞŶŝŶƚƌŝŐĞƌĞŶĚĞƉĂƌĂĚŽǆ͘DĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶ
verstandelijke handicap krijgen zelden of nooit kinderen; ze geven hun handicap dus niet
door aan het nageslacht. Toch balanceert het percentage verstandelijk gehandicapten in de
bevolking voortdurend rond de twee procent. Hoe kan dat? Waar komen de verstandelijke
handicaps dan wél vandaan? Een bevredigend antwoord was er niet.
Veltman en Brunner bieden nu een verrassende oplossing voor deze paradox. Veel
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉƐ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ƉĞƌ ƚŽĞǀĂů͖ ĚŽŽƌ ŶŝĞƵǁĞ ŵƵƚĂƟĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ĞƌĨĞůŝũŬ
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materiaal van de kinderen. Waarschijnlijk spelen ongeveer 1000 van onze 20.000 genen
ĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽůďŝũĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶĞŶĚĞŚĞƌƐĞŶĨƵŶĐƟĞƐ͘DƵƚĂƟĞƐŝŶĚŝĞ
genen kunnen leiden tot een verstandelijke handicap.
Meer zekerheid
Ouders die een verstandelijk gehandicapt kind krijgen, willen weten wat de oorzaak is, willen
ǁĞƚĞŶŚŽĞŐƌŽŽƚĚĞŬĂŶƐŽƉŚĞƌŚĂůŝŶŐŝƐ͘<ůŝŶŝƐĐŚŐĞŶĞƟĐƵƐ,ĂŶƌƵŶŶĞƌ͗͞/ŶŵĞĞƌĚĂŶĚĞ
ŚĞůŌǀĂŶĚĞŐĞǀĂůůĞŶŬŽŶĚĞŶǁĞĚĂĂƌŐĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉŐĞǀĞŶ͕ŽŵĚĂƚǁĞĚĞŽŽƌǌĂĂŬŶŝĞƚ
ŬĞŶĚĞŶ͘DĞƚĚĞǌĞĂĂŶƉĂŬŝƐŽŶŐĞǀĞĞƌǌĞƐƟŐƉƌŽĐĞŶƚǀĂŶĚĞŶŽŐŽŶďĞŬĞŶĚĞŽŽƌǌĂŬĞŶŽƉƚĞ
helderen. Dat is een enorme stap vooruit. Bovendien weten we dat bij een verstandelijke
ŚĂŶĚŝĐĂƉĚŝĞŝƐŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌǌŽǲŶŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞ͕ĚĞŬĂŶƐŽƉŚĞƌŚĂůŝŶŐŶĂƵǁĞůŝũŬƐŵĞĞƌ
is dan voor de doorsnee bevolking. Dat is voor veel ouders een geruststellende boodschap
die kan meespelen bij de keuze voor een volgend kind.”
<ůĞŝŶĞƌĞǀŽůƵƟĞ
Bij het kopiëren van de genen van de ouders naar het kind vindt gemiddeld één nieuwe
ŵƵƚĂƟĞƉůĂĂƚƐ͘KŵĚĂƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůϭϬϬϬǀĂŶĚĞϮϬ͘ϬϬϬŐĞŶĞŶ;ϭŽƉĚĞϮϬͿĞĞŶƌŽů
spelen bij verstandelijke handicaps, is de kans op een verstandelijke handicap door een
ŶŝĞƵǁĞŵƵƚĂƟĞǀƌŝũŐƌŽŽƚ͘ĂƚŐĞůĚƚŽŽŬǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐĞŶǁĂĂƌďŝũǀĞĞůŐĞŶĞŶ
ǌŝũŶďĞƚƌŽŬŬĞŶ͕ǌŽĂůƐƐĐŚŝǌŽĨƌĞŶŝĞĞŶĂƵƟƐŵĞ͘ĞǌĞŵƵƚĂƟĞƐŬƵŶŶĞŶŚŝĞƌĚƵƐŽŽŬĞĞŶ
belangrijke rol spelen.
sŽŽƌŐĞŶĞƟƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚĞĞŶŬůĞŝŶĞƌĞǀŽůƵƟĞ͕ĞĞŶƉĂƌĂĚŝŐŵĂǀĞƌƐĐŚƵŝǀŝŶŐ͘
Veltman: “Tot dusver werd bij verstandelijke handicaps vooral gezocht naar meerdere
ŐĞŶĞŶĚŝĞƐĂŵĞŶĚĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘ŽŵƉůĞǆĞŐĞŶĞƟĐĂŶŽĞŵĞŶǁĞĚĂƚ͘/ŶĚĞ
hele bevolking gaat het bij verstandelijke handicaps inderdaad om wel duizend genen. Maar
per persoon - zo blijkt nu - is er in dit geval maar één gen dat de handicap veroorzaakt.
ĂƚŶŝĞƵǁŐĞŵƵƚĞĞƌĚĞŐĞŶŬƵŶũĞĚŽŽƌŚĞƚƐĐƌĞĞŶĞŶǀĂŶĚĞŐĞŶĞŶǀĂŶŽƵĚĞƌƐĞŶƉĂƟģŶƚ
ǌĞĞƌƐŶĞůǀŝŶĚĞŶ͕ǁĂŶƚĞƌŝƐŵĂĂƌĠĠŶĨĂĐƚŽƌ͕ĞĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ͕ĚŝĞĚĞĚŽŽƌƐůĂŐŐĞĞŌ͘Ăƚ
ůĞǀĞƌƚĞĞŶƚŽƚĂĂůŶŝĞƵǁĞŝŶǀĂůƐŚŽĞŬŽƉŽŵŶĂĂƌǌŝĞŬƚĞ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĞŬ͕ƚŚĞƌĂƉŝĞĞŶƉƌĞǀĞŶƟĞ
te kijken.”
EĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
De onderzoekers konden dit soort onderzoek niet eerder uitvoeren, omdat de apparatuur
ĚĂĂƌǀŽŽƌŽŶƚďƌĂŬ͘ƌƵŶŶĞƌ͗ΖĞŐŝŶĚŝƚũĂĂƌŚĞĞŌĚĞĂĨĚĞůŝŶŐŶƚƌŽƉŽŐĞŶĞƟĐĂĚĞŵĞĞƐƚ
ŵŽĚĞƌŶĞƐĞƋƵĞŶĐĞƌĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌ͘ŝƚĂƉƉĂƌĂĂƚůĞĞƐƚŶŝĞƚĠĠŶŐĞŶĂĨ͕ŵĂĂƌĂůůĞϮϬ͘ϬϬϬ
ŐĞŶĞŶŝŶĠĠŶŬĞĞƌ͘ŝĞĞŶŽƌŵĞǀĞƌƐŶĞůůŝŶŐďƌĞŶŐƚĞĞŶƌĞǀŽůƵƟĞŝŶĚĞŐĞŶĞƟĐĂƚĞǁĞĞŐ
ĞŶĚŝĞǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞĚƵŝĚŵĞƚĚĞƚĞƌŵǲEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐǲ͘^ĐƌĞĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŐĞŶŽŽŵůŝŐƚŶƵǁĂƚŐĞůĚĞŶƟũĚƐĚƵƵƌďŝŶŶĞŶŚĂŶĚďĞƌĞŝŬ͘ŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝƐĚĂĂƌ
een mooi voorbeeld van.
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Verwijzing
ZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕^ƉŽŶƚĂŶĞŵƵƚĂƟĞƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŽŽƌǌĂĂŬǀĂŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵ͘ŶůͬйϰϬϳϵϬϰϵϰͬƐƉŽŶƚĂŶĞͲŵƵƚĂƟĞƐͬ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘

DNA

;ϭͿ
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DNA
2.1.1 DNA en erfelijkheid
Even terug naar de basis…
EŬŽŵƚďŝũŶĂŽǀĞƌĂůǀŽŽƌďŝũ͗ŝŶƚǀͲƐĞƌŝĞƐďŝũƉŽůŝƟĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŝŶĚĞŬƌĂŶƚŝŶĞĞŶďĞƌŝĐŚƚŽǀĞƌ
ŚĞƚŐĞŶĞƟƐĐŚŵŽĚŝĮĐĞƌĞŶǀĂŶƉůĂŶƚĞŶ͘DĂĂƌŚŽĞǌŝƚŽŽŬĂůǁĞĞƌƉƌĞĐŝĞƐ͍/ŶĚŝƚŬĂĚĞƌƉƌŽďĞƌĞŶ
we kort de basis uit te leggen.
/ĞĚĞƌůĞǀĞŶĚǁĞǌĞŶ;ŽƌŐĂŶŝƐŵĞͿŚĞĞŌE͘ůůĞĚŝĞƌĞŶ͕ǀĂŶŚĞƚŬůĞŝŶƐƚĞŝŶƐĞĐƚƚŽƚĚĞĞŶŽƌŵĞ
ǁĂůǀŝƐƐĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬƉůĂŶƚĞŶŚĞďďĞŶE͘/ŶŚĞƚEŝƐĚĞĞƌĨĞůŝũŬĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĂŶĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
vastgelegd. Je zou het kunnen zien als een soort ‘recept’ dat bepaalt hoe het organisme in elkaar
ŬŽŵƚƚĞǌŝƩĞŶ͘EďĞƉĂĂůƚǁĂĂƌŽŵŝĞŵĂŶĚŐƌŽĞŶĞŽŐĞŶŚĞĞŌŽĨũƵŝƐƚďůĂƵǁĞ͕ǁĂĂƌŽŵĞĞŶŬĂƚ
ĞĞŶďƌƵŝŶǁŝƚŐĞǀůĞŬƚĞǀĂĐŚƚŚĞĞŌŽĨũƵŝƐƚǌǁĂƌƚŝƐ͘
We gaan voor het gemak verder uit van het DNA van een mens.
Waar zit het DNA precies?
Een mens bestaat uit een heleboel onderdelen: armen, benen, hoofd, handen, vingers, et cetera.
Om bij het DNA te komen moeten we verder inzoomen op een lichaam en komen we bij de
organen. Deze organen zijn weer opgebouwd uit verschillende weefsels, die weer opgebouwd zijn
uit cellen. De cellen zijn de kleinste bouwstenen van ons lichaam. Binnen in de cel zit een klein
ĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚ͕ĚĞŬĞƌŶ͕ĞŶŚŝĞƌŝŶďĞǀŝŶĚƚǌŝĐŚŚĞƚE͘/ŶŝĞĚĞƌĞĐĞůǀĂŶũĞůŝĐŚĂĂŵǌŝƚŝŶĚŝĞŬĞƌŶ
een volledige kopie van al je DNA, ook wel je genoom genoemd. Iedere celkern bevat daarmee
ĂůůĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞŶŽĚŝŐŝƐǀŽŽƌŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚĞŶĞŶǀŽŽƌƚƉůĂŶƚĞŶ
van een individu.

/ůůƵƐƚƌĂƟĞǀĂŶĚĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶǀĂŶĞĞŶŵĞŶƐ͘/ŶĞĞŶĐĞůǌŝũŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶŶŽŽŝƚǌŽŶĞƚũĞƐŐĞŽƌĚĞŶĚ
en alleen op deze manier opgerold wanneer een cel zich deelt.
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Chromosomen
In iedere cel van je lichaam zit in de kern dus een volledige kopie van je genoom. Het genoom is
onderverdeeld in 46 chromosomen. Dit is een vorm of structuur waarin het DNA verpakt is. Iedere
ĐŚƌŽŵŽƐŽŽŵďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶEͲŬĞƚĞŶǀĂŶŵŝůũŽĞŶĞŶďŽƵǁƐƚĞŶĞŶ;d'Ϳ͘ůŬĐŚƌŽŵŽƐŽŽŵ
komt in tweevoud voor, dus er zijn 23 paren. Zo´n chromosomenpaar bestaat uit een chromosoom
die via de vader is verkregen en een chromosoom van de moeder. Daarom heb je ook van alle
chromosomen twee versies. Een uitzondering hierop is het 23e chromosomenpaar bij mannen.
ŝƚǌŝũŶĚĞŐĞƐůĂĐŚƚƐĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͘ŝũŵĂŶŶĞŶďĞƐƚĂĂƚĚŝƚƉĂĂƌƵŝƚĞĞŶyĞŶĞĞŶzͲĐŚƌŽŵŽƐŽŽŵ͘
Vrouwen hebben hier twee X-chromosomen.

Een DNA-streng is opgebouwd uit vier bouwstenen
;ŶƵĐůĞŽƟĚĞŶŐĞŶŽĞŵĚͿĚŝĞĂĐŚƚĞƌĞůŬĂĂƌŐĞƉůĂŬƚ
ǌŝƩĞŶ͘ Ğ ǀŝĞƌ ďŽƵǁƐƚĞŶĞŶ ǌŝũŶ ĚĞŶŝŶĞ ;Ϳ͕
dŚǇŵŝŶĞ;dͿ͕ǇƚŽƐŝŶĞ;ͿĞŶ'ƵĂŶŝŶĞ;'Ϳ͘ĞƚǁĞĞ
EͲƐƚƌĞŶŐĞŶǌŝũŶĂůƐĞĞŶƐŽŽƌƚƌŝƚƐƐůƵŝƟŶŐŵĞƚ
ĞůŬĂĂƌǀĞƌďŽŶĚĞŶ͕ǁĂĂƌďŝũĞĞŶĂůƟũĚŐĞŬŽƉƉĞůĚ
ŝƐĂĂŶĞĞŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌůŝŐŐĞŶĚĞdĞŶĞĞŶĂůƟũĚĂĂŶ
een G. In totaal bezit de mens 46 DNA-strengen die
in de vorm van chromosomen zijn opgevouwen.

DNA

Wat is de structuur van DNA?
EŝƐĞĞŶĂŅŽƌƟŶŐǀĂŶĚĞŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĞŝĚĂĐŝĚ͕
ŝŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĚĞƐŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĞŢŶĞǌƵƵƌ͘ŝƚŝƐ
een naam voor de moleculaire structuur van het
DNA. Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange
strengen die om elkaar heen gedraaid zijn en
precies in elkaar passen. Deze vorm wordt een
dubbele helix genoemd.

/ůůƵƐƚƌĂƟĞǀĂŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶE͘

Genen
Iedereen kent de uitspraak “Dat zit in de genen”.
Maar wat zijn genen precies?
^ƚƵŬŬĞŶEŝŶĚĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶďĞǀĂƩĞŶĚĞĐŽĚĞ
ǀŽŽƌĚĞďŽƵǁƐƚŽīĞŶǀĂŶĚĞĐĞůůĞŶĞŶĚĂĂƌŵĞĞǀĂŶ
ŽŶƐůŝĐŚĂĂŵ͘ĞǌĞƐƚƵŬŬĞŶĚŝĞĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞĐŽĚĞ
ďĞǀĂƩĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŶĞŶŐĞŶŽĞŵĚ͘
Hoe werkt de code van het DNA precies? De volŐŽƌĚĞǀĂŶĚĞďŽƵǁƐƚĞŶĞŶǀĂŶE;d'ͿǀŽƌŵĞŶ
ĚĞ ĐŽĚĞ ǁĂĂƌŝŶ ĚĞ ŽƉďŽƵǁ ǀĂŶ ďŽƵǁƐƚŽīĞŶ
;ĞŝǁŝƩĞŶͿŝƐǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘^ƉĞĐŝĮĞŬĞƐƚƵŬŬĞŶĚŝĞĞĞŶ
ĐŽĚĞďĞǀĂƩĞŶǀŽŽƌĠĠŶĞŝǁŝƚ͕ŶŽĞŵĞŶǁĞĞĞŶŐĞŶ͘
ŝǁŝƩĞŶǀŽƌŵĞŶĚĞďŽƵǁƐƚŽīĞŶŝŶŽŶǌĞĐĞůůĞŶ͘
ůŬŐĞŶďĞǀĂƚĚƵƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽŵĠĠŶǀĂŶĚĞ
ǀĞůĞďŽƵǁƐƚŽīĞŶƚĞǀŽƌŵĞŶ͕ǁĂĂƌƵŝƚŽŶƐůŝĐŚĂĂŵ
ŝƐŽƉŐĞďŽƵǁĚ͘ŝǁŝƩĞŶǌŝũŶĞƐƐĞŶƟĞĞůǀŽŽƌĞĞŶ DNA zit in de celkern in de vorm van
lichaamscel. Zij zorgen voor de stevigheid van chromosomen. Een stuk DNA dat codeert voor
een cel, bepalen of de cel een zenuwcel, spiercel, een eiwit wordt een gen genoemd.
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ŚĂĂƌĐĞůǁŽƌĚƚ͕ŽĨĞĞŶĂŶĚĞƌĞƚĂĂŬŬƌŝũŐƚ͘sŝĂĚĞǌĞĞŝǁŝƩĞŶďĞƉĂůĞŶĚĞŐĞŶĞŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĂůŽŶǌĞ
erfelijke eigenschappen, zoals de kleur van ons haar en onze ogen.
Hoe erf je je DNA van je ouders?
ĞŶǀĂĚĞƌĞŶĞĞŶŵŽĞĚĞƌŚĞďďĞŶďĞŝĚĞŶŝŶŚƵŶĐĞůŬĞƌŶĞŶϮϯĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƉĂƌĞŶǌŝƩĞŶ͘ŽƵĚĞŶ
ǌŝũďĞŝĚĞŶĚĞϮϯĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƉĂƌĞŶĚŽŽƌŐĞǀĞŶ͕ĚĂŶǌŽƵĞĞŶŬŝŶĚϮǆϰϲсϵϮĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ
ŬƌŝũŐĞŶ͘ŝƚǌŽƵŶŝĞƚǁĞƌŬĞŶĞŶĚĂĂƌŽŵŐĞďĞƵƌƚĞƌǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞǀŽŽƌƚƉůĂŶƟŶŐŝĞƚƐƐƉĞĐŝĂĂůƐ͘
ŝũŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞŐĞƐůĂĐŚƚƐĐĞůůĞŶ;ĚĞĞŝĐĞůůĞŶŽĨǌĂĂĚĐĞůůĞŶͿǁŽƌĚƚŶŝĞƚŚĞƚŐĞŚĞůĞŐĞŶŽŽŵ
ǀĂŶĚĞǀĂĚĞƌŽĨŵŽĞĚĞƌŐĞŬŽƉŝĞĞƌĚ͕ŵĂĂƌŬŽŵƚĂůůĞĞŶĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƉĂƌĞŶ;Ϯϯ
ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶͿŝŶĚĞŬĞƌŶǀĂŶĚĞŐĞƐůĂĐŚƚƐĐĞůƚĞǌŝƩĞŶ͘/ŶĚĞŐĞƐůĂĐŚƚƐĐĞůůĞŶǌŝƚĚƵƐŵĂĂƌϭ
chromosoom uit ieder chromosomenpaar.
Om een kind te verwekken smelten een eicel van de moeder en een zaadcel van de vader samen.
,ĞƚŬŝŶĚŬƌŝũŐƚĚĂŶĚƵƐϮϯĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶƉĂƌĞŶ;ϰϲĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶͿ͘dŝũĚĞŶƐĚĞǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶĚĞ
geslachtcellen moeten de chromosomenparen dus uit elkaar worden gehaald. Dit gaat iedere
ŬĞĞƌŶĞƚŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞĐŽŵďŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶŝŶŝĞĚĞƌĞŐĞƐůĂĐŚƚƐĐĞůĂŶĚĞƌƐ
ŝƐ͘KƵĚĞƌƐŐĞǀĞŶŽƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŝĞĚĞƌĞŬĞĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞĐŽŵďŝŶĂƟĞǀĂŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶŵĞĞ͕
daarom kunnen kinderen van dezelfde ouders ook verschillende eigenschappen erven. Ze krijgen
ŝŵŵĞƌƐĞĞŶƵŶŝĞŬĞĐŽŵďŝŶĂƟĞǀĂŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶŵĞĞ͘
Nadat de zaadcel en de eicel van de ouders zijn samengesmolten in de baarmoeder van de moeder
gaat de cel zich delen. Iedere keer dat de cel zich deelt wordt ook het hele genoom gekopieerd.
KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌŬŽŵƚŝŶŝĞĚĞƌĞůŝĐŚĂĂŵƐĐĞůĚĞǌĞůĨĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞƌĞĐŚƚ͘
Vader

Moeder

46
chromosomen

46
chromosomen

23
chromosomen

23
chromosomen

zaadcellen

23
chromosomen

Kind

eicellen

46
chromosomen

/ůůƵƐƚƌĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚĚŽŽƌŐĞǀĞŶǀĂŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶǀĂŶŽƵĚĞƌƐŶĂĂƌŬŝŶĚ͘
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23
chromosomen
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DNA-foutjes en ziekten
Iedere cel in ons lichaam is ontstaan uit die eerste cel die ontstaan is door het samensmelten
van vaders zaadcel en moeders eicel. Bij de geboorte is die cel en ook het DNA daarin al vele
malen gekopieerd, want een baby bestaat ondertussen al uit miljoenen en miljoenen cellen. Het
is dus niet moeilijk om je voor te stellen dat hierbij soms een foutje kan ontstaan in het DNA.
Ž͛ŶĨŽƵƚũĞǁŽƌĚƚĞĞŶŵƵƚĂƟĞŐĞŶŽĞŵĚ͘DĞĞƐƚĂůǁŽƌĚĞŶĚĞǌĞĨŽƵƚũĞƐĚŽŽƌũĞĐĞůŚĞƌƐƚĞůĚ͘KŽŬ
ŚŽĞŌŶŝĞƚŝĞĚĞƌĨŽƵƚũĞĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵŽƉƚĞůĞǀĞƌĞŶ;ǌŽŶĚĞƌǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐŝŶEǌŽƵĚĞŶĞƌŐĞĞŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĞŶƐĞŶĞŶĚŝĞƌĞŶŽƉĚĞǁĞƌĞůĚǌŝũŶͿ͘
^ŽŵƐŬĂŶĞĞŶĨŽƵƚũĞĞĐŚƚĞƌŐĞǀŽůŐĞŶŚĞďďĞŶĂůƐŚĞƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŝŶĞĞŶŐĞŶǌŝƚĚĂƚĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
voor het vormen van hersencellen bevat. Han Brunner en Joris Veltman hebben in hun onderzoek
ĂĂŶŬƵŶŶĞŶƚŽŶĞŶĚĂƚĠĠŶŵƵƚĂƟĞ;ǀĞƌŬĞĞƌĚŝŶŐĞďŽƵǁĚĞďŽƵǁƐƚĞĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶŝŶƉůĂĂƚƐ
ǀĂŶĞĞŶͿŝŶĞĞŶŐĞŶŬĂŶůĞŝĚĞŶƚŽƚĞĞŶǌŝĞŬƚĞ͘
,ĞƚĂŇĞǌĞŶǀĂŶĚĞũƵŝƐƚĞŐĞŶĞŶƉĞƌĐĞůƚǇƉĞŽĨŽƌŐĂĂŶŝƐĞĞŶƵŝƚĞƌƐƚĐŽŵƉůĞǆƉƌŽĐĞƐǁĂĂƌǀĂŶǁĞ
ŶŽŐŵĂĂƌĞĞŶŬůĞŝŶĚĞĞůŐŽĞĚďĞŐƌŝũƉĞŶ͘sŽŽƌŚĞƚũƵŝƐƚĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞŚĞƌƐĞŶĐĞůůĞŶŝƐŚĞƚ
ĚƵƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĚĞ͚ŚĞƌƐĞŶŐĞŶĞŶ͛ŐĞĞŶĞƌŶƐƟŐĞĨŽƵƚũĞƐ;ŵƵƚĂƟĞƐͿďĞǀĂƩĞŶ͘

DNA

<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌďĂƐŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌEĞŶĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚŽƉĚĞǀŽůŐĞŶĚĞůŝŶŬƐ͗
• Erfocentrum, website over erfelijkheid, ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͘Ŷů͕;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
• CSG Centre for Society and the Life Sciences,
website alles over DNA, ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůůĞƐŽǀĞƌĚŶĂ͘Ŷů;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
• Erfocentrum, ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŽŐŝ͘Ŷů͕;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
• Marijke van der Sijde,ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŶĂĨŽƌĚƵŵŵŝĞƐ͘Ŷů͕;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
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2.2 Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ de klas in!
In deze paragraaf komen drie projecten aan bod waarin de vertaling is gemaakt van het onderzoek
ǀĂŶ,ĂŶƌƵŶŶĞƌĞŶ:ŽƌŝƐsĞůƚŵĂŶŶĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐ͘,ĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚĂƚĂůƐ
ƟƚĞůŚĞĞŌ͚ŝĞŬĚŽŽƌĨŽƵƚũĞƐŝŶũĞE͛ŝƐĚŽŽƌĚĞůĞƌĂƌĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĚŝŶĚĞƉƌŽũĞĐƫƚĞů͚hŶŝĞŬĚŽŽƌ
ŶŝĞƵǁĞĨŽƵƚũĞƐŝŶũĞE͛͘ĞǌĞƟƚĞůďĞŶĂĚƌƵŬƚŵĞĞƌŚĞƚƵŶŝĞŬǌŝũŶĞŶƌŽĞƉƚĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƟĞŽƉĚĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚ͚ǌŝĞŬ͛͘ĞǌĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨŝƐŽƉŐĞĚĞĞůĚŝŶĚƌŝĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͘
Allereerst zal in paragraaf 2.2.1 het project op de Montessori basisschool Nijmegen beschreven
worden. Naast DNA kwam het kopieergedrag en de foutjes die daarbij kunnen ontstaan aan bod.
Hoewel kinderen in dit project niet een eigen onderzoek omtrent DNA hebben uitgevoerd, biedt
ĚŝƚƉƌŽũĞĐƚǁĞůůŝĐŚƚŝŶƐƉŝƌĂƟĞǀŽŽƌůĞƌĂƌĞŶĚŝĞĞĞŶŵĞĞƌĂĨŐĞďĂŬĞŶĚĞŶŬŽƌƚůŽƉĞŶĚƉƌŽũĞĐƚŽǀĞƌ
DNA willen uitvoeren in de klas.
In paragraaf 2.2.2 wordt het uitvoerige project van basisschool ‘t Holthuus beschreven. In dit
project hebben kinderen kennis gemaakt met DNA en de foutjes die daarbij kunnen ontstaan.
Daarna hebben de kinderen zelf onderzoeken opgezet en uitgevoerd. Dit deel wordt ondersteund
ŵĞƚĮůŵƉũĞƐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐ͕ĚŝĞƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬǌŝũŶ via de website www.wkru.nl/boek.
Als laatste volgt in paragraaf 2.2.3 een vergelijkbaar project op basisschool de Lanteerne. De
ůĞƌĂƌĞŶǀĂŶĚĞ>ĂŶƚĞĞƌŶĞďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶŝŶĚŝƚůĂĂƚƐƚĞĚĞĞůǁĞůŬĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŝũŚĞďďĞŶ
ondernomen en welke onderzoeken de kinderen hebben uitgevoerd over het thema DNA.

2.2.1 Project ‘Aan de slag met kopieerfoutjes van het DNA’ op basisschool
Montessori Nijmegen
Angelique Driessen (pabo-studente aan de HAN)

KǀĞƌǌŝĐŚƚEͲƉƌŽũĞĐƚŝŶŐƌŽĞƉϳͬϴǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůDŽŶƚĞƐƐŽƌŝEŝũŵĞŐĞŶ
Als studente in de afstudeerfase kreeg ik vanuit de Pabo Nijmegen het voorstel om binnen de
minor ‘Ruimte voor talent’ deel te nemen in een projectgroep van het Wetenschapsknooppunt.
Wauw! Voor mij betekende dit een hele nieuwe wereld die mij super interessant leek!
Voor mijn afstudeerstage loop ik stage in groep 7/8 op de Montessori basisschool Nijmegen. Hoewel
ŚĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶĚůĞƌĞŶŵŽŽŝĂĂŶƐůƵŝƚďŝũDŽŶƚĞƐƐŽƌŝŽŶĚĞƌǁŝũƐ;,ĞůƉ
ŵŝũŚĞƚǌĞůĨƚĞĚŽĞŶͿŝƐĞƌďŝŶŶĞŶĚĞƐĐŚŽŽůǁĞŝŶŝŐĞƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌǀĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘/Ŭ
kreeg alle ruimte binnen mijn stage om dit project uit te voeren; heel interessant en uitdagend
voor mij én voor de kinderen! Toen ik er meer over ging lezen, zag ik vele mogelijkheden om met
deze ervaringen lessen te ontwikkelen voor mijn stageklas. Ik stelde verschillende doelen op voor
mijn persoonlijke ontwikkeling en ook voor de ontwikkeling van de kinderen in mijn stageklas.
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Doelstellingen
•
De kinderen maken kennis met ‘de wetenschap’.
•
De kinderen ontwikkelen een onderzoekende houding.
•
De kinderen leren de vaardigheden van onderzoekend leren.
•
De kinderen maken kennis met DNA.
•
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞĚĂĂŐĚĚŝĞƉĞƌŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞ;ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞͿ
onderwerpen.
Kerndoelen
<ĞƌŶĚŽĞůĞŶĚŝĞĂĂŶĚĞŽƌĚĞŐĞŬŽŵĞŶǌŝũŶƟũĚĞŶƐĚŝƚƉƌŽũĞĐƚ͗
Mondeling taalonderwijs
1.
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŵŽŶĚĞůŝŶŐŽĨƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ͕ŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͘
ϴ͘ ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶŵĞŶŝŶŐĞŶƚĞŽƌĚĞŶĞŶďŝũŚĞƚƐĐŚƌŝũǀĞŶǀĂŶĞĞŶďƌŝĞĨ͕ĞĞŶ
verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte
ƐƉĞůůŝŶŐ͕ĞĞŶůĞĞƐďĂĂƌŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌ͕ďůĂĚƐƉŝĞŐĞů͕ĞǀĞŶƚƵĞĞůďĞĞůĚĞŶĚĞĞůĞŵĞŶƚĞŶĞŶŬůĞƵƌ͘
9.
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,
ŐĞĚŝĐŚƚĞŶĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞƚĞŬƐƚĞŶ͘

DNA

Wiskundig inzicht en handelen
26. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen,
ďƌĞƵŬĞŶ͕ƉƌŽĐĞŶƚĞŶĞŶǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐĞŶŽƉŚŽŽĨĚůŝũŶĞŶƚĞĚŽŽƌǌŝĞŶĞŶĞƌŝŶƉƌĂŬƟƐĐŚĞƐŝƚƵĂƟĞƐ
mee te rekenen.
KƌŝģŶƚĂƟĞŽƉĚĞǁĞƌĞůĚĞŶũĞǌĞůĨ
ϰϭ͘ ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞďŽƵǁǀĂŶƉůĂŶƚĞŶ͕ĚŝĞƌĞŶĞŶŵĞŶƐĞŶĞŶŽǀĞƌĚĞǀŽƌŵĞŶĨƵŶĐƟĞ
van hun onderdelen.
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals
ůŝĐŚƚ͕ŐĞůƵŝĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ŬƌĂĐŚƚ͕ŵĂŐŶĞƟƐŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͘
KƉǌĞƚƉƌŽũĞĐƚĞŶƟũĚƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ
Om een abstract onderwerp als DNA begrijpelijk te maken voor kinderen van de basisschool heb
ik de lessen over de verschillende stappen van onderzoekend leren opgesplitst in drie delen.
Stappen 1 en 2. /ŶƚƌŽĚƵĐƟĞŽǀĞƌE͘tĞƐƚĂƌƚĞŶŵĞƚĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬũĞŶĂĂƌĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ŽŽƌ
ŬƌŝŶŐŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĞŶƵŝƚůĞŐŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀĞƌŬĞŶŶĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
het onderwerp DNA. De volgende onderdelen komen aan bod:
•
/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞƐƉĞůĞŶǁĞƌŬďůĂĚ͖
•
dŚĞŽƌŝĞŽǀĞƌEŵŝĚĚĞůƐĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͖
•
DNA maken;
•
DNA kopiëren.
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Stappen 3 tot en met 6. Door kopieerfoutjes ontstaan afwijkingen, zoals nieuwe talenten, andere
ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŽĨǌŝĞŬƚĞŶ͘ŽŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĂĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘
Hiervoor gebruiken ze hun zelfgemaakte DNA-stroken.
Stap 7.ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĂĂŶŽƉĞǆĐƵƌƐŝĞŶĂĂƌĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ'ĞŶĞƟĐĂǀĂŶŚĞƚZĂĚďŽƵĚŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͘
Vervolgens schrijven de kinderen een verslag of een verhaal met als thema DNA of wetenschap.
Bij het schrijven zullen alle stappen van het schrijfproces doorlopen worden.

?

^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞƚŚĞŵĂ͚E͛

Iedereen is uniek.
/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞƐƉĞů͚/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐƵŶŝĞŬ͛
Na de pauze komen de kinderen vrolijk de klas weer in. “Jullie mogen allemaal weer naar buiten!
Iedereen gaat in de middencirkel van het voetbalveldje staan.” Verwarring en verbazing alom!
“Ha leuk, lekker weer naar buiten, maar waarom?” Ik sta aan de rand van het voetbalveldje op
ĞĞŶƐƚŽĞů;ǌŽĚĂƚŝŬŵĞĞƌŽǀĞƌǌŝĐŚƚŚĞďͿ͘“Alle meisjes gaan in het linkergoaltje staan.” Iedereen
ŚĞĞŌůŽůĞŶĚĞƚǁĞĞŐƌŽĞƉũĞƐƉůĂŬŬĞŶƐĂŵĞŶƚŽƚŬůĞŝŶĞŬůƵŝƚũĞƐ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĞƚĞŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐ
niet waar het om gaat, maar wachten gespannen op de volgende opdracht. “Iedereen die met
ǌŝũŶƌĞĐŚƚĞƌŚĂŶĚƐĐŚƌŝũŌŐĂĂƚϱƉĂƐƐĞŶŶĂĂƌĂĐŚƚĞƌ͘͟
Het doel van dit spel is dat ik een aantal opdrachten geef zodat uiteindelijk niemand meer bij
een groepje hoort, iedereen dus alleen staat en uniek is. Dat is de basis waarmee we verder
ŐĂĂŶ͚͗/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐƵŶŝĞŬ͛͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀŝŶĚĞŶŚĞƚŚĞĞůƐƉĂŶŶĞŶĚĞŶǀŽůŐĞŶĞůŬĂĂƌŶĂƵǁůĞƩĞŶĚ͘
Na de derde opdracht (kun je met je tong rollen?) hebben we al twee ‘unieke kinderen’. Ik merk
het hardop op: “hé, hier staan twee kinderen helemaal alleen”. We gaan verder en de kinderen
ďĞŐŝŶŶĞŶƚĞďĞŐƌŝũƉĞŶǁĂĂƌŚĞƚŽŵŐĂĂƚ͘ůƐŚĞƚůĂĂƚƐƚĞƚǁĞĞƚĂůŵĂĂƌďŝũĞůŬĂĂƌďůŝũŌ͕ǁŽƌĚƚĞůŬĞ
opdracht spannender. Maar ook zij moeten uiteindelijk uit elkaar, want ze strengelen hun handen
anders in elkaar. We hadden negen vragen nodig om in een groep van 31 leerlingen iedereen
uniek te maken!
De kinderen kregen vragen totdat iedereen in een apart vakje stond. Ik had hiervoor negen
vragen nodig, maar dit is uiteraard per groep verschillend. Ik hield de vaart erin door de vragen
snel opeenvolgend te stellen. Tussendoor blikte ik twee keer terug op wat er gebeurde met de
ŐƌŽĞƉ;ĞƌŽŶƚƐƚĂĂŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌŬůĞŝŶĞŐƌŽĞƉũĞƐĞŶĞƌƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶϭϬŬŝŶĚĞƌĞŶĂůůĞĞŶ͊Ϳ͕
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hierdoor bleven de kinderen betrokken bij het spel. Tot slot vroeg ik aan de groep: “Wie staat er
ŶŝĞƚĂůůĞĞŶŝŶĞĞŶǀĂŬ͍EŝĞŵĂŶĚ͍/ŬŚĞďŶƵϵǀƌĂŐĞŶŐĞƐƚĞůĚĞŶŶŝĞŵĂŶĚŚĞĞŌĚĞǌĞůĨĚĞĐŽŵďŝŶĂƟĞ
van eigenschappen! Dat vind ik wel erg bijzonder! Daar gaan we in de klas over verder praten.”

Opdracht. ‘Iedereen is uniek’

DNA

KǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĂůůĞǀƌĂŐĞŶ͗
1.
Ben je een jongen of een meisje?
2.
Ben je links of rechtshandig?
3.
Kun je met je tong rollen?
4.
Heb je blauwe of bruine ogen?
5.
Heb je donker of licht haar?
ϲ͘ ,ĞďũĞŬƌƵůůĞŶŽĨƐƟũůŚĂĂƌ;ǀĂŶũĞǌĞůĨͿ͍
ϳ͘ ŝƩĞŶũĞŽŽƌůĞůůĞƚũĞƐǀĂƐƚĂĂŶũĞŚŽŽĨĚŽĨǌŝƩĞŶǌĞĚĞĞůƐůŽƐ͍
8.
Heb je een kuiltje in je kin?
9.
Strengel je handen in elkaar. Welke duim ligt boven?
ϭϬ͘ <ƵŶũĞĞĞŶsŵĂŬĞŶŵĞƚũĞǀŝŶŐĞƌƐ;ǀŽŽƌĚŽĞŶͿ͍
11. Doe je armen over elkaar. Welke arm is voor?
ϭϮ͘ ŝƚĞƌŝŶũĞŚĂĂƌůŝũŶŽƉũĞǀŽŽƌŚŽŽĨĚĞĞŶƉƵŶƚũĞ;ĞĞŶsͿ͍

<ƌŝŶŐŐĞƐƉƌĞŬŽǀĞƌŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞƐƉĞů͚/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐƵŶŝĞŬ͛
dĞƌƵŐŝŶĚĞŬůĂƐǁĞƌĚĞƌŶŽŐĞĞŶƟũĚũĞŵĞƚĚĞƚŽŶŐŐĞƌŽůĚĞŶǁĞƌĚĞŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŽƌůĞůůĞƚũĞƐ
en oogkleuren bestudeerd. In een kort kringgesprek kwamen we op de onderwerpen erfelijkheid
en DNA. We hebben hier kort over gesproken en zijn vervolgens aan de slag gegaan met het
werkblad ‘Op wie lijk jij het meest?’.
Werkblad ‘Op wie lijk jij het meest?’
,ĞƚŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞƐƉĞůǁĂƐĞĞŶŐŽĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂƟĞďƌŽŶŽŵŽǀĞƌĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶ͘ŝũŚĞƚ
invullen van het werkblad ‘Op wie lijk jij het meest?’ moesten de kinderen nadenken over de
eigenschappen die zij zelf hebben en die van hun familie. Door het invullen van het werkblad
ontdekken de kinderen dat sommige eigenschappen erfelijk zijn. Na het kringgesprek wilde
ik de kinderen ruimte geven om hier zelf verder over na te denken. Daarom heb ik onderaan
het werkbad lege regels toegevoegd. Hier mochten de kinderen eigenschappen waar zij in
ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚǁĂƌĞŶĂĂŶǀƵůůĞŶ͘ĞǌĞĞŝŐĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟĞǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂƐŶĂĚĞůĞƐĞĞŶ
mooie aanleiding om kort verder te praten over welke eigenschappen nu erfelijk zouden zijn en
welke niet. Tijdens het invullen van het werkblad kwamen er vragen als “Mag ik onze poes er ook
ŽƉƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ǁĂŶƚĚŝĞǁŽŽŶƚĂůƟũĚĂůďŝũŽŶƐ͍͟ĞŶ͞<ĂŶŝŬŵŝũŶŽƉĂĞƌďŝũƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ŽŽŬĂůŝƐŚŝũĂů
dood?” De ruimte om zelf eigenschappen te verzinnen die je zou willen onderzoeken is door de
ŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞĞůĐƌĞĂƟĞĨŝŶŐĞǀƵůĚ͗
•
Ben je origineel?
•
Ben je lief en geweldig?
•
Heb je zachte wangen?
•
Eet je je bord eten leeg?
Kinderen kwamen verbaasd hun ingevulde werkblad laten zien. “Ik lijk op iedereen evenveel! Dat
had ik me nog nooit zo gerealiseerd” en “Ik lijk gelukkig op mijn lievelingszusje” en heel verbaasd
“Ik lijk heel veel op mijn tante, hoe kan dat nou?”
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Uitleg bij het werkblad ‘Op wie lijk jij het meest?’
>ŝũŬũĞŽƉũĞǀƌŝĞŶĚũĞͬǀƌŝĞŶĚŝŶŶĞƚũĞŽĨŽƉũĞĨĂŵŝůŝĞ͍
Als je om je heen kijkt of als je het spel ‘Hoe uniek ben jij?’ gespeeld hebt, dan zie je dat je
ŵĂĂƌŽƉĞĞŶƉĂĂƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŚŽĞŌƚĞůĞƩĞŶŽŵƚĞŵĞƌŬĞŶĚĂƚũĞĂŶĚĞƌƐďĞŶƚĚĂŶũĞ
vriendje of vriendinnetje: je bent uniek!
Toch zeggen we allemaal wel eens: ‘dat heb ik van mijn moeder of van mijn opa’.
Je lijkt waarschijnlijk meer op je familie dan op je vriendje of vriendinnetje.
Vreemde familie?
Hieronder staat een lijst met een aantal eigenschappen waarvan we gaan uitzoeken of ze veel
in je familie voorkomen.
Als je alles hebt ingevuld kun je zien op wie jij in jouw familie het meeste lijkt.
In de eerste tabel staat uitgelegd wat er met de eigenschappen bedoeld wordt.
Vul in de onderste rijen een aantal eigenschappen in die je ook wilt onderzoeken.
ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ŝŬŚŽƵǀĂŶůĞǌĞŶͬŝŬďĞŶĂůƟũĚǀƌŽůŝũŬͬŝŬůŽƐĞĞŶƌƵǌŝĞĂůƟũĚƐŶĞůŽƉ͘

DNA

Uitvoering
Dan schrijf je bovenaan in de kolommen namen van vader, moeder, broertjes, zusjes, opa’s,
ŽŵĂ͛Ɛ͕ŽĨǌĞůĨƐǀĂŶũĞŽŽŵƐͬƚĂŶƚĞƐͬŶĞĞłĞƐͬŶŝĐŚƚũĞƐ͘
Vul dan de tabel in voor jezelf en de rest van de familie.
:ĞŬƌŝũŐƚǌŽĞĞŶŚĞůĞůŝũƐƚǀĂŶǁŝĞǁĞůŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǁĞůŽĨŶŝĞƚŚĞĞŌ͘
Omcirkel van iedereen de eigenschap die hetzelfde is als bij jou.
Degene met de meeste cirkels lijkt het meest op jou.
Op wie lijk je het meest? _________________________________________

Het werkblad ‘Op wie lijk jij het meest?’ is te downloaden via de website www.wkru.nl/boek.
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Stap 2. Verkennen

Stap 2 is opgedeeld in drie onderdelen:
•
De uitleg over DNA;
•
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵĂŬĞŶĞĞŶĞŝŐĞŶ;ƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞͿEͲƐƚƌŽŽŬ͖
•
Het kopiëren van hun eigen DNA.
Uitleg over DNA
ĞĞĞƌƐƚĞƐŚĞĞƚǀĂŶĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐƚĂĂƚĂůŽƉŚĞƚĚŝŐŝďŽƌĚĂůƐĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚĞŬůĂƐ
weer inkomen. “Oh leuk, we gaan verder met het DNA!” hoor ik roepen. Het kost me geen moeite
de aandacht te krijgen als ik met de les wil beginnen.
ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŝƐŚĞĞůďĂƐĂĂůŐĞŵĂĂŬƚ͘͞/ŬŐĂƵŝƚůĞŐŐĞǀĞŶŽǀĞƌE͘tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŬƌŝũŐũĞǁŽŽƌĚĞŶ
te horen die je niet begrijpt. Schrijf die woorden op een kladblaadje, dan bespreken we ze aan
ŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞůĞƐŶŽŐĞĞŶŬĞĞƌ͘ůƐũĞƟũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĞĞŶǀƌĂĂŐŚĞďƚ͕ŵĂŐũĞĚŝĞŵĞƚĞĞŶ
tussendoor stellen. Ik zal proberen een antwoord te geven, maar als ik geen antwoord weet, dan
schrijven we de vraag op. Over een paar weken mogen we op excursie naar de wetenschappers
die DNA onderzoeken en dan kunnen we die vragen daar stellen.”
ƌŬǁĂŵĞŶǀĞĞůǀƌĂŐĞŶƟũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘ĂĂƌŽŵĚƵƵƌĚĞĚĞǌĞŽŽŬůĂŶŐĞƌĚĂŶŐĞƉůĂŶĚ͘
Na een half uur heb ik afgerond. Het was heel interessant! Een onderwerp dat de kinderen erg
bezig hield was: “Hoe komt het dat er tweelingen worden geboren?” en “Hoe ontstaan Siamese
ƚǁĞĞůŝŶŐĞŶ͍͟KŽŬĚĞŐƌŽƚĞŐĞƚĂůůĞŶ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ĂůůĞEŝŶŽŶƐůŝĐŚĂĂŵŚĞĞŌƚŽƚĂĂůĞĞŶůĞŶŐƚĞ
ǀĂŶϰϬϬŬĞĞƌŶĂĂƌĚĞǌŽŶĞŶƚĞƌƵŐĞŶŽŶƐůŝĐŚĂĂŵďĞƐƚĂĂƚƵŝƚϯďŝůũŽĞŶĐĞůůĞŶͿƐƉƌĂŬĞŶƚŽƚĚĞ
ǀĞƌďĞĞůĚŝŶŐĞŶďůĞǀĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶŐĞƐƉƌĞŬ͘ŝũŚĞƚƚǁĞĞĚĞĮůŵƉũĞůĞŐĚĞŝŬŶŽŐŵĂĂůƐĚĞŶĂĚƌƵŬ
ŽƉŚŽĞŬůĞŝŶĞĞŶĐĞůŝƐĞŶŚŽĞŬůĞŝŶĚĂŶĚŝĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶǁĞůǌŽƵĚĞŶǌŝũŶ͘EĂŚĞƚĮůŵƉũĞŬƌĞĞŐ
ik de vraag “of wij ook van die stenen in ons lichaam hebben”.
ĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǌŽĂůƐŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌŶŐĞůŝƋƵĞĞŶǁĂĂƌůĂƚĞƌŝŶŚĞƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬŶĂĂƌ
ǀĞƌǁĞǌĞŶǁŽƌĚƚĚŽŽƌĂŶĚĞƌĞůĞƌĂƌĞŶŚĞďďĞŶǁĞŚŝĞƌŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘WĞƌƐůŝĚĞƚƌĞŌƵĞĞŶƚĞŬƐƚĂĂŶ
ĚŝĞƵŬƵŶƚŐĞďƌƵŝŬĞŶǁĂŶŶĞĞƌƵĚĞǌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĂĂŶƵǁŬůĂƐŐĂĂƚŐĞǀĞŶ͘
ĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽǀĞƌEŝƐƚĞĚŽǁŶůŽĂĚĞŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞwww.wkru.nl/boek.

52

Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ de klas in!
hŝƚůĞŐďŝũWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽǀĞƌE
^ůŝĚĞƐϭĞŶϮ͗tĞƐƚĂƌƚĞŶŵĞƚĞĞŶŬŽƌƚĮůŵƉũĞŽǀĞƌEǀĂŶƐĐŚŽŽůƚǀ͚/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐĂŶĚĞƌƐ͛Ϸ
^ůŝĚĞϯ͗
Hier zie je Evi. Evi is gemaakt van spieren,
ďŽƩĞŶ͕ŚƵŝĚ͕ďůŽĞĚǀĂƚĞŶ͕ŚĞƌƐĞŶĞŶ͕ŶŝĞƌĞŶ͕
en nog een heleboel meer onderdelen. Als
we nu een heel sterk vergrootglas zouden
ŶĞŵĞŶ ;<>/<Ϳ ŬŽŶ ũĞ ǌŝĞŶ ĚĂƚ ǀŝ ďĞƐƚĂĂƚ
uit een heleboel kleine onderdeeltjes:
de cellen. Ze zijn erg klein, nog kleiner
dan zandkorrels. Zelfs deze microscoop is
niet sterk genoeg om de cellen te kunnen
zien. Hiervoor gebruiken ze tegenwoordig
computers.

DNA

^ůŝĚĞϰ͗
Ook de spieren en de lever en het hart van Evi en haar hele lichaam bestaan uit cellen. Niet alleen
Evi, maar ook jullie en alle mensen, dieren en planten zijn gemaakt van cellen.
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^ůŝĚĞϱ͗

,ŝĞƌǌŝĞũĞĞĞŶƉĂĂƌĐĞůůĞŶǀĂŶǀŝ͘/ŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǌŝƚĞĞŶƐŽŽƌƚƉŝƚ͗ĚĞŬĞƌŶ;ŽĨǁĞůĐĞůŬĞƌŶͿ͘
ŶŝŶĚŝĞŬĞƌŶǌŝƩĞŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͘ĂĂƌůĂĂƚŝŬĚĂĚĞůŝũŬŶŽŐĞĞŶĂŶĚĞƌƉůĂĂƚũĞǀĂŶǌŝĞŶ͘/ŶĚŝĞ
chromosomen zit weer DNA. En dat DNA bepaalt welke eigenschappen jij hebt.
Daar hebben we het in de vorige les over gehad. Jullie hebben onderzocht op wie je in je familie
het meest lijkt. Je eigenschappen – of hoe je bent en hoe je eruit ziet en bent – dat heb je namelijk
van je ouders meegekregen. Ik laat op het volgende plaatje zien hoe dat werkt.
^ůŝĚĞϲ͗
/ŶĞůŬĞĐĞůǌŝƩĞŶĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͘ůŬĐŚƌŽŵŽͲ
soom komt twee keer voor, één komt van
je vader en één van je moeder. Er zijn dus
in totaal 23 chromosoomparen. In alle
ĐĞůůĞŶǀĂŶũĞůŝĐŚĂĂŵǌŝƩĞŶĂůůĞŵĂĂůƉƌĞĐŝĞƐ
dezelfde chromosomen. Alleen in een eicel
ĞŶŝŶĞĞŶǌĂĂĚĐĞůǌŝƩĞŶŐĞĞŶƉĂƌĞŶ͕ŵĂĂƌ
alleen de enkele chromosomen. Als die eicel
en zaadcel dan bij elkaar komen, dan heb je
samen toch weer 23 chromosomenparen.
Om te kunnen groeien, gaan de chromosomen zich kopiëren. Daarna delen ze zich
ŽŵĚĂƚĚĞĐĞůǁĂĂƌŝŶǌĞǌŝƩĞŶǌŝĐŚŝŶƚǁĞĞģŶ
ĚĞĞůƚ͘ĂĂƌŽŵŚĞĞŌĞůŬĞĐĞůŝŶŚĞƚůŝĐŚĂĂŵ
ook precies dezelfde chromosomen.
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^ůŝĚĞϳ͗
Om uit te leggen hoe dat kopiëren gaat, laat ik
eerst zien hoe DNA eruit ziet. Dit is nogmaals een
plaatje van een cel. In die cel zie je de celkern
ĞŶĚĂĂƌŝŶǌŝƩĞŶĚĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ;ϮϯƉĂĂƌͿ͘ĞŶ
chromosoom ziet er ongeveer zo uit. En in die
chromosomen zit het DNA als een soort opgerold
touwtje. Bedenk nog even hoe klein dit eigenlijk
is, als je nog even bedenkt dat een cel al kleiner is
dan een zandkorrel! Dat DNA lijkt dus op een dun
opgerold draadje. En zelfs dat draadje is ook weer
op te splitsen. Dat zie je hier uitvergroot . Belangrijk
op dit plaatje is dat je de kleuren bekijkt. Op de
ǀŽůŐĞŶĚĞĂŶŝŵĂƟĞǌŝĞũĞĚĂƚďĞƚĞƌ͘

^ůŝĚĞϴ͗ŶŝŵĂƟĞǀĂŶEŬŽƉŝģƌĞŶ
;KƉĞŶĚĞůŝŶŬͿ<ŝũŬĞĞŶƐŐŽĞĚŶĂĂƌĚĞŬůĞƵƌĞŶ͘sĂůƚũĞŝĞƚƐŽƉ͍;'ĞĞĨĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƟũĚŽŵĞǀĞŶƚĞŬŝũŬĞŶͿ͘

DNA

ůŬĞŬůĞƵƌŚĞĞŌŽŽŬĞĞŶůĞƩĞƌĞŶĞůŬĞŬůĞƵƌŚŽŽƌƚĂůƟũĚďŝũĚĞǌĞůĨĚĞŬůĞƵƌ͘'ĞĞůŚŽŽƌƚďŝũďůĂƵǁ
en groen hoort bij rood.
Zo’n stukje DNA, met verschillende kleuren bij elkaar, dat noemen ze een gen. En bij elk gen
hoort een eigenschap. Dus dit stukje bepaalt bijvoorbeeld dat je blauwe ogen hebt en dit stukje
dat je krullen hebt.
En dan zie je op dit plaatje ook hoe het DNA zich kopieert: de kleuren die bij elkaar horen splitsen
ǌŝĐŚĞŶĞƌŬŽŵĞŶŶŝĞƵǁĞŬůĞƵƌĞŶĂĂŶǀĂƐƚ͘ŝƚŐĂĂƚǌŽĞĞŶƟũĚũĞĚŽŽƌ͕ƚŽƚĚĂƚŚĞƚŚĞůĞĐŚƌŽŵŽƐŽŽŵ
ǌŝĐŚŐĞŬŽƉŝĞĞƌĚŚĞĞŌĞŶĚĂŶŚĞďũĞϮĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͘ŝũŶĚŝĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶĚĂŶƉƌĞĐŝĞƐŚĞƚǌĞůĨĚĞ͍
:͘/ŶũĞŚĞůĞůŝĐŚĂĂŵǌŝƩĞŶĚĞǌĞůĨĚĞĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͕ĂůůĞĞŶŽǀĞƌĂůǁŽƌĚƚĞĞŶĂŶĚĞƌƐƚƵŬũĞŐĞďƌƵŝŬƚ͘
ĞĐĞů͚ůĞĞƐƚ͛ĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝŶŚĞƚŐĞŶĞŶůĞĞƐƚŽŽŬĂůůĞĞŶǁĂƚŚŝũŶŽĚŝŐŚĞĞŌ͘ĞŶĐĞůŝŶŚĞƚŽŽŐ
ůĞĞƐƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǁĞůĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŽŽƌŽŽŐŬůĞƵƌ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚǀŽŽƌŬƌƵůůĞŶŽĨƐƚĞŝůŚĂĂƌ͘ĂĂƌŽŵ
kunnen onderzoekers je DNA bepalen uit je haarwortel, of uit je huid, of uit je slijm. Het DNA is in
al je cellen hetzelfde. Cellen moeten steeds heel hard werken om zich te kopiëren, eerst omdat je
ŶŽŐŵĂĂƌĞĞŶĞŝƚũĞ;ŵĂĂƌĠĠŶĐĞůͿďĞŶƚĞŶũĞŵŽĞƚŐƌŽĞŝĞŶ͕ŵĂĂƌůĂƚĞƌďůŝũǀĞŶĐĞůůĞŶǌŝĐŚŬŽƉŝģƌĞŶ
omdat je haren moeten groeien en omdat je nieuwe spieren krijgt en omdat sowieso alle cellen
steeds vernieuwd moeten worden.
^ůŝĚĞϵ͗<ŽƌƚĮůŵƉũĞŽǀĞƌŬŽƉŝģƌĞŶǀĂŶE
;KƉĞŶĚĞůŝŶŬͿ/ŬůĂĂƚŶƵĞĞŶŶŐĞůƐĮůŵƉũĞϸǌŝĞŶŽǀĞƌŚŽĞŚĞƚEǌŝĐŚŬŽƉŝĞĞƌƚ͘,ŽƵĚǁĞůŝŶũĞ
gedachten dat dit heeeel erg is uitvergroot!
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^ůŝĚĞϭϬ͗
Tot slot een paar interessante weetjes.

Sluit aan bij rekenen, zoals het werken met grote getallen. Laat de kinderen zelf
bedenken hoe de getallen met al die nullen uitgesproken worden!
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Je eigen DNA maken
Door veel brainstormen heb ik een les kunnen
ontwerpen om het abstracte begrip DNA heel
concreet te maken. De kinderen gaan hun eigen
DNA maken. Hierbij vormen de eigenschappen
ƵŝƚĚĞĞĞƌƐƚĞůĞƐ;ƵŝƚŚĞƚǁĞƌŬďůĂĚ͚KƉǁŝĞůŝũŬũŝũ
ŚĞƚŵĞĞƐƚ͛ͿĚĞďĂƐŝƐ͘ůŬǀĂŶĚĞǌĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
heb ik een kleurcode gegeven. Hierbij heb ik de
kleuren rood, geel, groen en blauw gebruikt.
In de wetenschap worden deze kleuren ook
ŐĞďƌƵŝŬƚŽŵŚĞƚEƚĞƐĐŚĞŵĂƟƐĞƌĞŶ͘
Je eigen DNA maken!

DNA

Opdracht. Je eigen DNA maken
“Jullie gaan je eigen DNA maken! En wel als volgt: jullie krijgen allemaal zo’n strook papier,
een heleboel plakkertjes en het werkblad ‘iedereen is uniek’. Vorige week hebben we een
aantal eigenschappen besproken. Jullie hebben ervaren dat iedereen uniek is, niemand uit
deze klas is hetzelfde als jij! Ik heb op dit werkblad al die eigenschappen staan en daarachter
staat een kleurcode. Die kleurcode zou je kunnen vergelijken met een gen uit het DNA. Deze
codes zijn alleen niet echt, ik heb ze verzonnen, maar als wij ze nu zo aanhouden, kunnen we
met de klas wel ons DNA vergelijken. Jullie krijgen van mij dadelijk ook zo’n blad. Je begint
met het doorstrepen van de kleurcode van de eigenschap die niet bij jou hoort. Daarna ga je
op deze strook de rondjes plakken. Die moeten wel precies in deze volgorde geplakt worden
en ze moeten ook heel netjes precies onder elkaar geplakt worden!
ůƐŝĞĚĞƌĞĞŶŬůĂĂƌŝƐŬĂŶŽŶĚĞƌůŝŶŐŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶŽĨĞƌĚĞǌĞůĨĚĞƐƚƌŽŬĞŶďŝũǌŝƩĞŶ͘
Natuurlijk is het antwoord NEE, want iedereen is uniek, dat hebben we de eerste les immers
al ontdekt en ervaren.
sŽŽƌďĞĞůĚEͲƐƚƌŽŽŬ͗

…………etc
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Het ’DNA-wie-is-het-spel’
Nadat de stroken gemaakt waren en we het kringgesprek afgesloten hadden, kwamen de kinderen
zelf met een idee. Ze wilden een spel doen met de DNA-stroken: het ‘DNA-wie-is-het-spel’. Ik
pak 1 strook DNA. Alle kinderen gaan op hun stoel staan. Door middel van de kleurcode lees
ŝŬǁĞůŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉĞƌŽƉĚŝƚEƐƚĂĂƚ͘/ĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞĚŝĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉŶŝĞƚŚĞĞŌŐĂĂƚǌŝƩĞŶ͘ŝƚ
ŚĞƌŚĂĂůŝŬŵĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƐƚƌŽŬĞŶƚŽƚĚĂƚĞƌŵĂĂƌĠĠŶŬŝŶĚŽǀĞƌďůŝũŌ͕ǁĂŶƚŝĞĚĞƌĞĞŶŝƐƵŶŝĞŬ͕ŐĞĞŶ
enkele strook is hetzelfde. De kinderen hadden dit zelf verzonnen. het bewijs dat ze goed hebben
begrepen dat iedereen uniek is. We hebben dit spel hierna nog heel vaak gespeeld in de klas. Ik
moest wel steeds onderaan beginnen, want de eerste vraag is zo voorspelbaar ‘Ben je een jongen
of meisje?’ en dat vonden de kinderen minder leuk!
EŬŽƉŝģƌĞŶ
De basis voor deze lessen is het wetenschappelijk
onderzoek ’Ziek van nieuwe foutjes in je DNA’.
/Ŷ Ěŝƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ǁŽƌĚƚ ďĞǁĞǌĞŶ ĚĂƚ ƟũĚĞŶƐ
het kopieerproces van het DNA foutjes kunnen
optreden. Deze foutjes kunnen leiden tot
nieuwe eigenschappen, talenten, ziekten en
dergelijke.
Door de kinderen hun eigen DNA-strook te laten
kopiëren ervaren ze zelf dat er inderdaad foutjes
ŬƵŶŶĞŶƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶƟũĚĞŶƐŚĞƚŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐ͘
Ze zullen daarmee de insteek van het onderzoek
beter begrijpen. Met deze basis kunnen de DNA kopiëren.
kinderen vervolgens na gaan denken over
ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ;ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕ƚĂůĞŶƚĞŶ͕ǌŝĞŬƚĞŶĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞͿĚŝĞǌĞďŝũǌŝĐŚǌĞůĨŽĨďŝũĂŶĚĞƌĞŶ
herkennen. We zullen hier in een kringgesprek dieper op in gaan.
Opdracht. Uitleg kopiëren eigen DNA
Je eigen strook DNA wordt in de lengte in tweeën geknipt. Je krijgt dan 2 smalle stroken.

Je plakt elke strook op een nieuwe brede strook en je gaat weer bijpassende kleuren
plakken:
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hŝƚĚĞǌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞůĞƐƐĞŶŚĂůĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚƵŶŝŶƐƉŝƌĂƟĞǀŽŽƌĚĞŽƉǌĞƚǀĂŶĞĞŶĞŝŐĞŶ
onderzoek. Zie hiervoor verder stappen 3 t/m 6.
,ĞƚEͲƉƌŽũĞĐƚůĞĞŌŝŶĚĞŬůĂƐ͘ŝƚŬŽŵƚŵĞĚĞĚŽŽƌĚĂƚĚĞƉůĂĂƚũĞƐǀĂŶĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚůĞƐŝŶĚĞ
ŐĂŶŐŚĂŶŐĞŶ͘sŽŽƌĂůĚĞůĂĂƚƐƚĞƉĂŐŝŶĂŵĞƚĂůůĞŐƌŽƚĞŐĞƚĂůůĞŶďůŝũŌŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶŐĞƐƉƌĞŬ͊sĞƌĚĞƌ
werken aan dit project vinden de meeste kinderen dan ook erg interessant. Met het kopiëren van
hun eigen DNA-strook hadden ze het idee dat ze zichzelf aan het kopiëren waren!
Ook deze les heb ik afgesloten met een evaluerend kringgesprek. Ik heb de volgende vragen
gesteld:
•
tĂƚŝƐĞƌŐĞďĞƵƌĚ͍ͬtĂƚŚĞďďĞŶǁĞŐĞĚĂĂŶ;EŝƐŐĞŬŽƉŝĞĞƌĚͿ͍
•
Is alles goed gegaan?
•
tĂƚǁĂƐůĂƐƟŐ͍
•
Waar kunnen fouten ontstaan?
Vervolgens hebben we gezamenlijk geconcludeerd: dit gebeurt in ons lichaam dus constant!
Iedereen was erg onder de indruk!
Plan

1
2
3

^ƚĂƉƉĞŶϯƚͬŵϲ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŚĞƚŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐ
DNA

De basis voor deze lessen is het wetenschappelijk onderzoek ‘Ziek door nieuwe foutjes in je
DNA’. Hiermee wordt bedoeld dat je andere eigenschappen dan je ouders of ziekten kunt
ŬƌŝũŐĞŶ͕ĚŽŽƌĚĂƚƟũĚĞŶƐŚĞƚŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐƐƉŽŶƚĂŶĞĨŽƵƚũĞƐŽŶƚƐƚĂĂŶ͘/ŬǁŝůĚĞĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚ
ŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐǀĂŶŚƵŶĞŝŐĞŶEůĂƚĞŶŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘
Aan het einde van de lessen van fase 2 merkte ik bij de kinderen enige weerstand tegen het
plakken van de DNA-stroken. Tot zover was dit geen probleem, omdat de kinderen echt met hun
eigen DNA bezig waren en de opdracht van het kopiëren nog overzichtelijk was. Voor stap 3 en
ƐƚĂƉϰŚĂĚŝŬŚĞƚƉůĂŶŽŵĞĞŶŽƉƟŵĂĂůŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐŽƉƚĞůĂƚĞŶǌĞƩĞŶ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĂĚĚĞŶŚƵŶ
eigen DNA al een keer gekopieerd. Hierbij hadden ze ervaren welke problemen dat kon opleveren
;ƚĞǁĞŝŶŝŐƉůĂŬƌŽŶĚũĞƐ͕ƐůĞĐŚƚĞƉůĂŬ͕ŵŽĞŝůŝũŬŽŵ
ŐŽĞĚĞǀŽůŐŽƌĚĞĂĂŶƚĞŚŽƵĚĞŶ͕ĞƚĐͿ͘,ĞƚůĞĞŬ
ŵŝũ ŵŽŽŝ Žŵ Ěŝƚ ƉƌŽĐĞƐ ƚĞ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ /Ŭ
snapte echter ook wel de tegenzin van enkele
kinderen: het was erg veel plakwerk… Wellicht
ǌŽƵŚĞƚďĞƚĞƌǌŝũŶŐĞŐĂĂŶĂůƐŝŬƐƟĐŬĞƌƚũĞƐŚĂĚ
toegepast. Maar die had ik niet en dan zou er
in het kopieerproces ook minder fout kunnen
ŐĂĂŶ;ĚŽŽƌĚĂƚĚĞƉůĂŬŐĞĞŶǀĂƌŝĂďĞůĞŵĞĞƌŝƐͿ͘/Ŭ
heb de kinderen nog wel enthousiast gekregen
om in groepjes een plan te maken voor een
ideaal kopieerproces. Leuk om de verschillende
uitvoeringen hierin te zien! Omdat ik merkte
dat de interesse niet meer zo groot was in met KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŚĞƚŽƉƟŵĂůĞŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐǀĂŶ
name het plakwerk, heb ik het presenteren en de DNA-stroken.
verbeteren niet meer laten uitvoeren.
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^ƚĂƉϳ͘sĞƌĚŝĞƉĞŶͬǀĞƌďƌĞĚĞŶ
ǆĐƵƌƐŝĞŶĂĂƌĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ,ƵŵĂŶĞ'ĞŶĞƟĐĂ
tĞǌŝũŶŵĞƚĚĞŬůĂƐŽƉĞǆĐƵƌƐŝĞŐĞǁĞĞƐƚŶĂĂƌĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ'ĞŶĞƟĐĂǀĂŶŚĞƚZĂĚďŽƵĚŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͘
Dit was een geweldige ervaring! Zowel kinderen als begeleidende ouders als leerkrachten waren
zeer onder de indruk. Meer over deze excursie wordt in de paragrafen 2.2.2 en 2.2.3 beschreven.
ůƐĂůƚĞƌŶĂƟĞĨǀŽŽƌĚĞƐƚĂƉƉĞŶϯƚŽƚĞŶŵĞƚϲŚĞďŝŬƐƚĂƉϳƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͘/ŬůŝĞƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬŝĞǌĞŶ
ŽĨǌĞĞĞŶǀĞƌŚĂĂůŽĨǀĞƌƐůĂŐǁŝůĚĞŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ŽĨ;ƚŽĐŚŶŽŐ͊ͿĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬũĞǁŝůĚĞŶŽƉǌĞƩĞŶ͘/Ŭ
heb ze ook laten kiezen of ze dit verhaal, verslag of onderzoek voor de klas wilden voorlezen of
presenteren. De basis van het verhaal, verslag of onderzoek moest te maken hebben met DNA
of wetenschap. De kinderen die wilden, konden gebruik maken van een werkblad dat ik gemaakt
had voor het schrijven van een verhaal, verslag of onderzoek. Hierin heb ik de verschillende fasen
van het schrijfproces uitgewerkt.
Er zijn verrassende verhalen en verslagen uitgekomen. Heel leuk om te lezen en een hele klus om
te beoordelen. Zeer de moeite waard! Ook het presenteren was erg gezellig. De kinderen vonden
het leuk om elkaars verhaal te horen. Er waren duidelijk meer kinderen die achteraf hadden willen
voorlezen, maar zij hadden niet geoefend. Een aanrader om een volgende keer de leerlingen weer
ƚĞůĂƚĞŶǀŽŽƌůĞǌĞŶ;ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶͿ͊

͞^ƵƉĞƌĚĂƚǁĞŝŶŚĞƚůĂďŵŽĐŚƚĞŶŬŝũŬĞŶ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
ǀĂůƵĂƟĞ
Zelf heb ik erg genoten en heel veel geleerd van het hele project. De samenwerking met
ŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵĞŶŚĞƚĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƟũĚĞŶƐĚĞůĞƐƐĞŶǌƵůůĞŶŵŝũŶŽŐůĂŶŐ
bij blijven. Ik heb ook gezien dat het voor de kinderen een zeer waardevol project was. Ze
ŚĞďďĞŶŬĞŶŶŝƐŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚĞĞŶǀŽŽƌŚĞŶŚĞůĞŶŝĞƵǁĞǁĞƌĞůĚ;ĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉͿĞŶĚĞĚĂĂƌďŝũ
ŚŽƌĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞĞŶŽŶƚĚĞŬŬĞŶĚĞĚĞŶŬǁŝũǌĞ͘ĞŝŶƚĞŐƌĂƟĞŵĞƚƚĂĂů;Ž͘Ă͘ŵŽŶĚĞůŝŶŐŝŶ
ĚĞŬƌŝŶŐŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĞŶƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬŝŶĚĞƐƚĞůŽƉĚƌĂĐŚƚͿĞŶƌĞŬĞŶĞŶ;ǁĞƌŬĞŶŵĞƚŐƌŽƚĞŐĞƚĂůůĞŶͿ
hebben meerwaarde gegeven aan het geheel.
Omdat het voor mij de eerste keer was dat ik op deze manier werkte en omdat ik in mijn eentje
dit project in mijn stageschool draaide, zijn niet alle mogelijkheden binnen dit project volledig
tot hun recht gekomen. Heel graag zou ik een vervolg hieraan geven waarbij ik meer aandacht
ǌŽƵ ƐĐŚĞŶŬĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ŽƉǌĞƩĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ EĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƟĞ ŵĞƚ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞ
ƉƌŽũĞĐƩĞĂŵůĞĚĞŶ͕ŚĞďŝŬŶŝĞƵǁĞŝŶƉƵƚŐĞŬƌĞŐĞŶĚŝĞŝŬŚŝĞƌǀŽŽƌŐĞďƌƵŝŬĞŶŬĂŶ͘

͞/ŬǀŽŶĚŚĞƚEͲƉƌŽũĞĐƚǌŽůĞƵŬĚĂƚŝŬŚĞƚŶŽŽŝƚŐĂǀĞƌŐĞƚĞŶ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
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2.2.2 Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ op ’t Holthuus
Yvonne Koldenhof (lerares basisschool ’t Holthuus)
Charèl Huisman (pabo-studente aan de HAN)

Wetenschap en Techniek op basisschool ’t Holthuus
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Onderzoekend leren en Reggio Emilia
,Ğƚ,ŽůƚŚƵƵƐŚĞĞŌĂůũĂƌĞŶŐĞĞŶŵĞƚŚŽĚĞƐŵĞĞƌǀŽŽƌďŝŽůŽŐŝĞ͕ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶĂĂƌĚƌŝũŬƐŬƵŶĚĞ͕
maar alle projecten worden zelf ontworpen met de zeven stappen van het onderzoekend leren
ĂůƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶƚĞƌŝŶƐƉŝƌĂƟĞ͘dŝũĚĞŶƐǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ͚ǁĞƌŬŵŝĚĚĂŐĞŶ͛ŬŽŵĞŶǁĞĂůƐƚĞĂŵďŝũĞůŬĂĂƌ
en bereiden we deze projecten grondig voor. We gebruiken ter voorbereiding het ZAB model.
Ğ͚͛ƐƚĂĂƚǀŽŽƌǌŝŶǀŽů͕ĚĞ͚͛ǀŽŽƌďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůĞŶĚĞ͚͛ǀŽŽƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘tĞŬŝũŬĞŶďŝũĞĞŶ
onderwerp wat wij als leerkrachten ‘zinvol’ vinden om te behandelen in een project. Hierbij
maken we onder andere gebruik van de kerndoelen van SLO Tule³. Daarnaast voorspellen wij wat
ĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͚ďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽů͛ǀŝŶĚĞŶĂĂŶĞĞŶďĞƉĂĂůĚŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͘ĞǌĞƚǁĞĞƐƉĞĞƌƉƵŶƚĞŶǌĞƩĞŶ
ǁĞŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌĞŶĚĂĂƌŬŽŵĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƵŝƚƌŽůůĞŶ͘ŽǌŽƌŐĞŶǁĞĞƌǀŽŽƌĚĂƚĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶŶŝĞƚ
alleen zinvol zijn maar de kinderen ook aanspreken. Van oudsher laten we ons tevens inspireren
door de visie van Reggio Emilia. We willen namelijk werken aan de ontwikkeling van het totale
kind. Een kind wil leren lezen, schrijven en rekenen, maar het wil ook de wereld echt leren
kennen! Waarom regent het? Hoe kan dat? Kan ik het 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
͚ǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐƐǀŽƌŵĞŶ͛ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟĞďĞŚŽĞŌĞƐĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͘
Wetenschap en techniekateliers
Sinds een aantal jaren zijn we ook gestart met wetenschap- en techniekateliers in zowel de
onder- als bovenbouw. In de ateliers worden de projecten uit de klassen op een technische en
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŵĂŶŝĞƌďĞůŝĐŚƚ͘ĞŚĞďďĞŶĞĞŶďĂƐŝƐŝŶƌŝĐŚƟŶŐǁĂĂƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƐƉƵůůĞŶŬƵŶŶĞŶ
vinden om hun verschillende ‘talen’ te uiten zoals een schildersezel, gereedschap en krijt. De
kinderen kunnen hier zelfstandig werken met diverse materialen, zoals Kapla en technisch Lego.
DĞƚĚĞǌĞĂƚĞůŝĞƌƐƉƌŽďĞƌĞŶǁĞƚĞǀĞŶƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐƚĞǀŝŶĚĞŶďŝũĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐ͘tĂŶŶĞĞƌ
er bijvoorbeeld een project over ‘Slakken’ 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.
Samenwerking met het Wetenschapsknooppunt
Dit is het tweede jaar dat we de samenwerking met het Wetenschapsknooppunt aan zijn gegaan.
Vorig jaar hebben wij het project: ‘Denkbeelden over het begin4’ van professor Ellen van Wolde
gedraaid in de groepen 5/6. Dit project was zo succesvol dat we graag opnieuw de uitdaging
wilden aangaan om een wetenschappelijk onderzoek een plek te geven binnen onze projecten.
ĞŬƌĂĐŚƚǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚŝƐŽŵƐĂŵĞŶƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉĂƌƟũĞŶ
waardoor de projecten nog meer de diepgang krijgen. We zijn blij dat het Wetenschapsknooppunt
ons weer de kans gaf om deze steun te krijgen.
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Het project
,ĞƚƉƌŽũĞĐƚŝƐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶŐƌŽĞƉϳͬϴǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐĞŶŽŵǀĂƩĞĞĞŶǌĞƐƚĂůůĞƐƐĞŶ
ǀĂŶϮƵƵƌ͕ǀĞƌĚĞĞůĚŽǀĞƌĂŶĚĞƌŚĂůǀĞŵĂĂŶĚƟũĚ͘
Doelstellingen
•
Aan het einde van stap 2 herkennen de kinderen erfelijke eigenschappen binnen hun eigen
familie.
•
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶůĞƌĞŶĞĞŶĐŽĚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶǀŽŽƌŚĞƚĚŽŽƌŐĞǀĞŶǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘
•
De kinderen kennen de begrippen ‘cel’, ‘chromosoom’ en ‘DNA’.
•
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬƌŝũŐĞŶďĞŐƌŝƉǀĂŶEĞŶǀĂŶǁĂƚĞƌǁŽƌĚƚŐĞĐŽĚĞĞƌĚŝŶĚĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞĐŽĚĞ͘
Kerndoelen
Mondeling onderwijs
2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŚĞƚƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶǀĞƌƐůĂŐ͕ŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶƵŝƚůĞŐ͕ŚĞƚŝŶƐƚƌƵĞƌĞŶĞŶďŝũŚĞƚ
discussiëren.
^ĐŚƌŝŌĞůŝũŬŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ϰ
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶŝŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞĞŶŝŶƐƚƌƵĐƟĞǀĞƚĞŬƐƚĞŶ͕
waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
Getallen en bewerkingen
26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen,
ďƌĞƵŬĞŶ͕ƉƌŽĐĞŶƚĞŶĞŶǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐĞŶŽƉŚŽŽĨĚůŝũŶĞŶƚĞĚŽŽƌǌŝĞŶĞŶĞƌŝŶƉƌĂŬƟƐĐŚĞƐŝƚƵĂƟĞƐ
mee te rekenen.
<ƵŶƐƚǌŝŶŶŝŐĞŽƌŝģŶƚĂƟĞ
54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
KƌŝģŶƚĂƟĞŽƉũĞǌĞůĨĞŶĚĞǁĞƌĞůĚ
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf
en anderen.
37 De kinderen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en
waarden.
ϰϭ ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞďŽƵǁǀĂŶƉůĂŶƚĞŶ͕ĚŝĞƌĞŶĞŶŵĞŶƐĞŶĞŶŽǀĞƌĚĞǀŽƌŵĞŶĨƵŶĐƟĞ
van hun onderdelen.
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>ĞĞƌĚŽĞůĞŶƚĞŶĂĂŶǌŝĞŶǀĂŶĚĞƐƚĂƉƉĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗
•
Onderzoek doen en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.
ͻ
KŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶŽƉǌĞƩĞŶ͘
ͻ
/ŶĨŽƌŵĂƟĞ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ Ƶŝƚ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ƚĂĂů͘ ŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ƚĞǀĞŶƐ ŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚ ůĞƌĞŶ
weergeven in een mindmap.
ͻ
'ĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǁĞƌŬĞŶŝŶŐƌĂĮĞŬĞŶĞŶƚĂďĞůůĞŶĞŶŚŝĞƌĐŽŶĐůƵƐŝĞƐƵŝƚƚƌĞŬŬĞŶ͘
•
Vragen stellen aan een deskundige.
•
Voorspellingen doen en verklaringen geven.
•
Voorwaarden voor eerlijk onderzoek herkennen en kunnen toepassen.
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/ŶƚĞŐƌĂƟĞŵĞƚĂŶĚĞƌĞǀĂŬŬĞŶ
ŝƚ ƉƌŽũĞĐƚ ŚĞĞŌ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĞĞŶ ůŝŶŬ ŐĞŵĂĂŬƚ ŵĞƚ tĞƌĞůĚŽƌŝģŶƚĂƟĞ͘ Ğ ǀĂŬŬĞŶ ĞǆƉƌĞƐƐŝĞ͕
ƐŽĐŝĂĂůͲĞŵŽƟŽŶĞůĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ;^KͿ͕ĮůŽƐŽĮĞ͕ƌĞŬĞŶĞŶĞŶƚĂĂůŬǁĂŵĞŶŽŽŬĂĂŶďŽĚ͘^ŽŵŵŝŐĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶǀĞƌǁĞƌŬƚĞŶŝŵŵĞƌƐŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŝŶƚĂďĞůůĞŶĞŶŐƌĂĮĞŬĞŶ͘'ĞĞŶƚĂĂŬƵŝƚŚĞƚ
ƌĞŬĞŶďŽĞŬŬĂŶĚĞǌĞƚǁĞĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůůĞƌĞŶĨƵŶĐƟŽŶĞůĞƌĂĂŶďŝĞĚĞŶĚĂŶŚŽĞĚĞǌĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶĞƌŵĞĞĂĂŶĚĞƐůĂŐŐŝŶŐĞŶ͘YƵĂ^KŬǁĂŵĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬďĞŐƌŝƉƉĞŶǌŽĂůƐ͚ĂŶĚĞƌƐǌŝũŶ͛ĞŶ
͚ŽŽƌĚĞůĞŶ͛ŶĂĂƌďŽǀĞŶ͘ĞůĂŶŐƌŝũŬĞƚŚĞŵĂ͛ƐŽŵƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶƟũĚĞŶƐĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬƉƌŽũĞĐƚŽŵĚĂƚ
zeer persoonlijke verhalen en ervaringen naar boven komen, zoals ziekten in de familie of uiterlijke
ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ͘dŝũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŬǁĂŵǀŽŽƌĂůŚĞƚǀĂŬ͚ĞǆƉƌĞƐƐŝĞ͛ŶĂĂƌǀŽƌĞŶ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
mochten allemaal zelf kiezen op welke manier ze hun onderzoek presenteerden. Uiteindelijk
ŬŽǌĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽŽƌĞĞŶůŝĞĚ͕ĞĞŶďĞĞůĚĞŶĚǁĞƌŬƐƚƵŬ͕ĞĞŶĮůŵ͕ĞĞŶƚŽŶĞĞůƐƚƵŬ͕ĨŽƚŽ͛Ɛ͕ĞŶǌ͘
Allemaal ‘talen’ waarmee kinderen ook kunnen communiceren, maar die vaak vergeten worden!
Taal kwam naar voren in de verwerking van hun onderzoeksresultaten en de voorbereiding van
het onderzoek. Brieven moesten er bijvoorbeeld gestuurd worden naar de begeleiders van de
kinderen met de vraag of er een interview in de klas gehouden mocht worden. De kinderen
ůĞĞƌĚĞŶŚŽĞǌĞĚĞǌĞďƌŝĞĨƌĞĚĞůŝũŬĨŽƌŵĞĞůŬŽŶĚĞŶŽƉǌĞƩĞŶ͘<ŽƌƚŽŵ͕ŐĞŶŽĞŐŝŶƚĞŐƌĂƟĞŵĞƚĂŶĚĞƌĞ
vakken!
DNA in de gehele bovenbouw!
Toen de andere klassen hoorden dat we in de groep 7/8 een project over ‘Uniek door foutjes in
het DNA’ gingen uitvoeren waren de begeleiders gelijk enthousiast om ook aandacht te besteden
aan het onderwerp DNA. Zo stonden de maanden maart en april in het teken van DNA in de
ŐĞŚĞůĞďŽǀĞŶďŽƵǁ͘ůůĞĞŶŐƌŽĞƉϳͬϴŚĞĞŌŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶĚĂĐŚƚďĞƐƚĞĞĚĂĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶ,ĂŶ
Brunner en Joris Veltman.

?

^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞƚŚĞŵĂ͚E͚

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞůĞƌĂƌĞƐĮůŵƉũĞ
ϮϬϮ͘^ƚĂƉϭ͗/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ͘
Kinderen vertellen ervaringen
Het is vrijdagmiddag… Normaal gonst het al van de energie in groep 7/8 en nu helemaal! Ze
hebben namelijk gehoord dat ze mogen deelnemen aan een wel heel spannend project: een
wetenschappelijk onderzoek is het uitgangspunt. Een aantal kinderen herinnert zich nog het
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‘Denkbeelden project’ van vorig jaar en weet
te vertellen dat het een bijzonder project gaat
worden.
We starten het project in de gemeenschapsruimte
binnen de school. De kinderen staan daar als
een groep. Ik vertel dat ik eigenschappen op
ga noemen en als de kinderen zich herkennen
mogen ze aansluiten bij kinderen met dezelfde
eigenschap. Wie kan zijn of haar tong rollen? Als
je je armen over elkaar doet, welke arm ligt dan
boven? Heb je licht of donker haar? Al snel wordt
de groep in steeds kleinere groepjes opgesplitst.
Sarah staat al snel helemaal alleen en meerdere Spel ‘Iedereen is uniek!’
kinderen volgen haar. Twee meiden blijven na
alle vragen nog bij elkaar in een groep. Hoe kan dat? En wat zegt dat over hun eigenschappen?
Welke eigenschappen hebben ze niet gemeen?
sŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐƟũĚĞŶƐŚĞƚƐƉĞůďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϬϯ͘^ƉĞů͗/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐƵŶŝĞŬ͊

We gaan terug naar de klas en bespreken wat dit spel nu zegt over ons. De kinderen merken op
dat iedereen anders is en dus uniek! ‘’Van je ouders krijg je DNA, van je vader en moeder, dat
wordt gemixt, dus ben je uniek!’’ De meiden vinden het raar dat ze zoveel dezelfde eigenschappen
hebben terwijl ze niet dezelfde vader en moeder hebben. Iemand merkt op dat het bijzonder is
dat Daan en Floris, die achterneven zijn, snel van elkaar gesplist waren. En dat is toch familie?
ůƐŶĞůŐĂĂƚŚĞƚŐĞƐƉƌĞŬŽǀĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĚŝĞũĞŬƵŶƚĞƌǀĞŶǀĂŶũĞŽƵĚĞƌƐ͘,ĞƚǁŽƌĚƚŽŶƌƵƐƟŐ
ŝŶĚĞŬƌŝŶŐĞŶŝŬŵĞƌŬĚĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶďĞŚŽĞŌĞŚĞďďĞŶŽŵĂůůĞƌůĞŝĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶĞŶǀƌĂŐĞŶƚĞ
delen over erfelijke eigenschappen. ‘’Mijn opa en oma hebben allebei bruin haar en hebben
een zoon gekregen met rood haar, hoe kan dat?’’ Iemand vermoedt dat de ene haarkleur dan
wel sterker zal zijn dan het andere. ‘’Mijn ouders hebben geen dyslexie maar ik wel, hoe kan
ĚĂƚ͍͛͛ĞŶƉĂĂƌŬŝŶĚĞƌĞŶĚĞŶŬĞŶĚĂƚĚǇƐůĞǆŝĞĞĞŶĂĂŶƚĂůŐĞŶĞƌĂƟĞƐŽǀĞƌƐůĂĂƚĞŶǀƌĂŐĞŶŽĨŚĂĂƌ
ŽƉĂŽĨŽŵĂŵŝƐƐĐŚŝĞŶĚǇƐůĞǆŝĞŚĂĚĚĞŶ͍͚͛DŝũŶǌƵƐũĞŚĞĞŌĞĞŶďůĂƵǁĞŶĞĞŶŐƌŽĞŶŽŽŐ͕ŚŽĞŬĂŶ
dat?’’ Allemaal willen de kinderen hun mysterieuze verhalen over bijzondere eigenschappen in
de familie delen binnen de kring. Ik verwacht dat dit onderwerp ’s avonds aan de keukentafel de
nodige vragen zal oproepen…
sŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϬϰ͘<ƌŝŶŐŐĞƐƉƌĞŬŽǀĞƌŝĞĚĞƌĞĞŶŝƐƵŶŝĞŬ͘

Op wie lijk jij het meest?
Ik geef de kinderen huiswerk mee voor thuis. De kinderen mogen een mini-onderzoek doen om
te kijken op welk familie lid zij het meest lijken. Ze mogen hiervoor het werkblad: ‘Op wie lijk jij
het meest?’ gebruiken.
De kinderen mogen tevens onderzoeken of zij een ‘erfelijke eigenschap’ hebben die niemand
ŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞŚĞĞŌ͊>ŝũŬũĞŽƉũĞǀĂĚĞƌ͍>ĂĐŚũĞŶĞƚĂůƐũĞŽŵĂ͍,ĞďũĞŝĞƚƐǁĂƚŶŝĞŵĂŶĚŝŶũĞ
ĨĂŵŝůŝĞŚĞĞŌ͍KŽŬĚĞǌĞŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞĞŌǀĞĞů͚ƌĞƵƌŝŶŐ͛ŝŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐŽŶǌĞŶǀĂŶĂůůĞ
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openbaringen en vragen. De ene na de andere bijzondere eigenschap passeert de kring. Het doel
van deze opdracht is dat de kinderen erachter komen dat ze misschien eigenschappen hebben die
bij geen van de familieleden te zien is. Zo kunnen we na gaan denken over hoe dat kan.
ĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌĚĞƌĞĂĐƟĞƐŝŶĚĞŬůĂƐ͍ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϬϱ͘KƉĚƌĂĐŚƚ͗KƉǁŝĞůŝũŬ
je het meest?
dĞŶƐůŽƩĞǀĞƌƚĞůŝŬǁĂĂƌǁĞŵĞƚĚŝƚƉƌŽũĞĐƚŶĂĂƌƚŽĞŐĂĂŶ͘ŝƚŝƐǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ
omdat je ze dan als het ware al ‘focust’ op het onderzoek dat ze op een gegeven moment zelf
ŵŽĞƚĞŶŐĂĂŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘ĞĮůƚĞƌĞŶĚĂŶŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞĨĂƐĞƐĂůƐŚĞƚǁĂƌĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶŬƵŶŶĞŶ
gerichter de verkenningsfase ingaan. In dit project gaan we het over ‘fouten’ in DNA gaan hebben.
Iedereen maakt wel eens foutjes, de natuur, maar wij ook! Wij gaan in dit project uitzoeken of
en hoe dit gebeurt en nadenken over hoe dit tot ziektes kan leiden.
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵŽŐĞŶǌĞůĨĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶĞŶĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚǁŽƌĚƚŽŶǌĞ
kennis getest in een echt DNA-lab!

DNA

DNA-vragenstreng
Ik introduceer de ‘DNA-vragenstreng’. Dit is een
variant op het ‘wel en niet weten bord’. Op één
streng kunnen de kinderen bijhouden wat ze al
weten over DNA en de andere streng is bedoeld
voor de vragen waar ze nog antwoord op willen
hebben. Deze nemen we aan het eind van het
project mee voor de wetenschappers! ‘Zijn
ƐůĞĐŚƚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŽŽŬĨŽƵƚũĞƐŝŶũĞE͍͕͛
͚,ĞĞŌ , ŽŽŬ ŵĞƚ E ƚĞ ŵĂŬĞŶ͍͕͛ ͚DŝũŶ
ǀĂĚĞƌŚĂĚǀƌŽĞŐĞƌďůŽŶĚŚĂĂƌĞŶŶƵďƌƵŝŶŚĂĂƌ͕
ŚŽĞŬĂŶĚĂƚ͕͛͛sĞƌĂŶĚĞƌƚũĞE͍͕͚͛,ŽĞǌŝĞƚE
er van heel dichtbij uit?’. Het is de bedoeling dat
we elke les deze vragenstreng ‘updaten’. Op
welke vragen hebben we antwoord gekregen
en welke vragen komen erbij?

De DNA-vragenstreng.

sŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐ͗ďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϬϲ͘EͲǀƌĂŐĞŶƐƚƌĞŶŐďŝũƐƚĂƉϭ͘
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Stap 2. DNA Verkennen

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞůĞƌĂƌĞƐ
ĮůŵƉũĞϮϬϳ͘^ƚĂƉϮ͗sĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
Stamboommuur!
Al snel stromen er foto’s binnen van vaders en moeders van de kinderen uit 7/8. Sommige kinderen
ŚĞďďĞŶĨŽƚŽ͛ƐŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶǀĂŶŚƵŶŽƵĚĞƌƐŽƉĚĞǌĞůĨĚĞůĞĞŌŝũĚĂůƐǌŝũŶƵ͘ŶĚĂŶŝƐŚĞƚƌĂĚĞŶ
geblazen. Van wie denken jullie dat deze moeder is? Van wie is deze oma? Sommige kinderen
ůŝũŬĞŶƐƉƌĞŬĞŶĚŽƉŚƵŶŵŽĞĚĞƌŽĨǀĂĚĞƌŝŶĚĞǌĞůĨĚĞůĞĞŌŝũĚ͘DŝŬĞ͕ĚĞďĞŐĞůĞŝĚĞƌǀĂŶŐƌŽĞƉϳͬϴ͕
hangt alle foto’s op waardoor er een grote stamboommuur in de klas ontstaat.
Gedurende de week word ik in de gang constant aangesproken door de kinderen over het project:
͚͛zǀŽŶŶĞ͕ŬŝũŬĞĞŶƐŶĂĂƌĚĞǌĞĨŽƚŽǀĂŶŵŝũŶŵŽĞĚĞƌ͕ŐĞŬŚĂĂƌŚĂĚǌĞŚğ͕͚͊͛͛͛sĂŶǁŝĞŝƐĚŝƚĚĞǀĂĚĞƌ͕
denk je?’’. De kinderen hebben zichtbaar plezier in het delen van deze familiefoto’s. Ik merk dat
het veel losmaakt in de groep.
Op vrijdagmiddag hebben alle kinderen hun huiswerkopdracht van vorige week bij de hand. Ik kom
erachter dat de kinderen veel in gesprek zijn gegaan thuis. Alle eigenschappen werden thuis bij
elkaar gecheckt en oma’s werden opgebeld met de vraag welke duim boven is als opa de handen
ŝŶĞůŬĂĂƌŚĞĞŌ͘ŶĚĂŶĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞƐǀĂŶŚƵŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ŶŶĞǀĞƌƚĞůƚĚĂƚĞƌĂůƟũĚ
tegen haar wordt gezegd dat ze zoveel op haar vader lijkt. Maar door de opdracht is ze erachter
ŐĞŬŽŵĞŶĚĂƚǌĞũƵŝƐƚŵĞĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŵĞƚŚĂĂƌŵŽĞĚĞƌĚĞĞůƚ͘ŚĂƌůŽƩĞǁĂƐǀĞƌƌĂƐƚĚŽŽƌĚĞ
ŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐĚĂƚŚĂĂƌďƌŽĞƌƚũĞƉƌĞĐŝĞƐĚĞǌĞůĨĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŚĞĞŌĂůƐǌŝũǌĞůĨ͘
WŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽǀĞƌE
sŝĂĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǁŽƌĚĞŶĚĞďĞŐƌŝƉƉĞŶE͕ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶĞŶĐĞůŬĞƌŶǀĞƌŬĞŶĚ
;ǌŝĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚŝŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘Ϯ͘ϭŽƉƉĂŐŝŶĂϱϮͿ͘/ŬůĂĂƚĞĞŶƉůĂĂƚũĞǀĂŶ
ĚĞĐĞůŬĞƌŶǌŝĞŶĞŶǀƌĂĂŐǁĂƚŚŝĞƌŝŶǌŽƵǌŝƩĞŶ͚͛͘ŝĞĚŝŶŐĞŶĚŝĞŽƉĞĞŶyůŝũŬĞŶ͕ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŶ͊͛͛͘
Iemand voegt daar aan toe: ‘’Cellen kunnen ook uit elkaar gaan. Ze worden eerst groter en dan
daarna gaan ze uit elkaar. Slechte cellen veroorzaken ziekten en goede cellen vechten tegen de
slechte cellen”. ‘’DNA bestaat uit allemaal van die streepjes’’. De kinderen delen hun concepten
over de verschillende begrippen. Ik sta versteld van de kennis van sommige kinderen over dit
ingewikkelde thema. Met een bolletje wol symboliseer ik de structuur van een DNA streng.
Waarom zou het DNA op deze manier zijn opgebouwd? De kinderen zien dat het belangrijk is dat
ĂůůĞĞƌĨĞůŝũŬĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞƐůĂŐĞŶǌŽĚĂƚĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵĂŬŬĞůŝũŬ
‘gelezen’ kan worden.
ĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌĚĞƌĞĂĐƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŽƉĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͍ĞŬŝũŬĚĂŶĮůŵƉũĞϮϬϴ͘
ZĞĂĐƟĞƐŽƉĚĞEͲƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘
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Werken in het atelier
Inmiddels is het wetenschap- en techniekatelier op de gang veranderd in een DNA-atelier. Hier
liggen allerlei opdrachten en materialen zodat de kinderen de komende week het begrip DNA
zelfstandig kunnen verkennen in verschillende ‘talen’. De kinderen kunnen onder andere van
ůĞŐŽďůŽŬŬĞŶEͲƐƚƌĞŶŐĞŶďŽƵǁĞŶ͕EͲƉƵǌǌĞůƐŽƉůŽƐƐĞŶ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚƐŝƚĞƐďĞǌŽĞŬĞŶ͕ƉƌŽĞłĞƐ
ƌŽŶĚŽŵǀŝŶŐĞƌĂĨĚƌƵŬŬĞŶĚŽĞŶ͕ŬƌĂůĞŶƉůĂŶŬĞŶŬŽƉŝģƌĞŶ;ŽŵŚĞƚŬŽƉŝģƌĞŶǀĂŶĚĞĐĞůůĞŶŶĂƚĞ
ďŽŽƚƐĞŶͿĞŶǌŽǀŽŽƌƚ͘;ĞǌĞĞŶĂŶĚĞƌĞǀĞƌŬĞŶŶŝŶŐƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞůĞƌĂƌĞŶǀĂŶĚĞ
>ĂŶƚĞĞƌŶĞƵŝƚǀŽĞƌŝŐďĞƐĐŚƌĞǀĞŶŝŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘Ϯ͘ϯͿ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬůŝŐŐĞŶĞƌŽŽŬŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞďŽĞŬĞŶ
ǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŚĞƚďĞƐƚĞŝŶǌŝĐŚŽƉŶĞŵĞŶ͘ĞŵĞĞƐƚĨĂǀŽƌŝĞƚĞ
ĞŶůƵĚŝĞŬĞŽƉĚƌĂĐŚƚǁĂƐƚŽĐŚǁĞůĚĞĐƌĞĂƟĞǀĞŽƉĚƌĂĐŚƚĚŝĞŝŶŚĞƚĂƚĞůŝĞƌůĂŐ͚͗͛,ŽĞǌŽƵŚĞƚŬŝŶĚ
van meester Mike en zijn vriendin Deborah eruit komen te zien?’’ Een goed voorbeeld van een
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĚŝĞǌŽǁĞůǌŝŶǀŽůĂůƐďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůŝƐǀŽŽƌĚĞǌĞďŽǀĞŶďŽƵǁŐƌŽĞƉ͘

Projecthoek in de klas.

Opdracht. Je eigen DNA maken
KŽŬŚĞďďĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚƵŶĞŝŐĞŶEͲƐƚƌŽŽŬŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚŐĞŬůĞƵƌĚĞƐƟĐŬĞƌƐ͘sŽŽƌŵĞĞƌ
ƵŝƚůĞŐŽǀĞƌĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚ͚:ĞĞŝŐĞŶEŵĂŬĞŶ͛ǌŝĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘Ϯ͘ϭƐƚĂƉϮsĞƌŬĞŶŶĞŶ;ƉĂŐŝŶĂϱϳͿ͘
Voor een kijkje in de klas terwijl de kinderen hun eigen DNA aan het maken zijn, bekijk
ĮůŵƉũĞϮϬϵ͘,ĞƚƉůĂŬŬĞŶǀĂŶũĞĞŝŐĞŶEͲƐƚƌŽŽŬ͘
DNA-vragenstreng
Als ik naar de DNA-vragenstreng verwijs, kunnen we
tot grote vreugde van de kinderen wat antwoorden
geven op een aantal vragen die we in de vorige
ůĞƐƐƚĞůĚĞŶ͊ŽŽƌĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĞŶĚĞ
atelieropdrachten kunnen de kinderen nu goed
vertellen en verbeelden hoe DNA er van dichtbij
uitziet. Ook zijn ze erachter gekomen dat DNA zich
ĐŽŶƟŶƵŬŽƉŝĞĞƌƚ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞůŬĞĐĞůŝĚĞŶƟĞŬŝƐ͊,Ğƚ
verandert dus niet! Behalve als er foutjes ontstaan
in het kopiëren.
Wat we nog willen weten…
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Mindmap maken
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶǀĞĞůŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚŽƚǌŝĐŚŐĞŶŽŵĞŶ͘dŝũĚŽŵĚĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞŶ
ĞŶďĞĞůĚĞŶĚŽŵƚĞǌĞƩĞŶŝŶĞĞŶŵŝŶĚŵĂƉ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽƌŵĞŶƚǁĞĞƚĂůůĞŶ͘/ĞĚĞƌƚǁĞĞƚĂůĚŽĞƚ
samen onderzoek en maakt mindmaps. De kinderen weten dat ze de mindmaps maken om hier
ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐƵŝƚƚĞĚŝƐƟůůĞƌĞŶ͘
sŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐ͕ďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϭϭ͘DŝŶĚŵĂƉŵĂŬĞŶ͗tĂƚǁĞƚĞŶǁĞĂů
over DNA?

68

DNA

Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ de klas in!

69

DNA

Plan

1
2
3

^ƚĂƉϯ͘,ŽĞŬƵŶũĞǌĞůĨĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽǀĞƌ͚E͛ŽƉǌĞƩĞŶ͍

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞůĞƌĂƌĞƐĮůŵƉũĞ
ϮϭϮ͘^ƚĂƉϯ͗KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ͘
Onderzoeksmap
Tijd om zelf aan de slag te gaan! We merken dat de kinderen hier na twee vrij inhoudelijke lessen
echt aan toe zijn. De kinderen krijgen allemaal een onderzoekslogboek waarin ze stapsgewijs
ŚƵŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŬƵŶŶĞŶŐĂĂŶŽƉǌĞƩĞŶĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘ůŬĞƐƚĂƉƐƚĂĂƚƵŝƚǀŽĞƌŝŐďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘
Een onderzoek start natuurlijk vanuit een onderzoeksvraag, maar waar moet een goede
onderzoeksvraag allemaal aan voldoen?
Onderzoekbare vragen bedenken
hŝƚĞƌǀĂƌŝŶŐǁĞƚĞŶǁŝũŽƉ͛ƚ,ŽůƚŚƵƵƐĚĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚĞƌŐůĂƐƟŐǀŝŶĚĞŶŽŵŐŽĞĚĞ͚ŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĂƌĞ͛
vragen te bedenken. De kinderen hebben hiervoor verschillende vaardigheden nodig die vanaf
de kleuterbouw in een leerlijn ontwikkeld moeten worden. Maar op welke manier geef je deze
vaardigheden een plek in je onderwijs? Welke vaardigheden laat je de kinderen eigen maken?
ĞŶǌŽĞŬƉƌŽĐĞƐǁĂĂƌǁĞŽƉƐĐŚŽŽůŶŽŐŵŝĚĚĞŶŝŶǌŝƩĞŶ͊/ŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵŚĞďďĞŶǁĞďĞƐůŽƚĞŶ
om duidelijke ‘eisen’ te stellen aan de onderzoeksvragen:
•
Het antwoord op de vraag mag nog niet bekend bij hen zijn;
•
Het antwoord moet te vinden zijn;
•
Een vraag moet niet te ‘smal’ en ‘gesloten’ zijn;
•
ĞǀƌĂĂŐŵŽĞƚĚŽŽƌŵĞƟŶŐĞŶ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŶŽĨƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽĨĐƌĞĂƟĞǀĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐƚĞ
beantwoorden zijn;
•
,Ğƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŵŽĞƚ ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌ ǌŝũŶ͕ ŝŶ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ ƟũĚ ĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ
materialen.
In de onderzoeksmap staat per stap vermeld
ǁĂƚĚĞďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞƟũĚŝƐ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬƌŝũŐĞŶ
ĞĞŶƟũĚƐďĞƐƚĞŬǀĂŶƚǁĞĞǁĞŬĞŶŽŵĞĞŶƉůĂŶ
te maken en uit te voeren. Tevens vindt er
een ‘testronde’ plaats waarin de kinderen hun
onderzoek kunnen presenteren aan een andere
groep en eventueel hun onderzoek kunnen
aanpassen of verbeteren.

Samen aan de slag in de onderzoeksmap.
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tĂĂƌůĞƚũĞŽƉĂůƐũĞĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĂĂƚŽƉǌĞƩĞŶ͍
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝƩĞŶŵĞƚŚƵŶƉƌĂĐŚƟŐĞŵŝŶĚŵĂƉƐŽǀĞƌEǀŽŽƌŚƵŶŶĞƵƐ͘ůůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞǌĞ
ĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶǁĞŬĞŶƚŽƚǌŝĐŚŚĞďďĞŶŐĞŶŽŵĞŶƐƚĂĂƚĞƌŝŶŐĞŢůůƵƐƚƌĞĞƌĚŵĞƚƉƌĂĐŚƟŐĞƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͕
een vrolijk geheel.
De kinderen kunnen uit drie verschillende thema’s kiezen voor hun onderzoek:
• &ŽƵƚũĞƐƟũĚĞŶƐŚĞƚŬŽƉŝģƌĞŶ͖
• KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŝŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ;ďŝŶŶĞŶũĞĨĂŵŝůŝĞ͕ƐĐŚŽŽů͕ũĞŬůĂƐĞƚĐ͘Ϳ͖
• KŶƚǁĞƌƉĞĞŶŬŶƵƚƐĞůǁĞƌŬƐƚƵŬǁĂĂƌŝŶǀĞĞůŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝŶŽƉŐĞƐůĂŐĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘ŝƚŵŽĞƚ
ĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŚĞďďĞŶǀĂŶĞĞŶEͲƐƚƌĞŶŐ͗ŇĞǆŝďĞůĞŶůĂŶŐ͘
We hebben het knutselwerkstuk toegevoegd om meerdere redenen. Op deze manier spreek
je de kinderen aan die visueel sterker zijn. Via deze manier verbeelden ze de theorie immers
in een knutselwerkstuk. Tevens proberen we op ’t Holthuus naast onderzoekend leren ook het
ŽŶƚǁĞƌƉĞŶĚůĞƌĞŶŝŶƚĞǌĞƩĞŶďŝŶŶĞŶŽŶƐtĞƌĞůĚŽƌŝģŶƚĂƟĞŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
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De kinderen hadden snel een keuze voor een bepaald thema gemaakt. De stap om vanuit hier
ĞĞŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐƚĞďĞĚĞŶŬĞŶŝƐĞĞŶƐƚƵŬůĂƐƟŐĞƌ͘/ŬďĞŶĂĚƌƵŬĚĂĂƌŽŵĚĞƚŚĞŽƌŝĞĚŝĞ
in hun onderzoeksverslag staat over ‘soorten onderzoeksvragen’. Deze soorten onderzoek passen
bij uitstek bij dit DNA-project. We kunnen immers niet ‘echt’ DNA-onderzoek uitvoeren in ons
ĞŝŐĞŶĂƚĞůŝĞƌĞŶŵŽĞƚĞŶĚƵƐĐƌĞĂƟĞĨǌŝũŶŝŶŚĞƚďĞĚĞŶŬĞŶǀĂŶǀƌĂŐĞŶ5;ǌŝĞŚŽŽĨĚƐƚƵŬϭǀŽŽƌŵĞĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶͿ͘
Door de kinderen te laten kiezen uit één van deze soorten onderzoek kunnen we de vragen meer
voor ze ‘inkaderen’. Per vraag heb ik een voorbeeld gegeven en besproken met de kinderen.

sŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐ͕ďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϭϯ͘ŝƐĞŶǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘

Tabel 1. Soorten onderzoeken
Soort onderzoek

Voorbeeld onderzoeksvraag

Vergelijkingsonderzoeken
Verschillen en overeenkomsten
Welke verschillen……?
Welke overeenkomsten…..?

Welke eigenschappen heb ik die niemand in
ĚĞĨĂŵŝůŝĞŚĞĞŌ͍

Gevolgenonderzoek
Eerlijk vergelijken
Wat gebeurt er als…..?

Wat gebeurt er met een taart als er een fout
in het recept staat? Is iedere fout even erg of
kan de taart er ook lekkerder door smaken?

Oorzakenonderzoek
Doelgericht zoeken
Hoe kun je…..?

Hoe kun je een DNA-code goed doorgeven
zonder kopieerfoutjes te maken?
;&ůƵŝƐƚĞƌƐƉĞůůĞƚũĞƐ͕ƐƚƌŽŬĞŶƉůĂŬŬĞŶͿ͘

Knutselonderzoek

We gaan op zoek naar een stevige ‘drager’
ǁĂĂƌũĞǀĞĞůŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝŶŽƉŬĂŶƐůĂĂŶ͘

Meetonderzoek

Hoeveel….? Hoeveel kinderen met dyslexie
hebben wij op school?
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Onderzoeksvraag zo scherp mogelijk formuleren
ĞƚŚĞŽƌŝĞŽǀĞƌĚĞƐŽŽƌƚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶŐĞĞŌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞĞƌŚĂŶĚǀĂƩĞŶĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞ
vragen worden al snel bedacht. Veel groepjes komen met zeer zinvolle vragen. Ik benadruk dat
ze zich ook moeten afvragen of de vragen betekenisvol voor hen zijn. Ik wil de komende twee
weken graag groepjes zien die vol enthousiasme en overgave aan hun onderzoek willen werken!
Zien ze er zelf de uitdaging in of hebben ze een vraag die alleen maar ‘zinvol’ is?
Lieke en Mees komen met een mooi voorbeeld
van een zinvolle en betekenisvolle onderzoeksvraag. Ze hebben gehoord dat er op de school
naast ons een jongen zit met het syndroom van
Down. Ze willen graag een interview houden
met de ouders van deze jongen om erachter te
komen of deze ziekte ontstaan is door een foutje
in het DNA of dat het erfelijk is. Ik zie hun ogen
ŐůƵŶĚĞƌĞŶĞŶŝŬďĞŵĞƌŬŚƵŶŵŽƟǀĂƟĞŽŵŵĞƚ
deze vraag de komende weken aan de slag te
gaan!
ĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶƚƵƐƐĞŶ͚ŽƉǌŽĞŬǀƌĂŐĞŶ͛;ǀŝĂďŝũͲ
Discussie over de onderzoeksvraag.
ǀŽŽƌďĞĞůĚ'ŽŽŐůĞͿĞŶ͚ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ͛;ǁĂĂƌ
ũĞĞĐŚƚĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǀŽŽƌŵŽĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶͿǁŽƌĚĞŶŶŽŐƵŝƚŐĞůĞŐĚĞŶƐƚĂƉǀŽŽƌƐƚĂƉŬŽŵĞŶĚĞ
kinderen ieder op een mooie onderzoeksvraag. Op een vrijdagochtend nodig ik elk tweetal uit
om hun onderzoeksvraag met mij te delen en eventueel nog ‘scherper’ te formuleren.
ĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌŚĞƚŽǀĞƌůĞŐƚƵƐƐĞŶzǀŽŶŶĞĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͍ĞŬŝũŬĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞƐ͗
214. Overleg onderzoeksopzet: Is je oogkleur veranderd sinds je een baby was?
215. Overleg onderzoeksopzet: Welke eigenschappen komen het meeste voor op
school?
Een greep uit de onderzoeksvragen die zijn ontstaan:
• Hoeveel kinderen in onze klas hebben een erfelijke ziekte in de familie?
• Welke eigenschappen komen het meest voor in onze klas? Hoe ziet dus het 'portret' van de
gemiddelde leerling uit onze klas eruit?
• ,ŽĞǌŝĞƚĞĞŶĐĞů;ŬĞƌŶͿĞƌŽŶĚĞƌĞĞŶŵŝĐƌŽƐĐŽŽƉƵŝƚ͍,ŽĞǌŝĞƚŵŝũŶƐƉĞĞŬƐĞůĞƌƵŝƚ͍
• ,ĞĞŌƌĂŵŚĞƚƐǇŶĚƌŽŽŵǀĂŶŽǁŶĚŽŽƌĞĞŶΖĨŽƵƚũĞΖŝŶǌŝũŶE͍/ŶƚĞƌǀŝĞǁŵĞƚůƐ͕ǌŝũŝƐ
ϰϵũĂĂƌĞŶŚĞĞŌĞĞŶǌŽŽŶŵĞƚŚĞƚƐǇŶĚƌŽŽŵǀĂŶŽǁŶ͘
• Hoe maken we een opbergsysteem waar we het DNA van onze klas in kunnen opslaan?
• Hoeveel procent van de kinderen wil door middel van hun DNA te zien krijgen of ze een ziekte
krijgen waar ze dood aan kunnen gaan? En hoeveel procent van de begeleiders van school?
• Hoe gaat het kindje van meester Mike en Deborah eruit zien?
• Welke eigenschappen komen het meest voor op school? Is de tongrol bij kleuters al
ontwikkeld?
• Onderzoek gebaseerd op het televisie programma: ''Wat als?'' Wat als... DNA niet zou
bestaan? Wat als... iedereen gehandicapt zou zijn? Wat als... er alleen maar meisje waren?
tĂƚĂůƐ͘͘͘ŝĞĚĞƌĞĞŶĨŽƵƚũĞƐŝŶǌŝũŶEŚĞĞŌ͍
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Onderzoek voorbereiden
sŽŽƌ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ƟũĚ Žŵ ŚƵŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ǀŽŽƌ ƚĞ ďĞƌĞŝĚĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ƉůĂŶ ƚĞ
maken. Daarbij maken ze gebruik van de volgende vragen die ze gaan beantwoorden in hun
onderzoeksmap.
• Met wie gaan we het onderzoek doen?
• Wat gaan we precies meten en hoe gaan we het meten?
• Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert?
• Welke hulp of materialen hebben we nodig?
• ,ŽĞǀĞĞůƟũĚŚĞďďĞŶǁĞŶŽĚŝŐ͍
• Waar en wanneer gaan we het onderzoek doen?
• tŝĞĚŽĞƚǁĂƚƟũĚĞŶƐŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͍
• Hoe noteren we de onderzoeksresultaten?
• Hoe vaak moeten we het onderzoek herhalen om conclusies te mogen trekken?
• ĞƐĐŚƌŝũĨŶƵƐƚĂƉƐŐĞǁŝũƐŚŽĞŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǁŽƌĚƚŐĞĚĂĂŶ͘;WƌŽďĞĞƌŚĞƚǌŽŬŽƌƚŵŽŐĞůŝũŬŽƉ
ƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘Ϳ
• tĂƚǌĂůŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉůĞǀĞƌĞŶ͍;^ĐŚƌŝũĨŽƉǁĂƚũƵůůŝĞĚĞŶŬĞŶĚĂƚĞƌŐĂĂƚŐĞďĞƵƌĞŶŽĨǁĂƚ
ŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚǌĂůǌŝũŶŽƉĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘Ϳ

3
2
1

Stappen 4 en 5. Onderzoek uitvoeren en concluderen
DNA

?

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞůĞƌĂƌĞƐĚĞ
ǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞƐ͗
216. Stap 4: Onderzoek uitvoeren.
217. Stap 5: Concluderen.
De leerkracht doet een stapje terug
En toen was ’t Holthuus een groot DNA-onderzoekslab… Iedereen mag het weten, groep 7/8 is
onderzoek aan het doen! Kinderen die hele klassen ondervragen op bepaalde eigenschappen,
kinderen die taarten aan het bakken zijn, onderzoek doen met microscopen, telefoongesprekken
ǀŽĞƌĞŶŵĞƚĨĂŵŝůŝĞůĞĚĞŶ͕ĮůŵŽƉŶĂŵĞŶŵĂŬĞŶ͕ŬŶƵƚƐĞůĞŶŝŶŚĞƚĂƚĞůŝĞƌ͕ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂĨŶĞŵĞŶďŝũ
begeleiders…
Wat een betrokkenheid en inzet! Voor de begeleider die de afgelopen weken zo op het proces
ŚĞĞŌ ŐĞǌĞƚĞŶ͕ ŝƐ ŚĞƚ ŶƵ ƟũĚ Žŵ ĞĞŶ ƐƚĂƉũĞ ƚĞƌƵŐ ƚĞ ĚŽĞŶ ĞŶ ƚĞ ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ ŽƉ ĚĞ ŐŽĞĚĞ
voorbereiding van de kinderen. En wat hadden ze het goed voorbereid! Mike, de begeleider van
ĚĞǌĞŐƌŽĞƉϳͬϴǁĂƐŵĞƚƐƚŽŵŚĞŝĚŐĞƐůĂŐĞŶ͘ĞŶũŽŶŐĞŶĚŝĞŶŽƌŵĂĂůŐĞƐƉƌŽŬĞŶĂůƟũĚĂůůĞƐǀĞƌŐĞĞƚ
had netjes boodschappen gedaan voor zijn ‘taartenexperiment´ en was er helemaal klaar voor
om zijn onderzoek uit te voeren, top! Ik vind het bijzonder om te zien dat er een beroep wordt
gedaan op zoveel verschillende vaardigheden bij een onderzoek. De meiden die de moeder gaan
interviewen, leren om een voor hen ‘wildvreemde’ vrouw op te bellen en netjes een afspraak
te maken voor een interview. Hoe bedanken we deze mevrouw? Op de dag van het interview
ŬǁĂŵĞŶǌĞďĞŝĚĞŶŵĞƚĞĞŶďŽƐũĞƚƵůƉĞŶĂĂŶǀŽŽƌĚĞĚĂŵĞĚŝĞŵĞƚůŝĞĨĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŐĂĨŽǀĞƌĚĞ
ziekte van haar zoon. Ze stond versteld van de zelfstandigheid en beleefdheid van deze dames.
ŶŚŽĞďƌĞŶŐĞŶǁĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞĞƌĨĞůŝũŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶϮϱϬůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶďĞĞůĚ͍
In een tabel? In procenten? Hoe gaan we om met vraagformulieren die niet door de kinderen
worden ingeleverd?
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Benieuwd naar de uitvoering van de onderzoeken in de school? Bekijk dan de volgende
ĮůŵƉũĞƐ͗
218. Onderzoek uitvoeren: Welke eigenschappen komen het meeste voor op school?
219. Onderzoek uitvoeren: Hoe kan ik mijn eigen DNA zien?
220. Onderzoek uitvoeren: Hoe ontstaat een foutje in het DNA en wat zijn de gevolgen?
221. Onderzoek uitvoeren: Hoe ziet een portret van Nova Zembla eruit?

De ruwe onderzoeksresultaten.

EǀƌĂŐĞŶƐƚƌĞŶŐƟũĚĞŶƐĚĞƐƚĂƉƉĞŶϰĞŶϱ
Tijdens het uitvoeren van hun eigen onderzoek komen kinderen dingen te weten en komen er
ook nieuwe vragen op. Aan het einde van de lessen was er weer ruimte om deze verkregen kennis
en nieuwe vragen op de DNA-vragenstreng te plakken.
ĞŶŝĞƵǁĚǁĞůŬĞŝŶǌŝĐŚƚĞŶĞŶǀƌĂŐĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĂĚĚĞŶ͍ĞŬŝũŬĚĞĮůŵƉũĞƐ
222. DNA-vragenstreng bij stap 4.
223. Wat hebben we geleerd van onderzoek doen?
224. Voorbereiding bezoek DNA-lab: Wat willen we weten van de onderzoekers?
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Stap 6. Presenteren

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞůĞƌĂƌĞƐĮůŵƉũĞ
225. Stap 6: Onderzoek presenteren.

DNA

sĞĞůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀŽƌŵĞŶ
En dan hebben de kinderen resultaten en mogelijke antwoorden op hun onderzoeksvragen… Hoe
ǀĞƌǁĞƌŬũĞĂůĚĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍,ŽĞŐĂũĞĚŝƚŽŵǌĞƩĞŶŝŶĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͍
Op ’t Holthuus proberen we de kinderen met zo veel mogelijk verschillende verwerkingsvormen
in aanraking te laten komen. De kinderen mogen een eigen ‘taal’ kiezen om hun onderzoek
in te presenteren. In hun onderzoeksverslag vinden de kinderen een lijst met voorbeelden
ǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶƚĞƌŝŶƐƉŝƌĂƟĞ͗DŽǀŝĞŵĂŬĞƌ͕ĞĞŶŬƵŶƐƚǁĞƌŬ͕ŐĞĚŝĐŚƚ͕ƌĂƉ͕ƉŽƐƚĞƌ͕
ǀĞƌƐůĂŐ͕WŽǁĞƌWŽŝŶƚ͕ƚĞŬĞŶŝŶŐ͕ŬƌĂŶƚĞƚĐ͘ŝƐĞŶĚŝĞǁĞĂĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐƚĞůĚĞŶ͕ǁĂƐĚĂƚǁŝũ
ĂůƐŬŝũŬĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵŽĞƐƚĞŶŬƌŝũŐĞŶŽǀĞƌŚĞƚƉƌŽĐĞƐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ
en de resultaten van de onderzoeksvraag. De dag van het presenteren was voor mij ‘de parel’
van dit project. De kinderen hadden allemaal hun eigen manier gekozen om hun onderzoek te
presenteren. De ene groep had een PowerPoint gemaakt, anderen hadden hun interview omgezet
ŝŶĞĞŶƌĂƉ͘'ĞďŽŽƌƚĞŬĂĂƌƚũĞƐ͕ƐƚƌŝƉƐ͕ŐƌĂĮĞŬĞŶ͕ĨŽƚŽ͛Ɛ͕ƚĂĂƌƚĞŶ͙ƉĂƐƐĞĞƌĚĞŶĂůůĞŵĂĂůĚĞƌĞǀƵĞ͘ĞŶ
groep had de resultaten van de meest voorkomende eigenschappen in de klas omgezet in een
ŬƌŝũƩĞŬĞŶŝŶŐŽƉŚĞƚƉůĞŝŶ͘ĞǌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚĞǌĞƚƌŽƚƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĨŽƚŽ͛Ɛ͘ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ
ǀĂŶĚĞŐƌŽĞƉƟũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǁĂƐŐƌŽŽƚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĂĚĚĞŶŽƉƌĞĐŚƚŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶŚĞƚ
proces en de resultaten van het onderzoek van hun klasgenoten.
ĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌĞĞŶǀĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͍ĞŬŝũŬŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞ͗
226. Onderzoek presenteren: Hoe komt de baby van Mike en Deborah eruit te zien?

^ƚĂƉϳ͘sĞƌĚŝĞƉĞŶͬǀĞƌďƌĞĚĞŶ

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞůĞƌĂƌĞƐĮůŵƉũĞ
227. Stap 7: Verdiepen.
ĞǌŽĞŬĂĂŶŚĞƚEͲůĂďŝŶEŝũŵĞŐĞŶ
ŶƚŽĞŶŵŽĐŚƚĞŶǁĞŶĂĂƌĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ'ĞŶĞƟĐĂŝŶEŝũŵĞŐĞŶ͘EŽƌŵĂĂůŐĞƐƉƌŽŬĞŶŝƐŚĞƚďĞƐƚůĂƐƟŐ
om ouders te vinden die mee willen rijden naar een excursie, maar voor het bezoek aan het DNAlab in Nijmegen was het geen enkel probleem. Integendeel, ouders wilden heel graag mee! Met
de vragen van de kinderen onder mijn arm werden we door een onderzoeker verwelkomd in
het Radboud ziekenhuis. Het was indrukwekkend voor sommige kinderen om überhaupt in zo’n
groot ziekenhuis rond te lopen. We verzamelden ons in een ruimte en werden welkom geheten
ĚŽŽƌĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ͘:ŽƌŝƐsĞůƚŵĂŶůŝĞƚǌŝũŶƉƌĂĐŚƟŐĞZĂĚďŽƵĚ^ĐŝĞŶĐĞǁĂƌĚƐďĞĞůĚũĞǌŝĞŶĞŶ
ŐĂĨĞĞŶŬŽƌƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽǀĞƌǌŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ĂĂƌŶĂǁĞƌĚĞŶǁĞŝŶĚƌŝĞŐƌŽĞƉĞŶǀĞƌĚĞĞůĚĞŶ
ŚĂĚĚĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐĚƌŝĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌŽŶƐŝŶƉĞƩŽ͘
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ůƐĞĞƌƐƚĞŬƌĞŐĞŶǁĞĞĞŶƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐŽǀĞƌĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶĚĞĞĞŶƌŽƵƚĞůĂŶŐƐŐŝŐĂŶƟƐĐŚĞ
machines, computers, robots, koelcellen en onderzoekers die hard aan het werk waren.
KŽŬďĞŶŝĞƵǁĚŚŽĞĞĞŶEͲůĂďĞƌƵŝƚǌŝĞƚ͍ĞŬŝũŬĚĂŶŚĞƚĮůŵƉũĞ ϮϮϴ͘EͲůĂď͗
Rondleiding op het lab.
Tijdens de rondleiding kregen de kinderen ook uitleg van Joep de Ligt over hoe hij de foutjes in
het DNA met behulp van de computer opzoekt.

ĞŬŝũŬǌŝũŶƵŝƚůĞŐŝŶĮůŵƉũĞϮϮϵ͘EͲůĂď͗&ŽƵƚũĞƐŽŶƚĚĞŬŬĞŶŝŶŚĞƚE͘

ĂĂƌŶĂŵŽĐŚƚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚƵŶĞŝŐĞŶEŝƐŽůĞƌĞŶŽƉŚĞƚůĂďdƵŵŽƌŐĞŶĞƟĐĂ͘DĂĂƌĚĂĂƌǀŽŽƌ
ŵŽĞƐƚĞŶǌĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬǁĞůĂůůĞŵĂĂůĞĞŶǁŝƩĞůĂďŽƌĂŶƚĞŶũĂƐĂĂŶ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬƌĞŐĞŶĞĞŶĚƌĂŶŬũĞ
en moesten hun mond spoelen en uitspugen in een beker. Dat smaakte niet lekker dus gelukkig
kregen de kinderen een spekje om de smaak te verdrijven. Met een pipet werd een vloeistof aan
hun speeksel toegevoegd en er ontstond een ‘wormvormig’ draadje in de vloeistof. Ze hadden hun
ĞŝŐĞŶEŐĞŢƐŽůĞĞƌĚƵŝƚŚƵŶƐƉĞĞŬƐĞů͊ŝƚEƐƚŽƉƚĞŶǌĞŵĞƚĞĞŶƉŝƉĞƚŝŶĞĞŶŬůĞŝŶďĂŬũĞǌŽĚĂƚ
ǌĞŚĞƚŵĞĞŶĂĂƌŚƵŝƐŬŽŶĚĞŶŶĞŵĞŶ͘tĂƚŐĂĂĨǀŽŶĚĞŶǌĞĚĞǌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĂƚĞĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ͊

De grote robot in het DNA lab die het DNA isoleert uit
bloed.

Kijk, ik kan mijn eigen DNA zien!

sŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶŚĞƚůĂď͕ďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϮϯϬ͘EͲůĂď͗:ĞĞŝŐĞŶEŝƐŽůĞƌĞŶƵŝƚ
speeksel.
sĞƌǀŽůŐĞŶƐŬƌĞŐĞŶǁĞĮůŵƉũĞƐĞŶƵŝƚůĞŐŽǀĞƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶƌǁŝŶǀĂŶtǇŬ͘ĞǌĞůŝĞƚŽŶƐ
onder andere zien hoe zebravissen worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek.
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ĞŬŝũŬĞĞŶƐƚƵŬũĞǀĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĞŶĚĞƌĞĂĐƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶŚĞƚĮůŵƉũĞ
Ϯϯϭ͘EͲůĂď͗WƌĞƐĞŶƚĂƟĞEͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬďŝũǀŝƐƐĞŶ͘
Aan het einde van het bezoek mochten de kinderen nog vragen stellen aan de winnaars van de
Radboud Science Award 2011: Han Brunner en Joris Veltman. Ook gaven Han en Joris uitleg over
hun onderzoek.
/ŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞƐǌŝũŶĞŶŬĞůĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶǀĂŶĚŝƚŐĞƐƉƌĞŬƵŝƚŐĞůŝĐŚƚ͗
ϮϯϮ͘tĞůŬĞŬůĞƵƌŚĂĂƌŚĞĞŌŵŝũŶǀĂĚĞƌ͍
233. Uitleg van Han Brunner: Hoe vind je foutjes in DNA?
234. Waarom doen jullie dit onderzoek? En raden jullie dit ons aan?

ǀĂůƵĂƟĞƐ͕ƌĞŇĞĐƟĞƐĞŶůĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͚ƚ,ŽůƚŚƵƵƐ
ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ

DNA

Na het project hebben de kinderen een vragenlijst over het DNA-project ingevuld. Hier enkele
ĞǀĂůƵĂƟĞƐƵŝƚĚĞǌĞǀƌĂŐĞŶůŝũƐƚ͗
‘’Ik dacht dat ik heel weinig op mijn familie leek maar dat was niet zo!’’
͞,ĞƚďĞůůĞŶǀĂŶŵŝũŶĨĂŵŝůŝĞŐŝŶŐŐŽĞĚ͕ǁĂŶƚŝĞĚĞƌĞĞŶŚĂĚƟũĚǀŽŽƌŽŶƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘͟
“Ik vond het leuk om over mijn opa en oma te vertellen!”
“Tijdens de samenwerking hadden we de taken goed verdeeld.”
͞/ŬǀŝŶĚŚĞƚĮũŶŽŵƐĂŵĞŶŝŶĞĞŶŐƌŽĞƉũĞĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐƚĞďĞĚĞŶŬĞŶǁĂŶƚŵĞƚŵĞĞƌĚĞƌĞ
mensen kom je op meer ideeën.”
“Ik zou de volgende keer het plan iets uitgebreider uitwerken.”
“Ik vond het leuk om een onderzoeksvraag te bedenken en te onderzoeken omdat het heel vrij
was.”
“Ik heb geleerd dat je op heel veel manieren onderzoek kan doen.”
͞,ĞƚǁĂƐůĂƐƟŐĚĂƚĚĞďƌŝĞĨŶŝĞƚƚĞƌƵŐŬǁĂŵĚŝĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶŽŶƐŵŽĞƐƚĞŶŝŶǀƵůůĞŶ͘͟
“Ik heb geleerd over samenwerken dat het ook leuk is zonder je vrienden en vriendinnen.”
“Ik heb geleerd dat onderzoek doen lang duurt.”
“Ik heb geleerd dat er ook DNA zit in o.a. haar en huidschilfers!”
“Ik heb geleerd hoe chromosomen eruit zien!”
͞,ĞƚǁĂƐůĂƐƟŐŽŵĚĞĮůŵƉũĞƐŽƉĐĚƚĞǌĞƩĞŶ͘͟
͞/ŬĚĂĐŚƚĚĂƚĞƌƟĞŶĞƌĨĞůŝũŬĞǌŝĞŬƚĞƐŝŶĚĞĨĂŵŝůŝĞƐŝŶĚĞŬůĂƐǌĂƚĞŶ͕ŵĂĂƌŚĞƚǁĂƌĞŶĞƌǀĞĞůŵĞĞƌ͘͟
͞ĞǀŽůŐĞŶĚĞŬĞĞƌŐĂŝŬďĞƚĞƌƉůĂŶŶĞŶǌŽĚĂƚŝŬŚĞƚŽƉƟũĚĂĨŚĞď͘͟

77

DNA
ǀĂůƵĂƟĞĞŶƌĞŇĞĐƟĞƐǀĂŶĚĞůĞƌĂĂƌĞŶƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚ
De kracht van dit project
De kracht van dit project was dat de kinderen heel gericht keken naar de ‘erfelijke’ band tussen
henzelf en hun familie. Ik merkte dat de kinderen trots waren op hun familie en er kwamen veel
verhalen los over eigenschappen, waarbij niet alleen ‘uiterlijke’ eigenschappen aan bod kwamen.
Zo werden ook mooie karaktereigenschappen genoemd, of beroepen, levensverhalen, talenten
ĞƚĐ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶǌŝĐŚďĞǁƵƐƚĚĂƚǌĞǌŽǌŝũŶŐĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĂůůĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
van zowel vader als moeder, opa en oma, overgrootopa en oma en ga zo door! Ze zijn zoals ze
ǌŝũŶĚŽŽƌŐĞŶĞƌĂƟĞƐǀŽŽƌŚĞŶ͊
Aanbevelingen voor leraren
>ĞƌĂƌĞŶĚŝĞĚŝƚƉƌŽũĞĐƚǁŝůůĞŶĚƌĂĂŝĞŶŵŽĞƚĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚǀĞƌŬŝũŬĞŶŽƉĚĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌ
DNA. Het is belangrijk om je van tevoren goed in te lezen en boven de stof te staan. Het onderwerp
DNA is een ingewikkeld thema, vooral als kinderen met allerlei vragen en ervaringen komen in
de kring. Wat leraren niet moeten doen is eindeloos in de theorie blijven hangen. Probeer leuke
verwerkingsvormen te verzinnen om de kennis te delen met de kinderen. Kinderen willen aan de
gang en niet alleen hoeven luisteren!
dĂůĞŶƚĞŶǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
De kinderen moesten een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor hun onderzoek.
Spullen en materialen moesten in orde zijn,
want anders konden ze niet verder. Ze moesten
vooruit kijken en plannen. Tevens merkte je in
de groepen dat kinderen met een sterk talent in
organiseren het voortouw namen. Zij regelden
ĚĂƚ ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͕ ŵĂŝůĚĞŶ ĚŝĞ ŝŶƐƚĂŶƟĞ͕
maakten een afspraak met die klas, enzovoort.
DNA-project deed veel stof opwaaien
,ĞƚŚĞĞŌŵĞǀĞƌďĂĂƐĚŚŽĞĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĂůůĞŵĂĂůŚƵŶĞŝŐĞŶŝŶǀƵůůŝŶŐŚĞďďĞŶŐĞŐĞǀĞŶĂĂŶŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ĞŬŽǌĞŶĂůůĞŵĂĂůĞĞŶďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůůĞǀƌĂĂŐĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀŽƌŵĚŝĞďŝũŚĞŶƉĂƐƚĞ͘Ž
was er een jongen die heel graag een keer met microscopen aan de slag wilde. Deze jongen koos
als onderzoeksvraag: ‘Hoe ziet speeksel er van heel dicht bij uit? Kun je de celkern zien met een
ŵŝĐƌŽƐĐŽŽƉ͍͛͘,ĞƚŚĞĞŌŵĞǀĞƌďĂĂƐĚŚŽĞǀĞĞůƐƚŽĨŚĞƚEͲƉƌŽũĞĐƚĚĞĞĚŽƉǁĂĂŝĞŶ͗ĂůĚŝĞĨŽƚŽ͛Ɛ
van de kinderen en hun familie, alle trotse verhalen!
dĞǀĞŶƐŚĞĞŌŚĞƚĞĞƌƐƚĞŬƌŝŶŐŐĞƐƉƌĞŬŵŝũĞŶŽƌŵǀĞƌƌĂƐƚ͘,ĞƚƚŚĞŵĂ͚ĞƌĨĞůŝũŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͛
maakte zoveel los bij de kinderen dat ze allemaal wel een ervaring of een vraag hierover hadden.
Ze wilden dit allemaal delen voordat er weer ruimte was voor een nieuwe stap in het proces.
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Leeropbrengst met betrekking tot onderzoek en wetenschap
De kinderen hebben geleerd hoe je een onderzoeksvraag moet opstellen, hoe je een degelijk
ƉůĂŶŵĂĂŬƚƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐŽƉũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĂƚĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĞĞůƟũĚŬŽƐƚ͊/ŶŚĞƚEͲ
ůĂďǌĂŐĞŶǌĞĚĂƚĞƌĞŶŽƌŵǀĞĞůŵĞŶƐĞŶǁĞƌŬĞŶŝŶǌŽ͛ŶůĂď͘ƌǌŝũŶŽŶƚǌĞƩĞŶĚǀĞĞůŵĞŶƐĞŶŶŽĚŝŐ
om onderzoek te doen. De één verwerkt alles in de computer, de ander houdt de robots in de
gaten, weer een ander onderzoekt alles onder de microscoop of bestudeert beestjes. Dit alles
ŚĞĞŌĚĞŶŬŝŬǀĞĞůŝŶĚƌƵŬŽƉǌĞŐĞŵĂĂŬƚ͊

DNA

Leeropbrengsten over concepten rondom DNA
Voor en na de uitvoering van het project hebben wij de leerlingen een aantal foto’s voorgelegd
die betrekking hebben op DNA, zoals een ‘DNA-helix’, het syndroom van Down, vingerafdrukken
en het syndroom van Turner. Hierbij vroegen wij de leerlingen wat deze foto’s met DNA te maken
hebben. Aan het einde van het project zag je dat de leerlingen de foto’s konden koppelen aan
ďĞƉĂĂůĚĞďĞŐƌŝƉƉĞŶĚŝĞǌĞƟũĚĞŶƐĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŐĞůĞĞƌĚŚĞďďĞŶ͕ǌŽĂůƐŚĞƚďĞŐƌŝƉ
‘chromosomen’. Ook zag je dat de leerlingen na het project meer hun eigen ervaringen in de
uitleg betrokken. Hierdoor konden wij opmerken dat de leerlingen de begrippen goed hebben
opgepakt. We vonden het erg waardevol om met concepten binnen een thema te werken, omdat
we op deze wijze de leeropbrengsten in kaart konden brengen en een goed beeld kregen van
de voorkennis van de kinderen bij aanvang van het project. Tevens konden we zo na de lessen
achterhalen wat de kinderen geleerd hebben over de bevraagde concepten.

͞^ǇŶĚƌŽŽŵǀĂŶĚŽǁŶ͘ŝĞũĞĂĂŶĚĞĚŝŬƚĞǀĂŶĚĞŽŐĞŶĞŶĚĞŽŽŐůĞĚĞŶ͕ŚĞĞŌƚĞŵĂŬĞŶ
ŵĞƚE͕ĨŽƵƚũĞŝŶĚĞE͘͟;ZĞĂĐƟĞǀĂŶĞĞŶŬŝŶĚďŝũŚĞƚǌŝĞŶǀĂŶĞĞŶŬŝŶĚũĞŵĞƚŚĞƚ
ƐǇŶĚƌŽŽŵǀĂŶŽǁŶͿ͘
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2.2.3 Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ op de Lanteerne
Jan Konings (leraar basisschool de Lanteerne)
Kristel Arntz (lerares basisschool de Lanteerne)
/ůƐĞǀĂŶĚĞŶƌĂŶĚ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞĂĂŶĚĞ,EͿ

Wetenschap en Techniek op basisschool de Lanteerne
Basisschool de Lanteerne is een Jenaplanschool. Eén van de basisprincipes van het JenaplanŽŶĚĞƌǁŝũƐŝƐĚĂƚǁĞƌĞůĚŽƌŝģŶƚĂƟĞĞĞŶĐĞŶƚƌĂůĞƉůĂĂƚƐŝŶŶĞĞŵƚďŝŶŶĞŶĚĞƐĐŚŽŽůŵĞƚĂůƐďĂƐŝƐ
ervaren, ontdekken en onderzoeken. Onderzoekend leren start met de nieuwsgierigheid van
de kinderen. Het prikkelen, aansluiten bij, en bevorderen van die nieuwsgierigheid is daarom
een belangrijk doel van ons onderwijs. Maar het is ook een voorwaarde voor het bereiken van
andere doelen:
• Het vergroten van domeinkennis en het opbouwen van een wendbaar begrippenkader;
• Het verwerven van inzicht hoe kennis tot stand komt;
• Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden;
• Het bevorderen van een onderzoekende houding.
We hopen dat de kinderen daarmee beter in staat zijn om vanuit de kracht van hun verwondering
ŚƵŶŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŚĞŝĚŝŶƚĞǌĞƩĞŶŽŵƚŽƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞŬŽŵĞŶ͘ĂƚďĞƚĞŬĞŶƚŽŽŬĚĂƚůĞƌĂƌĞŶ
ƐƚĞĞĚƐďĞƚĞƌƵŝƚŐĞƌƵƐƚŵŽĞƚĞŶǌŝũŶŽŵŚĞŶŚŝĞƌŝŶƚĞďĞŐĞůĞŝĚĞŶĞŶƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘,ĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ
ǀĂŶŬĞŶŶŝƐĞŶĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞƐǀĂŶůĞƌĂƌĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬŝƐĚĂĂƌŵĞĞ
ook een belangrijk doel.
Samenwerking met het Wetenschapsknooppunt en het leerplein
Samenwerking met het wetenschapsknooppunt past bij deze doelstellingen. Een van de
speerpunten van het Wetenschapsknooppunt is immers het bevorderen van de onderzoekende
ŚŽƵĚŝŶŐ ǀĂŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞŶ ůĞƌĂƌĞŶ͕ ĞŶ ŚĞŶ ǀĞƌƚƌŽƵǁĚ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĚŝĚĂĐƟĞŬ ǀĂŶ ŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶ͘/ŶĚĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐŵĞƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ͕ũŽŶŐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ͕ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶ
ĞŶůĞƌĂƌĞŶĞƌǀĂƌĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂƚĚĞǁĞƌĞůĚǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬŚĞŶƚĞďŝĞĚĞŶŚĞĞŌ͘
Dit schooljaar zijn we gestart met het Leerplein. Daarmee beogen we een omgeving te creëren
waarin kinderen vanuit verwondering kunnen leren, en waarin een appèl wordt gedaan op hun
natuurlijke vermogen om kennis op te doen. Op het leerplein ontwikkelen de kinderen kennis,
kunde en vaardigheden die ze nodig hebben om zich te oriënteren op de wereld. Hun eigen
leer- en onderzoeksvragen vormen daarbij het vertrekpunt. Het traject dat we met het WKRU
in zijn gegaan sluit aan bij de doelstellingen die we beogen met het leerplein, namelijk kinderen
ůĞƌĞŶǀƌĂŐĞŶƚĞƐƚĞůůĞŶĞŶŚƵŶŚĂŶĚǀĂƩĞŶƚĞŐĞǀĞŶŽŵŵĞƚĚŝĞǀƌĂŐĞŶŽƉŽŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚƚĞŐĂĂŶ͘
Kerndoelen
Dezelfde kerndoelen als die van basisschool ’t Holthuus komen in dit project aan bod, zie hiervoor
pagina 62.
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Overige doelen
Kennis- en vaardigheidsdoelen
• Kennis over DNA en erfelijkheid vergroten.
• sĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚƐĚŽĞůĞŶ;Ž͘Ă͘ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƉƌŽĐĞƐͲ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶͿ͘
• Observeren en experimenteren/ onderzoeken.
• Opzoekvaardigheden en internetvaardigheden.
• Presenteren en communiceren.
• tŝůůĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶ;ŶĂĚĞŶŬĞŶĞŶƌĞĚĞŶĞƌĞŶŽǀĞƌ͕ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶǀĂŶĞŝŐĞŶǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶͿ͘
• /ŶŶŽǀĂƟĞĨǁŝůůĞŶǌŝũŶ;ǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌĐƌĞĂƟĞǀĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶĞŶǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶͿ͘
• /ĞƚƐǁŝůůĞŶďĞƌĞŝŬĞŶ;ǀŽůŚĂƌĚĞŶĚĞŶĚŽĞůŐĞƌŝĐŚƚǁĞƌŬĞŶ͕ĚĞŶŬĞŶŝŶǀŽůŐŽƌĚĞĞŶŽŽƌǌĂĂŬͲ
ŐĞǀŽůŐƌĞůĂƟĞƐ͕ǁĞƌŬĞŶŵĞƚǌŽƌŐĞŶƌĞƐƉĞĐƚǀŽŽƌŵĂƚĞƌŝĂůĞŶͿ͘
• <ƌŝƟƐĐŚǁŝůůĞŶǌŝũŶ;ĞĞƌůŝũŬŵĞƚĞŶ͕ŚĞƌŚĂůĞŶǀĂŶŵĞƟŶŐĞŶͿ͘
• Samenwerkingsvaardigheden.
• tŝůůĞŶĚĞůĞŶ;ŝŶĨŽƌŵĂƟĞƵŝƚǁŝƐƐĞůĞŶ͕ŽƉĞŶƐƚĂĂŶǀŽŽƌŵĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶͿ͘
• Houdingsdoelen.
• KŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀĂŶĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞŚŽƵĚŝŶŐƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ͘

?
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Tijdsinvestering
Het project is uitgevoerd in twee bovenbouwklassen. Naast de leraren was hier een pabo-studente
ĂĐƟĞĨďŝũďĞƚƌŽŬŬĞŶ͘KƉĚĞ>ĂŶƚĞĞƌŶĞŚĞďďĞŶǁĞĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƚĂƉƉĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ
leren verdeeld over een aantal weken. Er zijn 7 stappen te onderscheiden en in totaal zijn we 6
weken met dit project aan de slag gegaan. Iedere week is de maandagmiddag aan het project
besteed. Daarnaast hebben de kinderen gedurende de week in hun zelfstandig ‘blokuur’ aan het
project gewerkt. Dit was in de eerste 2 weken nog nauwelijks het geval, want toen hadden ze
nog onvoldoende opdrachten die ze zelfstandig konden verwerken. De weken daarna moesten
ǌĞǁĞůǀĂŶĚĞǌĞƟũĚŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶ͘

^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ͚E͛

ĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞǌĞƐƚĂƉǌŝũŶŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐĂŅŽŵƐƟŐƵŝƚĚĞǁŽƌŬƐŚŽƉĚŝĞǁĞŚĞďďĞŶǀĞƌǌŽƌŐĚ
ǀŽŽƌĚĞtŝŶƚĞƌƐĐŚŽŽů;ǌŝĞŚŽŽĨĚƐƚƵŬϱǀŽŽƌƵŝƚůĞŐĂĐƟǀŝƚĞŝƚtŝŶƚĞƌƐĐŚŽŽůͿ͘/ŶƐƉĞůǀŽƌŵŽŶƚĚĞŬŬĞŶ
ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĚĂƚ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ƵŶŝĞŬ ŝƐ ;ǌŝĞ ŽŽŬ
ƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘Ϯ͘ϭͿ͘ĂĂƌŶĂŬŽŵƚĞĞŶƐƚƵŬũĞƚŚĞŽƌŝĞ
ŽǀĞƌEĞŶĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚĂĂŶďŽĚ͕ĞŶƚĞŶƐůŽƩĞ
bouwen en kopiëren leerlingen zelf hun eigen
DNA.
De kinderen waren enthousiast en vertelden
achteraf dat het "nog niet zo moeilijk was als
ze hadden gedacht". Er kwam al een aantal
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞǀƌĂŐĞŶŶĂĂƌďŽǀĞŶ;ŶŝĞƚǌŽǌĞĞƌŽŵ
ƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͕ŵĂĂƌǁĞůůĞƵŬ͙Ϳ͕ǌŽĂůƐ͗“Als je
ǀůĞĞƐĞĞƚ͕ĞĞƚũĞĚĂŶŚĞƚEǀĂŶĞĞŶĚŝĞƌŽƉ͍͞ŽĨ
“Wat gebeurt er met je DNA als je dood gaat?” De DNA-strookjes.

81

DNA

?

Stap 2. Verkennen

DNA-circuit
KŵŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉƚĞǀĞƌŬĞŶŶĞŶŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶĂĂŶƚĂůĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽŶƚǁŽƌƉĞŶĚŝĞĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
in circuitvorm uitvoeren. Op die manier verkennen ze vanuit zes verschillende invalshoeken het
thema ‘Erfelijkheid en DNA’. De kinderen gaan dan middels verschillende werkvormen ‘gestuurd
aanrommelen’.
Er zijn zes verschillende opdrachtjes:
•
Wist je dat?
•
Van je ouders moet je het hebben
•
Wie ben ik?
•
Kijk en luister
•
DNA bouwen
•
Kopiëren
Wist je dat ….?
Op de tafels liggen diverse boeken over DNA,
erfelijkheid, klonen, familie, ziekten enzovoort.
Er is ook een lijst met vragen over allerlei feiten
en weetjes over deze onderwerpen. Door eerst
het juiste boek te zoeken en vervolgens handig
gebruik te maken van het trefwoordenregister,
vinden de kinderen de antwoorden op de
diverse vragen. Deze noteren ze onder elkaar in
een schema. Als ze dat goed doen, is van boven
naar beneden te lezen: ‘De appel valt niet ver
ǀĂŶ ĚĞ ďŽŽŵ͛͘ ,Ğƚ ĚŽĞů ǀĂŶ ĚĞǌĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ ŝƐ
kinderen vaardiger te maken in het opzoeken
ǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶŚĞƚŬĞŶŶŝƐŶĞŵĞŶǀĂŶĂůůĞƌůĞŝ Hé, dat schaap heet Dolly!
weetjes over DNA en erfelijkheid.
‘Van je ouders moet je het hebben’
De kinderen kregen de opdracht om een ‘babysnoepjesdier’ te maken aan de hand van het
bouwplan van het moeder- en het vadersnoepjesdier. Hiervoor pakten ze een strookje ‘vader’
met de eigenschappen van de vader en een strookje ‘moeder’ met haar eigenschappen. Het
bouwplan was een door ons zelf verzonnen serie eigenschappen:
•
De staart kon lang of kort zijn.
•
ĞŽŐĞŶŬŽŶĚĞŶĂĂŶĚĞǌŝũͲŽĨǀŽŽƌŬĂŶƚǌŝƩĞŶ͘
•
Het hoofd kon hoekig of gedraaid zijn.
•
Het lijf lang of kort.
•
De poten konden verschillende kleuren hebben.

͞/ŬŚĞďŐĞůĞĞƌĚĚĂƚǀĂĚĞƌĞŶŵŽĞĚĞƌĂŶĚĞƌEŚĞďďĞŶ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ

82

Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ de klas in!
Tabel 2. Onderdelen en de mogelijke eigenschappen van het snoepjesdier
Eigenschap

Lijf

Lang

Kort

Hoofd

Hoekig

Gedraaid

Poten

Groen

Andere kleuren

Ogen

Voor

Zijkant

Staart

Lang en dun

Kort en breed

DNA

Onderdeel
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De kinderen moesten hun babysnoepjesdieren
baseren op de eigenschappen van beide ouders.
Hebben vader en moeder allebei een lange staart
;ĞĞŶ ůĂŶŐĞ ǌƵƌĞ ŵĂƚͿ͕ ĚĂŶ ŬƌŝũŐƚ ŚĞƚ ŬŝŶĚ Ěŝƚ
natuurlijk ook. Maar wat als vader een lange romp
ŚĞĞŌ ;ϯ ƐƉĞŬũĞƐ ŽƉ ĞĞŶ ƐĂƚĠƉƌŝŬŬĞƌͿ ĞŶ ŵŽĞĚĞƌ
ĞĞŶŬŽƌƚůŝũĨŚĞĞŌ;ƐůĞĐŚƚƐϮƐƉĞŬũĞƐͿ͍ĂƚŬĂŶŶŝĞƚ
allebei en dus moest er gekozen worden.
Door deze opdracht worden kinderen bewust van
ŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĂŅŽŵƐƟŐǌŝũŶǀĂŶďĞŝĚĞ
ouders. Daarnaast komen ze in aanraking met het
feit dat een bepaalde eigenschap soms ‘wint’
Hoe vind je mijn beestje?
;ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝƐͿ͘ EĂƚƵƵƌůŝũŬ ďĂƐĞĞƌĚĞŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ
hun keus geregeld op ‘zo veel mogelijk snoep’. Dus als je mocht kiezen tussen een lange of een
korte staart, was het voor de meeste kinderen niet zo moeilijk en leek de lange staart dominant!
Hieronder een voorbeeld:
Tabel 3. Eigenschappen van vader, moeder en het babysnoepdier
Staart

Ogen

Hoofd

Lijf

Poten

Vader

Kort

Voor

Gedraaid

Kort

Gekleurd

Moeder

Kort

Zij

Gedraaid

Lang

Groen

<ŝŶĚͬ
snoepjesdier

Kort

Voor

Gedraaid

Lang

Gekleurd

 ͞/Ŭ ŚĞď ĞĞŶ ƐŶŽĞƉũĞƐĚŝĞƌ ŐĞŵĂĂŬƚ͕ Śŝũ ŚĞĞŌ ŝĞƚƐ ǀĂŶ ǌŝũŶ ŵŽĞĚĞƌ ĞŶ ŝĞƚƐ ǀĂŶ ǌŝũŶ
ǀĂĚĞƌ͘͞;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
Wie ben ik?
Aan de hand van een ‘doe-boekje’ verkennen
de kinderen spelenderwijs hun eigen erfelijke
eigenschappen en maken ze met knip- en plakǁĞƌŬĞĞŶEͲƉƵǌǌĞůϼ͘
Door deze opdracht worden de kinderen zich
bewust van erfelijke eigenschappen van zichzelf
en hun familie.

Aan de slag met het doe-boekje.
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‘Kijk en luister’
KŽŬŽƉŚĞƚŝŶƚĞƌŶĞƚƐƚĂĂƚǀĞĞůŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌEĞŶĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͘EĂĂƌĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĞĞŶĚŽŽƌ
ŽŶƐŐĞŵĂĂŬƚŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶďůĂĚŬǁĂŵĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĂĂŶƌĂŬŝŶŐŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞ
ƐŝƚĞƐ͘ŽǌĂŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶĮůŵƉũĞǀĂŶ<ůŽŬŚƵŝƐǁĂĂƌŝŶǌŝĐŚƚďĂĂƌǁĞƌĚĚĂƚEĞĞŶǌĞĞƌ
belangrijke rol kan spelen bij de opsporing van misdadigers. Ook konden de kinderen kennis
maken met Bogi, die het een en ander ’vertelt‘ over erfelijkheid. Door deze opdrachten en de
bijbehorende vragen, doen kinderen kennis op over diverse aspecten van erfelijkheid en DNA
op verschillende manieren.

•

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞǀĂŶƐĐŚŽŽůƚǀ1
Kun jij antwoord geven op de volgende vragen:
1. Waarom is DNA net als een vingerafdruk?
2. Noem enkele eigenschappen die in je DNA opgeslagen zijn.
DNA is dus ook heel belangrijk bij het oplossen van een misdaad.

•

Bekijk het fragment van Klokhuis7, let op! Tot 04.30 minuten.
1. Waarom kan een stukje kauwgom helpen bij het opsporen van de dader?
2. Waar zoekt de technische recherche naar?

•

<ŝũŬǀĞƌĚĞƌŶĂĂƌĚĞĂŇĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶ<ůŽŬŚƵŝƐ7, vanaf 07.45 minuten tot 08.40 minuten.
1. Kun jij nu uitleggen hoe de technische recherche een dader opspoort?

•

Tijd over?! Maak kennis met Bogi8
ŽŐŝŝƐĞĞŶǁĞďƐŝƚĞŵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬƵŶŶĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
verkrijgen door het doen van een spelletje, het luisteren naar een rap en het lezen van
de teksten.

DNA

DNA opdrachtenblad

“Ik heb geleerd dat het best moeilijk was en dat geen één DNA hetzelfde is.”
;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
DNA bouwen
DĞƚ ĚĞ ŵĂŐŶĞƟƐĐŚĞ ƐƚĂĂłĞƐ ĞŶ ŬŶŝŬŬĞƌƐ ǀĂŶ
DĂŐŶĞƟǆ ƉƌŽďĞƌĞŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞĞŶ ĚƵďďĞůĞ
DNA-helix te bouwen. Er ligt een voorbeeld
op papier en ze zoeken zelf uit hoe ze dat met
het gegeven materiaal kunnen namaken. Ze
gebruiken hun kennis uit de eerste les om de juiste
ŬůĞƵƌĞŶĐŽŵďŝŶĂƟĞƐĂĂŶĞůŬĂĂƌƚĞŬŽƉƉĞůĞŶ͘ĞŶ
aantal kinderen slaagt er daadwerkelijk in de helix
een mooie gedraaide structuur te geven. Door
deze opdracht verwerven de kinderen inzicht in
de samenstelling en fysieke kenmerken van DNA.
“En nu draaien.”
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͞ĂƚŶĂďŽƵǁĞŶǀĂŶEǁĂƐďĞƐƚŵŽĞŝůŝũŬ͕ďŝũŵŝũǀŝĞůŝĞƐƚĞĞĚƐŽŵ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
<ŽƉŝģƌĞŶŵĂĂƌ
ŝũĚĞǌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚǁŽƌĚƚĚĞůŝŶŬŐĞůĞŐĚŵĞƚŚĞƚ
kopiëren van het DNA zoals dat bij alle levende
organismen voortdurend gebeurt. De bedoeling
is dat de kinderen op kralenplanken zo snel
mogelijk de gegeven voorbeelden namaken. Ze
ĞƌǀĂƌĞŶĚĂĂƌďŝũŚŽĞ;ƟũĚƐͿĚƌƵŬŚĞƚŬŽƉŝĞĞƌƉƌŽĐĞƐ
ŬĂŶďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͕ǌĞŬĞƌŶĂĂƌŵĂƚĞĚĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ
complexer worden.
Leerling: “Wauw! Waarom doen we dit niet
vaker?”
Leraar: “Misschien omdat het eigenlijk een
kleuterwerkje is?”
Een lieveheersbeestje kopiëren op de
Leerling: “Nou èn? Daarom is het juist leuk!”
kralenplank.

Leerling 1: “Ik heb helemaal geen fouten gemaakt.”
Leerling 2: “Maar je hebt hem niet af.”
Leerling 1: “Ja, maar ik heb geen fouten.”

Plan

1
2
3

^ƚĂƉϯ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ

Wat willen we nog weten?
ĞŶĐƌƵĐŝĂůĞĨĂƐĞŝŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĐǇĐůƵƐŝƐŚĞƚƵŝƚŐĞďƌĞŝĚƐƟůƐƚĂĂŶďŝũŚĞƚďĞĚĞŶŬĞŶĞŶĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ
van de onderzoeksvraag. We blikken terug op de eerste twee weken en inventariseren wat die
ŚĞďďĞŶŽƉŐĞůĞǀĞƌĚĂĂŶŬĞŶŶŝƐĞŶǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌEĞŶĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͘/ĞĚĞƌĞĞŶƐĐŚƌŝũŌĚĂƚŽƉŬĂĂƌƚũĞƐ
die we op twee posters plakken; één voor wat we al weten, één voor wat we nog willen weten.
Het genereren van weetjes en vragen over wat ze al wel en niet weten van DNA en erfelijkheid
ǁĞƌĚĚŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĚĂŐĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĂĂŶŐĞƉĂŬƚĞŶůĞǀĞƌĚĞŝŶĞĞŶŵƵŵǀĂŶƟũĚ
twee volle posters op.

͞<ƵŶũĞEǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͍͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
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Kenmerken van een goede onderzoeksvraag
De tweede poster vormt het uitgangspunt voor een kringgesprek over goede onderzoeksvragen,
waarbij de kinderen gebruik maken van hun ervaringen met vragen voor het leerplein. Ze noemden
als kenmerken van een goede vraag:
• Je moet het antwoord nog niet weten;
• Je moet iets willen weten of willen leren;
• Het moet helemaal duidelijk zijn wat je precies wilt;
• Je kunt er mee verder, mee aan de slag;
• Het is een open vraag.

DNA

Onderzoeksdomeinen
Nadat we in de klas samen hadden vastgesteld waar een goede vraag aan moet voldoen, hebben
we de antwoorden op gekleurde vellen boven het bord gehangen. De onderzoeksdomeinen
ǁĞƌĚĞŶǀĞƌŬĞŶĚŽŵƌŝĐŚƟŶŐƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶŚĞƚďĞĚĞŶŬĞŶǀĂŶǀƌĂŐĞŶ͘ŝƚďĞƚƌŽīĞŶ͗
•
Erfelijkheid;
•
Coderen;ǁĂĂƌŐĞďƌƵŝŬũĞĐŽĚĞƐ͕ǁĂĂƌŽŵ͕ǁĂŶŶĞĞƌ͕ǁĂƚŝƐĚĞďĞƐƚĞͿ͖
•
<ŽƉŝģƌĞŶ;ǁĂŶŶĞĞƌŐĂĂƚĚĂƚŚĞƚďĞƐƚ͕ŚŽĞŬŽŵƚŚĞƚĚĂƚĞƌĨŽƵƚũĞƐŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ŝƐĚĂƚĞƌŐͿ͖
•
ƚŚŝƐĐŚĞŬǁĞƐƟĞƐ;ǁŝůũĞĂůůĞƐǁĞƚĞŶǁĂƚĞƌŝŶũĞEƐƚĂĂƚ͕ŵŽŐĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐĞŶ
ĚŽŬƚŽƌĞŶĞƌĨĞůŝũŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶͿ͖
•
En het bedenken van een ŝĚĞĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚƌĂŐĞƌĞŶǁĂĂƌĚŝĞĂĂŶŵŽĞƚǀŽůĚŽĞŶ͘/ŶĨŽƌŵĂƟĞ
in DNA bepaalt wie je bent, en is dus heel belangrijk. Hoe zou je alles wat heel belangrijk
is voor jou op zo’n manier kunnen bewaren dat je het makkelijk mee kan nemen en dat
ŚĞƚďĞƐĐŚĞƌŵĚŝƐƚĞŐĞŶǀĞƌůŝĞƐ͕ĚŝĞĨƐƚĂůŽĨďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ͍;ŝĞŽŽŬĚĞŬŶƵƚƐĞůŽƉĚƌĂĐŚƚŝŶ
ƉĂƌĂŐƌĂĂĨϮ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϳ
/Ŭ ůĞŐ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ Ƶŝƚ ĚĂƚ Ğƌ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƐŽŽƌƚĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ǌŝũŶ ;ǌŝĞ ǀŽŽƌ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŬĞŶŶŝƐ
ŚŽŽĨĚƐƚƵŬϭŚĞƚƐƚƵŬũĞŽǀĞƌ͚ƐŽŽƌƚĞŶǀƌĂŐĞŶ͛ͿĞŶŵĞƚĚŝĞŬĞŶŶŝƐďĞŬŝũŬĞŶǁĞĚĞƉŽƐƚĞƌ͘tĞŬŝũŬĞŶ
welke vragen onderzoeksvragen zijn en hoe ze verschillen van andere soorten vragen.
Soorten onderzoeksvragen
KŵĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚĞůĂƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶǌŝũŶ͕;ǌŝĞƉĂŐŝŶĂ
ϮϮ͚ƐŽŽƌƚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ͛ͿďĞŚĂŶĚĞůĞŶǁĞĚĞǌĞĠĠŶǀŽŽƌĠĠŶŵĞƚĞĞŶƉĂĂƌǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ͘
Ook inventariseren we de mogelijke onderzoeksterreinen die met deze vragen werken.
tĞ ůĂƚĞŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ĞĞŶ ĮůŵƉũĞ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ƉƌŽũĞĐƚ ͚ŶŐƐƚ͛ ǌŝĞŶ ;ǌŝĞ ďŽĞŬ ϭ͕ ƉƌŽũĞĐƚ ŶŐƐƚ͕
ĮůŵƉũĞϰͿ͘ĂĂƌŝŶǁĂƐƚĞǌŝĞŶŚŽĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞǀŽƌŝŐũĂĂƌĚĞĞůŶĂŵĞŶĂĂŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚ͕ƵŝƚůĞŐŬƌĞŐĞŶ
over het opstellen van een onderzoeksvraag. Het was voor veel kinderen een eye-opener om te
ǌŝĞŶŚŽĞŚƵŶůĞĞŌŝũĚƐŐĞŶŽƚĞŶŵĞƚĚĞǌĞůĨĚĞĚŝŶŐĞŶǁŽƌƐƚĞůĚĞŶ͘ŶŚĞƚǁĂƐǀŽŽƌĂůŚĞĞůŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚ
om te zien tot welke leuke en originele onderzoeken dit uiteindelijk leidde.
Van vraag naar onderzoeksvraag
Per groepje bedenken de kinderen een vraag. Daarbij gaan ze uit van wat ze eerder op de poster
’Wat willen we weten‘ hebben aangegeven. De uitdaging was die vragen om te buigen tot
onderzoekbare vragen. In het kringgesprek daarna wisten de kinderen de verschillende soorten
vragen vlot te categoriseren. Dat leverde onderzoekbare onderwerpen op waaruit elk groepje
een keuze maakte, met wisselend resultaat.
Zo werd de vraag of dyslexie erfelijk is, onderzoekbaar gemaakt door deze te veranderen in:
‘Komt dyslexie vaker voor bij jongens of bij meisjes?’ De vraag hoeveel foutjes er mogen zijn
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voordat je iets merkt, mondde uiteindelijk uit in de vraag of je het merkt als je in een recept
ǀŽŽƌĂƉƉĞůŇĂƉƉĞŶĞĞŶŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĞƌĂŶĚĞƌƚ͘ĞƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶŝŬůŝĞƉĞŶƌŽŶĚŽŵŚĞŶĚĂĂƌďŝũ
te ondersteunen.
Aan het eind van de les hebben alle zes de groepjes hun vraag in een kringgesprek aan de klas
voorgelegd. Eén groepje kon geen keuze maken, maar met gerichte vragen konden we hen verder
helpen. Zij wilden graag meer weten over de kans op een bepaalde oogkleur.
In ieder groepje hebben we samen bekeken of ze inderdaad een goede onderzoeksvraag bedacht
hadden. Is het uitvoerbaar op school? Is het een vraag waar je mee aan de slag kunt? Over
sommige vragen was er nog onduidelijkheid. Hierover hebben we vervolgens feedback gevraagd
aan het Wetenschapsknooppunt.
Wanneer de kinderen niet tot een onderzoeksvraag komen stel dan gerichte vragen,
zoals:
Welke eigenschappen van jezelf vind je leuk om te onderzoeken?
Welke weetjes van de poster zijn interessant?
tĂƚŚĞďũĞŐĞĚĂĂŶƟũĚĞŶƐĚĞĂĂŶƌŽŵŵĞůůĞƐǁĂĂƌũĞŵĞĞǀĞƌĚĞƌǌŽƵǁŝůůĞŶ͍

De onderzoeksvragen. En nu aan de slag!

Vragen aanpassen
Een groepje had als vraag bedacht of je DNA kunt veranderen en wilde daartoe spruitjes verwerken
in hamburgers. ‘Als kinderen die geen spruitjes lusten de hamburgers lekker zouden vinden dan
hebben we dus hun DNA veranderd.’ Dit was, zoals we al dachten, geen vraag die we op school
kunnen onderzoeken. Deze groep boog de plannen om van spruitjes naar appeltaart en wilde
onderzoeken of kleine foutjes in het recept gevolgen hadden voor de smaak.
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Rolverdeling
ůŬŐƌŽĞƉũĞǌŽƌŐƚǀŽŽƌĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌŽůͲĞŶƚĂĂŬǀĞƌĚĞůŝŶŐĚŝĞǁĞŬĞŶŶĞŶǀĂŶƵŝƚĚĞĐŽƂƉĞƌĂƟĞǀĞ
ǁĞƌŬǀŽƌŵĞŶ͗ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͕ŶŽƚƵůŝƐƚ͕ƉƌŽĞłĞƐďĂĂƐĞŶĐŽŶƚƌŽůĞƵƌ͘ĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐǁŽƌĚƚǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ
vertaald in een onderzoeksplan. Hiertoe krijgt elk groepje een werkblad dat dient als stappenplan
ŽŵĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞŽƌĚĞŶĞŶǁĂĂƌŶĂĚĞůŽŐŝƐƟĞŬĞŽƉĞƌĂƟĞŽƉ
gang komt. Het onderzoeksblad hebben we eerst klassikaal behandeld. In de volgende lessen
worden de benodigde materialen verzameld, ruimtes gereserveerd, vragenlijsten opgesteld…
enzovoort.

?

3
2
1

Stap 4. Onderzoek uitvoeren

Hieronder volgen enkele beschrijvingen van de onderzoeken die door de leerlingen zijn uitgevoerd.
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‘Zijn jongens vaker kleurenblind dan meisjes?’
Dit groepje neemt met laptops tests af bij een
onderzoeksgroep. De kans op kleurenblindheid
wordt vervolgens met verschillende taartgraĮĞŬĞŶǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘
‘Welke eigenschappen komen gemiddeld het
meest voor in onze klas en in de klas van de
Zebra’s?’
Deze groep heeft de resultaten van het
’iedereen is uniek-spel‘ uit de eerste les omgezet
ŝŶƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐĞŶĚĞǌĞǀĞƌǁĞƌŬƚŝŶĞĞŶŐƌĂĮĞŬ͘
Vervolgens hebben ze de vragen ook afgenomen
in een andere klas en ook hier de resultaten
omgerekend naar percentages.
Zo ontstonden er twee overzichten van de
gemiddeld meest voorkomende eigenschappen
in beide klassen. Met deze gegevens werden
ƚǁĞĞŐƌŽƚĞĮŐƵƌĞŶŐĞƚĞŬĞŶĚĚŝĞĞĞŶŐĞŵŝĚĚĞůĚ
kind van ‘Het Bergkristal’ en een gemiddeld kind
van ‘De Zebra’s’ voorstelden. Grappig was dat
ĚĞǌĞĮŐƵƌĞŶĞůŬvier armen hadden. Eén paar
armen was nodig om te tonen welke hand ‘Wat voor kleur haar komt het meest voor in
boven ligt als je de armen over elkaar doet, en onze klas?’
het andere paar om te laten zien welke duim
boven ligt als je de handen verstrengelt.
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͚ŝũŶũŽŶŐĞŶƐǀĂŬĞƌĚǇƐůĞĐƟƐĐŚĚĂŶŵĞŝƐũĞƐ͍͛
ŝƚŐƌŽĞƉũĞŚĞĞŌĞĞŶǀƌĂŐĞŶůŝũƐƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ
ĚŝĞĂĂŶĂůůĞĚǇƐůĞĐƟƐĐŚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŽƉƐĐŚŽŽů
is uitgedeeld. Die moesten ze thuis invullen
want er stonden ook vragen op over vaders,
moeders, opa’s, oma’s etc. Dit was om te
weten te komen of je het vaker van je vaders
kant krijgt dan van je moeders kant.
‘Wat is het verband tussen sproeten en
haarkleur?’
Uit alle klassen werden de sproetenkinderen
opgetrommeld. Het onderverdelen van leer^ĞŵŐĞĞŌĂůǀĂƐƚĞĞŶŝŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘
ůŝŶŐĞŶ ŽƉ ŚĂĂƌŬůĞƵƌ ǁĂƐ ďĞƐƚ ůĂƐƟŐ͕ ǁĂŶƚ
ŚŽĞĚĞĮŶŝĞĞƌũĞŚĂĂƌŬůĞƵƌ;ĚŽŶŬĞƌ͕ďĞƐƚǁĞů
ĚŽŶŬĞƌ͕ŚĞĞůĚŽŶŬĞƌͿ͍

Stap 5. Concluderen
͚ŝũŶũŽŶŐĞŶƐŽĨŵĞŝƐũĞƐďĞƚĞƌŝŶŚĞƚŬŽƉŝģƌĞŶŽŶĚĞƌĚƌƵŬĞŶǌŽŶĚĞƌĚƌƵŬ͍͛
ŝƚŐƌŽĞƉũĞǁĂƐŐĞŢŶƐƉŝƌĞĞƌĚĚŽŽƌĚĞĂĂŶǀƵůŽĞĨĞŶŝŶŐƵŝƚĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞůĞƐ͘ŝũǀŽŶĚĞŶĚŝƚĞĞŶůĞƵŬĞ
opdracht en waren benieuwd of meisjes of jongens hier beter in zouden zijn wanneer zij dit in een
ŽŵŐĞǀŝŶŐŵĞƚǀĞĞůĂŇĞŝĚŝŶŐŵŽĞƚĞŶĚŽĞŶ͘ŽŬǁĂŵĞŶǌŝũƚŽƚĚĞĞĞƌƐƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͗‘Zijn
ũŽŶŐĞŶƐŽĨŵĞŝƐũĞƐďĞƚĞƌŝŶŚĞƚŬŽƉŝģƌĞŶŽŶĚĞƌĚƌƵŬ͍͛͘ Hierop doorpratend kwamen we eigenlijk
op het idee dat het ook interessant is om eerst te kijken naar kopiëren zonder druk. Vandaar dat
de onderzoeksvraag vervolgens aangevuld is tot: ‘ŝũŶũŽŶŐĞŶƐŽĨŵĞŝƐũĞƐďĞƚĞƌŝŶŚĞƚŬŽƉŝģƌĞŶ
ŽŶĚĞƌĚƌƵŬĞŶǌŽŶĚĞƌĚƌƵŬ͍͛;E͊,ĞƚŬŽƉŝģƌĞŶĚŝĞŶƚŝŶĚŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŝŐĞŶůŝũŬĂĂŶǀƵůůĞŶŐĞŶŽĞŵĚ
te worden.)
ŝƚŐƌŽĞƉũĞũŽŶŐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐŚĞĞŌŽƉĚĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚƌŽŽŬũĞƐŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚǀŝĞƌŬůĞƵƌĞŶ͘ĂĂƌďŝũ
ŬƌĞŐĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚĞŝŶƐƚƌƵĐƟĞŽŵŶĂĂƐƚĞĞŶƌŽŽĚƐƚƌĞĞƉũĞŵĞƚƐƟŌĞĞŶŐƌŽĞŶƐƚƌĞĞƉũĞƚĞǌĞƩĞŶ
en dit ook bij geel met blauw te doen. Ze hebben uit iedere groep 7 klas 2 jongens en 2 meisjes
ŐĞǀƌĂĂŐĚŽŵŵĞĞƚĞĚŽĞŶ͘ĞǌĞƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶŬƌĞŐĞŶϱϬƐĞĐŽŶĚĞŶĚĞƟũĚŽŵĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚƵŝƚƚĞ
voeren. Na een pauze was de opdracht hetzelfde, maar de onderzoekers zorgden nu voor vooraf
ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶĂŇĞŝĚŝŶŐ͘ŝƚŬǁĂŵŝŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶŐĞƉƌĂĂƚ͕ĞĞŶŵƵǌŝĞŬũĞƵŝƚĞĞŶŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶ͕
vallende boeken en een lopende kraan. Aan de proefpersonen is van tevoren niet verteld dat dit
bij het onderzoek hoorde.
'ĞŶŽƚĞĞƌĚŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂůĐŽƌƌĞĐƚŐĞǌĞƩĞƐƚƌĞĞƉũĞƐĞŶŚĞƚĂĂŶƚĂůĨŽƵƚĞŶ͘ĞǌĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐŚĞďďĞŶ
ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŐĞĐŽŶĐůƵĚĞĞƌĚĚĂƚũŽŶŐĞŶƐďĞƚĞƌƉƌĞƐƚĞƌĞŶǌŽŶĚĞƌĂŇĞŝĚŝŶŐ͕ŵĂĂƌĚĂƚŵĞŝƐũĞƐŚĞƚ
ďĞƚĞƌĚŽĞŶǁĂŶŶĞĞƌǌŝũ͚ŽŶĚĞƌĚƌƵŬ͛ƐƚĂĂŶ͕ĚƵƐĂŇĞŝĚŝŶŐƵŝƚĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐŚĞďďĞŶ͘
‘Merk je het als er een foutje zit in een recept?‘
De kinderen besloten te onderzoeken of het eigenlijk erg is als er in een recept een klein foutje
ǌŝƚ͘ŝƚĚĞĚĞŶǌĞĚŽŽƌŵŝŶŝͲĂƉƉĞůŇĂƉũĞƐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚƐƚĞĞĚƐĞĞŶŬůĞŝŶĞǀĂƌŝĂƟĞ͘ƌǁĞƌĚĞŶ
͚ƐƚĂŶĚĂĂƌĚŇĂƉũĞƐ͛ŐĞŵĂĂŬƚǀŽůŐĞŶƐĞĞŶǀĂƐƚƌĞĐĞƉƚ͕ĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŽŽŬŇĂƉũĞƐŵĞƚĚĂĂƌŝŶƐƚĞĞĚƐ
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DNA

één foutje: andere appels, ander deeg, zonder
ƐƵŝŬĞƌ͕ǌŽŶĚĞƌŬĂŶĞĞůĞƚĐ͘ůůĞŇĂƉũĞƐǁĞƌĚĞŶ
voorzien van vlaggetjes zodat de onderzoekers
ze uit elkaar konden houden.
Vervolgens mochten de kinderen van het
ƉƌŽĞĨƉĂŶĞůĠĠŶǀŽŽƌĠĠŶŚĞƚ͚ƉƌŽĞŇŽŬĂĂů͛ŝŶ
ŽŵĚĂĂƌƚǁĞĞŇĂƉũĞƐƚĞƉƌŽĞǀĞŶ͕ĠĠŶŐĞǁŽŶĞ
en één andere. Ze moesten daarna aangeven
ŽĨŚĞƚƚǁĞĞĚĞŇĂƉũĞŚĞƚǌĞůĨĚĞƐŵĂĂŬƚĞĂůƐŚĞƚ
eerste, of dat ze iets anders proefden. In dat
geval moesten ze ook aangeven wat ze dan
anders proefden.
Opvallend was dat de meeste kinderen geen WƌŽĞŌǌĞŚĞƚŽĨƉƌŽĞŌǌĞŚĞƚŶŝĞƚ͍
verschil proefden, of dat ze juist iets meenden
ƚĞƉƌŽĞǀĞŶǁĂƚĞƌŶŝĞƚŝŶǌĂƚ͘ŽǁĞƌĚĞĞŶŇĂƉũĞǌŽŶĚĞƌƐƵŝŬĞƌũƵŝƐƚĂůƐǌŽĞƚĞƌďĞŽŽƌĚĞĞůĚ͘ŝũ
ĚĞĞŝŶĚĞǀĂůƵĂƟĞůĞǀĞƌĚĞŚĞƚǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞǌĞďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶŚĞĞůŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŽƉ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬǁĂŵĞŶƚŽƚĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞĚĂƚŇĂƉũĞƐĂůƟũĚǀĂŶĞůŬĂĂƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŽŵĚĂƚ
je er nooit precies evenveel stukjes appel in doet, of precies evenveel deeg. Met andere woorden:
de noodzaak om factoren constant te houden en slechts één variabele te veranderen werd op
deze wijze echt ervaren.
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^ƚĂĂĨĚŝĂŐƌĂŵǀĂŶƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐǀĂŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĚŝĞŝŶĚĞƚǁĞĞŬůĂƐƐĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶ;ǌŝĞƉĂŐŝŶĂϴϵ
voor beschrijving van het onderzoek).
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͚,ĞĞŌƌĞŬĞŶƚĂůĞŶƚŵĞƚũĞEƚĞŵĂŬĞŶ͍͛
ŝƚŐƌŽĞƉũĞǁĂƐǌĞĞƌďĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌĚĞĞƌĨĞůŝũŬĞŝŶǀůŽĞĚŽƉŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟĞ͘ůƐŶĞůŬǁĂŵĞŶǌĞ
ĞƌĂĐŚƚĞƌĚĂƚĚŝƚǁĞůĞĞŶǌĞĞƌďƌĞĞĚŽŶĚĞƌǁĞƌƉǁĂƐĞŶŚĞĞŌŚĞƚŐƌŽĞƉũĞũŽŶŐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǌŝĐŚ
ǀĞƌĚĞƌƚŽĞŐĞƐƉŝƚƐƚŽƉŚĞƚǀĂŬŐĞďŝĞĚƌĞŬĞŶĞŶ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐůŝĞƉĞŶǌŝũƚĞŐĞŶĞĞŶ;ĞƚŚŝƐĐŚͿĚŝůĞŵŵĂ
ĂĂŶ͘tĂŶƚ͕ďĞƚƌĞŬũĞĚĞŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚĞƌĞŬĞŶĂĂƌƐŝŶǌŽ͛ŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͍ĂƚŝƐƚŽĐŚŶŝĞƚƉƌĞƫŐǀŽŽƌ
ŚĞŶ͍ĞŶŐĞƐƉƌĞŬŚŝĞƌŽǀĞƌůĞŝĚĚĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬƚŽƚĚĞŬĞƵǌĞ͗͛<ŝĞŶĞƌƐ͚ĂůƐƉƌŽĞĨƉĞƌƐŽŶĞŶ;<ŝĞŶĞƌƐ
ǌŝũŶƌĞŬĞŶĂĂƌƐĚŝĞĞǆƚƌĂƵŝƚŐĞĚĂĂŐĚǁŽƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌƌŝũŬĞŶĚƌĞŬĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂͿ͘hŝƚŝĞĚĞƌĞ
bovenbouwgroep hebben zij Kieners uit groep 7 een formulier meegegeven voor hun ouders. De
ouders konden hierop hun gemiddelde rapportcijfer voor rekenen in groep 7 invullen.
Dit groepje had uiteindelijk een beetje moeite met het trekken van een conclusie. Wat zij van
tevoren vergeten waren te bepalen is een grenswaarde: wanneer is er wél en wanneer is er geen
verband tussen erfelijkheid en rekenen? Hun conclusie lokte daardoor een interessante discussie
uit binnen de groep. Want als de mama’s gemiddeld een 7 hadden, noemen we dit dan wel of geen
geërfd rekentalent? En waar ligt de grens? Uit de gegevens kwam in ieder geval naar voren dat de
vaders van deze ‘Kieners’ gemiddeld een hoger rapportcijfer in groep 7 hadden dan de moeders.
Tabel 4. Uit het onderzoekslogboek
͚,ĞĞŌƌĞŬĞŶƚĂůĞŶƚŵĞƚũĞEƚĞŵĂŬĞŶ͍͛
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16-04

,ŽĞŐĂĂŶǁĞŚĞƚĚŽĞŶ͗ŵĞƚĞĞŶĞŶƋƵġƚĞĞŶďƌŝĞǀĞŶ͘
ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ŶŝǀĞĂƵϳ;<ŝĞŶĞƌƐͿ͘

17-04

We hebben het blad ingevuld en zijn weer een stap verder gekomen.

20-04

We hebben de brieven uitgedeeld door de leerkrachten en maandag doen we de
andere brieven. Daarna kunnen we onderzoeken. We hebben nog niet alles kunnen
uitdelen.

23-04

Vandaag gaan we de brief meegeven aan de ouders. Hopelijk vullen ze het in, en
leveren ze het in, zodat we kunnen beginnen met onderzoeken. Hopelijk vinden de
leerkrachten het goed dat we een testje afnemen.

23-04

We hebben nu alle twee de brieven uitgedeeld, alleen er was een foutje in de brief.
Maar dat hebben we opgelost. Woensdag/ dinsdag wordt het ingeleverd en kunnen
we onderzoeken.

26-04

Ik heb op het leerplein aan DNA gewerkt. Ik heb het gemiddelde uitgerekend van de
cijfers van de vaders en de moeders.

08-05

tĞŐĂĂŶǀĂŶĚĂĂŐĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚǌĞƩĞŶ͘ĂŶŐĂĂŶǁĞǀĞƌĚĞůĞŶǁŝĞ
wat gaat zeggen. Daarna gaan we ons stukje oefenen, en dan gaan we vanmiddag het
presenteren. Onze hypothese is dat we verwachten dat het rekentalent van Kieners
t>ƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌŵĞƚŚĞƚƌĞŬĞŶƚĂůĞŶƚǀĂŶŐƌŽĞƉϳǀĂŶŚƵŶŽƵĚĞƌƐ͘

14-05

Dit project ging over DNA. Je lichaam bestaat uit cellen en in die cellen zit je DNA.
sƌŝũĚĂŐ;ϭϭͲϬϱͿŐŝŶŐĞŶǁĞŶĂĂƌŚĞƚZĂĚďŽƵĚŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͘tĞŚĂĚĚĞŶĚƌŝĞŐƌŽĞƉĞŶ͘ĞŶ
groepje kreeg een PowerPoint van de onderzoeker te zien. Het andere groepje kreeg
een rondleiding door het laboratorium. En de anderen gingen een DNA-onderzoekje
doen. Om de 20 min. wisselden we. Het DNA-onderzoekje dat we mochten doen: eerst
moesten we zout water in onze mond doen, en dan even spoelen en dan moesten we
het uitspugen in een buisje. Dan moesten we zachtjes schudden, zodat het DNA bij
elkaar kwam, en toen moesten we er alcohol bij doen en dan weer schudden en….
JE HEBT JE DNA!
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Stap 6. Presenteren
ŝũ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ ŵĂĂŬƚĞŶ ǀŝũĨ ŐƌŽĞƉũĞƐ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĞĞŶ WŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ Žŵ ĚĞ
onderzoeksresultaten weer te geven en één groepje maakte daar een poster voor. Twee groepjes
ĚĞĚĞŶĞƌĞĞŶƚŽŶĞĞůƚƐƚƵŬũĞďŝũ͕ĞŶĠĠŶŐƌŽĞƉũĞŚĂĚƚǁĞĞŐƌŽƚĞĮŐƵƌĞŶŐĞƚĞŬĞŶĚĚŝĞĚĞŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ
leerling voorstelden.

^ƚĂƉϳ͘sĞƌĚŝĞƉĞŶͬǀĞƌďƌĞĚĞŶ

Op 11 mei 2012 gingen we naar het Radboud
ziekenhuis toe om nog meer te leren over DNA.
We keken een filmpje over blinde en dove
vissen, daarna kregen we een rondleiding over
de afdeling van DNA. Daar waren allemaal
robotmachines die DNA kopieerden en lazen,
dat ging heel snel. In het lab gingen we ons
eigen DNA onderzoeken. Je moest met zout
water spoelen dat was heel vies, als je klaar
was met spoelen ging je dat uitspugen in een
buisje daar werd dan afwasmiddel bij gedaan
en de witte sliertjes werden er uitgehaald, dat
was je DNA.

DNA

Ook de kinderen van basisschool de Lanteerne hebben een bezoek gebracht aan het DNA-lab in
het Radboud ziekenhuis. Enkele verslagen van de kinderen volgen hieronder.

Kijken of je DNA zichtbaar wordt.

11 mei 2012
We gingen naar het Radboud Ziekenhuis en
we gingen op de fiets. Toen we aankwamen
werden we ontvangen door meneer Diederik.
Die leidde ons naar een kamer waar we onze
tassen en jassen konden neerleggen. Daarna
vertelde hij wat. We werden in drie groepen
verdeeld en ik ging naar het lab met Clemens.
Daar moest je zout water inslikken en even
spoelen in je mond daarna uitspugen en dan
moest je er zeep in doen en even roeren zodat
het goed gemengd was. Daarna moest je er
alcohol bij doen zodat het DNA aan elkaar DNA isoleren.
ging en dat ging in een bakje. Daarna mocht
je het meenemen. Toen gingen wij met meneer Diederik mee voor een rondleiding door het
gebouw. We kwamen langs apparaten waar ze DNA isoleren en daar was het wat koeler. Daarna
was er een PowerPoint over vissen, het was een leuke dag!
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Radboud Ziekenhuis
We zijn met de klas naar het Radboud Ziekenhuis geweest. We gingen op de fiets. Eerst kregen
we een rondleiding. Er waren heel veel machines met grijparmen die DNA aan het lezen waren.
Daarna gingen we naar het laboratorium, daar moesten we ons eigen DNA isoleren. We kregen
eerst heel zout water in onze mond zodat onze cellen loskwamen. Daarna stopten we daar alcohol
bij zodat ons DNA aan elkaar ging plakken. Het DNA mochten we in een potje meenemen.
Daarna liet een man een PowerPoint zien over zebravissen die doof en niet doof waren. En over
honden die blind waren, maar ze hadden medicijnen gekregen zodat ze wel weer konden zien.
Op het einde mochten we vragen stellen over DNA.

Samen met een wetenschapper DNA isoleren.

Kijk mijn DNA.

ǀĂůƵĂƟĞƐĞŶƌĞŇĞĐƟĞƐǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞ>ĂŶƚĞĞƌŶĞ
ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŽůŐĞŶĞŶŬĞůĞƌĞĂĐƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚĚĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞĞǀĂůƵĂƟĞ͘
Hoe vond je het om in een groepje een onderzoeksvraag te bedenken en te onderzoeken? Wat
ging er heel goed en wat ging er minder goed?
•
“Ik vond het super! Je leerde veel van elkaar.”
•
“Ik vond het leuk omdat je je eigen vraag mocht stellen.”
•
“De vraag bedenken ging goed, want we gingen stemmen.”
•
͞/ŬǀŽŶĚŚĞƚůĞƵŬĞŶůĂƐƟŐŽŵĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐƚĞďĞĚĞŶŬĞŶ͘͟
Wat zou je een volgende keer anders doen?
•
“Sneller werken.”
•
“Iets meer kinderen nemen omdat je er dan iets meer van weet.”
•
“De volgende keer zou ik het niet anders doen.“
•
“Een betere vraag verzinnen.“
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Wat heb je in dit project geleerd over DNA?
•
͞ĂƚEďůŝũŌŬŽƉŝģƌĞŶ͘͟
•
“Dat een foutje in het DNA niet per se slecht is.”
•
“Je kunt dieven met DNA opsporen.“
•
“Dat als je al je DNA achter elkaar stopt je dan 400 keer naar de zon en terug moet.”
•
“Dat DNA het bouwplan van je lichaam is.”
Wat heb je geleerd over samenwerken?
•
“Dat je beter moet overleggen.”
•
“Dat het in m’n eentje niet was gelukt.”
•
“Dat je jezelf soms moet aanpassen.”
•
“Dat je de rollen goed moet verdelen.”

DNA

Wat heb je geleerd over onderzoek doen?
•
“Dat je je aan een plan moet houden.”
•
“Dat alles heel precies moet.“
•
“Dat het eerlijk moet zijn.“
•
“Goed voorbereiden.”
•
“Over dat je alles moet opschrijven.”
•
“Dat er met een onderzoek nooit alles goed verloopt.”
EŽĞŵŶŽŐĚƌŝĞĂŶĚĞƌĞĚŝŶŐĞŶĚŝĞũĞŐĞůĞĞƌĚŚĞďƚŝŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚ͗
• “Dat gemiddeld de vaders van Kieners beter zijn.”
• ͞ĂƚĨŽƵƚũĞƐŶŝĞƚĂůƟũĚĞƌŐǌŝũŶ͘͟
• “Je moet iedereen iets te doen geven.”
• “Recessief en dominant.”
• “Geel bij blauw en rood bij groen.”
• ͞ŶĚĂƚĚĞƉŽůŝƟĞEŐĞďƌƵŝŬƚ͘͟
• “Hoe ze kunnen kijken of vissen doof of blind zijn.”
• ͞ĂƚũĞĚĞŚĞůŌǀĂŶũĞŵŽĞĚĞƌĞŶĚĞŚĞůŌǀĂŶũĞǀĂĚĞƌŬƌŝũŐƚ͘͟
• ͞ĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌEŚĞĞŌ͘͟
• “Als je foutjes hebt kun je kanker krijgen.”
• “Je hele lichaam bestaat uit DNA.”
• “Als je vlees eet, eet je DNA.”
Wat wil je nog kwijt over dit project?
• “Dat het leuk en leerzaam was.”
• “Dat ik nooit meer naar de wc ga als ze de taakverdeling doen.”
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ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶůĞƌĂƌĞŶ
Voldoende aandacht besteden aan onderzoeksvragen opstellen
Terugkijkend op dit project is het zaak om veel aandacht te besteden aan het onderdeel
͚ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶŽƉƐƚĞůůĞŶ͛͘,ĞƚŝƐůĂƐƟŐǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶŽŵŚŝĞƌŝŶĐŽŶĐƌĞĞƚĞŶ͚ŬůĞŝŶ͛ƚĞďůŝũǀĞŶ͘
Maar ook voor een leerkracht is het een hele opgave om ieder groepje voldoende begeleiding te
geven zonder daarbij te veel sturend bezig te zijn. Sommige groepjes starten zo groots, zoals ‘Hoe
ŬŽŵƚŚĞƚĚĂƚŚŝŶĞǌĞŶĞŶ:ĂƉĂŶŶĞƌƐƉƵŶƟŐĞŽŐĞŶŚĞďďĞŶ͍͚of ‘Hoe zijn de mensen ontstaan?
Zowel onderzoeksvragen als kennis opgedaan
Kinderen hebben deze eerste keer eigenlijk op twee gebieden veel geleerd; enerzijds natuurlijk
over DNA en het kopiëren van DNA, anderzijds hebben ze zich veel onderzoeksvaardigheden
eigen gemaakt. Ergens halverwege het project zat ik achter mijn bureau en hoorde ik kinderen
die zelfstandig aan het werk waren de volgende zinnen uitspreken ͞ŶĞĞũŽŚ͕ĚĂƚŝƐŚĞůĞŵĂĂů
ŶŝĞƚŽŶǌĞĚŽĞůŐƌŽĞƉ͟ŽĨ͞ǁĞŵŽĞƚĞŶĚŝƚǁĞůŐŽĞĚŽƉƐĐŚƌŝũǀĞŶĞŶǌŽƌŐĞŶĚĂƚĂůůĞƐŚĞƚǌĞůĨĚĞďůŝũŌ
anders zijn onze onderzoeksresultaten niet goed”. Ook kinderen uit groep 6 en 7 hadden dergelijke
ŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶ͊ĂƚŐĞĞŌƚŽĐŚĂĂŶĚĂƚǌĞŚĞĞůǁĂƚŐĞůĞĞƌĚŚĞďďĞŶ͊
Onderzoek en wetenschap is concreter geworden
Ik denk dat wetenschap, onderzoek doen en de universiteit voor kinderen na dit project wel een
stukje concreter zijn geworden. Ze kunnen zich er iets beter een beeld bij vormen. Daarnaast kan
ŝŬŚĞƚŵĞŐŽĞĚǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ;ŵĂĂƌĚŝƚŚĞďŝŬŶŝĞƚŐĞǀƌĂĂŐĚ͊ͿĚĂƚĞƌŽŽŬŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝũŶĚŝĞŶƵǌƵůůĞŶ
denken dat alle professoren en onderzoekers ‘iets met DNA’ doen… Hier zou ik in mijn lessen
nog wat aandacht aan willen besteden. Het onderzoek doen is voor kinderen in ieder geval een
heel stuk helderder geworden.

Overige auteurs
•
•
•
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:ŽƐDĂƌƌĞů;ƉĂďŽͲĚŽĐĞŶƚĂĂŶĚĞ,EͿ
tŝŶŶŝĞDĞŝũĞƌ;ƉƌŽũĞĐƚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt<ZhͿ
DĂƌŝĞŬĞWĞĞƚĞƌƐ;ƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌt<ZhͿ

Project ‘Uniek door nieuwe foutjes in je DNA’ de klas in!
Bronnen
Gebruikte boeken voor DNA-circuit in stap 2 Verkennen.
•
^ŝůǀĞƌŵĂŶ͕;ϮϬϭϬͿ͘<ŝŶĚǀĂŶũĞŽƵĚĞƌƐ͘
•
tŝŶƐƚŽŶ͕Z͘;ϮϬϬϱͿ͘tĂĂƌŽŵůƵƐƚŝŬŐĞĞŶƐƉƌƵŝƚũĞƐ͍
•
ƌĞŶŝĮĞƌ͕K͘;ϮϬϭϭͿ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐĂŶĚĞƌƐ͘
•
,ĂƌŝŶŐ͕͘;ϮϬϬϭͿ͘<ĂĂƐĞŶĚĞĞǀŽůƵƟĞƚŚĞŽƌŝĞ͘
•
^ŝĞŵĞŶƐŵĂ͕&͘;ϮϬϭϬͿ͘ƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͘
•
ĂĞƚĞŶ͕D͘;ϮϬϬϬͿ͘,ĂƌĞŶ͘
•
ŝũů͕D͘ǀĂŶ͘;ϮϬϬϴͿ͘tŽŶĚĞƌŬŝŶĚĞƌĞŶ͘
•
ůůĂŶ͕d͘;ϮϬϬϵͿ͘E͕ĞĞŶĚŽŽƌďƌĂĂŬŝŶĚĞŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞ͘
•
:ĞīĞƌŝƐ͕͘;ϮϬϬϭͿ͘<ůŽŶĞŶ͗ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŝŶĚĞŐĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘
•
WƌĂƩEŝĐŽůƐŽŶ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘ĂĂ͊,ĞƚŵĞĞƐƚůĞƵŬĞďŽĞŬŽǀĞƌŐĞŶĞŶĞŶŬůŽŶĞŶ͘
•
^ƚŽƉƉĂƌĚD͘;ϭϵϵϳͿ͘tĂĂƌŽŵŚĞďďĞŶǁĞƟĞŶƚĞŶĞŶ͍;ĞĞůƵŝƚĚĞƌĞĞŬƐ͗tĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶ
ǁŝůůĞŶǁĞƚĞŶ͘Ϳ

Verwijzingen

DNA

;ϭͿ ^ĐŚŽŽůƚǀ͕ĂŇĞǀĞƌŝŶŐ͗/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐĂŶĚĞƌƐ͗:ĞEďĞƉĂĂůƚŚŽĞũĞĞƌƵŝƚǌŝĞƚ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŚŽŽůƚǀ͘ŶůͬďĞĞůĚďĂŶŬͬĐůŝƉͬϮϬϬϯϬϵϬϰͺĚŶĂϬϭ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϮͿ zŽƵdƵďĞĮůŵƉũĞ͕EƌĞƉůŝĐĂƟŽŶĂŶŝŵĂƟŽŶ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсǌĚŬŝZǁϭWĚh;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϯͿ ^>KdƵůĞ͕<ĞƌŶĚŽĞůĞŶKƌŝģŶƚĂƟĞŽƉũĞǌĞůĨĞŶĚĞǁĞƌĞůĚ͕
ŚƩƉ͗ͬͬƚƵůĞ͘ƐůŽ͘ŶůͬKƌŝĞŶƚĂƟĞKƉ:ĞǌĞůĨŶtĞƌĞůĚͬ&Ͳ<KƌŝĞŶƚĂƟĞ:ĞǌĞůĨŶtĞƌĞůĚ͘Śƚŵů
;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϰͿ WĞĞƚĞƌƐ͕ D͕͘ DĞŝũĞƌ͕ t͕͘ Θ sĞƌŚŽĞī͕ Z͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĚŽŽƌďƌĂŬĞŶ ĚĞ ŬůĂƐ
in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin. Nijmegen: Wetenschapsknooppunt
Radboud Universiteit Nijmegen.
;ϱͿ ĞsĂĂŶ͕͕͘ΘDĂƌĞůů͕:͘;ϮϬϬϲͿ͘WƌĂŬƟƐĐŚĞŝĚĂĐƟĞŬǀŽŽƌŶĂƚƵƵƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ;ϲĞĞĚ͘Ϳ͘
ƵƐƐƵŵ͗ŽƵŶƟŶŚŽ͘
;ϲͿ ^ĐŝĞŶĐĞĐĞŶƚĞƌEĞŵŽ͕ĚŽĞͲďŽĞŬũĞŽĚĞŶĂĂŵ͗E͚tŝĞďĞŶŝŬ͍;ŽĐƵŵĞŶƚŝƐŽŶůŝŶĞŶŝĞƚ
ŵĞĞƌďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌͿ͘
;ϳͿ <ůŽŬŚƵŝƐ͕ĂŇĞǀĞƌŝŶŐ͗dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘
Via:ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĞƚŬůŽŬŚƵŝƐ͘ŶůͬŽŶĚĞƌǁĞƌƉͬĚŶĂ,
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ŷƚƌ͘ŶůƉůĂǇĞƌ͍ŝĚсϲϳϰϳϮϬϱΘƐƐŝĚсϮϲϵ;ϮϮͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϴͿ ƌĨŽĐĞŶƚƌƵŵ͕ǁĞďƐŝƚĞǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶŽǀĞƌĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŽŐŝ͘ŶůͬηďŽŐŝ;ϮϮͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
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Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU)
ŝƚďŽĞŬŝƐĞĞŶƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ;t<ZhͿ͘
Het WKRU is een knooppunt tussen leraren en kinderen van het basisonderwijs, onderzoekers
ǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ;ZhͿĞŶĚŽĐĞŶƚĞŶĞŶƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶǀĂŶĚĞ,ŽŐĞƐĐŚŽŽů
ǀĂŶƌŶŚĞŵĞŶEŝũŵĞŐĞŶ;,EͿ͘
Missie
,Ğƚt<ZhŚĞĞŌƚŽƚĚŽĞůĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶĞŶŚĞƚ;ďĂƐŝƐͿ
onderwijs verder te versterken en te komen tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod
van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs. Hiermee wil het WKRU de houding van
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞŶ;ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞͿůĞƌĂƌĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬƉŽƐŝƟĞĨďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ
ĞŶŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŝůŚĞƚt<ZhŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǀĂŶĚĞZh
ĞĞŶƉŽĚŝƵŵŐĞǀĞŶŽŵŚƵŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞŶĚĞŝŵƉůŝĐĂƟĞƐĚĂĂƌǀĂŶƚĞŶƚŽŽŶƚĞ
kunnen spreiden aan een breed publiek.
ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
,Ğƚt<ZhŚĞĞŌĞĞŶŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚƉĂůĞƚǀĂŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĂĂƌŽŶĚĞƌ͗ũĂĂƌůŝũŬƐĞŶĂƐĐŚŽůŝŶŐƐĚĂŐĞŶ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞĚƵĐĂƟĞǀŽŽƌƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶĞŶůĞƌĂƌĞŶďĂƐŝƐͲĞŶǀŽŽƌƚŐĞǌĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ;tŝŶƚĞƌƐĐŚŽŽůͿ͕
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŝŶƉƌŽũĞĐƩĞĂŵƐƚƵƐƐĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ͕ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶĞŶůĞƌĂƌĞŶǁĂĂƌďŝũĞĞŶ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĞƌƚĂĂůĚǁŽƌĚƚŶĂĂƌĞĞŶƉƌŽũĞĐƚƌŽŶĚŽŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕
ŬŝŶĚĞƌůĞǌŝŶŐĞŶ;DǇƐƚĞƌǇyͿ͕ĐƵƌƐƵƐƐĞŶǀŽŽƌũŽŶŐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐŚŽĞǌĞŚƵŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ
ŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶ͙ĞŶŶŽŐǀĞĞůŵĞĞƌ;ǌŝĞwww.wkru.nlͿ͘
KƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
Ğ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĂŶ ŚĞƚ tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ĚƌŝĞ ǀĂƐƚĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ĞŶ ĞĞŶ
ƐƚƵƵƌŐƌŽĞƉ͘ /Ŷ ĚĞ ƐƚƵƵƌŐƌŽĞƉ ǌŝũŶ Ğƌ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƉĂƌƟũĞŶ ĚŝĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚ͘ĞƐƚƵƵƌŐƌŽĞƉƐƟƉƉĞůƚŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞ
medewerkers het beleid uit en bewaakt op hoofdlijnen de voortgang.
Het uitvoerende deel van het WKRU bestaat uit de volgende medewerkers:
•
Dr. Marieke Peeters, projectleider
•
Winnie Meijer MSc, projectmedewerker
•
Elke Jacobs͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ
De stuurgroep bestaat uit:
•
Prof. dr. Carl Figdor, hoogleraar Immunologie in het Nijmegen Centre for Molecular Life
^ĐŝĞŶĐĞƐǀĂŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚĞŶŝŶŝƟĂƚŽƌt<Zh͘
•
Prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit en
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶŚĞƚǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵEĞĚĞƌůĂŶĚƐ͘
•
ƌƐ͘ĞƩǇd͘D͘ǀĂŶtĂĞƐďĞƌŐŚĞ͕ǀŽŽƌǌŝƩĞƌǀĂŶĚĞŝŶƐƟƚƵƵƚƐĚŝƌĞĐƟĞǀĂŶĚĞ,EWĂďŽ͛Ɛ
;WĂďŽ'ƌŽĞŶĞǁŽƵĚEŝũŵĞŐĞŶĞŶWĂďŽƌŶŚĞŵͿ͘
•
ƌ͘ZŽĂůĚsĞƌŚŽĞī͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĚŽĐĞŶƚďŝũŚĞƚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ
van de Radboud Universiteit.
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