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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
ĞĞŶŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚŐĞŐĞǀĞŶƐďĞƐƚĂŶĚ͕ŽĨŽƉĞŶďĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ͕ŝŶĞŶŝŐĞǀŽƌŵŽĨŽƉĞŶŝŐĞǁŝũǌĞ͕
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ
Nijmegen.
ĂŶĚĞƚŽƚƐƚĂŶĚŬŽŵŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞŝƐĚĞƵŝƚĞƌƐƚĞǌŽƌŐďĞƐƚĞĞĚ͘sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞĚĞƐͲ
ŽŶĚĂŶŬƐŽŶǀŽůůĞĚŝŐŽĨŽŶũƵŝƐƚŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ĂĂŶǀĂĂƌĚĞŶĂƵƚĞƵƌ;ƐͿ͕ƌĞĚĂĐƟĞĞŶƵŝƚŐĞǀĞƌŐĞĞŶĂĂŶͲ
sprakelijkheid. Voor eventuele verbetering van opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen.
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/ŶĨĞĐƟĞƐ

Hoofdstuk 4. /ŶĨĞĐƟĞƐ

/ŶĨĞĐƟĞƐ

ŝƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬďĞƐĐŚƌŝũŌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŝŶƚǁĞĞĚĞůĞŶ͘WĂƌĂŐƌĂĂĨϰ͘ϭŐĂĂƚŝŶ
ŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞĂĨǁĞĞƌƚĞŐĞŶŝŶĨĞĐƟĞƐǀĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ/ŶƚĞƌŶĞ'ĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞǀĂŶŚĞƚ
UMC St Radboud.
/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϰ͘ϮŝƐĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐŐĞŵĂĂŬƚŶĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌĚĞďŽǀĞŶďŽƵǁŬůĂƐƐĞŶ
ǀĂŶŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϰ͘Ϯ͘ϭǁŽƌĚĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶďĞƐĐŚƌĞǀĞŶǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞ
dƌŝĂŶŐĞů͘/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϰ͘Ϯ͘ϮǁŽƌĚĞŶĞŶŬĞůĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶǌŽĂůƐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ
ŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞƌŶŚŽƌƐƚ͘dĞǀĞŶƐƐƚĂĂŶǁĞŝŶĚĞǌĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨŽŽŬƐƟůďŝũĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ
en onderzoeken van de leerlingen van De Arnhorst.
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/ŶĨĞĐƟĞƐ
ϰ͘ϭKŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ
͚ĞƚĞƌĞĂĨǁĞĞƌƚĞŐĞŶŝŶĨĞĐƟĞƐ͗ƚƌĂŝŶĞŶǀĂŶĚĞǁŝƩĞďůŽĞĚůŝĐŚĂĂŵƉũĞƐ͛
DŝŚĂŝEĞƚĞĂ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůĞ/ŶƚĞƌŶĞ'ĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞͿ͖DĂƌŝũĞKŽƐƟŶŐ;ƉƌŽŵŽǀĞŶĚĂͿ͖
>ĞŽ:ŽŽƐƚĞŶ;ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌŚŽŽĨĚĚŽĐĞŶƚͿ͕ĞŶ:ŽƐǀĂŶĚĞƌDĞĞƌ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌůŐĞŵĞĞŶ/ŶƚĞƌŶĞ'ĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞͿ͘
Allen zijn werkzaam bij de afdeling Interne Geneeskunde van het UMC St Radboud Nijmegen.

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϰϬϭ͘>ĞǌŝŶŐ͚tĞŐŵĞƚŝŶĨĞĐƟĞƐ͛ŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌ:ŽƐǀĂŶĚĞƌDĞĞƌŽƉ
de Winterschool 1 februari 2012.

Een wereld vol leven
tĞůĞǀĞŶŝŶĞĞŶǁĞƌĞůĚǀŽůŵĞƚĂŶĚĞƌĞůĞǀĞŶĚĞǁĞǌĞŶƐ;ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶͿǌŽĂůƐůĂŶĚĚŝĞƌĞŶ͕ǀŽŐĞůƐ͕
vissen, bloemen en insecten. Er zijn duizenden soorten organismen op aarde en we kunnen ons
blijven verbazen over hoe sterk die verschillen. Maar wat eigenlijk nog verbazender is, is dat we
ŵĞĞƌĚĂŶϵϱйǀĂŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶ͘ĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶĚŝĞǁĞŶŝĞƚŵĞƚŚĞƚďůŽƚĞ
oog kunnen zien noemen we micro-organismen. Deze micro-organismen zoals virussen, bacteriën
en schimmels, die veel kleiner zijn dan de cellen van ons eigen lichaam, bevinden zich overal en
ŵĞĞƐƚĂůǌŽŶĚĞƌĚĂƚǁŝũĚĂĂƌŝĞƚƐǀĂŶŵĞƌŬĞŶ;ǌŝĞŬĞŶŶŝƐŬĂĚĞƌĂĐƚĞƌŝģŶ͕ǀŝƌƵƐƐĞŶĞŶƐĐŚŝŵŵĞůƐ
ŽƉƉĂŐŝŶĂϭϱϮͿ͘EŽŐďŝũǌŽŶĚĞƌĚĞƌŝƐŚĞƚĚĂƚĚĞǌĞŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶŝŶĚĞǀƌŝũĞŶĂƚƵƵƌ
ůĞǀĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŽƉŽŶǌĞŚƵŝĚ͕ŝŶŽŶǌĞŵŽŶĚĞŶŝŶŽŶǌĞĚĂƌŵĞŶ͘,ĞƚǌŝũŶĞƌŽŶŐĞůŽŽŇŝũŬǀĞĞů͘
tŝũĚƌĂŐĞŶŝŶŽŶǌĞĚĂƌŵĞŶƟĞŶŬĞĞƌŵĞĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶŵĞƚŽŶƐŵĞĞĚĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůůŝĐŚĂĂŵƐĐĞůůĞŶ
waaruit we zijn opgebouwd!
Hoe kan het dat wij geen last hebben van al deze onzichtbare bewoners van ons lichaam? In de
ĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐǌŝũŶĚĞŵĞĞƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚƐĐŚĂĚĞůŝũŬ͘dŝũĚĞŶƐĚĞĞǀŽůƵƟĞŚĞďďĞŶǌĞ
ǌŝĐŚĂĂŶŐĞƉĂƐƚĂĂŶŚĞƚŵĞŶƐĞůŝũŬůŝĐŚĂĂŵĞŶŚĞĞŌĚĞŵĞŶƐǌŝĐŚĂĂŶŚĞŶĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘,ĞĞůǀĂĂŬ
ŚĞďďĞŶǌŝũǌĞůĨƐĞĞŶŐƵŶƐƟŐĞīĞĐƚŽƉŽŶǌĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͘ĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ͚ŐŽĞĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͛ŝŶŽŶǌĞ
darmen helpen met de vertering van voedsel en versterken onze afweer. In de tweede plaats
hebben deze bacteriën er belang bij om geen schade te veroorzaken. Als de mens dood gaat
doordat deze bacteriën te veel uitgroeien, dan hebben zij geen gastheer meer om op of in te
leven en zich te vermenigvuldigen. Er is tevens een derde, zeer belangrijke, reden waarom deze
micro-organismen onschuldig zijn voor ons. Ons afweersysteem verdedigt ons lichaam tegen de
‘slechte bacteriën’, virussen en schimmels die wel schade proberen te veroorzaken en probeert
te voorkomen dat ze ons lichaam binnendringen.
>ĞƵĐŽĐǇƚĞŶ͗ĚĞƐŽůĚĂƚĞŶǀĂŶĚĞĂĨǁĞĞƌ
ĞŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶĚŝĞŽƉŽŶƐŐƌŽĞŝĞŶ͕ďůŝũǀĞŶŶŝĞƚĂůƟũĚŽŶƐĐŚƵůĚŝŐ͘ůƐǌŝũĚĞŬĂŶƐŬƌŝũŐĞŶ͕
dan vermenigvuldigen ze zich sterk en kunnen ze ons lichaam binnendringen. Wanneer microŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶŚĞƚůŝĐŚĂĂŵďŝŶŶĞŶĚƌŝŶŐĞŶ͕ŶŽĞŵĞŶǁĞĚĂƚĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͘^ŽŵŵŝŐĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͕ǀŝƌƵƐƐĞŶ
en schimmels zijn heel goed in het binnendringen van het menselijk lichaam. Deze gevaarlijke
ŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶŶŽĞŵĞŶǁŝũ͛ƉĂƚŚŽŐĞŶĞŶ͚;ǌŝĞŬƚĞǀĞƌǁĞŬŬĞƌƐͿ͘KŵǌŝĐŚƚĞŐĞŶĚĞǌĞĂĂŶǀĂůƚĞ
ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶŚĞĞŌŽŶƐůŝĐŚĂĂŵĞĞŶůĞŐĞƌǀĂŶǁŝƩĞďůŽĞĚůŝĐŚĂĂŵƉũĞƐ͕ĚŝĞŽŽŬǁĞůůĞƵŬŽĐǇƚĞŶ
worden genoemd.
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KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞ͚^ƚƌŝũĚƚĞŐĞŶƐĐŚŝŵŵĞůƐ͛ŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚϷ

Wat doen deze leukocyten? Leukocyten zijn cellen van onze afweer die de vijand, de microorganismen, kunnen herkennen als zij het lichaam binnendringen. Vervolgens kunnen ze de
ǌŝĞŬƚĞǀĞƌǁĞŬŬĞƌƐŽƉĞƚĞŶ;ĨĂŐŽĐǇƚĞƌĞŶͿĞŶĚŽŽĚŵĂŬĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŬƌŝũŐĞŶĚĞŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞŵŝĐƌŽͲ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶŵŝŶĚĞƌŬĂŶƐŽŵǌŝĐŚĚŽŽƌŚĞƚůŝĐŚĂĂŵƚĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶĞŶ;ŵĞĞƌͿƐĐŚĂĚĞƚĞǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘
De leukocyten zijn dus echt onze ’soldaten van de afweer‘. Op pagina 148 zie je hoe een leukocyt
ĞĞŶůĂŶŐĞ͛Ăƌŵ͚ŝŶĚĞƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĞĞŶďĂĐƚĞƌŝĞƵŝƚƐƚƌĞŬƚŽŵĚĞďĂĐƚĞƌŝĞƚĞƉĂŬŬĞŶ͕ŽƉƚĞĞƚĞŶĞŶ
daarna onschadelijk te maken.

Prof. dr. Mihai Netea
Mihai Netea is geboren in Cluj-Napoca, Roemenië. Als
ŬŝŶĚ ǁĂƐ Śŝũ ĂůƟũĚ ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ ŝŶ ĚŝŶŽƐĂƵƌƵƐƐĞŶ ĞŶ
geschiedenis. Later werd hij aangetrokken door de biologie
en de werking van het menselijk lichaam. Na zijn medische
studies in zijn geboortestad, kwam hij naar Nijmegen om
wetenschappelijk onderzoek te doen. Hij bestudeerde hoe
afweercellen de gevaarlijke bacteriën en schimmels kunnen
ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ĞŶŚŽĞĂĨǁĞĞƌĐĞůůĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶƟũĚĞŶƐĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͘ŝũŶƉĂƐƐŝĞ
ĚĞŶƐ ĞĞŶ ŝŶĨĞĐƟĞ ŝũŶ ƉĂƐƐŝĞ
ligt nog steeds bij het begrijpen van de wonderlijke complexiteit van het afweersysteem.

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Prof. dr. Jos van der Meer
:ŽƐǀĂŶĚĞƌDĞĞƌŵĂĂŬƚĞĂůƐŬůĞƵƚĞƌĂůĂůůĞƌůĞŝĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞƐ͕ƐƚĞůĚĞ
ĂůůĞƌůĞŝǀƌĂŐĞŶĞŶǁĂƐĂůƐŬŝŶĚĞƌŐŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚŝŶŚĞƚďŝŽůŽŐŝĞďŽĞŬ
ĚĂƚǌŝũŶǀĂĚĞƌŽƉĚĞŵŝĚĚĞůďĂƌĞƐĐŚŽŽůŚĂĚŐĞďƌƵŝŬƚ͘,ŝũŚĞĞŌĂůƐ
ŝŶƚĞƌŶŝƐƚŐƌŽƚĞĞǆƉĞƌƟƐĞŽƉŐĞďŽƵǁĚŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶŝŶĨĞĐƟĞǌŝĞŬƚĞŶ
ĞŶŶŝĞƚͲŝŶĨĞĐƟĞƵǌĞǌŝĞŬƚĞŶŵĞƚŬŽŽƌƚƐ;ǀŽŽƌĂůƉĞƌŝŽĚŝĞŬĞŬŽŽƌƚƐͿ͘
Ook is hij deskundig op het gebied van afweerstoornissen en het
chronisch vermoeidheidssyndroom. Zijn onderzoek is gericht op het
ontrafelen van de werking van het afweersysteem en stoornissen
ĚĂĂƌŝŶ͘ŝũǌŽŶĚĞƌĞĂĂŶĚĂĐŚƚŝƐĞƌǀŽŽƌĚĞƌĞŐƵůĂƟĞǀĂŶĐǇƚŽŬŝŶĞŶ͕
de boodschappermoleculen van het afweersysteem. Ook gaat zijn aandacht uit naar het
ĂŶƟďŝŽƟĐĂďĞůĞŝĚŝŶŚĞƚůŝĐŚƚǀĂŶĚĞŵŽŶĚŝĂĂůƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶƟĞǀĂŶďĂĐƚĞƌŝģŶ͘sĂŶ
ĚĞƌDĞĞƌŝƐůŝĚǀĂŶĚĞ<ŽŶŝŶŬůŝũŬĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŬĂĚĞŵŝĞǀŽŽƌtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ;<EtͿĞŶ
ŝƐƐŝŶĚƐϮϬϬϱǀŽŽƌǌŝƩĞƌǀĂŶĚĞĨĚĞůŝŶŐEĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞǀĂŶĚĞ<EtĞŶƚĞǀĞŶƐǀŝĐĞͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚ
van de Akademie.
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/ŶĨĞĐƟĞƐ

Een elektronenmicroscopische foto van een leukocyt die een bacterie gaat pakken.

Verschillende soorten leukocyten
Zoals we al schreven, zijn er heel veel verschillende soorten bacteriën, virussen en schimmels. Niet
al deze micro-organismen kunnen op dezelfde manier onschadelijk worden gemaakt, en daarom
ŚĞĞŌŽŶǌĞĂĨǁĞĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶůĞƵŬŽĐǇƚĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘^ŽŵŵŝŐĞǀĂŶĚĞǌĞůĞƵŬŽĐǇƚĞŶ
zijn schildwachten die zich vooral bevinden op plaatsen waar bacteriën gemakkelijk kunnen
binnendringen, bij een wondje bijvoorbeeld. Omdat deze leukocyten vrij groot zijn en heel goed
zijn in het opeten van indringers noemen we ze grote eetcellen of ‘macrofagen’.
Andere cellen zijn echte ‘killers’, klein
ĞŶƐŶĞů͗ĚĞ͚ŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶ͛͘ůƐĚĞǀĞƌĚĞͲ
diging tekortschiet, komen hulpcellen
ĚĞŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶĞŶŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶŚĞůƉĞŶ͗
ĚĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ͚ůǇŵĨŽĐǇƚĞŶ͕͛ĚŝĞŐŝŌŝŐĞ
ƐƚŽīĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶ ƚĞŐĞŶ ĚĞ
indringers. Deze drie soorten cellen,
ŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶ͕ ŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶ ĞŶ ůǇŵĨŽͲ
Macrofaag
Lymfocyt
Neutrofiel
cyten, zijn de beschermers wanneer
ǁĞ ĞĞŶ ŝŶĨĞĐƟĞ ŚĞďďĞŶ͕ ŽŶǌĞ ĞĐŚƚĞ /ůƵƐƚƌĂƟĞǀĂŶĞĞŶŵĂĐƌŽĨĂĂŐ͕ůǇŵĨŽĐǇƚĞŶĞĞŶŶĞƵƚƌŽĮĞů͘
‘superhelden’.
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KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ

'ĞŚĞƵŐĞŶǀĂŶĚĞŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶ͗ĞĞŶŶŝĞƵǁĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉǀĂŶŚĞƚĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵ
Vanuit dezelfde nieuwsgierigheid en de durf om te twijfelen aan bestaande paradigma’s in de
immunologie, hebben wij vorig jaar een belangrijke ontdekking gedaan.
ĞŶŚĂůǀĞĞĞƵǁŐĞůĞĚĞŶǁĞƌĚŽŶƚĚĞŬƚĚĂƚŽŶǌĞĂĨǁĞĞƌĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶŚĞĞŌǀŽŽƌĞĞŶĞĞƌĚĞƌ
ĚŽŽƌŐĞŵĂĂŬƚĞŝŶĨĞĐƟĞ͘tĂŶŶĞĞƌĞĞŶƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌĚĞǌĞůĨĚĞǌŝĞŬƚĞǀĞƌǁĞŬŬĞƌŝŶŽŶƐůŝĐŚĂĂŵŬŽŵƚ͕
ƌĞĂŐĞĞƌƚŽŶǌĞĂĨǁĞĞƌǀĞĞůƐŶĞůůĞƌĞŶĞĸĐŝģŶƚĞƌĚĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌ͘ŝƚŐĞŚĞƵŐĞŶǀĂŶĚĞĂĨǁĞĞƌ
verklaart waarom wij bijvoorbeeld nooit een tweede keer rodehond krijgen. Wanneer we voor
de tweede keer besmet worden met het rodehondvirus, reageert het afweersysteem zo snel en
ŬƌĂĐŚƟŐĚĂƚŚĞƚǀŝƌƵƐŐĞĞŶŬĂŶƐŬƌŝũŐƚŽŵǌŝĐŚǀĞƌĚĞƌƚĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶ͘,ĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶǀĂŶĚĞĂĨǁĞĞƌ
ǀĞƌŬůĂĂƌƚŽŽŬŚŽĞǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐǁĞƌŬĞŶ͗ĚŽŽƌŝĞŵĂŶĚŝŶƚĞƐƉƵŝƚĞŶŵĞƚĚŽĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶŽĨǀŝƌƵƐƐĞŶ
geven we de afweer van die persoon de kans geheugen op te bouwen tegen de gevaarlijke
ziekteverwekker. Wanneer deze ziekteverwekker zich dan echt aandient, is hij kansloos bij de
gevaccineerde persoon.
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/ŶĨĞĐƟĞƐĞŶĚĞŵĂŐŝĞǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ
ůƐŝŶĚƐĚĞŽĞƌƟũĚŚĞďďĞŶŵĞŶƐĞŶǌŝĐŚĂĨŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂĂƌŽŵǌĞǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶ͘,ŽĞŬŽŵƚŚĞƚĚĂƚ
ŝŶĨĞĐƟĞƐďĞƐŵĞƩĞůŝũŬǌŝũŶĞŶǌŝĐŚǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶŽŶĚĞƌŵĞŶƐĞŶ͍,ŽĞŬŽŵƚŚĞƚĚĂƚƐŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶ
ĚŽŽĚŐĂĂŶĂĂŶŝŶĨĞĐƟĞǌŝĞŬƚĞŶĂůƐĚĞŐƌŝĞƉ͕ŵĂǌĞůĞŶŽĨĞĞŶůŽŶŐŽŶƚƐƚĞŬŝŶŐ͕ƚĞƌǁŝũůĂŶĚĞƌĞŶ
maar een beetje ziek worden? Men begreep vroeger nog niets van micro-organismen en van
ĂĨǁĞĞƌ͘dƵƐƐĞŶϭϯϬϬĞŶϭϳϬϬďƌĂŬŝŶƵƌŽƉĂƌĞŐĞůŵĂƟŐĚĞƉĞƐƚƵŝƚ͘dŝũĚĞŶƐĚĞǌĞǀĞƌƐĐŚƌŝŬŬĞůŝũŬĞ
ĞƉŝĚĞŵŝĞģŶƐƟĞƌĨŚŝĞƌĚŽŽƌďŝũŶĂĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞďĞǀŽůŬŝŶŐ͘tĞǁĞƚĞŶŶƵĚĂƚĚĞƉĞƐƚ
ĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞŝƐŵĞƚĚĞƉĞƐƚďĂĐƚĞƌŝĞ͕ŽŽŬǁĞůzĞƌƐŝŶŝĂƉĞƐƟƐ genoemd.
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐǀĂŶĂůůĞƟũĚĞŶǁŝůĚĞŶďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞǀƌĂŐĞŶŐƌĂĂŐĚŽŽƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘
/ŶĚĞŽƵĚŚĞŝĚĚĂĐŚƚĞŶĚĞ'ƌŝĞŬĞŶĚĂƚďĞƐŵĞƩĞůŝũŬĞǌŝĞŬƚĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚǁĞƌĚĞŶĚŽŽƌ͚ƐůĞĐŚƚĞ
lucht’, ook wel ‘miasma’ genoemd. Pas in 19e eeuw begon de mens anders te denken over
ŝŶĨĞĐƟĞƐ͘ůŝŶĚĞϭϳĞĞĞƵǁǌĂŐŶƚŽŶŝǀĂŶ>ĞĞƵǁĞŶŚŽĞŬ;ϭϲϯϮͲϭϳϮϯͿďĂĐƚĞƌŝģŶŵĞƚĚĞĞĞƌƐƚĞ
microscoop die hij zelf had ontworpen, maar hij dacht niet aan ziekteverwekkers. Pas in 1861
ŽŶƚĚĞŬƚĞ>ŽƵŝƐWĂƐƚĞƵƌĚĂƚďĂĐƚĞƌŝģŶĞĞŶŽŽƌǌĂĂŬǀĂŶŝŶĨĞĐƟĞƐǁĂƌĞŶ͘:ĂƌĞŶůĂƚĞƌŽŶƚĚĞŬƚĞŵĞŶ
ĚĂƚǀŝƌƵƐƐĞŶĞŶƐĐŚŝŵŵĞůƐŽŽŬŝŶĨĞĐƟĞƐŬŽŶĚĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘
WĂƐƚĞƵƌƐ ǀŝŶĚŝŶŐ ŚĞĞŌ ĚĞ ǁĞƌĞůĚ ƐƚĞƌŬ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͗ ŐĞŶĞƌĂƟĞƐ ǀĂŶ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ ǁĞƌĚĞŶ
ĚĂĂƌĚŽŽƌŐĞŢŶƐƉŝƌĞĞƌĚŽŵŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐĞŶƚĞĚŽĞŶ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌǀĂĐĐŝŶƐĞŶĂŶƟďŝŽƟĐĂ͕ĚŝĞĚĞůĞǀĞŶƐ
van miljoenen mensen zouden redden. We gebruiken ook nu nog steeds Pasteurs naam in het
ǁŽŽƌĚ͚ƉĂƐƚĞƵƌŝƐĞƌĞŶ͛ĚĂƚǀĞƌǁŝũƐƚŶĂĂƌŚĞƚŬŽƌƚǀĞƌŚŝƩĞŶǀĂŶǀŽĞĚŝŶŐƐŵŝĚĚĞůĞŶ͕ǌŽĂůƐŵĞůŬ͕Žŵ
de hoeveelheid bacteriën erin te verminderen.
ZŽŶĚϭϴϴϬŽŶƚĚĞŬƚĞ/ůũĂDĞƚĐŚŶŝŬŽīĚĞŐƌŽƚĞĞĞƚĐĞů͕ĚĞŵĂĐƌŽĨĂĂŐ͕ĞŶǀŽŶĚŚŝũƵŝƚŚŽĞĚŝĞ
ďĂĐƚĞƌŝģŶŽƉĞĞƚĞŶŽŶƐĐŚĂĚĞůŝũŬŵĂĂŬƚ͘ŝũŶĂĞĞŶŚĂůǀĞĞĞƵǁůĂƚĞƌǁĞƌĚŚĞƚĞĞƌƐƚĞĂŶƟďŝŽƟĐƵŵ
;ĞĞŶƐƚŽĨĚŝĞŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶĚŽŽĚƚͿŽŶƚĚĞŬƚ͗ƉĞŶŝĐŝůůŝŶĞ͘ĂĂƌŵĞĞǁĞƌĚŚĞƚǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚ
ŵŽŐĞůŝũŬŽŵŝŶĨĞĐƟĞƐƚĞďĞŚĂŶĚĞůĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŝŶĨĞĐƟĞƐǌŽĂůƐŚĞƌƐĞŶǀůŝĞƐŽŶƚƐƚĞŬŝŶŐŶŝĞƚŵĞĞƌ
een doodsvonnis betekenden. Dit was te danken aan het enthousiasme en het volhouden van
medische wetenschappers.
Met ‘magie van wetenschap’ bedoelen wij niet alleen de wonderlijke gevolgen van
wetenschappelijke ontdekkingen. Deze magie is vooral het willen weten hoe de wereld in elkaar
ǌŝƚ͖ĚĞĨĂƐĐŝŶĂƟĞŽŵǀĞƌĚĞƌƚĞŬŝũŬĞŶĚĂŶĚĞŐƌĞŶǌĞŶǀĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞŬĞŶŶŝƐ͘ĞǌĞŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŚĞŝĚ͕
ĚŝĞǁĞŬƵŶŶĞŶŽŵǌĞƩĞŶŝŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŝƐĠĠŶǀĂŶĚĞŵĞĞƐƚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞůĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶĚĞ
ŵĞŶƐ͘,ĞƚŝƐĞĞŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉĚŝĞĚĞŵĞŶƐŚĞŝĚƐƵĐĐĞƐǀŽůŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚĞŶŚĂĂƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ
ŚĞĞŌŐĞŐĞǀĞŶŽŵǌŝĐŚŽǀĞƌĚĞŚĞůĞǁĞƌĞůĚƚĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶ͘tĞŵŽĞƚĞŶĚĞǌĞĨĂƐĐŝŶĂƟĞŬŽĞƐƚĞƌĞŶ͕
ƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶůĂƚĞŶŽŶƚƉůŽŽŝĞŶŝŶƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞŐĞŶĞƌĂƟĞƐ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ
tĂƚŵĞŶϱϬũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŚĞĞŌŽŶƚĚĞŬƚŝƐĚĂƚŚĞƚĚĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶǌŝũŶĚŝĞĚŝƚŐĞŚĞƵŐĞŶŬƵŶŶĞŶ
ŽƉďŽƵǁĞŶ͘sĂŶŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶĞŶŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶǁĞƌĚƚŽĞŶŐĞĚĂĐŚƚĚĂƚǌĞĂůůĞĞŶŵĂĂƌ͚ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞ͛
bewakers en ‘killers’ zijn. Iedere keer doen ze hetzelfde: bacteriën herkennen en doodmaken,
ŵĂĂƌǌŽŶĚĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞďĞǁĂƌĞŶǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘
Het dogma dat macrofagen niet kunnen ‘leren’ werd ter discussie gesteld door een waarneming
die wij begin vorig jaar deden. We bestudeerden de afweer van mensen die gevaccineerd
ǁĞƌĚĞŶŵĞƚ'͕ŚĞƚǀĂĐĐŝŶƚĞŐĞŶƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ͘EĂǀĂĐĐŝŶĂƟĞŬǁĂŵĞŶŚƵŶůĞƵŬŽĐǇƚĞŶǀĞĞů
ďĞƚĞƌŝŶĂĐƟĞƚĞŐĞŶĚĞƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞďĂĐƚĞƌŝĞ͕ǁĂƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬƚĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶǁĂƐ͘dŽƚŽŶǌĞŐƌŽƚĞ
verbazing reageerden de cellen ook beter op andere bacteriën en schimmels: zij produceerden
ŵĞĞƌĂĨǁĞĞƌƐƚŽīĞŶƚĞŐĞŶĚĞǌĞŝŶĚƌŝŶŐĞƌƐ͘KŶǌĞǀĞƌďĂǌŝŶŐƐƚĞĞŐƚŽĞŶǁĞŽŶƚĚĞŬƚĞŶĚĂƚŚĞƚĚĞ
ŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶǁĂƌĞŶ͕ĞŶŶŝĞƚĚĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶ͕ĚŝĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǁĂƌĞŶǀŽŽƌĚŝƚĞīĞĐƚ͘ĂƚǁĂƐ
heel onverwacht, omdat wetenschappers tot dusver dachten dat macrofagen geen geheugen
konden opbouwen.
Onze ontdekking begon dus met een toevallige bevinding, zoals zo vaak in de wetenschap. Het
bleek dat het vermogen om geheugen op te bouwen ook een fundamentele eigenschap van
ŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶŝƐ͘EĂĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞŽĨǀĂĐĐŝŶĂƟĞǌŝĞŶǁĞŬůĞŝŶĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶ͚ŚŝƐƚŽŶĞƐ͕͛ŬůĞŝŶĞ
ŵŽůĞĐƵůĞŶĚŝĞĚĞĨƵŶĐƟĞǀĂŶŚĞƚEĂĂŶƐƚƵƌĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞŵĂĐƌŽĨĂĂŐĚĞŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉƉĞŶ
ĂĂŶŵĂĂŬƚǁĂĂƌŵĞĞĚĞŝŶĨĞĐƟĞŬĂŶǁŽƌĚĞŶďĞƐƚƌĞĚĞŶ͘ŝĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶǌŽƌŐĞŶĞƌǀŽŽƌĚĂƚ
ŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶďĞƚĞƌǁĞƌŬĞŶǁĂŶŶĞĞƌǌĞĞĞŶŶŝĞƵǁĞŐĞǀĂĂƌůŝũŬĞŝŶĨĞĐƟĞƚĞŐĞŶŬŽŵĞŶ͘ĂƚŐĞďĞƵƌƚ
ĚŽŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƟĞǀĂŶĂĨǁĞĞƌƐƚŽīĞŶ͕ĐǇƚŽŬŝŶĞŶŐĞŶĂĂŵĚ͕ĚŝĞďĞůĂŶŐƌŝũŬǌŝũŶǀŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƌŝũĚĞŶ
van bacteriën, virussen en schimmels.
Verandering
EĨƵŶĐƟĞ
Vaccin

Macrofaag

>ĂŶŐĚƵƌŝŐŐĞĂĐƟǀĞĞƌĚĞŵĂĐƌŽĨĂĂŐ

EĂĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞŽĨǀĂĐĐŝŶĂƟĞǌŝũŶĚĞŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶďĞƚĞƌŝŶŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͗ǌĞǌŝũŶ
’getraind’.
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KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ
Is onze ontdekking dat macrofagen een ‘immunologisch geheugen’ hebben belangrijk? Jazeker!
Deze nieuwe kennis betekent een fundamentele verandering in ons begrip van de afweer. Tot
nu toe dachten we dat het afweersysteem bestond uit twee bijna gescheiden onderdelen. Aan
ĚĞĞŶĞŬĂŶƚĚĞŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶĞŶŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶ;ďůŽĞĚĐĞůůĞŶͿĚŝĞƐŶĞůƌĞŐĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚƐƉĞĐŝĮĞŬ
ǌŝũŶĞŶŐĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶŬƵŶŶĞŶŽƉďŽƵǁĞŶ͘ŶĂĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚƐƉĞĐŝĮĞŬĞĐĞůůĞŶ;ůǇŵĨŽĐǇƚĞŶͿ
ĚŝĞůĂƚĞƌŝŶĂĐƟĞŬŽŵĞŶĞŶǁĞůŐĞŚĞƵŐĞŶŬƵŶŶĞŶŽƉďŽƵǁĞŶ͘KŶǌĞŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐƚŽŽŶƚĚĂƚŚĞƚ
ĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵǌĞĞƌŇĞǆŝďĞůŝƐ͕ĞŶǌŝũŶǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞŝĚŬĂŶǀĞƌŚŽŐĞŶŶĂĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͘ĂĂƌǌŝũŶŶŝĞƚ
alleen de lymfocyten, maar dus ook de macrofagen verantwoordelijk voor. Daarnaast laat het
ǌŝĞŶĚĂƚĚĞǌĞĐĞůůĞŶ͕ĚŝĞƐĂŵĞŶĚĞĂĨǁĞĞƌǀĞƌǌŽƌŐĞŶ͕ĞůŬĂĂƌƐƚĞĞĚƐďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ;ĚĞŵĂĐƌŽĨĂĂŐ
ƐƟŵƵůĞĞƌƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞůǇŵĨŽĐǇƚ͕ĚŝĞŽƉǌŝũŶďĞƵƌƚĚĞŵĂĐƌŽĨĂĂŐƐƟŵƵůĞĞƌƚĞŶĚĂĂƌĚŽŽƌǌŝũŶ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞŝĚǀĞƌƐƚĞƌŬƚͿ͘ĞǀĞƌŚŽŽŐĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĠĠŶĐĞůŬĂŶǀŽŽƌĚĞůŝŐĞĞīĞĐƚĞŶŚĞďďĞŶŽƉ
de werking van het hele immuunsysteem.

Alle vaccins zijn gebaseerd op de eigenschap van lymfocyten om een immunologisch geheugen
op te kunnen bouwen, en dat is al meer dan 50 jaar bekend. Maar wij ontdekten dat de werking
ǀĂŶƐŽŵŵŝŐĞǀĂĐĐŝŶƐ;ǌŽĂůƐŚĞƚǀĂĐĐŝŶƚĞŐĞŶƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞͿǀŽŽƌĞĞŶĚĞĞůďĞƌƵƐƚŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
van immunologisch geheugen in de macrofaag. Deze ontdekking opent nieuwe mogelijkheden
voor het ontwikkelen van vaccins en voor de verbetering van al bestaande vaccins.

151

/ŶĨĞĐƟĞƐ

'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶǀĂĐĐŝŶĂƟĞĞŶŚĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐ
Onze ontdekking is niet alleen wetenschappelijk van belang, maar sluit ook naadloos aan bij de
ĞĞƵǁĞŶůĂŶŐĞƐƚƌŝũĚŝŶŽŶǌĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũƚĞŐĞŶŝŶĨĞĐƟĞǌŝĞŬƚĞŶ͘/ŶĨĞĐƟĞƐǌŝũŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ
ĚŽŽĚƐŽŽƌǌĂĂŬŝŶĚĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶĚĞŵĞŶƐŚĞŝĚ͘sĂĐĐŝŶĂƟĞŝƐĚĞŵĞĞƐƚĞīĞĐƟĞǀĞŵĂŶŝĞƌ
ŽŵŝŶĨĞĐƟĞƐƚĞďĞŚĂŶĚĞůĞŶ͘/ŶĚĞŽƵĚŚĞŝĚĂů͕ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬƐŝŶĚƐϭϬϬϬũĂĂƌǀŽŽƌŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶ
onze jaartelling, werden mensen in China en India gevaccineerd met de korsten van mensen met
ƉŽŬŬĞŶ͘ŝĞŬŽƌƐƚĞŶďĞǀĂƩĞŶƐƚƵŬŬĞŶǀĂŶĚŽĚĞƉŽŬŬĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶ͘ĞǌĞŵĞƚŚŽĚĞ͕ĚŝĞǀŽŽƌĞĞŶĚĞĞů
beschermde tegen pokken, werd in de 17e
ĞĞƵǁŝŶƵƌŽƉĂŐĞŢŶƚƌŽĚƵĐĞĞƌĚŽƉŐƌŽŶĚ
ǀĂŶŬĞŶŶŝƐŐĞďƌĂĐŚƚĚŽŽƌĚĞKƩŽŵĂĂŶƐĞ
dƵƌŬĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞ ƟũĚ ŐŝŶŐ ϴй ƚŽƚ ϮϬй ǀĂŶ
de bevolking in Europa dood aan pokken.
ĞǌĞŵĞƚŚŽĚĞǀĂŶƉŽŬŬĞŶǀĂĐĐŝŶĂƟĞŚĞĞƩĞ
͛ǀĂƌŝŽůĂƟĞ͚ĞŶǁĞƌĚƚŽĞŐĞƉĂƐƚŝŶŶŐĞůĂŶĚ
en Frankrijk, meer dan 50 jaar voor de
ŬŽĞƉŽŬŝŶĞŶƟŶŐǀĂŶĚĞŶŐĞůƐĞĂƌƚƐĚǁĂƌĚ
Jenner. Jenner ontwikkelde in 1796 zijn veel
ǀĞŝůŝŐĞƌĞ ŵĞƚŚŽĚĞ ǀŽŽƌ ǀĂĐĐŝŶĂƟĞ ƚĞŐĞŶ
pokken, gebruikmakend van het materiaal
van koepokken. Hier komt ook het woord
vaccineren vandaan; koepokken heet ook
ǁĞůǀĂĐĐŝŶŝĂ;ŚĞƚ>ĂƟũŶƐĞ͚ǀĂĐĐĂ͛ďĞƚĞŬĞŶƚ sĂĐĐŝŶĂƟĞǀĂŶĞĞŶũŽŶŐĞŶĚŽŽƌĚǁĂƌĚ:ĞŶŶĞƌ͘
͚ŬŽĞ͛Ϳ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Bacteriën, virussen en schimmels.
ĂĐƚĞƌŝģŶ
Bacteriën zijn micro-organismen die bestaan uit
één cel. Ze zijn kleiner dan dierlijke cellen en alleen
zichtbaar onder een microscoop. Bacteriën zijn
zogenoemde prokaryoten, dat betekent dat zij geen
celkern hebben en dat hun DNA los in de cel zit. Bij
mensen, dieren en planten zit het DNA in de celkern. Legionella pneumophila onder een
Er zijn verschillende soorten bacteriën en ze komen elektronenmicroscoop.
op veel plaatsen voor. Wanneer bacteriën het lichaam
binnendringen via bijvoorbeeld een wond kunnen
ǌĞĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘ĂĐƚĞƌŝģŶŐƌŽĞŝĞŶĚĂŶ
buiten de cellen van een gastheer. Een voorbeeld
ǀĂŶ ĞĞŶ ďĂĐƚĞƌŝģůĞ ŝŶĨĞĐƟĞ ŝƐ ůĞŐŝŽŶĞůůĂ͕ Ěŝƚ ǁŽƌĚƚ
veroorzaakt door Legionella pneumophila.
Virussen
Een virus is nog kleiner dan een bacterie en bestaat
alleen uit een pakket van DNA of RNA met een
eiwitmantel eromheen. Er zijn veel verschillende
soorten virussen die ook weer verschillende orgaŶŝƐŵĞŶ ;ĚŝĞƌĞŶ͕ ƉůĂŶƚĞŶ͕ ďĂĐƚĞƌŝģŶ ĞŶ ƐĐŚŝŵŵĞůƐͿ
kunnen infecteren . Een virus kan alleen in een
andere cel overleven, en niet daarbuiten. Een
ǀŽŽƌďĞĞůĚ ǀĂŶ ĞĞŶ ǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƟĞ ďŝũ ĚĞ ŵĞŶƐ ŝƐ ĚĞ
^ĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞƚĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶĞĞŶ
ŐƌŝĞƉ;ŝŶŇƵĞŶǌĂǀŝƌƵƐͿ͘
virus.

Schimmels
Schimmels zijn organismen die kunnen bestaan uit één of meerdere cellen. De structuur
van de cellen van een schimmel lijkt wel op die van dierencellen, maar ze hebben net als
plantaardige cellen een stevige celwand. Meestal groeien schimmels op dode planten
en dieren, maar soms kunnen ze ook ‘per ongeluk’ mensen infecteren. Voorbeelden van
meercellige schimmels zijn paddenstoelen. Gist is een eencellige schimmel. Voorbeelden
ǀĂŶĞĞŶƐĐŚŝŵŵĞůŝŶĨĞĐƟĞƐǌŝũŶǌǁĞŵŵĞƌƐĞĐǌĞĞŵĞŶŬĂůŬŶĂŐĞů͘

Meercellige schimmel, paddenstoel.
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Eencellige schimmel, gist.

KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ
Passie en wetenschap
Onderzoeker zijn is niet alleen een beroep. Ieder kind is op zijn eigen manier een onderzoeker
wanneer het iets wil ontdekken in de tuin of vragen stelt aan een ouder of leerkracht. In ieder
kind schuilt een onderzoeker die de wereld om zich heen verder wil ontdekken. De onderzoeker
in onszelf was al vroeg zichtbaar en kreeg alle kansen om zich verder te ontplooien. Ook als
volwassen onderzoekers bleven wij een kinderlijke passie houden voor alles wat op dat moment
ǀŽŽƌŽŶƐĞĞŶďŽĞŝĞŶĚŽŶĚĞƌǁĞƌƉǁĂƐ͗ŝŶĨĞĐƟĞƐŽƉDĂƌƐ͕EǀĂŶŵĞŶƐĞůŝũŬĞďŽƩĞŶĚŝĞϴϬϬϬ
jaar oud waren of malaria in Afrika. Wij zijn zeker niet de grootste experts op sommige van deze
ŐĞďŝĞĚĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚŚŽĞŌŐĞĞŶƌĞŵƚĞǌŝũŶǀŽŽƌƉĂƐƐŝĞ͘ĞŵĞĞƐƚǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐĞŶǌŝũŶ
geboren uit enthousiasme, nieuwsgierigheid en soms een factor die niet onderschat moet worden:
toeval. We mogen dit niet vergeten en moeten het toeval en de verrassing omarmen. Hoeveel
onderzoekers voor Fleming zijn een bacteriekweek op tafel vergeten? Alleen Fleming merkte op
dat de schimmels die per toeval op zijn plaat waren gegroeid de bacteriën konden doden. Dit
ŚĞĞŌŐĞůĞŝĚƚŽƚŚĞƚŽŶƚĚĞŬŬĞŶǀĂŶƉĞŶŝĐŝůůŝŶĞ͘ĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌŵŽĞƚĂůƟũĚŽƉĞŶƐƚĂĂŶǀŽŽƌ
het onverwachte, omdat dit soms kan leiden tot het volgen van een nog niet bewandeld, maar
waardevol pad.
tĞ ǁŝůůĞŶ ŚŝĞƌ ĚĞ ƚĞƌŵ ͚ĚŝůĞƩĂŶƚ͛ ŽƉŶŝĞƵǁ ǁĂĂƌĚĞƌĞŶ ĂůƐ ǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞ ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉ ŝŶ ĚĞ
ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ĚĞĮŶŝƟĞ ǀĂŶ ĚŝůĞƩĂŶƟƐŵĞ ǀŽůŐĞŶƐ sĂŶ ĂůĞ ŝƐ͗ ͞ĚĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬĞ
ǁĞƌŬǁŝũǌĞŽĨĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉǀĂŶĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞǌŝĐŚĂůůĞĞŶŝŶǌŝũŶǀƌŝũĞƟũĚ͕ŵĂĂƌŶŽŽŝƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞů͕
met een kunstvorm of een wetenschap bezighoudt”. Dit suggereert een oppervlakkige benadering
van een onderwerp en dat is iets dat we in wetenschap moeten vermijden. De oorsprong van het
ǁŽŽƌĚŝƐŚĞƚ/ƚĂůŝĂĂŶƐĞ͚ĚŝůĞƩĂŶƚĞ͕͛ŶĂĂƌŚĞƚŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞ>ĂƟũŶƐĞǁŽŽƌĚ͚ĚĞůĞĐƚĂƌ͛ŽĨ͚ƉůĞǌŝĞƌ
ŚĞďďĞŶ͚͛͘ŝůĞƩĂŶƚĞ͛ǁĞƌĚŐĞďƌƵŝŬƚŽŵĞĞŶůŝĞĬĞďďĞƌǀĂŶŬƵŶƐƚŽĨǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉŵĞĞĂĂŶƚĞ
ĚƵŝĚĞŶ͘ŶĚĂĂƌŵĞĞŬŽŵĞŶǁĞƚŽƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶĚŝůĞƩĂŶƟƐŵĞ͚͗ůŝĞĬĞďďĞƌŝũŝŶĞĞŶ
kunst’. Het was pas in de 19e eeuw dat dit woord denigrerend werd gebruikt, namelijk om een
oppervlakkige interesse in een onderwerp aan te duiden.

/ŶĨĞĐƟĞƐ

tĞǁŝůůĞŶŝŶĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĚĞŽƵĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶ͚ĚŝůĞƩĂŶƚĞ͛
in ere herstellen. Passie en plezier in de wetenschap moeten
we koesteren. De geschiedenis van de wetenschap is vol van
ŐƌŽƚĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶ͚ĚŝůĞƩĂŶƚĞŶ͛͗ŶƚŽŶŝǀĂŶ>ĞĞƵǁĞŶŚŽĞŬ
was ondernemer, landmeter, wijnroeier, glasblazer, maar
ŽŽŬ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŽŐ͘ tŝŬŝƉĞĚŝĂ ďĞƐĐŚƌŝũŌ sĂŶ
Leeuwenhoek als volgt: “he has been widely regarded as
ĂĚŝůĞƩĂŶƚĞŽƌĂŵĂƚĞƵƌ͕ďƵƚŚŝƐƐĐŝĞŶƟĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐŽĨ
ƌĞŵĂƌŬĂďůǇ ŚŝŐŚ ƋƵĂůŝƚǇ͘͟ ;sĂŶ >ĞĞƵǁĞŶŚŽĞŬ ǁĞƌĚ ǀĂĂŬ
ŐĞǌŝĞŶĂůƐĚŝůĞƩĂŶƚŽĨĂŵĂƚĞƵƌ͕ŵĂĂƌǌŝũŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬǁĂƐǀĂŶŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬŚŽŐĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘Ϳ
ĞŶ ĂŶĚĞƌ ƉƌĂĐŚƟŐ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ǀĂŶ ǌŽ͛Ŷ ĚŝůĞƩĂŶƚ ŝƐ ĚĞ
ǌĞǀĞŶƟĞŶĚĞͲĞĞƵǁƐĞĂĚǀŽĐĂĂƚWŝĞƌƌĞĚĞ&ĞƌŵĂƚ͕ǁŝĞŶƐŽŶƚͲ
ĚĞŬŬŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶŐĞůĞŝĚƚŽƚĚĞŵŽĚĞƌŶĞĚŝīĞƌĞŶƟĂĂůƌĞŬĞŶŝŶŐ
in de wiskunde. Zijn laatste theorema, waarvan hij aangaf
ŚĞƚŽƉŐĞůŽƐƚƚĞŚĞďďĞŶ͕ŚĞĞŌǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞŶƚŽƚϭϵϵϳďĞǌŝŐ Antoni van Leeuwenhoek;
ondernemer, landmeter en
gehouden.
glasblazer.
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/ŶϭϵϬϱƐĐŚƌĞĞĨŝŶƐƚĞŝŶĂůƐĚŝůĞƩĂŶƚǀŝĞƌĂƌƟŬĞůĞŶĚŝĞĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ
ǌŽƵĚĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͗ŽǀĞƌŚĞƚĨŽƚŽͲĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞīĞĐƚ͕ĚĞƌŽǁŶƐĞďĞǁĞŐŝŶŐ
ǀĂŶŵŽůĞĐƵůĞŶ͕ĚĞƐƉĞĐŝĂůĞƌĞůĂƟǀŝƚĞŝƚ͕ĞŶĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶŵĂƐƐĂĞŶ
energie. In dat jaar werkte Einstein nog bij het patentbureau in Bern,
ĞŶǌŝũŶƉƵďůŝĐĂƟĞƐǁĞƌĚĞŶĞĞƌƐƚĂůƐŽŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŐĞǌŝĞŶĚŽŽƌĚĞ͚ĞĐŚƚĞ͛
wetenschappers.
Met deze illustere voorgangers voor ogen, kunnen we er zeker van zijn dat
er in de schoolklas en in de collegebanken van de universiteit, ontelbaar
ǀĞůĞƚĂůĞŶƚĞŶĞŶƉŽƚĞŶƟģůĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐƚĞǀŝŶĚĞŶǌŝũŶ͘KŶǌĞŵŝƐƐŝĞ
is simpel: we moeten enthousiasme en nieuwsgierigheid van de jonge
ŐĞŶĞƌĂƟĞƐŬŽĞƐƚĞƌĞŶĞŶďůŝũǀĞŶƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘
പ

Pierre de Fermat;
advocaat.
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KŶƚĚĞŬŬŝŶŐůĞŝĚƚŵĞƚĞĞŶƚŽƚŶŝĞƵǁĞƚŚĞƌĂƉĞƵƟƐĐŚĞ
mogelijkheden
പ
Datum bericht: 5-7-2011
KŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǀĂŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚŚĞďďĞŶĚĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞŽŽƌǌĂĂŬŐĞǀŽŶĚĞŶǀĂŶ
ĞĞŶ ŝŵŵƵƵŶǌŝĞŬƚĞ ĚŝĞ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞ ƐĐŚŝŵŵĞůŝŶĨĞĐƟĞƐ͘ Ğ ŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐ͕ ĚŝĞ ŝƐ
gepubliceerd in the New Engeland Journal of Medicine, maakt een betere behandeling
van de aandoening mogelijk. Bovendien biedt de ontdekking ook aanknopingspunten voor
ŐĞŶĞƟƐĐŚĞĞŶŝŵŵƵŶŽůŽŐŝƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌǀĞĞůǀĂŬĞƌǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞƐĐŚŝŵŵĞůŝŶĨĞĐƟĞƐ
ǌŽĂůƐǀĂŐŝŶĂůĞĐĂŶĚŝĚĂͲŝŶĨĞĐƟĞƐĞŶƐĐŚŝŵŵĞůŶĂŐĞůƐ͘
Sommige mensen hebben een stoornis in hun afweersysteem waardoor ze voortdurend met
ĂŶĚŝĚĂͲƐĐŚŝŵŵĞůƐďůŝũǀĞŶŐĞŢŶĨĞĐƚĞĞƌĚ͘ŝũĚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞǀŽƌŵǀĂŶĚĞǌĞĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞǌŝĞŬƚĞ
;ƵƚŽƐŽŵĂůŽŵŝŶĂŶƚŚƌŽŶŝĐDƵĐŽĐƵƚĂŶĞŽƵƐĂŶĚŝĚŝĂƐŝƐͲDͿŽŶƚƐƚĂĂŶĞƌŶƐƟŐĞ
ŝŶĨĞĐƟĞƐ͕ĚŝĞǀŽŽƌĂůŚƵŝĚ͕ŶĂŐĞůƐĞŶƐůŝũŵǀůŝĞǌĞŶĂĂŶƚĂƐƚĞŶ͘ĞŐĞŶĞƟƐĐŚĞŽŽƌǌĂĂŬǀĂŶĚĞǌĞ
immuunziekte is onbekend.
͞tĞďĞŚĂŶĚĞůĞŶĚĞǌĞƉĂƟģŶƚĞŶŵĞƚŵŝĚĚĞůĞŶƚĞŐĞŶĚĞƐĐŚŝŵŵĞů͕͟ǌĞŐƚDŝŚĂŝEĞƚĞĂ͕
ŝŶƚĞƌŶŝƐƚŝŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ͕͞ŵĂĂƌĂůƐũĞĚĞŝŵŵƵŶŽůŽŐŝƐĐŚĞĞŶŐĞŶĞƟƐĐŚĞŽŽƌǌĂŬĞŶ
ǀĂŶĚĞǌŝĞŬƚĞŬĞŶƚ͕ĚĂŶŬƵŶũĞŐĞƌŝĐŚƚŐĂĂŶǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌĞĞŶĞīĞĐƟĞǀĞƚŚĞƌĂƉŝĞ͘͟^ĂŵĞŶŵĞƚ
:ŽƌŝƐsĞůƚŵĂŶ͕ŐĞŶĞƟĐƵƐŝŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ͕ĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌĞƐĂ>ŝůŝĐǀĂŶEĞǁĐĂƐƚůĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚĞĞŌEĞƚĞĂĚĞŽŽƌǌĂĂŬŶƵŬƵŶŶĞŶŽŶƚƌĂĨĞůĞŶ͘
͞,ĞƚĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵŝƐŽŶŐĞůŽŽŇŝũŬĐŽŵƉůĞǆ͕͟ǌĞŐƚEĞƚĞĂ͘͞tĞŚĂĚĚĞŶǁĞůĞĞŶŝĚĞĞǁĂĂƌ
ŚĞƚƉƌŽďůĞĞŵŽŶŐĞǀĞĞƌŵŽĞƐƚǌŝƩĞŶ͕ŵĂĂƌŬŽŶĚĞŶĞƌŶŝĞƚƉƌĞĐŝĞƐĚĞǀŝŶŐĞƌŽƉůĞŐŐĞŶ͘
We hadden op een gegeven moment ongeveer honderd genen geselecteerd, die een rol
ŬŽŶĚĞŶƐƉĞůĞŶďŝũĚĞǌŝĞŬƚĞ͘͟͞ŝĞǀŽŽƌƐĞůĞĐƟĞŵĂĂŬƚĞĚĞǌŽĞŬƚŽĐŚƚŶĂĂƌŚĞƚŐĞŶƌĞůĂƟĞĨ
ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ͕͟ ǌĞŐƚ ŐĞŶĞƟĐƵƐ sĞůƚŵĂŶ͘ ͟DĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ ĚĞ ŶĞǆƚ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
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ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŬŽŶĚĞŶǁĞŵĞƚĠĠŶĞŶŬĞůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĂŶƚŽŶĞŶĚĂƚďŝũƉĂƟģŶƚĞŶŝŶǀŝũĨĨĂŵŝůŝĞƐ
het molecuul STAT1 defect is. Bij nader inzien verklaart dit defect ook heel goed waarom deze
ziekte ontstaat.”
Wanneer een Candida-schimmel het lichaam binnendringt, wordt dat onder andere
ŐĞƐŝŐŶĂůĞĞƌĚ ĚŽŽƌ ĚĞŶĚƌŝƟƐĐŚĞ ĐĞůůĞŶ͖ ĚĂƚ ǌŝũŶ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ƌĞŐŝƐƐĞƵƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ĂĨǁĞĞƌ͘ Ğ
ĚĞŶĚƌŝƟƐĐŚĞĐĞůůĞŶƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĂůůĞƌůĞŝƐƚŽīĞŶʹĐǇƚŽŬŝŶĞƐʹǁĂĂƌŵĞĞǌĞĂĂŶĚŝǀĞƌƐĞĐĞůůĞŶŝŶ
het afweersysteem melden dat die Candida is binnengedrongen en dat die ook snel opgeruimd
ŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶ͘EĞƚĞĂ͗͞ŝũŽŶǌĞƉĂƟģŶƚĞŶůŝĞƉĚŝĞĐĞůůƵůĂŝƌĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǀĂƐƚďŝũ^ddϭ͘
ĂĂƌĚŽŽƌǁŽƌĚĞŶƚǁĞĞŚĞůĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƐŝŐŶĂĂůƐƚŽīĞŶŶŝĞƚĂĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͕ŶĂŵĞůŝũŬŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶ
ŐĂŵŵĂĞŶŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶĞϭϳ͘ŶũƵŝƐƚĚŝĞƚǁĞĞƐƚŽīĞŶƐƉĞůĞŶĞĞŶŚĞůĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽůďŝũĚĞ
verdediging van de huid en de slijmvliezen tegen schimmels.”
ĞŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚŐĞŶĞƟƐĐŚĚĞĨĞĐƚŝƐŶŝĞƚĂůůĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵŵĞĞƌŝŶǌŝĐŚƚƚĞŬƌŝũŐĞŶŝŶĚĞ
werking van het afweersysteem. Netea: “Het vergroot ook onze kennis over immuunziekten.
We weten nu ook beter waar we moeten zoeken bij andere, mildere schimmelziekten, zoals
vaginale candida en schimmelnagels, waar miljoenen mensen last van hebben.” Bovendien
ŬĂŶ ŶƵ͕ ŶĂĂƐƚ ĚĞ ĂŶƟͲƐĐŚŝŵŵĞůƚŚĞƌĂƉŝĞ͕ ŽŽŬ ŐĞǌŽĐŚƚ ǁŽƌĚĞŶ ŶĂĂƌ ŵŝĚĚĞůĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ŚĞƚ
ziekteproces zelf ingrijpen.
EĞƚĞĂ͗͞tĞǁĞƚĞŶŶƵĚĂƚďŝũĚĞǌĞƉĂƟģŶƚĞŶŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶŐĂŵŵĂŶŝĞƚǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͘Ăƚ
interferon gamma is al op de markt voor andere aandoeningen. Op dit moment zijn we aan
ŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽĨƉĂƟģŶƚĞŶďĂĂƚŚĞďďĞŶďŝũĚŝƚŵŝĚĚĞů͘ŽůĞŝĚƚĚĞŽŶƚĚĞŬŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚĞīĞĐƚ
tot een stroomversnelling in de behandeling.”
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;ϭͿ ZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕^ƚƌŝũĚƚĞŐĞŶƐĐŚŝŵŵĞůƐ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵ͘ŶůͬΛϴϮϮϱϮϭͬƐƚƌŝũĚͲƐĐŚŝŵŵĞůƐͬ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϮͿ hD^ƚZĂĚďŽƵĚ͕EŝũŵĞĞŐƐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǀŝŶĚĞŶŽŽƌǌĂĂŬĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞƐĐŚŝŵŵĞůŝŶĨĞĐƟĞ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŵĐŶ͘ŶůͬKǀĞƌhDƐƚZĂĚďŽƵĚͬEŝĞƵǁƐŶDĞĚŝĂͬĂƌĐŚŝĞĨͬEŝĞƵǁƐĂƌĐŚŝĞĨйϮϬ
ϮϬϭϭͬũƵůŝϮϬϭϭͬWĂŐĞƐͬEŝũŵĞĞŐƐĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐǀŝŶĚĞŶŽŽƌǌĂĂŬĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞƐĐŚŝŵŵĞůŝŶĨĞĐƟĞ͘
aspx ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǌĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĚŽŽƌďƌĂĂŬŝƐƚĞǀŝŶĚĞŶŽƉ͗
;ϭͿ ZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕ϯƚŽƉƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƌĞĐĞŝǀĞĂsŝĐŝŐƌĂŶƚ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵ͘ŶůͬΛϳϭϭϭϵϳͬϯͺƚŽƉͺƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐͬ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϮͿ ZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕sŝĞƌĞŶŚĂůĨŵŝůũŽĞŶǀŽŽƌĚƌŝĞEŝũŵĞĞŐƐĞƚŽƉŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵ͘ŶůͬΛϲϵϳϳϬϳͬǀŝĞƌĞŶŚĂůĨͺŵŝůũŽĞŶͬ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϯͿ hD^ƚZĂĚďŽƵĚ͕DŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶŽƉDĂƌƐǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŶŝĞƚŐĞǀĂĂƌůŝũŬ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŵĐŶ͘ŶůͬKǀĞƌhDƐƚZĂĚďŽƵĚͬEŝĞƵǁƐŶDĞĚŝĂͬĂƌĐŚŝĞĨͬϮϬϭϬͬŶŽǀĞŵďĞƌͬ
Pages/Micro-organismenopMarswaarschijnlijknietgevaarlijk.aspx ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
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dǁĞĞƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ
/ŶĚĞǌĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨůŝĐŚƚĞŶǁĞĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƚŽĞǌŽĂůƐĚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚǌŝũŶŽƉƚǁĞĞ
basisscholen. Allereerst komt basisschool de Triangel aan bod en vervolgens gaan we in op de
ŬůĂƐƐĞŶƉƌĂŬƟũŬǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚ͘KŵŽǀĞƌůĂƉƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶŚĞďďĞŶǁĞĞƌǀŽŽƌŐĞŬŽǌĞŶ
ŽŵĂůůĞĞŶĚŝĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞƌŶŚŽƌƐƚƚĞďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶĚŝĞŶŝĞƚŽĨŵŝŶĚĞƌĂĂŶďŽĚŬǁĂŵĞŶŽƉ
de Triangel. Tevens lichten we nog enkele onderzoeken van de kinderen toe.

ϰ͘Ϯ͘ϭWƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞdƌŝĂŶŐĞů
Melinda Olthuis (pabo-studente aan de HAN)
ŶŶĞŬĞƌƵŝƐƚĞŶĞŶ^ĂŶŶĞŚƐŵĂŶŶ;ůĞƌĂƌĞƐƐĞŶŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞdƌŝĂŶŐĞůͿ

Wetenschap en techniek op basisschool ‘De Triangel’
,ĞƚƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶďĞŚŽƵĚĞŶǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐĞŐƌŽŶĚŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚũŽŶŐĞŬŝŶĚ͕ƐƚĂĂƚďŝŶŶĞŶ
het Montessorionderwijs hoog aangeschreven. De Triangel werkt daarom de laatste jaren met
de methode ‘Topondernemers’, die een groot beroep doet op de onderzoekende houding van
het kind. Momenteel ontwikkelt de school een doorlopende leerlijn biologie van groep 1 t/m 8.
,ŝĞƌďŝũŬƌŝũŐƚĚĞdƌŝĂŶŐĞůŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌŝŽůŽŐŝĞ;E//Ϳ͘/ŶŚĞƚ
schooljaar 2012-2013 wordt de Triangel Biologie-plus school.
In het schooljaar 2011-2012 doorliepen de leerkrachten het VTB-pro traject voor techniek. In dit
ƚƌĂũĞĐƚƐƚĂĂƚŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶĐĞŶƚƌĂĂů͘EĂŚĞƚǀĞƌŬƌŝũŐĞŶǀĂŶŚĞƚŝŽůŽŐŝĞͲƉůƵƐĐĞƌƟĮĐĂĂƚ
ǌĂůĚĞƐĐŚŽŽůĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝũŶtĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶdĞĐŚŶŝĞŬǀŽŽƌƚǌĞƩĞŶ͘ŝƚĂůůĞƐƐůƵŝƚ
mooi aan bij de projecten die vanuit het Wetenschapsknooppunt zijn opgezet. Vorig schooljaar
ŶĂŵĚĞdƌŝĂŶŐĞůĂůĞĞŶŬĞĞƌĚĞĞůĂĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵǀĂŶ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛͘,ĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶ
een eigen onderzoek is voor sommige kinderen die ook vorig jaar meededen dus niet iets nieuws.
Doelstellingen
Inhoudelijk
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĂŬĞŶŬĞŶŶŝƐŵĞƚŚĞƚƚŚĞŵĂ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛͘
•
Leerlingen maken kennis met het bestaan van micro-organismen zoals bacteriën, en leren
ĚĂƚĚŝĞŝŶĨĞĐƟĞƐŬƵŶŶĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘
•
Leerlingen leren hoe een bacterie groeit en ontdekken waar veel bacteriën voorkomen.
•
Leerlingen leren hoe je bacteriën en schimmels kunt kweken.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŚŽĞǀŽĞĚƐĞůďĞĚĞƌŌĞŶŚŽĞũĞǀŽĞĚƐĞůŬƵŶƚĐŽŶƐĞƌǀĞƌĞŶ͘
•
Leerlingen leren wat vaccineren is.
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Vaardigheden
•
Leerlingen stellen een onderzoeksplan op in groepjes, op basis van een eigen vraag die
aansluit bij één van de vier subthema’s: kweken, bederven, conserveren en vaccineren.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶĞĞŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ͕ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͕ƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞŶĞŶĞǀĂůƵĞƌĞŶŶĂĂƌ
aanleiding van een onderwerp behandeld binnen de lessen.
•
Leerlingen leren hoe wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt en doorlopen dit proces
zelf.
Maatschappelijk
•
Leerlingen maken kennis met een wetenschapper en krijgen een beeld van het beroep dat
hij/zij uitoefent.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞŚŽƵĚŝŶŐƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶ͘
Kerndoelen
Mondelinge taal
2.
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen
ǀĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŚĞƚƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶǀĞƌƐůĂŐ͕ŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶƵŝƚůĞŐ͕ŚĞƚŝŶƐƚƌƵĞƌĞŶĞŶďŝũŚĞƚ
discussen.
Natuur en techniek
ϰϭ͘ ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞďŽƵǁǀĂŶƉůĂŶƚĞŶ͕ĚŝĞƌĞŶĞŶŵĞŶƐĞŶĞŶŽǀĞƌĚĞǀŽƌŵĞŶĨƵŶĐƟĞ
van hun onderdelen.
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals
ůŝĐŚƚ͕ŐĞůƵŝĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ŬƌĂĐŚƚ͕ŵĂŐŶĞƟƐŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͘

Systemen
ŝƚƉƌŽũĞĐƚŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉĐŽŶĐĞƉƚĞŶďŝŶŶĞŶ>ĞǀĞŶĚĞ^ǇƐƚĞŵĞŶǌŽĂůƐĐĞů͕ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ŵĞŶƐ͕
ůĞǀĞŶƐĐǇĐůƵƐĞŶǀŽŽƌƚƉůĂŶƟŶŐ;ǀĂŶďĂĐƚĞƌŝģŶͿ͘
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Tijdsinvestering
tĞŚĞďďĞŶĚƌŝĞŵŝĚĚĂŐĞŶ;ϭ͕ϱƵƵƌͿďĞƐƚĞĞĚĂĂŶĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞůĞƐƐĞŶ;ƐƚĂƉƉĞŶϭĞŶϮ͗
/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞĞŶsĞƌŬĞŶŶĞŶͿ͘ĂĂƌŶĂŚĞďďĞŶǁĞĠĠŶůĞƐ;ϭ͕ϱƵƵƌͿďĞƐƚĞĞĚĂĂŶƐƚĂƉϯ;KƉǌĞƩĞŶǀĂŶ
ĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶͿ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŚĞƚďŝũŚŽƵĚĞŶǀĂŶŚĞƚ
ůŽŐďŽĞŬĞŶŚĞƚǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶǀĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŝŶŚƵŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞǁĞƌŬƟũĚŐĞĚĂĂŶ;ƐƚĂƉƉĞŶϰ
ĞŶϱ͗hŝƚǀŽĞƌĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽŶĐůƵĚĞƌĞŶͿ͘KƉŽŶǌĞƐĐŚŽŽůďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŝĞĚĞƌĞĚĂŐŽǀĞƌ
ŽŶŐĞǀĞĞƌĚƌŝĞƵƵƌǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞǁĞƌŬƟũĚ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶƚǁĞĞǁĞŬĞŶĚĞƟũĚŐĞŚĂĚǀŽŽƌĚĞ
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘sŽŽƌĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ;ƐƚĂƉϲͿŝƐĞĞŶŵŝĚĚĂŐ;ϭ͕ϱƵƵƌͿƵŝƚŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͘
dŝũĚĞŶƐĚĞůĂĂƚƐƚĞůĞƐŚĞďďĞŶǁĞŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŐĞģǀĂůƵĞĞƌĚĞŶǀĞƌǀŽůŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶďĞĚĂĐŚƚ;ƐƚĂƉϳͿ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ
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^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ

Wat voorafging…
Een aantal kinderen van de Triangel was aan het begin van het schooljaar aanwezig bij de
ƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚ^ĐŝĞŶĐĞǁĂƌĚƐϮϬϭϭ͕ǁĂĂƌĂůůĞŐĞŶŽŵŝŶĞĞƌĚĞŶĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ
hebben gehouden voor de kinderen. Hierdoor hadden de zij al enige voorkennis over het thema
ŝŶĨĞĐƟĞƐ͘dŝũĚĞŶƐĚĞǌĞƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐƐƚĞůĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀƌĂŐĞŶĂĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐ
die in de klas natuurlijk ook al aan de orde kwamen. De kinderen waren daarnaast betrokken bij
de voorbereiding van de Winterschool. Voorafgaand aan de Winterschool hebben de kinderen
verschillende plekken in hun school getest op vuilheid met behulp van petrischaaltjes. De uitslagen
ǀĂŶĚĞǌĞƚĞƐƚŚĞďďĞŶĚĞůĞƌĂƌĞŶĞŶƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶŽƉĚĞtŝŶƚĞƌƐĐŚŽŽůďĞƐƉƌŽŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞ
workshop ‘Bacteriën’.
dŽĞůŝĐŚƟŶŐďŝũŚĞƚǁĞƌŬďůĂĚ͚<ǁĞŬĞŶ͗tĂƚĚĞŶŬũŝũ͍͛
,ĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐĚĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶƐĐŚĂƫŶŐŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞǀƵŝůŚĞŝĚĞŶĚĞŶĂŵĞŶďŝũĚĞ
ƉůĂĂƚũĞƐǌĞƩĞŶ͘ƌŝƐŐĞĞŶŐŽĞĚŽĨĨŽƵƚĂŶƚǁŽŽƌĚ͘/ŶĚŝƚǀŽŽƌďĞĞůĚŝƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŶĞƚĚĞǌĂŶĚďĂŬ
ǀĞƌƐĐŚŽŽŶĚĞŶǌŝƩĞŶĞƌǁĞŝŶŝŐďĂĐƚĞƌŝģŶŽƉŚĞƚƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞ͘,ŝĞƌŬƵŶũĞĂůƐůĞĞƌŬƌĂĐŚƚŵĞƚĚĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŽǀĞƌŶĂƉƌĂƚĞŶ͘ĞũƵŝƐƚĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǌŝũŶŝŶĚŝƚŐĞǀĂů͗ǁĐ͕ĚĞƵƌŬůŝŶŬ͕ŬŽĞůŬĂƐƚ͕ƌĂƩĞŶŬŽŽŝ͕
ǀŝƐƐĞŶŬŽŵ͕ƚŽĞƚƐĞŶďŽƌĚ͕ŚĂŶĚĞŶ͕ƚĂĨĞů͕ǌĂŶĚďĂŬĞŶŬŽĸĞǌĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚ͘
Het werkblad ‘Kweken: Wat denk jij?’ is te downloaden via de website www.wkru.nl/boek.
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝũŶĚŽŽƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŽƉŚĞƚƚŚĞŵĂ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ĞŶǌŝũŶŽƉĚŝĞ
manier al onbewust bezig geweest met het doen van onderzoek. Ze werden geconfronteerd
ŵĞƚĞĞŶŶŝĞƵǁƚŚĞŵĂ͕ĚĂƚĂĂŶƐůƵŝƚďŝũŚƵŶĞŝŐĞŶǁĞƌĞůĚ͘ĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟĞŵĞƚŚĞƚƚŚĞŵĂŚĞď
ik bij de start van het project in de klas dan ook kort gehouden. We hebben het even gehad
over de Winterschool, hoe wij de workshop hebben gegeven aan andere leerkrachten en hoe
wij dit vonden. Ook heb ik een aantal foto’s laten zien van die dag. De kinderen vonden het erg
interessant om dit te horen en te zien.
tŽŽƌĚĞŶǁĞďŝŶĨĞĐƟĞƐ
Daarna heb ik uitgelegd wat de kinderen verder allemaal zouden gaan doen gedurende het
project: het volgen van lessen, het opstellen en uitvoeren van een onderzoek rondom het thema
ŝŶĨĞĐƟĞƐĞŶŚĞƚƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĂĂŶĚĞŬůĂƐ͘dĞŶƐůŽƩĞŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶǁŽŽƌĚǁĞď
ŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶŚĞƚƚŚĞŵĂŝŶĨĞĐƟĞƐŽŵĚĞǀŽŽƌŬĞŶŶŝƐƚĞĂĐƟǀĞƌĞŶ͘/ŶŚĞƚďĞŐŝŶƐƚĞůĚĞŝŬĚĞǀƌĂĂŐ
͟tĂĂƌĚĞŶŬĞŶũƵůůŝĞĂĂŶďŝũŝŶĨĞĐƟĞƐĞŶǁĂƚƐĐŚŝĞƚĞƌĚŽŽƌũĞŚŽŽĨĚ͍͟,ŝĞƌŬǁĂŵŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƟĞ
ǁĞŝŶŝŐƌĞĂĐƟĞŽƉ͘ĂĂƌŽŵďĞŶŝŬĚŽŽƌŐĂĂŶǀƌĂŐĞŶŵĞƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀƌĂŐĞŶ͗͟tĂĂƌĚĞŶŬũĞĂĂŶ
ďŝũĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͕ǁĂƚŐĂĂƚĞƌĚĂŶŐĞďĞƵƌĞŶ͍͟͞<ĞŶŶĞŶũƵůůŝĞĞĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͍͚͛
“Hoe word je ziek?“
De kinderen reageerden heel enthousiast en wisten, nadat ik bovenstaande vragen had gesteld,
al veel te vertellen. Woorden waar de kinderen mee kwamen waren: inenten, virus, prik, spuiten,
bacterie, ziekenhuis en hoesten.
”Je kunt ziek worden van niet goed je handen wassen.”
”Andere mensen maak je ziek door zonder hand voor de mond te hoesten.“
”Je krijgt een prik en dan ben je beschermd tegen een bepaalde ziekte.“
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Zet de juiste plaatsen bij het juiste kweekje.
<ŝĞƐƵŝƚ͗ŬŽĞůŬĂƐƚ͕ŚĂŶĚĞŶ͕t͕ŬŽĸĞǌĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚ͕ǀŝƐƐĞŶŬŽŵ͕ƌĂƩĞŶŬŽŽŝ͕ǌĂŶĚďĂŬ͕ĚĞƵƌŬůŝŶŬ͕ƚŽĞƐƚĞŶďŽƌĚ͕ƚĂĨĞů͘

tĞƌŬďůĂĚ͚<ǁĞŬĞŶ͗tĂƚĚĞŶŬũŝũ͍͛

WƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
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ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĂĚĚĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬǌŝŶŽŵǀĞƌĚĞƌŽƉŽŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚƚĞŐĂĂŶďŝŶŶĞŶŚĞƚƚŚĞŵĂŝŶĨĞĐƟĞƐ͘
,ĞƚĮůŵƉũĞϷŽǀĞƌĚĞŐƌŽĞŝǀĂŶďĂĐƚĞƌŝģŶǁĂĂƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞdƌŝĂŶŐĞů
ĂĂŶŚĞďďĞŶŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚŝƐŐĞďƌƵŝŬƚƟũĚĞŶƐĚĞǁŽƌŬƐŚŽƉ͚ĂĐƚĞƌŝģŶ͗ƚŚĞŐŽŽĚ͕ƚŚĞ
bad, and the ugly’ op de Winterschool 2012.

?

^ƚĂƉϮ͘dŚĞŵĂ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ǀĞƌŬĞŶŶĞŶ

/ŶĚĞǌĞƐƚĂƉǁŽƌĚƚŚĞƚƚŚĞŵĂŝŶĨĞĐƟĞƐǌŽďƌĞĞĚŵŽŐĞůŝũŬǀĞƌŬĞŶĚ͘ĞĐƌĞĂƟĞǀĞĨĂƐĞƌŽĞƉƚǀƌĂŐĞŶ͕
ideeën, en/of voorspellingen op en is belangrijk voor het kennisnemen en leren van elkaars
;ƉƌĞͲͿĐŽŶĐĞƉƚĞŶ͘ĞǌĞďƌĞĚĞǀĞƌŬĞŶŶŝŶŐůĞŝĚƚƚŽƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƚǇƉĞŶǀƌĂŐĞŶ͘EŝĞƚĂůůĞǀƌĂŐĞŶ
lenen zich voor onderzoekend leren; soms kunnen antwoorden op vragen worden opgezocht of
ĂĂŶĞĞŶĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌŐĞůĞŐĚ͘sŽŽƌĚĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉŝŶĨĞĐƟĞƐŬƵŶŶĞŶ
‘onderzoeken’, is het noodzakelijk om het thema eerst beter te verkennen. Voor kinderen is het
ůĂƐƟŐŽŵĚŝƌĞĐƚǀĂŶƵŝƚĞĞŶƚŚĞŵĂĞĞŶŚĂĂůďĂĂƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉƚĞǌĞƩĞŶ͘ĞŵŽĞƚĞŶĞĞƌƐƚŵĞĞƌ
ůĞƌĞŶŽǀĞƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨĂĐĞƩĞŶǀĂŶŝŶĨĞĐƟĞƐ͕ǀŽŽƌĚĂƚǌĞǌĞůĨŽƉŝĚĞĞģŶŬŽŵĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
eigen onderzoek. Wij hebben er dan ook voor gekozen om binnen een aantal lessen verschillende
ĨĂĐĞƩĞŶǀĂŶŚĞƚƚŚĞŵĂŝŶĨĞĐƟĞƐƚĞďĞŚĂŶĚĞůĞŶŽŵĚĞǀŽŽƌŬĞŶŶŝƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚĞĂĐƟǀĞƌĞŶ
ĞŶŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌŝŶĨĞĐƟĞƐƚĞǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘
In totaal zijn er vier onderdelen aan bod gekomen, verdeeld over een drietal lessen:
•
Een les over het kweken van bacteriën en schimmels;
•
Een les over het bederven en conserveren van voedsel;
•
Een les over vaccineren.
ĞǌĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶƐůƵŝƚĞŶŐŽĞĚĂĂŶďŝũŚĞƚƚŚĞŵĂĞŶĞƌŬƵŶŶĞŶůĞƵŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŵĞĞŐĞĚĂĂŶ
worden in de klas. We hebben gekozen voor drie lessen in drie weken omdat er dus enige
voorkennis nodig is en de kinderen na drie lessen ook wel toe zijn aan het zelf onderzoek doen.
ĞůĞƌĂƌĞŶŐĞǀĞŶĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǀĂŶƐƚĂƉϮŝŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϬϮ͘
^ƚĂƉƉĞŶϭĞŶϮ͗/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞĞŶǀĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
Onderdeel 1. Kweken van bacteriën (en schimmels)
sŽŽƌŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶĂĐƟǀĞƌĞŶ
/ŶĚĞǌĞůĞƐŽŶĚĞƌǀŽŶĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂƚďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝũŶ͖ŚŽĞǌĞŝŶŚĞƚůŝĐŚĂĂŵǌŝƩĞŶ͕ĞƌŝŶŬƵŶŶĞŶ
ŬŽŵĞŶĞŶŚŽĞũĞďĂĐƚĞƌŝģŶ;ĞŶƐĐŚŝŵŵĞůƐͿǌŝĐŚƚďĂĂƌŬƵŶƚŵĂŬĞŶ͘
Deze les zijn we gestart met een woordweb met als centraal woord ‘bacteriën’, om de voorkennis
ǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚĞĂĐƟǀĞƌĞŶ͘ĞǀŽůŐĞŶĚĞǀƌĂŐĞŶŬǁĂŵĞŶĂĂŶďŽĚ͗
”Waar denken jullie aan bij een bacterie? Jullie hebben er vast wel eens van gehoord.”
”Waar vind je bacteriën?“ ”Waarom denk je daar aan?“ ”Wat is dan nog meer belangrijk?“
“Weten jullie bijvoorbeeld ook hoe een bacterie eruit ziet?”
tŽŽƌĚĞŶĚŝĞĂĂŶďŽĚŬǁĂŵĞŶďŝũŚĞƚǁŽŽƌĚǁĞďǁĂƌĞŶ͗ŚĞĞůŬůĞŝŶ͕ďůŽĞĚƐƚŽůůĞŶ͕ǁŽŶĚ͕ŝŶĨĞĐƟĞ
niezen/ hoesten en slechte en goede bacteriën.
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Om de kinderen nog iets meer te informeren over hoe het in het lichaam werkt, bekeken we een
ĮůŵƉũĞϸǀĂŶ^ĐŚŽŽůƚǀŽǀĞƌĞĞŶǁŽŶĚ͘/ŶĚŝƚĮůŵƉũĞŬŽŵƚĚƵŝĚĞůŝũŬŶĂĂƌǀŽƌĞŶĚĂƚƐůĞĐŚƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ
je lichaam kunnen aanvallen door middel van openingen in de huid, zoals een wondje. Na het
ĮůŵƉũĞǀƵůĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚǁŽŽƌĚǁĞďĂĂŶŵĞƚŶŝĞƵǁĞďĞŐƌŝƉƉĞŶ͕ǌŽĂůƐǁŝƩĞďůŽĞĚĐĞůůĞŶ
en jodium.
KƉŝŶƚĞƌŶĞƚǌŝũŶůĞƵŬĞĮůŵƉũĞƐƚĞǀŝŶĚĞŶŽǀĞƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞĚĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶďĂĐƚĞƌŝĞϹ
ŽĨĚĞŐƌŽĞŝǀĂŶĞĞŶƐĐŚŝŵŵĞůϺ͘
tĂĂƌŬŽŵĞŶǀĞĞůďĂĐƚĞƌŝģŶǀŽŽƌ͍
EĂŚĞƚǁŽŽƌĚǁĞďǁĂƐŚĞƚƟũĚŽŵĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌĞůĨĂĂŶĚĞƐůĂŐƚĞůĂƚĞŶŐĂĂŶŵĞƚĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͘tĞ
bespraken klassikaal waar bacteriën allemaal voor kunnen komen. “Waar zouden veel bacteriën
ǌŝƩĞŶĞŶǁĂĂƌǁĞŝŶŝŐ͍͟͞sĂŶǁĞůŬĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶŚŽƵĚĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶ͍͞ĞǁĐ͕ĚĞŚĂŶĚĞŶ͕ŚĞƚ
toetsenbord en nog veel meer plekken kwamen naar voren. Bacteriën houden van plekken die niet
ŐŽĞĚƐĐŚŽŽŶǌŝũŶĞŶŐƌŽĞŝĞŶĞǆƚƌĂŐŽĞĚŽƉǁĂƌŵĞĞŶǀŽĐŚƟŐĞƉůĞŬŬĞŶ͘KŽŬďĞƐƉƌĂŬĞŶǁĞŽĨĚĞǌĞ
ƉůĞŬŬĞŶĞƌŐǀŝĞƐǁĂƌĞŶŽĨŶŝĞƚ͘tĞŬŽǌĞŶƟĞŶƉůĞŬŬĞŶƵŝƚĚŝĞǁĞĞĐŚƚǌŽƵĚĞŶŐĂĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ
op de mate van vuiligheid. Twee aan twee kozen de kinderen een plek uit en bedachten een
hypothese over waarom de ene plek vuiler zou zijn dan de andere plek.
De volgende vragen hielpen hen daarbij:
”tĂĂƌǌƵůůĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞĞŶŵŝŶƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶƚĞǀŝŶĚĞŶǌŝũŶ͍͟en “Waarom denk je dat?”
sŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶƉůĞŬŬĞŶǁĂĂƌďĂĐƚĞƌŝģŶŬƵŶŶĞŶǌŝƩĞŶǌŝũŶ͗ĚĞǁĐ͕ĚĞĚĞƵƌŬŶŽƉ͕ĚĞ
ǀŝƐƐĞŶŬŽŵ͕ĚĞƚĂĨĞů͕ĚĞŚĂŶĚĞŶ͕ĚĞǌĂŶĚďĂŬ͕ĚĞƌĂƩĞŶŬŽŽŝ͕ĚĞŬŽĸĞǌĞƩĞƌ͕ĚĞŬŽĞůŬĂƐƚ
en het toetsenbord.

Hypothesen opstellen over vieze plekken
Van tevoren bespraken we met de kinderen wat een hypothese is, namelijk een veronderstelling
die nog bewezen moet worden. Belangrijk hierbij is dat de kinderen weten dat een hypothese
niet fout kan zijn. Daarnaast is het belangrijk om de kinderen te wijzen op het feit dat ze moeten
beargumenteren waarom ze denken dat iets vies is of waarom juist niet. De hypotheses hadden
de vorm van: Ik denk dat… omdat…
We legden vervolgens uit dat je op een petrischaaltje bacteriën zichtbaar kunt maken. De
bacteriën vermeerderen zich op dit schaaltje in een snel tempo, omdat de omstandigheden in
ŚĞƚƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞŽƉƟŵĂĂůǌŝũŶǀŽŽƌĚĞŐƌŽĞŝǀĂŶĞĞŶďĂĐƚĞƌŝĞ͕ĚŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ
ǀĂŶǀŽĞĚŝŶŐƐƐƚŽīĞŶĞŶǁĂƌŵƚĞ͘
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hŬƵŶƚŵĞƚƵǁůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĞƌŬďůĂĚ͚<ǁĞŬĞŶ͗tĂƚĚĞŶŬũŝũ͍͛ŐĞďƌƵŝŬĞŶ;ǌŝĞƐƚĂƉϭ
/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞͿ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Petrischaaltjes
ĞŶƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůŝƐĞĞŶůĂŐĞƉůĂƩĞƌŽŶĚĞŐůĂǌĞŶ
of kunststof schaal met een ruim eroverheen
passend deksel. In dit project werd gebruik
gemaakt van petrischalen met een speciale
voedingsbodem. De voedingsbodem
bestaat uit een gel van agar waaraan
ĞĞŶ ŵĞŶŐƐĞů ǀĂŶ ǀŽĞĚŝŶŐƐƐƚŽīĞŶ ;ďůŽĞĚ͕
ƐƵŝŬĞƌ͕ ǌŽƵƚͿ ĞŶ ŬůĞƵƌƐƚŽĨ ŝƐ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘
Petrischalen worden in onderzoek gebruikt
bij het maken van bacteriekweken, om
Petrischaaltjes.
bijvoorbeeld te achterhalen waar iemand
ŵĞĞŝƐŐĞŢŶĨĞĐƚĞĞƌĚ͘ĞƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞƐǀŽŽƌ
dit project zijn beschikbaar gesteld door de
onderzoekers van het UMC St Radboud.

ĂĐƚĞƌŝģŶ͚ƐǁĂƉƉĞŶ͛
KƉĞĞŶůĞƵŬĞ^/ͲĂĐŚƟŐĞŵĂŶŝĞƌǁĞƌĚĂĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŐĞůĞŐĚŚŽĞũĞďĂĐƚĞƌŝģŶǀĂŶĞĞŶƉůĞŬ
kunt halen, namelijk door te ‘swappen’.
Hoe ‘swap’ je een plek?:
1.
WĂŬĞĞŶǁĂƩĞŶƐƚĂĂłĞĞŶĞĞŶƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞ͘
2.
'ĂŵĞƚĞĞŶǁĂƩĞŶƐƚĂĂłĞŽǀĞƌĚĞƉůĞŬǁĂĂƌĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝƩĞŶ͘
3.
tƌŝũĨŚĞƚǁĂƩĞŶƐƚĂĂłĞ͕ŵĞƚĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͕ŽǀĞƌŚĞƚƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞ͘
4.
Sluit het petrischaaltje goed af met het deksel, plak er extra plakband over en nummer
het doosje.
Benodigdheden:
•
Petrischaaltjes
•
tĂƩĞŶƐƚĂĂłĞƐ
•
Pen/potlood/ papier/plakband
ĞŬŝũŬ ĮůŵƉũĞ ϰϬϯ͘ sŝĞǌĞ ƉůĞŬŬĞŶ ƐǁĂƉƉĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬŝũŬũĞ ŝŶ ĚĞ ŬůĂƐ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ
swappen.

“Neem maar een monster van mijn nagels,
ǁĂŶƚŝŬŵĂĂŬǌĞďŝũŶĂŶŽŽŝƚƐĐŚŽŽŶ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
In tweetallen hebben de kinderen de verschillende plekken ‘geswapt’. Daarna hebben we de
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐǀĂŶĚĞŐƌŽĞƉũĞƐďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ĞƌĂƩĞŶŬŽŽŝƐƚŽŶĚŚŽŽŐŽƉĚĞůŝũƐƚǀĂŶ
ǀŝĞǌĞƉůĞŬŬĞŶ͕ŽŵĚĂƚƌĂƩĞŶĚŝĞƌĞŶǌŝũŶĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚǁĂƐƐĞŶ͘ĞŬŽĞůŬĂƐƚǁĞƌĚƐĐŚŽŽŶŐĞŵĂĂŬƚĞŶ
er staat ‘schoon’ vers eten in, dus die werd niet vies bevonden. Samen zijn we tot de conclusie
gekomen dat de wc waarschijnlijk het vieste zou zijn omdat daar alle kinderen van de school hun
ďĞŚŽĞŌĞĚŽĞŶĞŶĚĂŶĂůůĞŵĂĂůďĂĐƚĞƌŝģŶĂĐŚƚĞƌůĂƚĞŶ͘
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De kinderen hebben vervolgens elke dag gekeken of er iets veranderd was aan de petrischaaltjes
en ze hebben mooie foto’s gemaakt van de groei van de bacteriën op het petrischaaltje. De foto’s
van de verschillende plekken op de verschillende dagen zijn later naast elkaar gezet om een goede
conclusie te kunnen trekken.
ĞŬŝũŬĮůŵƉũĞϰϬϰ͘,ǇƉŽƚŚĞƐĞƐďĞƐƉƌĞŬĞŶŽŵĞĞŶĂĂŶƚĂůǀĂŶĚĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐǀĂŶĚĞ
kinderen te zien.
Wat weten we al? En wat willen we nog weten?
dĞƌ ĂĨƐůƵŝƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ůĞƐ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĚĞ ͚tĂƚ
weten we al?’- en ‘Wat willen we weten?’-muur
ŐĞŢŶƚƌŽĚƵĐĞĞƌĚ͘ ůůĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŵŽĐŚƚĞŶ ŽƉ ĞĞŶ
post-it schrijven wat ze geleerd hadden deze
les en op een andere post-it wat ze nog graag
zouden willen leren. Op deze manier kun je als
leerkracht met je lessen aansluiten bij wat de
kinderen graag willen leren. Ook zouden er goede
ideeën voor onderzoeken uit voort kunnen komen. Wat wil ik nog weten?
ĞŬŝũŬĮůŵƉũĞϰϬϱ͘WŽƐƚͲŝƚƐǀŽŽƌĚĞǁĞƚĞŶŵƵƵƌďŝũƐƚĂƉϮ͘

Wat weten we al?
͟ĂƚǁŝƩĞďůŽĞĚĐĞůůĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶŽƉĞƚĞŶĞŶĚĂƚũĞŶŝĞƚĂĂŶĞĞŶǁŽŶĚŵŽĞƚǌŝƩĞŶ͘͟
”Dat het het beste is dat je je wond eerst ontsmet met jodium. Als je er daarna een gaasje erover
heen doet dan gaat het sneller weg.”
͟/ŶĚĞŶĂŐĞůǌŝƩĞŶĚĞǌĞůĨĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶĂůƐŝŶƉŽĞƉ͘͟
”Hoe bacteriën vaak binnenkomen.”

Onderdeel 2. Bederven en conserveren van voedsel
ĞǌĞůĞƐƌŝĐŚƩĞǌŝĐŚŽƉŚĞƚŽŶƚĚĞŬŬĞŶĚĂƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĞŶŝŶŐĞŶǌŝũŶŽǀĞƌǁĂŶŶĞĞƌŝĞƚƐ
bedorven is en of je het dan nog kunt en wilt eten. De kinderen hebben daarnaast ondervonden
dat er verschillende manieren zijn om etenswaren te conserveren.
dĞƌƵŐďůŝŬŐƌŽĞŝďĂĐƚĞƌŝģŶ
De les begon met een terugblik op de vorige les. De petrischaaltjes werden bekeken, evenals de
hypothesen. Er ontstond wat verbazing over de kraan. Deze was blijkbaar erg vies, want er waren
veel bacteriën zichtbaar op het petrischaaltje. De kinderen dachten dat de kraan niet zo erg vies
zou zijn omdat die volgens hen vaak schoongemaakt werd. De kinderen concludeerden dat deze
wat vaker schoongemaakt mocht worden.
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Wat willen we nog weten?
”Waarom zijn er bacteriën?“
”Zijn bacteriën warmbloedig?”
”Hoe zien bacteriën eruit als je ze door een microscoop bekijkt?”

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Voor een bespreking in de klas van verschillende petrischaaltjes en de bijbehorende
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶďĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϰϬϲ͘dĞƌƵŐďůŝŬŽƉĚĞŬǁĞĞŬũĞƐǀĂŶĚĞǀŝĞǌĞƉůĞŬŬĞŶ͘

Petrischaaltjes van de wc en de kraan na 2, 3 en 6 dagen.

ĞĚĞƌǀĞŶ
Na deze korte terugblik, besteedden we aandacht aan het eerste onderwerp van deze les, namelijk
bederven. Ook van dit onderwerp maakten we een woordweb. De kinderen wisten hier meer
begrippen bij te noemen dan bij het onderdeel kweken. Dit komt waarschijnlijk doordat de
kinderen hier thuis ook wel eens mee in aanraking komen. Een bedorven appeltje ligt wel eens
op de fruitschaal en op een boterham komt wel eens schimmel als je deze te lang laat liggen.
Begrippen die de kinderen noemden, waren bijvoorbeeld: vies, ziek, eten en datum.
Wanneer is iets bedorven? Is bruine sla bedorven?
Hierop volgde een discussie over wanneer iets bedorven is of niet. De vraag kwam ter sprake of
bruine sla bedorven is. De kinderen gaven aan dat de sla er dan niet lekker uit zag. Ze zouden de
sla ook niet meer opeten. Een leerling gaf aan wel eens bruine sla gegeten te hebben en toen
niet ziek te zijn geworden. Een andere leerling gaf aan wel eens bruine sla in de winkel te hebben
gezien. Een leerling reageerde hier op met ”Zou de winkel de sla niet uit de winkel halen als je het
niet meer zou kunnen eten?” De kinderen kwamen tot de conclusie dat het er vies uit ziet, dat
je het nog wel kunt eten zonder er ziek van te worden, maar dat het gewoon niet lekker smaakt.
ĞŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚĞŶĚĞƐůĂĚĂŶŽŽŬĂůƐďĞĚŽƌǀĞŶ͘ůƐůĞĞƌŬƌĂĐŚƚŬƵŶũĞŚŝĞƌŐŽĞĚŵĞƚũĞŐƌŽĞƉŽǀĞƌ
discussiëren en het is leuk om te zien hoe kinderen erover denken en welke argumenten ze naar
voren brengen.
tĞ ƉĂŬƚĞŶ Ğƌ ŚĞƚ ĞĐŚƚ ďĞĚŽƌǀĞŶ ĞŶ ŶŝĞƚͲďĞĚŽƌǀĞŶ ǀŽĞĚƐĞů ďŝũ ĞŶ ǌĞƩĞŶ Ěŝƚ ŽƉ ƚĂĨĞů͗ ĞĞŶ
ďĞƐĐŚŝŵŵĞůĚĞͬĚƌŽŐĞďŽƚĞƌŚĂŵ;ďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕ĞĞŶďƌƵŝŶĞĂƉƉĞů;ďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕ĞĞŶŐĞĚƌŽŽŐĚĞĂďƌŝŬŽŽƐ
;ŶŝĞƚďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕ƚƌĂƐƐŝ;сŐĞĨĞƌŵĞŶƚĞĞƌĚĞŐĂƌŶĂůĞŶƉĂƐƚĂ͕ŶŝĞƚďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕ƚĞŵƉĞŚ;ŶŝĞƚďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕
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ďƌƵŝŶĞ ƐůĂ ;ďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕ ǌƵƌĞ ŵĞůŬ ;ďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕
ǌƵƌĞƌŽŽŵ;ŶŝĞƚďĞĚŽƌǀĞŶͿ͕ďĞƐĐŚŝŵŵĞůĚĞŬĂĂƐ
;ďĞĚŽƌǀĞŶͿ ĞŶ ƐĐŚŝŵŵĞůŬĂĂƐ ;ŶŝĞƚ ďĞĚŽƌǀĞŶͿ͘
Leerlingen mochten één voor één naar voren
komen om het product te omschrijven. Hierbij
hebben ze gebruik gemaakt van de kleur, geur
en textuur van de producten. De kinderen
vonden het erg leuk om te doen en de hele klas
rook lekker naar trassi! ”Iewwll! Het ruikt naar
bedorven vis!“ ”Het lijkt bedorven, maar volgens
de houdbaarheidsdatum is het nog goed!”
Is bruine sla bedorven?

'ĞďƌƵŝŬŚĞƚǁĞƌŬďůĂĚ͚ĞĚŽƌǀĞŶŽĨŶŝĞƚďĞĚŽƌǀĞŶ͍͛;ǌŝĞǀŽůŐĞŶĚĞƉĂŐŝŶĂͿǁĂĂƌĚĞ
ĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶǀĂŶĞĞŶĂĂŶƚĂůďĞĚŽƌǀĞŶĞŶŶŝĞƚͲďĞĚŽƌǀĞŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶŽƉƐƚĂĂŶ͘>ĂĂƚĚĞ
leerlingen dezelfde producten ook onderzoeken en vervolgens aangeven waarom ze
denken dat het product bedorven is of niet.
Het werkblad ‘Bedorven of niet bedorven?’ is te downloaden via de website www.wkru.nl/boek.

Naderhand bespraken we de mate van bedorvenheid van de verschillende producten. Ook
hier ontstond enige discussie over bijvoorbeeld
beschimmelde kaas. Een leerling gaf aan dat
het bedorven was en dat ze het niet meer zou
eten. Een andere leerling gaf echter aan dat je
er misschien wel omheen kon eten. Weer een
volgende leerling dacht dat er nog wel sporen
van de schimmel in de rest van de kaas zouden
ǌŝƩĞŶ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Bedorven of niet-bedorven?
In groepjes hebben de kinderen de verschillende
etenswaren beoordeeld en aangegeven of
ze al dan niet bedorven waren, zie werkblad
‘Bedorven of niet bedorven’. Op dit werkblad
stond op de ene kant het woord bedorven en
op de andere kant het woord niet-bedorven. De
kinderen plakten de verschillende plaatjes van
de producten aan de juiste kant. Ze mochten
ook per groepje nog naar de echte producten
komen kijken en eraan voelen en ruiken.

Voedsel onderzoeken.

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐŚĞƚĮůŵƉũĞϰϬϳ͘KƉĚƌĂĐŚƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘/ƐŚĞƚďĞĚŽƌǀĞŶ
of niet?
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Appel

Zure melk

Brood

Sla

Zijn de onderstaande producten bedorven of niet bedorven?
Waarom wel of waarom niet? Waar zie je dat aan?

Zure room

Abrikoos

Werkblad ‘Bedorven of niet bedorven?’

Kaas

Trassi

Kaas

Tempeh
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ĞŬŝũŬŚĞƚŐĞƐƉƌĞŬŝŶĚĞŬůĂƐŝŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϬϴ͘KƉĚƌĂĐŚƚďĞƐƉƌĞŬĞŶ͗ŝƐŚĞƚďĞĚŽƌǀĞŶ
of niet?
dŽƚƐůŽƚďĞƐƉƌĂŬĞŶǁĞĚĞĚĞĮŶŝƟĞǀĂŶďĞĚŽƌǀĞŶ
en kwamen we gezamenlijk tot de volgende
omschrijving: niet meer eetbaar of bruikbaar
omdat het te oud is en er niet lekker uitziet.
sƌĂŐĞŶĚŝĞƟũĚĞŶƐǌŽ͛ŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚŶĂĂƌǀŽƌĞŶŬƵŶŶĞŶ
komen zijn: Wat is bederf en waardoor bederven
producten? Waarom kunnen we ziek worden van
bedorven producten? Wat is fermenteren?
Wat is bedorven en wat niet?

“Hoe kan een schimmelkaas nou nog verder schimmelen,
ŚŝũŝƐƚŽĐŚĂůďĞƐĐŚŝŵŵĞůĚ͍͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
Conserveren
Het tweede onderdeel van de les, conserveren, introduceerden we door aan de kinderen te
vragen wat dit betekent en of ze voorbeelden wisten te noemen. De kinderen kenden al een
aantal conserveermethoden, zoals vacuüm maken en inblikken. Om de kinderen kennis te laten
ŵĂŬĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞĐŽŶƐĞƌǀĞĞƌŵĞƚŚŽĚĞŶďĞŬĞŬĞŶǁĞĞĞŶĮůŵƉũĞϻǀĂŶ^ĐŚŽŽůƚǀ͘EĂŚĞƚĮůŵƉũĞ
bespraken we kort de verschillende conserveermethoden met daaraan gekoppelde producten.
ƌǌŝũŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶŽŵǀŽĞĚƐĞůƚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĞŶ͘dĂďĞůϭďĞƐĐŚƌŝũŌĞĞŶĂĂŶƚĂůŵĂŶŝĞƌĞŶ
en tevens staat erbij op welke producten het van toepassing kan zijn.

Conserveermethode

Omschrijving

Voorbeelden

Roken

blootstellen aan rook

rookvlees & vis

Drogen

vochtvrij maken

kruiden & zuidvruchten

Pekelen

in zout leggen

zoutvlees & zoute haring

Invriezen

in de vriezer leggen

doperwten & zalm

Inblikken

in blik stoppen

fruit & peulvruchten

Zuren

in zuur leggen

augurken & kool

Pasteuriseren

ǀĞƌŚŝƩĞŶ͕ǌŽŶĚĞƌŚĞƚƉƌŽĚƵĐƚ sinaasappelsap & melk
te beschadigen

<ŽŶĮũƚĞŶ

ŝŶƐƵŝŬĞƌůĞŐŐĞŶ;ďŝũĨƌƵŝƚͿ

jam & Turks fruit

Fermenteren

gisten van eten

yoghurt & wijn

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Tabel 1. Conserveermethoden en voorbeelden van producten

E͘&ĞƌŵĞŶƚĞƌĞŶŝƐŚĞƚŽŵǌĞƩĞŶǀĂŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚŵĂƚĞƌŝĂĂůŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶďĂĐƚĞƌŝģŶ͕ĐĞůĐƵůƚƵƌĞŶĞŶ
schimmels, met of zonder het gebruik van zuurstof. Een bekend voorbeeld van fermenteren is het
gisten van wijn of bier, hierbij zet de gist (eencellige schimmel) suikers om tot alcohol.
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Na het klassengesprek gingen de kinderen zelf aan de slag met plaatjes van voedsel. Bij deze
plaatjes moesten ze aangeven welke conserveermethode er geschikt voor zou zijn.
Meerdere manieren om erwten te conserveren
Tijdens het nabespreken ontdekten we dat veel kinderen dachten dat je de verschillende producten
maar op één manier kunt conserveren. Hierdoor ontstond er een discussie over erwten. De ene
ůĞĞƌůŝŶŐǁŝƐƚǌĞŬĞƌĚĂƚĚĞǌĞŝŶĞĞŶďůŝŬũĞǌĂƚĞŶĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞůĞĞƌůŝŶŐĚĂĐŚƚĚĂƚĞƌǁƚĞŶĂůƟũĚƵŝƚĚĞ
vriezer kwamen. Samen bespraken we hoe je de erwten in de winkel kunt kopen. Er waren meer
ŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞĂůƟũĚĞƌǁƚĞŶƵŝƚĞĞŶďůŝŬĂƚĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞĞƌǁƚĞŶĂƚĞŶĚŝĞƵŝƚĚĞǀƌŝĞǌĞƌ
kwamen. Op deze manier kwamen de kinderen er zelf achter dat je één product niet per se op
ĠĠŶǀĂƐƚĞŵĂŶŝĞƌŚŽĞŌƚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĞŶ͘ĞůĞƐǁĞƌĚĂĨŐĞƐůŽƚĞŶĚŽŽƌĚĞ͚ǁĂƚǁĞƚĞŶǁĞĂů͛ͲĞŶ
‘wat willen we weten’-muur wederom aan te vullen.
Benieuwd naar wat de kinderen hebben geleerd en wat ze nog willen weten? Bekijk
ĚĂŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϬϵ͘WŽƐƚͲŝƚƐǀŽŽƌĚĞǁĞƚĞŶŵƵƵƌŶĂďĞĚĞƌǀĞŶĞŶĐŽŶƐĞƌǀĞŶ͘
Onderdeel 3. Vaccineren
/Ŷ ĚĞǌĞ ůĞƐ ŬǁĂŵĞŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŵĞĞƌ ƚĞ ǁĞƚĞŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ŝŶĨĞĐƟĞƐ ĞŶ ŚĞƚ
ĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵ͘sŽŽƌĚĞǌĞůĞƐŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌͿƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵŵĞĞƌ
te vertellen over zijn onderzoek en over wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Prof. dr.
Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde, kwam op bezoek om over zijn werk
ƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶĚĂƚǌŝĐŚƌŝĐŚƚŽƉ͚ƚƌĂŝŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵƚĞŐĞŶŝŶĨĞĐƟĞƐ͛͘
Korte terugblik
ĞǌĞůĞƐǌŝũŶǁĞŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚĞĞŶƚĞƌƵŐďůŝŬŽƉĚĞǀŽƌŝŐĞůĞƐ͘͟,ĞĞŌĞƌŝĞŵĂŶĚŶŽŐĞĞŶďĞĚŽƌǀĞŶ
product gezien?“ Een kort gesprekje over wat bedorven ook weer precies is, volgde.
ĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌĚŝƚŐĞƐƉƌĞŬ͍ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϰϭϬ͘dĞƌƵŐďůŝŬŽƉĚĞǁĞƚĞŶŵƵƵƌ͘
De overstap werd gemaakt naar het eigen lichaam. “Hoe conserveer ik mezelf?” ofwel “Hoe
ďĞƐĐŚĞƌŵŝŬŵŝũŶůŝĐŚĂĂŵƚĞŐĞŶŝŶĨĞĐƟĞƐ͍͟ĞďƵŝƚĞŶŬĂŶƚǀĂŶŵŝũŶůŝĐŚĂĂŵŬĂŶŝŬǁĂƐƐĞŶŽŶĚĞƌ
de douche, maar hoe zit dat dan met de binnenkant? De binnenkant van je lichaam kan beschermd
ǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶǀĂĐĐŝŶĂƟĞ͘
Ook over het onderwerp ‘vaccineren’ maakten we een woordweb. De kinderen wisten wat een
ǀĂĐĐŝŶĂƟĞǁĂƐĞŶŬŽŶĚĞŶĞƌŽŽŬĞĞŶĂĂŶƚĂůŽƉŶŽĞŵĞŶ͘
ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŬŝũŬũĞŝŶĚĞŬůĂƐŚĞƚĮůŵƉũĞϰϭϭ͘tŽŽƌĚǁĞď͗sĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͘
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Ons afweersysteem
ĞŚƵŝĚĨƵŶŐĞĞƌƚĂůƐŽŶǌĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐ͘ůƐŽŶǌĞ͚ǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐ͛ƐƚƵŬŐĂĂƚ;ďǀ͘ĚŽŽƌ
ĞĞŶƐŶĞĞͿŝƐĞƌŬĂŶƐŽƉĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͕ŽĨǁĞů͚ďĞĚĞƌĨ͕͛ŽŵĚĂƚĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶǀŝĂĚĞǁŽŶĚŝŶ
ŽŶƐůŝĐŚĂĂŵŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶ͘ĂĂƌďŝũŚĞĞŌŽŶƐůŝĐŚĂĂŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌǀĂŶϯϳŐƌĂĚĞŶ
Celsius; ideaal voor bacteriegroei. Wanneer er te veel bacteriën zijn spreken we van een
ŝŶĨĞĐƟĞǁĂĂƌũĞǌŝĞŬǀĂŶŬƵŶƚǁŽƌĚĞŶ͘'ĞůƵŬŬŝŐŚĞĞŌŽŶƐůŝĐŚĂĂŵĞĞŶĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵ
ƚĞŐĞŶŽŶŐĞǁĞŶƐƚĞŝŶĨĞĐƟĞƐ͘ŝƚĂĨǁĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵŝƐƚĞ͚ƚƌĂŝŶĞŶ͛ĚŽŽƌŚĞƚƚĞǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶƚĞŐĞŶ
allerlei ziektes. De meeste kinderen zijn ingeënt en weten zich dat nog wel te herinneren.

Vaccineren
EĂĚĞǌĞŬŽƌƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞŐĂĨƉƌŽĨ͘Ěƌ͘DŝŚĂŝEĞƚĞĂĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶůƵŝƐƚĞƌĚĞŶĞƌŐ
ŐĞďŽĞŝĚŽŶĚĂŶŬƐŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚŚĞƚďĞƐƚĞĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚǀĞƌŚĂĂůǁĂƐ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽŶĚĞŶŚĞƚĞƌŐ
leuk om een echte onderzoeker in de klas te hebben.
ĞŬŝũŬĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞƐŽǀĞƌŚĞƚďĞǌŽĞŬǀĂŶƉƌŽĨĞƐƐŽƌEĞƚĞĂĂĂŶĚĞŬůĂƐ͘
ϰϭϮ͗ZĞĂĐƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƟũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀĂŶƉƌŽĨĞƐƐŽƌEĞƚĞĂĚĞĞůϭ
ϰϭϯ͗ZĞĂĐƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƟũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀĂŶƉƌŽĨĞƐƐŽƌEĞƚĞĂĚĞĞůϮ
414: Vragen van de kinderen aan professor Netea
415: Gesprek met professor Netea over het conserveren van eten
Wat weten we al? En wat willen we nog weten?
Na het bezoek van professor Netea kregen de kinderen weer de gelegenheid om hun nieuwe
kennis en nieuwe vragen op post-its op de ‘wetenmuur’ te plaatsen.
ŝĞǀŽŽƌĚĞǀƌĂŐĞŶĞŶĚĞŽƉŐĞĚĂŶĞŬĞŶŶŝƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϭϲ͘WŽƐƚͲŝƚƐ
voor de wetenmuur na het bezoek van professor Netea.
WƌŽĨĞƐƐŽƌEĞƚĞĂŚĞĞŌĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͚tĞŐŵĞƚŝŶĨĞĐƟĞƐ͛ŐĞŐĞǀĞŶ͘hŬƵŶƚĚĞǌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ
ŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŵĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶǁŝƩĞďůŽĞĚůŝĐŚĂĂŵƉũĞƐĂĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚůĞŐŐĞŶ͘ŽŬƵŶƚƵŵŽŽŝ
laten zien hoe zij de strijd aangaan met ongewenste bacteriën. Daarnaast kunt u uitleggen wat
ĞƌŐĞďĞƵƌƚďŝũĞĞŶǀĂĐĐŝŶĂƟĞ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ

ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͚tĞŐŵĞƚŝŶĨĞĐƟĞƐ͛ŝƐƚĞĚŽǁŶůŽĂĚĞŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞwww.wkru.nl/boek.
De uitleg op de volgende pagina kunt u gebruiken bij de slides.
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hŝƚůĞŐďŝũWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͚tĞŐŵĞƚŝŶĨĞĐƟĞƐ͛
Slide 1
/ŶĨĞĐƟĞƐǁŽƌĚĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĚŽŽƌŬůĞŝŶĞďĞĞƐƚũĞƐĚŝĞŝŶŽŶƐůŝĐŚĂĂŵŐƌŽĞŝĞŶ͕ǌŽĂůƐďĂĐƚĞƌŝģŶĞŶ
virussen. Gelukkig hebben we in ons lichaam ook kleine ‘soldaten’, die de bacteriën dood kunnen
ŵĂŬĞŶ͘/ŶĚĞǌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǌƵůůĞŶũƵůůŝĞǌŝĞŶŚŽĞĚĞǌĞƐŽůĚĂƚĞŶǁĞƌŬĞŶĞŶŚŽĞǁĞǌĞƐƚĞƌŬĞƌ
ŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶ;ǌŽĂůƐ:ĂŵĞƐŽŶĚͿ͘
Slide 2
/ŶĨĞĐƟĞƐŬƵŶŶĞŶǁŝũŝĞĚĞƌĞĚĂŐŬƌŝũŐĞŶ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĂůƐǁĞĞĞŶƐŶĞĞŬƌŝũŐĞŶŝŶŽŶǌĞǀŝŶŐĞƌ͕ĚĂŶ
kunnen daar bacteriën naar binnen komen.
Slide 3
Gelukkig komen dan ook onze soldaten naar de plek waar de bacteriën binnenkomen. Deze
ƐŽůĚĂƚĞŶǌŝũŶŽŶǌĞǁŝƩĞďůŽĞĚůŝĐŚĂĂŵƉũĞƐ͕ĚĞĐĞůůĞŶĚŝĞŝŶŚĞƚďůŽĞĚĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶŬƵŶŶĞŶŽƉĞƚĞŶ
ĞŶĚŽŽĚŵĂŬĞŶ͘ƌǌŝũŶĚƌŝĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƐŽŽƌƚĞŶǁŝƩĞďůŽĞĚůŝĐŚĂĂŵƉũĞƐ͗ĚĞŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶ͕ĚĞ
macrofagen, en de lymfocyten.
^ůŝĚĞϰ
Ğ ŶĞƵƚƌŽĮĞůĞŶ ĞŶ ĚĞ ŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶ ǌŽƌŐĞŶ Ğƌ ǀŽŽƌĂů ǀŽŽƌ ĚĂƚ ĚĞ ďĂĐƚĞƌŝģŶ ŽƉŐĞŐĞƚĞŶ ĞŶ
ĚŽŽĚŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ͘ŝũŚĞďďĞŶŝŶŚƵŶůŝĐŚĂĂŵǀĞĞůƐƚŽīĞŶĚŝĞŐŝŌŝŐǌŝũŶǀŽŽƌďĂĐƚĞƌŝģŶ͕ĞŶǌŝũ
ŬƵŶŶĞŶǀĞĞůǀĂŶĚĞǌĞďĂĐƚĞƌŝģŶŽƉĞƚĞŶ͘ĂƚŝƐŵĞĞƐƚĂůŐĞŶŽĞŐǀŽŽƌŚĞƚŽƉƌƵŝŵĞŶǀĂŶĚĞŝŶĨĞĐƟĞ͕
maar soms kan het gebeuren dat we de lymfocyten ook nodig hebben.
^ůŝĚĞϱ
De lymfocyten zijn ook heel slim. Ze herkennen precies welke bacteriën aanwezig zijn in het
ůŝĐŚĂĂŵ͕ĞŶĚĂŶŵĂŬĞŶǌŝũĞŝǁŝƩĞŶ;ĚŝĞŚĞƚĞŶĂŶƟƐƚŽīĞŶͿĚŝĞĞƌǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ
ĚŽŽĚŐĂĂŶ͕ŽŽŬǁĂŶŶĞĞƌǌŝũďƵŝƚĞŶĞĞŶĐĞůǌŝƩĞŶ͘ĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶŵĂŬĞŶŽŽŬĐĞůůĞŶĚŽŽĚĚŝĞ
ŐĞŢŶĨĞĐƚĞĞƌĚǌŝũŶĚŽŽƌĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͘
Slide 6
tĂƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐ͕ŝƐĚĂƚĚĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶǌŝĐŚĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞŝŶĨĞĐƟĞŬƵŶŶĞŶŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌ
ŬƵŶŶĞŶĚĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶĂůƐĚĞŝŶĨĞĐƟĞĞĞŶƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌŽŶƚƐƚĂĂƚ͕ĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶǀĞĞůƐŶĞůůĞƌĚŽŽĚ
maken dan de eerste keer. Dat zorgt ervoor dat een kind een tweede keer niet meer ziek wordt
ǀĂŶĞĞŶǌĞůĨĚĞŝŶĨĞĐƟĞ͘EŽŐďĞƚĞƌŝƐŚĞƚĚĂƚǁŝũŐĞďƌƵŝŬŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞǌĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉǀĂŶ
de lymfocyten. Namelijk, als we stukken van dode bacteriën inspuiten in een kind, dan denken
ĚĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶĚĂƚĚĞǌĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐĞĞŶĞĐŚƚĞŝŶĨĞĐƟĞŝƐ͘ůƐĚĂĂƌŶĂŽŽŝƚĚĞĞĐŚƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶŚĞƚ
kind infecteren, dan maken de lymfocyten de bacteriën heel snel dood, en is het kind niet ziek
ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ĂƚŝƐĚĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌĚŽŽƌĞĞŶŝŶĞŶƟŶŐũĞďĞƐĐŚĞƌŵƚƚĞŐĞŶĞĞŶǌŝĞŬƚĞ͘
Slide 7
Bij het Radboud Ziekenhuis hebben wij ontdekt dat niet alleen de lymfocyten beter kunnen
ǁĞƌŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌǀĂŶĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶǌŝĐŚĞĞŶ
ŝŶĨĞĐƟĞĞŶǁĞƌŬĞŶĚĞƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌďĞƚĞƌďŝũĚĞǌĞůĨĚĞŝŶĨĞĐƟĞ͘KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌŬƵŶŶĞŶǁĞďĞƚĞƌĞ
ŝŶĞŶƟŶŐĞŶŵĂŬĞŶ͕ĚŝĞŽŽŬĚĞůǇŵĨŽĐǇƚĞŶĞŶĚĞŵĂĐƌŽĨĂŐĞŶƐƚĞƌŬĞƌŵĂŬĞŶ͘
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^ƚĂƉϯ͘KƉǌĞƩĞŶǀĂŶĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ

/ŶĚĞǌĞƐƚĂƉǌĞƩĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
op met behulp van een onderzoeksvraag. Er
wordt een plannetje gemaakt over wat er in het
experiment bekeken of gemeten gaat worden,
ǁĞůŬĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĞŶŵĞĞƟŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶĞƌǀŽŽƌ
nodig zijn, en wie wat en wanneer gaan doen. De
kinderen hebben in de lessen binnen het thema
ŝŶĨĞĐƟĞƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶǀĞƌŬĞŶĚĚŽŽƌ
ŵŝĚĚĞůǀĂŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͕ƉƌŽĞłĞƐĞŶ
werkbladen. Aan de hand van deze lessen kunnen
de leerlingen onderzoeksvragen opstellen. De
muur met daarop het rode blad voor ‘Wat willen
Wat willen we weten? Wat gebeurt er als je
we weten’, kan hierbij goed gebruikt worden.
zure room invriest?

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϰϭϳ͘^ƚĂƉϯ͗KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶǀŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐǀĂŶĚĞǌĞ
stap door de leraren.

sŽŽƌďĞĞůĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀƌĂĂŐ͚͗,ŽĞŐƌŽĞŝƚĞĞŶǌŽŶŶĞďůŽĞŵŚĞƚďĞƐƚ͍͛
De verschillende onderdelen van een onderzoek hebben we toegelicht met behulp van een
voorbeeld, de groei van een zonnebloem. De groei van een zonnebloem is een onderwerp buiten
ŚĞƚƚŚĞŵĂŝŶĨĞĐƟĞƐĞŶƐƚĂĂƚĚŝĐŚƚďŝũŚƵŶďĞůĞǀŝŶŐƐǁĞƌĞůĚ͘ůůĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬĞŶŶĞŶĚĞǌŽŶŶĞďůŽĞŵ͘
De vraag ‘Hoe groeit een zonnebloem het best?’ werd hierbij als onderzoeksvraag gebruikt.
ŽŽƌĚŝƚǀŽŽƌďĞĞůĚƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶƐŶĂƉƚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚŽĞǌĞĞĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉŬŽŶĚĞŶŽŵǌĞƩĞŶ
in een onderzoeksvraag. Voor het onderdeel ‘Het plan van aanpak’ heb ik gebruik gemaakt van
de variabele licht. De vraag die volgde was: ‘Hoe groeit een zonnebloem het best: in het volle
licht, in de schaduw of in het donker?’ Daarna bespraken we wat we allemaal voor dit onderzoek
ŶŽĚŝŐǌŽƵĚĞŶŚĞďďĞŶ͘KŵŚĞƚǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶ͕ŚĞďďĞŶǁĞŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƟĞ
ŐĞǁĞƌŬƚ ŵĞƚ ĠĠŶ ǀĂƌŝĂďĞůĞ ĚŝĞ ŵŽĐŚƚ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ ĐŽŶĚŝƟĞƐ͘ tĞ ďĞƐƉƌĂŬĞŶ ǁĂƚ
verschillende variabelen zouden kunnen zijn die van invloed zijn op de groei van een zonnebloem.
Het nemen van verschillende soorten zand en verschillende hoeveelheden water kwamen hier ter
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KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ
dĞƌ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ƐƚĂƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚ ůĞƌĞŶ͕ ŚĞƚ ŽƉǌĞƩĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ
onderzoek, heb ik met de leerlingen het werkblad ‘Onderzoek doen!’ doorgenomen met behulp
van PowerPoint. Dit werkblad bestaat uit verschillende onderdelen die van belang zijn voor het
ŽƉǌĞƩĞŶĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ĂĂƌŽŶĚĞƌƐƚĂĂƚĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐŽǀĞƌĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚ͕ŚĞƚ
invullen van het onderzoekswerkblad en het verdere onderzoek. Ook worden de vier onderwerpen
uit de lessen opgesomd: kweken, bederven, conserveren en vaccineren. De leerlingen kozen in
onderzoeksgroepen één van deze onderwerpen uit om verder te onderzoeken. Daarna volgden
de verschillende onderdelen: de onderzoeksvraag, het plan van aanpak, de hypothese en het
ŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘

/ŶĨĞĐƟĞƐ
sprake. Via deze manier komen kinderen erachter dat wanneer je wilt weten waardoor iets komt
en je twee dingen vergelijkt, er maar één verschil mag zijn tussen de dingen die je vergelijkt. Dus
wanneer je de invloed van water wilt achterhalen geef je de ene zonnebloem veel water en de
andere zonnebloem weinig, maar dan moeten de andere variabelen zoals zand en licht hetzelfde
zijn. Het was voor de kinderen duidelijk dat het werken met meerdere variabelen het onderzoek
ingewikkelder maakte en meer spullen vereiste.
Bekijk een discussie met de klas over wat er in het zonnebloemonderzoek veranderd
ŵĂŐǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϭϴ͘tĂƚŵĂŐũĞŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͍
De hypothese van de kinderen was dat een zonnebloem in het licht het beste zou groeien. Ik
ƐƚĞůĚĞŵŝũŶŚǇƉŽƚŚĞƐĞŽƉ;͞/ŬǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚĚĞǌŽŶŶĞďůŽĞŵŝŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌŚĞƚďĞƐƚĞŐƌŽĞŝƚ͘͟ͿĞŶ
ik vroeg aan de kinderen of dit goed of fout was. De kinderen gaven aan dat dit niet fout was,
omdat dit iets was wat je dacht en dat kan nooit verkeerd zijn. De kinderen kregen in de eerste
les ‘kweken’ ook te maken met het opstellen van een hypothese en hebben dit blijkbaar goed
onthouden. Daarna spraken we kort over de vorm waarin onderzoeksgegevens gepresenteerd
kunnen worden. In het voorbeeld heb ik aangegeven dat ik foto’s wilde gaan maken en bovendien
ŶŽŐĞĞŶŐƌĂĮĞŬ͘sŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂƐĚŝƚŽŶĚĞƌĚĞĞůŚŝĞƌŵĞĞǀŽůĚŽĞŶĚĞƚŽĞŐĞůŝĐŚƚ͘
Het invullen van het onderzoekswerkblad
De kinderen maakten bij het invullen van het werkblad goed gebruik van het voorbeeld en de
vragen die ze zelf geplaatst hadden op de ‘wat willen we weten’-muur. Ze waren erg enthousiast
ĞŶŽƉƉĞƌĚĞŶŐŽĞĚĞŝĚĞĞģŶ͘EĂǁĂƚƟƉƐǁĞƌĚĞŶĞƌŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĂƌĞǀƌĂŐĞŶŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚ͘
Om de kinderen op weg te helpen met hun onderzoeksvraag had ik een gesprek met hen over
welke vragen van de ‘Wat willen we weten’-muur gebruikt konden worden als onderzoeksvraag.
ĞŬŝũŬŚŝĞƌǀŽŽƌŚĞƚĮůŵƉũĞϰϭϵ͘tĂƚŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͍

Een aantal voorbeelden:
•
:ĞŚĂŶĚĞŶǁĂƐũĞĂůƟũĚŵĞƚǌĞĞƉ͘ŝƚŐƌŽĞƉũĞǀƌŽĞŐǌŝĐŚĂĨǁĞůŬĞǌĞĞƉũĞŚĂŶĚĞŶŚĞƚďĞƐƚĞ
schoonmaakt. Daarnaast maakte een leerling de volgende opmerking: “Maakt zeep wel echt
schoon?” De volgende onderzoeksvraag werd hierbij geformuleerd: ‘Maakt zeep je handen
ǁĞůĞĐŚƚƐĐŚŽŽŶ;ĞŶǁĞůŬĞǌĞĞƉŵĂĂŬƚũĞŚĂŶĚĞŶŚĞƚďĞƐƚĞƐĐŚŽŽŶͿ͍͛͘
•
Uit een meidengesprek over nagellak ontstond spontaan de vraag of nagellak gebruikt kan
worden als conserveermiddel. Een leerling maakte echter wel de volgende opmerking:
“Maar dan kunnen we het natuurlijk niet meer eten.”
•
Uit de discussie over de beschimmelde kaas en de schimmelkaas kwam de volgende vraag:
“Hoe kan een schimmelkaas nou nog verder schimmelen, hij is toch al beschimmeld?” De
volgende vraag werd hierbij geformuleerd: ‘Kan schimmelkaas verder schimmelen en op
welke plek schimmelt die het best?’.
/ŬŵĞƌŬƚĞĚĂƚŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶƉůĂŶǀĂŶĂĂŶƉĂŬŶŽŐůĂƐƟŐǁĂƐǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ĞǁŝƐƚĞŶ
ǁĂƚǌĞŶŽĚŝŐŚĂĚĚĞŶ͕ŵĂĂƌƐĐŚƌĞǀĞŶĚŝƚŶŝĞƚĂůƟũĚĞǀĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬŽƉ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĂĚĚĞŶŶŝĞƚĂůůĞ
groepjes hun hypothese beargumenteerd.
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Het werkblad is te downloaden via de website www.wkru.nl/boek.

KŶĚĞƌǌŽĞŬƐǁĞƌŬďůĂĚďŝũƚŚĞŵĂ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛

EĂĂŵǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Wat ga je doen?
:ĞŐĂĂƚĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞĚĞŶŬĞŶƌŽŶĚŽŵŚĞƚƚŚĞŵĂŝŶĨĞĐƟĞƐ͘
Denk goed na wat je wilt gaan onderzoeken.
Denk ook aan de lessen:
Kweken.
Bederven en conserveren.
Vaccineren.

Wat wil ik gaan onderzoeken?
Noteer hieronder de onderzoeksvraag:

Hoe wil je het onderzoek gaan doen?

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Wat heb ik nodig?
,ŽĞǀĞĞůƟũĚŚĞďŝŬŶŽĚŝŐ͍
Waar voer ik het onderzoek uit?

Wat denk je dat er uit het onderzoek komt? (de hypothese)
Ik verwacht dat……

Hoe ga je het presenteren aan de klas?
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Onderzoeksvraag.͚tĂƚďĞĚĞƌŌĞĞƌĚĞƌ͗ĨƌƵŝƚŝŶĚĞǌŽŶŽĨĨƌƵŝƚŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁ͍͛
Bij het plan van aanpak hadden deze kinderen opgeschreven dat ze fruit nodig hadden en een
bordje voor in de zon en een bordje voor in de schaduw. Ik vond dit echter te summier en ben in
gesprek gegaan met deze kinderen over welk fruit ze wilden gaan testen en of ze het fruit heel
lieten of juist niet. In het gesprek kwam ik er achter dat de kinderen hier al wel over nagedacht
hadden maar er niets over hadden opgeschreven.
Aan het einde van de les heb ik de werkbladen ingenomen en de kinderen feedback gegeven op
hun eerste opzet. De feedback heb ik gegeven in de vorm van vragen zodat de kinderen zelf gaan
nadenken en discussiëren over verbetering van de onderzoeksopzet. De onderzoeksvragen zijn
ook klassikaal besproken.
ĞŬŝũŬ ŚĞƚ ĮůŵƉũĞ ϰϮϬ͘ ĞƐƉƌĞŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŽƉǌĞƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬůĂƐƐŝŬĂůĞ
ďĞƐƉƌĞŬŝŶŐǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͚tĂƚďĞĚĞƌŌĞĞƌĚĞƌƉŝŶĚĂŬĂĂƐŵĞƚƐƚƵŬũĞƐŽĨ
pindakaas zonder stukjes?’.

?

3
2
1

Stap 4. Uitvoeren van het experiment

In deze stap voeren de kinderen het onderzoek uit zoals van tevoren was bedacht. Waarnemingen
worden vastgelegd in een logboek en de betekenis ervan wordt besproken in het groepje
;ĞǀĞŶƚƵĞĞůŵĞƚĚĞůĞƌĂĂƌĞƌďŝũͿ͘ĞůĞŝĚĞŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬƚŽƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘
/ŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϮϭ͘^ƚĂƉϰ͗KŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚǀŽĞƌĞŶďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶůĞƌĂƌĞŶŝŶŚĞƚŬŽƌƚŚŽĞĚĞ
uitvoering van het onderzoek in de klas verliep.
Logboeken
De kinderen hebben de uitvoering van hun
onderzoek en het bijhouden van het logboek
ŝŶŚƵŶĞŝŐĞŶ;ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞͿǁĞƌŬƟũĚŐĞĚĂĂŶ͘
/ĞĚĞƌŐƌŽĞƉũĞŚĂĚĞĞŶƐĐŚƌŝŌũĞĚĂƚŐĞďƌƵŝŬƚ
kon worden als logboek. Het onderzoeksplan
stond hier ook in. De leraren voorzagen in het
logboek de onderzoeksvraag en het plan van
aanpak van feedback. De kinderen beschikten
iedere dag over ongeveer drie uur zelfstandige
ǁĞƌŬƟũĚ͘ĞŚĞďďĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐƚǁĞĞǁĞŬĞŶ
ĚĞ ƟũĚ ŐĞŚĂĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ŚƵŶ
onderzoek. Dit deden ze op zowel geplande
als ongeplande momenten. In de logboeken
hebben de kinderen duidelijk en overzichtelijk Het pindakaas onderzoeksteam.
bijgehouden hoe het onderzoek verliep. Ze
konden ook mondeling aangeven wat de
veranderingen waren.
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Onderzoek.͚tĂƚďĞĚĞƌŌĞĞƌĚĞƌ͖ĞĞŶďŽƚĞƌŚĂŵǌŽŶĚĞƌŝĞƚƐĞƌŽƉŽĨĞĞŶďŽƚĞƌŚĂŵŵĞƚ
ƐŵĞĞƌŬĂĂƐĞŶǁĂĂƌďĞĚĞƌŌŚĞƚĞĞƌĚĞƌ͍͛
De kinderen hebben boterhammen ingesmeerd met smeerkaas en boterhammen zonder iets
gepakt. Vervolgens hebben ze deze boterhammen op een bordje in de zon en op een bordje in de
schaduw gezet. Ze hebben iedere dag gekeken, foto's gemaakt en de boterhammen vergeleken.
In dit onderzoek ging het ten eerste om de verschillen tussen de stukjes brood en ten tweede
om de verschillende plekken. Met dit groepje hebben we eerst gekeken naar het bordje in de
ǌŽŶ͕ĚĂĂƌŶĂŚĞƚďŽƌĚũĞŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁĞŶĚĞǌĞƚĞŶƐůŽƩĞǀĞƌŐĞůĞŬĞŶ͘hŝƚŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŬǁĂŵ
naar voren dat de producten op het bordje in de zon uitdrogen en het bordje in de schaduw niet.
ĂĂƌŶĂĂƐƚŐŝŶŐĚĞƐŵĞĞƌŬĂĂƐƐƟŶŬĞŶĞŶǁĂƐĚĞǌĞŽƉďĞŝĚĞďŽƌĚũĞƐĞƌŐǀŝĞƐ͘

Boterham met en zonder smeerkaas in de schaduw.

Boterham met en zonder smeerkaas in de zon.

Uit het onderzoekslogboek:

/ŶĨĞĐƟĞƐ

ϮϳͲϯtĞǌŝũŶďĞŐŽŶŶĞŶ͘tĞŚĞďďĞŶĚƌŝĞƐŶĞĞĚũĞƐ͕ĠĠŶǀŽĐŚƟŐ͕ĠĠŶŵĞƚƐŵĞĞƌŬĂĂƐĞŶĠĠŶ
met zo’n korst onder. We hebben twee bordjes, één in de schaduw en één in de zon.
28-3 Het bakje in de schaduw. De smeerkaas is helemaal in het brood getrokken. Het brood dat
ǀŽĐŚƟŐǁĂƐŝƐŚĞůĞŵĂĂůŽƉŐĞĚƌŽŽŐĚĞŶŚĞƚďƌŽŽĚŝƐŚĂƌĚŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ĞƐŵĞĞƌŬĂĂƐŝƐŽŽŬ
ŚĂƌĚŐĞǁŽƌĚĞŶĞŶƐƟŶŬƚĞĞŶďĞĞƚũĞ͘,ĞƚďƌŽŽĚŵĞƚĚĞŬŽƌƐƚŝƐŐĞǁŽŽŶŚĂƌĚŐĞǁŽƌĚĞŶ͕
knisperig.

,ĞƚďĂŬũĞŝŶĚĞǌŽŶ͘,ĞƚďƌŽŽĚĚĂƚǀŽĐŚƟŐǁĂƐŝƐŽŽŬŚĂƌĚĞŶŬŶŝƐƉĞƌŝŐŐĞǁŽƌĚĞŶ͘,Ğƚ
brood met de korst met de smeerkaas is hard geworden. Je ziet de smeerkaas nog wel,
maar het is keihard geworden
ϮϵͲϯ ,ĞƚďƌŽŽĚŝŶĚĞǌŽŶĚĂƚǀŽĐŚƟŐǁĂƐŝƐŶŽŐƐƚĞĞĚƐĞƌŐŶĂƚ͕ĚĂƚŵĞƚĚĞŬŽƌƐƚŝƐŶŝŬƐ
veranderd. De met smeerkaas erop is niks veranderd alleen is er een klein scheurtje in
gekomen.

,ĞƚďŽƌĚũĞŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁ͘,ĞƚďƌŽŽĚĚĂƚǀŽĐŚƟŐǁĂƐŝƐĞĞŶƐƚƵŬũĞǀĂŶĂĨŐĞďƌŽŬĞŶ͘Ğ
met korst is niks veranderd. De met smeerkaas is bruin geworden en ziet er glad uit.
ϮͲϰ ,ĞƚďŽƌĚũĞŝŶĚĞǌŽŶ͘,ĞƚďƌŽŽĚǁĂƚǀŽĐŚƟŐǁĂƐǁŽƌĚƚŶƵĞĞŶďĞĞƚũĞĚŽŶŬĞƌďƌƵŝŶĂĂŶ
de zijkant. Het brood met de korst. De korst breekt een beetje af en gaat een heel heel
ŬůĞŝŶďĞĞƚũĞƐĐŚŝŵŵĞůĞŶ;ŬůĞŝŶĞǌǁĂƌƚĞƉƵŶƚũĞƐͿ͘ŝĞŵĞƚƐŵĞĞƌŬĂĂƐ͘ĞƐŵĞĞƌŬĂĂƐůŝũŬƚ
wel bijna los te breken, er zit een klein scheurtje in.

,ĞƚďŽƌĚũĞŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁ͘ĞƐŵĞĞƌŬĂĂƐŝƐŶŽŐǁĂƚďƌƵŝŶĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ŝĞĞĞƌĚĞƌǀŽĐŚƟŐ
was zijn wat gaatjes in gekomen. De met de korst is wel harder geworden.
ϯͲϰ ,ĞƚďŽƌĚũĞŝŶĚĞǌŽŶ͘,ĞƚŶĂƩĞďƌŽŽĚǁŽƌĚƚŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǁĂƚĚŽŶŬĞƌďƌƵŝŶ͘ĞŬŽƌƐƚ
wordt wat lichter bruin. In de smeerkaas is een vrij grote luchtbel ontstaan……
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Onderzoek. ‘Hoe lang duurt het voor een druif een rozijn wordt en gaat dat vanzelf?’
ƌǌŝũŶĚƌŝĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƐŝƚƵĂƟĞƐŐĞĐƌĞģƌĚ͗
•
een schoteltje met een hele druif;
•
een schoteltje met een halve druif;
•
een schoteltje met een druif waaruit eerst het vocht is gehaald.
De druiven hebben voor het raam in de zon gelegen. De resultaten zijn bijgehouden in een logboek
en uiteindelijk zijn de resultaten ook geproefd.
,Ğƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŚĞĞŌ ǀĞĞů ƟũĚ ŝŶ ďĞƐůĂŐ ŐĞŶŽŵĞŶ͘ Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ǁĂƌĞŶ ďĞŶŝĞƵǁĚ ŽĨ ǌĞ ŚĞƚ
droogproces konden versnellen en hebben daarom vervolgonderzoek uitgevoerd met druiven
in de magnetron.
Onderzoek. ‘Maakt zeep de handen wel echt schoon?’
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶϰǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶǌĞĞƉŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌŐĞůĞŬĞŶ͗ŬĂƌŶĞŵĞůŬǌĞĞƉ;Ƶŝƚ
ĞĞŶƉŽŵƉũĞͿ͕ĞĞŶďůŽŬǌĞĞƉ͕ĞĞŶƉĂƉŝĞƌĞŶǀĞůůĞƚũĞǌĞĞƉ;ŚǇŐŝģŶĞĚŽĞŬũĞͿĞŶĂĨǁĂƐŵŝĚĚĞů͘ŝũĚŝƚ
onderzoek is gebruik gemaakt van 8 petrischaaltjes met voedingsbodem. De eerste 4 schaaltjes
zijn ‘gemaakt’ van ongewassen handen. De tweede serie van 4 is gemaakt na het wassen van
ĚĞǌĞůĨĚĞŚĂŶĚŵĞƚĠĠŶǀĂŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶǌĞĞƉ͘/ĞĚĞƌĞůĞĞƌůŝŶŐŚĞĞŌĠĠŶƐŽŽƌƚǌĞĞƉŐĞďƌƵŝŬƚ͘Ğ
leerlingen hebben opgemerkt dat ze met verschillende soorten ‘schone handen’ te maken hadden,
omdat het om verschillende kinderen ging. Ze hebben wel op hetzelfde moment van de dag hun
ŵŽŶƐƚĞƌƐŐĞŶŽŵĞŶĞŶǌĞŚĂĚĚĞŶŐĞĞŶĞǆƚƌĞŵĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǀĞƌƌŝĐŚƚ;ŝŶĞĞŶǌĂŶĚďĂŬŐĞǌĞƚĞŶ
ŽĨǌŽͿ͘ĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǌŝũŶĚŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝĞĚĞƌĞĚĂŐŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌŐĞůĞŬĞŶĞŶĚĞ
bacteriegroei is getekend.
Onderzoek.͚tĂƚďĞĚĞƌŌĞĞƌĚĞƌ͕ĞĞŶĂƉƉĞůŽĨƐŝŶĂĂƐĂƉƉĞůŝŶĚĞǌŽŶŽĨŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁ͍͛
De leerlingen hebben een appel en een sinaasappel
in stukken gesneden en deze op een bordje in
de zon en op een bordje in de schaduw gelegd.
Vervolgens hebben ze deze iedere dag met elkaar
vergeleken en gekeken wanneer de vrucht eerder
ďĞĚĞƌŌ͕ŝŶĚĞǌŽŶŽĨŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁ͘ĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
zijn gefotografeerd en de leerlingen hebben hun
bevindingen bijgehouden in een logboek.
Onderzoek naar bederven van een appel en
sinaasappel.

ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁŵĞƚĚŝƚŐƌŽĞƉũĞŚĞƚĮůŵƉũĞϰϮϮ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͗,ŽĞ
lang duurt het voordat vruchten bedorven zijn?
Onderzoek.͚tĂƚďĞĚĞƌŌĞĞƌĚĞƌƉŝŶĚĂŬĂĂƐŵĞƚŽĨǌŽŶĚĞƌƐƚƵŬũĞƐ͍͛
ĞŬŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁŵĞƚĚŝƚŐƌŽĞƉũĞŚĞƚĮůŵƉũĞϰϮϯ͗KŶĚĞƌǌŽĞŬƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͚͗tĂƚ
ďĞĚĞƌŌĞĞƌĚĞƌƉŝŶĚĂŬĂĂƐŵĞƚŽĨǌŽŶĚĞƌƐƚƵŬũĞƐ͍͛͘

͞tĞǌĞƩĞŶĚĞďŽƌĚũĞƐŵĞƚƉŝŶĚĂŬĂĂƐŝŶĚĞǌŽŶ͕ǁĂŶƚŽƉŚĞƚĞƟŬĞƚƐƚĂĂƚĚĂƚũĞŚĞƚ
ĚƌŽŽŐĞŶĚŽŶŬĞƌŵŽĞƚďĞǁĂƌĞŶ͘EƵďĞĚĞƌŌŚĞƚǀĂƐƚĞĞƌĚĞƌ͘͟;>ĞĞƌůŝŶŐͿ
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Stap 5. Concluderen
In deze stap trekken de kinderen conclusies uit hun resultaten en dit kan leiden tot vervolgvragen.
Het trekken van conclusies hebben de kinderen gedaan aan de hand van het logboek en de
ŐĞŵĂĂŬƚĞĨŽƚŽ͛Ɛ͘ĞŬǁĂŵĞŶĞƌĂĐŚƚĞƌĚĂƚŚĞƚƐŽŵƐůĂƐƟŐǁĂƐŽŵĐŽŶĐůƵƐŝĞƐƚĞƚƌĞŬŬĞŶƵŝƚĂůůĞƐ
wat beschreven stond in het logboek. Met behulp van een voorbeeldvraag ‘Hoe groeit een
zonnebloem het best, in de zon, in de schaduw of in het donker?’ hebben we met de kinderen
geoefend om de belangrijkste delen uit het logboek te halen. We bekeken eerst de groei van de
ǌŽŶŶĞďůŽĞŵŝŶĚĞǌŽŶǀĂŶĂůůĞĚĂŐĞŶĞŶĚĂĂƌŶĂĚĞǌŽŶŶĞďůŽĞŵŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁĞŶƚĞŶƐůŽƩĞĚŝĞ
in het donker. Het is dus belangrijk om de kinderen te wijzen op de verschillen die ze gebruiken. In
het geval van de zonnebloem heb je de verschillende dagen, maar ook de verschillende plaatsen:
in de zon, in de schaduw en in het donker.
/ŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϮϰ͘^ƚĂƉϱ͗ŽŶĐůƵĚĞƌĞŶůŝĐŚƚĞŶĚĞůĞƌĂƌĞŶŶŽŐŬŽƌƚƚŽĞŚŽĞǌŝũĚĞǌĞ
stap met de kinderen doorlopen en hoe ze aansturing geven.

Enkele conclusies
•
Onderzoeksvraag. ‘Is nagellak te gebruiken als conserveermiddel?’
Nagellak is niet te gebruiken als conserveermiddel omdat je nagellak niet kunt eten.
^ŵĞĞƌũĞŶĂŐĞůůĂŬŽƉĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶĚĂŶǌŝũŶĚĞǌĞŽŽŬŶŝĞƚŵĞĞƌĞĞƚďĂĂƌ͘,ĞƚĞƚĞŶďůŝũŌ
er wel beter uitzien met nagellak erop. De kaas met nagellak ziet er lekkerder uit dan de
ŬĂĂƐǌŽŶĚĞƌŶĂŐĞůůĂŬ͘ĞŬĂĂƐǌŽŶĚĞƌŶĂŐĞůůĂŬŝƐŽŽŬŚĂƌĚĞƌĞŶŚĞĞŌďƌƵŝŶĞƌĂŶĚũĞƐ͘
•
Onderzoeksvraag. ‘Kan schimmelkaas verder schimmelen? En op welke plek schimmelt het
het best?’
Schimmelkaas kan verder schimmelen.
De schimmelkaas schimmelt het snelst in
ŚĞƚ ďĂŬũĞ ŽŵĚĂƚ ŚĞƚ ĚĂĂƌ ŚĞĞů ǀŽĐŚƟŐ ŝƐ
en de warmte wordt vastgehouden. In de
ŬŽĞůŬĂƐƚ ďůŝũŌ ĚĞ ƐĐŚŝŵŵĞůŬĂĂƐ ŚĞƚ ůĂŶŐƐƚ
goed en dat komt omdat hij daar op de
juiste temperatuur bewaard wordt.

Schimmelkaas op dag 6 in het bakje en in de
koelkast.
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De resultaten werden goed bekeken, maar spraken elkaar soms tegen. Zo waren de handen van
leerling 1 met zeep viezer en de handen van leerling 2 met zeep schoner dan het wassen van de
handen met alleen water. Ook was er nog niet in alle gevallen een verandering te zien. Bij het laten
bederven van de pindakaas was bijvoorbeeld nog niks veranderd. De pindakaas zag en voelde
ĞƌŶŽŐŶĞƚǌŽƵŝƚĂůƐƚǁĞĞǁĞŬĞŶĚĂĂƌǀŽŽƌ͘DĞƚĚĞǌĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŝƐŚĞƚůĂƐƟŐŽŵĞĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞƚĞ
ƚƌĞŬŬĞŶ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬǁĂŵĞŶĞƌĂĐŚƚĞƌĚĂƚĚĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶŶŝĞƚĂůƟũĚŽƉƟŵĂĂůǁĂƌĞŶŽŵŚĞƚ
gewenste resultaat te krijgen. Zo hadden veel kinderen bijvoorbeeld brood en andere producten
ŝŶĚĞǌŽŶŐĞůĞŐĚŵĞƚĚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĚĂƚŚĞƚĚĂŶǌŽƵďĞĚĞƌǀĞŶ͕ŚĞƚĚƌŽŽŐĚĞĞĐŚƚĞƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌ
uit. De leerlingen kwamen op deze manier tot nieuwe inzichten en nieuwe vragen.

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Stap 6. Presenteren van resultaten

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞϰϮϱ͘^ƚĂƉϲ͗WƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶǁĂĂƌŝŶĚĞůĞƌĂƌĞŶĞĞŶŬŽƌƚĞƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐ
geven van deze stap.
/Ŷ ĚĞǌĞ ƐƚĂƉ ŵĂŬĞŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ ǁĂĂƌŝŶ ǌĞ ĚĞ ŽƉǌĞƚ͕ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͕ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
en conclusies verwerken. De uitkomst van het experiment en daarmee het antwoord op de
onderzoeksvraag wordt aan de rest van de klas kenbaar gemaakt. Het delen van opgedane
ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŵĞƚůĞĞŌŝũĚƐŐĞŶŽƚĞŶŝƐĞƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŽŽƌĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌŵĂŶƐ
kennis.
EĂĚĂƚ ǌĞ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝĞ ŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚ ŚĂĚĚĞŶ͕ ƐƚĂƌƩĞŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ
WŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽĨĞĞŶƉŽƐƚĞƌ͘/ŶĚĞŬůĂƐŝƐŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ
en is verteld wat hier allemaal in terug te vinden moet zijn. Met elkaar kwamen de kinderen tot
de volgende onderdelen:
•
Titelpagina;
•
Onderzoeksvraag;
•
Hypothese;
•
Plan van aanpak;
•
ĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉƌŽĐĞƐ;ŵĞƚĨŽƚŽΖƐǀĂŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶͿ͖
•
Onderzoeksresultaten en conclusie;
•
Vervolgonderzoek.
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶĞĞŶǁĞĞŬĚĞƟũĚŐĞŚĂĚŽŵĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀŽŽƌƚĞďĞƌĞŝĚĞŶ͘KŽŬŚŝĞƌŚĞďďĞŶ
ǌĞƟũĚĞŶƐĚĞǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞǁĞƌŬƟũĚĂĂŶŐĞǁĞƌŬƚ͘ĞǀŽŶĚĞŶŚĞƚƐƉĂŶŶĞŶĚŽŵŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞ
presenteren, maar hebben dit erg goed gedaan. Alle punten die van tevoren waren besproken,
ŬǁĂŵĞŶŝŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƚĞƌƵŐ͘KŽŬǌŝũŶĞƌůĞƵŬĞǀĞƌǀŽůŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌǀŽƌĞŶŐĞŬŽŵĞŶ͘Ğ
grootste ontdekking die de kinderen gedaan hebben, is dat brood in de zon uitdroogt en niet snel
ǀĞƌĚĞƌďĞĚĞƌŌ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂƌĞŶŝŶĚĞǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůůŝŶŐĚĂƚďƌŽŽĚũƵŝƐƚƐŶĞůǌŽƵďĞĚĞƌǀĞŶŽŵĚĂƚ
het in de warme zon staat. De kinderen hadden echter geen rekening gehouden met uitdroging.
ŝũŚĞƚǀĞƌǀŽůŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬǌŽƵĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚďƌŽŽĚǀŽĐŚƟŐŵĂŬĞŶĞŶŵŝƐƐĐŚŝĞŶŝŶĞĞŶǌĂŬũĞ
ĚŽĞŶŽŵƚĞŬŝũŬĞŶŽĨŚĞƚĚĂŶĞĞƌĚĞƌďĞĚĞƌŌ͘
ĞŬŝũŬĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŝŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞƐ͗
426. Onderzoek presenteren: Brood in de zon en in de schaduw.
427. Onderzoek presenteren: Waarmee worden je handen schoner met een appel
of met water?
428. Onderzoek presenteren: Kan een schimmelkaas verder schimmelen? Zo ja, waar
dan het snelst?
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WƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
WŽǁĞƌƉŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀĂŶŚĞƚŐƌŽĞƉũĞĚĂƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŚĞĞŌŐĞĚĂĂŶŶĂĂƌŚŽĞůĂŶŐŚĞƚĚƵƵƌƚ
voordat fruit bedorven is.
Slide 1. Titel pagina
‘Het bederven van fruit’.
Slide 2. Onderzoeksvraag
Onze onderzoekvraag is: Hoe lang duurt het voordat fruit bedorven is?
;ŝŶĚĞǌŽŶĞŶŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁͿ
Slide 3. Plan van aanpak.
We hebben twee vruchten gepakt en hebben ze in 4 stukjes gesneden.
2 stukje hebben we in de zon gelegd en 2 stukjes in de schaduw. Dat hebben we met een appel
en een sinaappel gedaan.
^ůŝĚĞϰ͘Hypothese
KŶǌĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞ͗tŝũĚĞŶŬĞŶĚĂƚŚĞƚƐŶĞůůĞƌďĞĚĞƌŌŝŶĚĞǌŽŶĚĂŶŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁŽŵĚĂƚŚĞƚĨƌƵŝƚ
in de zon warm wordt.
^ůŝĚĞϱ͘^ĂŵĞŶǀĂƫŶŐ
Dag 1:
Hebben wij twee vruchten gesneden in 4 stukken. En twee stukken in de zon en twee stukken in
de schaduw, dat hebben we bij een appel en sinaasappel gedaan.
Dag 2:
‘s Ochtends gingen we kijken hoe de appel en sinaasappel eruit zagen!
De sinaasappel was gerimpeld en best wel hard in de schaduw en in de zon. De appel in de zon
wordt bruin.
Dag 6:
We hebben overeenkomsten gemaakt: appel klein, sinaasappel hard, appel wordt langzamerhand
bruin.

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Dag 7:
Zon:de appel is gekrompen, de sinaasappel is niet veranderd.
Schaduw: beide vruchten zijn zacht en gekrompen!
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Slide 6.
In de schaduw dag 1

In de zon dag 1

Slide 7.
In de schaduw dag 6
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In de zon dag 6

WƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
Slide 8.
In de schaduw dag 14

In de zon dag 14

Slide 9. Uitslag/ conclusie
De uitslag/ conclusie is dat de appel in de schaduw minder erg is gekrompen dan in de zon en de
sinaasappel in de zon en de schaduw niet heel veel verschillend zijn.
Na dag 1 zagen de vruchten er al niet lekker meer uit. De vruchten zouden wij niet meer eten!

/ŶĨĞĐƟĞƐ

Vervolgonderzoek? De volgende keer kunnen we meer vruchten testen en de schil om de vruchten
laten.
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^ƚĂƉϳ͘sĞƌĚŝĞƉĞŶͬǀĞƌďƌĞĚĞŶ
/ŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϮϵ͘ƐƚĂƉϳ͗sĞƌĚŝĞƉĞŶŐĞǀĞŶĚĞůĞƌĂƌĞŶĞĞŶŬŽƌƚĞƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐǀĂŶ
deze stap.
In deze stap verzilvert de leraar de opbrengst door de begrippen verder te conceptualiseren. Dit
wordt gedaan door de inhoudelijke opbrengsten te verbreden en betekenis te geven in andere
contexten, en samenhang aan te brengen met andere concepten.
Eén van de dingen die we doen om dit te bereiken, is aan het einde terugkomen op de ‘wetenmuur’.
Vragen die de kinderen eerder in het project stelden, kunnen ze nu zelf beantwoorden.
ĞŶŝĞƵǁĚǁĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞůĞĞƌĚŚĞďďĞŶ͍ĞŬŝũŬĚĂŶŚĞƚĮůŵƉũĞϰϯϬ͘dĞƌƵŐďůŝŬŽƉ
vragen van de wetenmuur bij stap 7.
De les van Mihai was, ondanks het feit dat het niet de laatste les was, een les waarin de kinderen
nog meer de diepte in zijn gegaan, zoals stap 2 les 3 over vaccineren laat zien. De kinderen
konden vragen stellen aan een onderzoeker, die ze vanuit de lessen hadden geformuleerd op
de ‘wat willen we weten’-muur, voordat ze met hun onderzoek aan de slag gingen. Ten eerste
ŵŽƟǀĞĞƌĚĞĚŝƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶŽŐŵĞĞƌŽŵǌĞůĨĂĂŶĚĞƐůĂŐƚĞŐĂĂŶĞŶĚĂĂƌŶĂĂƐƚďĞƐĐŚŝŬƚĞŶǌĞ
over meer voorkennis voordat ze aan het onderzoek begonnen.
Uit de opgestelde onderzoeken zijn ook nieuwe verdiepende en verbredende onderzoeksvragen
ǀŽŽƌƚŐĞŬŽŵĞŶ͘ĞƉŝŶĚĂŬĂĂƐďůŝũŌǀŽŽƌůŽƉŝŐŽƉĚĞǀĞŶƐƚĞƌďĂŶŬƐƚĂĂŶĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁŝůůĞŶ
ǌĞŬĞƌŐĂĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽĨĞĞŶďŽƚĞƌŚĂŵŝŶĞĞŶǌĂŬũĞ;ŵĞƚŽĨǌŽŶĚĞƌǀŽĐŚƚͿĞĞƌĚĞƌďĞĚĞƌŌĚĂŶ
een boterham in de zon. Helaas lopen we nu tegen het einde van het schooljaar aan en moet
het onderzoek op school gestaakt worden. Natuurlijk hopen we dat de kinderen thuis en in de
ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞǀĞƌĚĞƌŐĂĂŶ͘
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WƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
ϰ͘Ϯ͘ϮĂŶǀƵůůŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚ
PǌůĞŵPǌǇŦůŵĂǌ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞĂĂŶĚĞ,EͿ
tĞŶĚǇĞƵŬĞŵĂ;ůĞƌĂƌĞƐďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚͿ

Wetenschap en Techniek op basisschool de Arnhorst
ĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞƌŶŚŽƌƐƚĚŽĞƚĚŝƚũĂĂƌǀŽŽƌĞĞŶƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌŵĞĞŝŶĞĞŶƉƌŽũĞĐƩĞĂŵĚĂƚĚĞ
vertaling van een wetenschappelijk onderwerp naar de klas wil bieden. Onderzoekend leren is
ĚƵƐŶŝĞƚŐĞŚĞĞůŶŝĞƵǁŚŝĞƌ͘,ĞƚǀŽƌŝŐĞũĂĂƌŚĞĞŌĚĞƌŶŚŽƌƐƚĚĞĞůŐĞŶŽŵĞŶĂĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͚ŶŐƐƚ͛͘

?

^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ

WƌĞƐĞŶƚĂƟĞŽǀĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶ
EĂĚĞŬŽŽŬǁŽƌŬƐŚŽƉǀĞƌƚĞůĚĞŶǁĞĚĂƚďĂĐƚĞƌŝģŶŽƉŐƌŽĞŶƚĞǌŝƩĞŶŽŵ͚ůĞǀĞŶĚĞ͛ŐƌŽĞŶƚĞƚĞůĂƚĞŶ
ǀĞƌŐĂĂŶ͘ĞǀŽŽƌŬĞŶŶŝƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚŐĞĂĐƟǀĞĞƌĚŵĞƚĞĞŶǁŽŽƌĚǁĞď͕ǁĂĂƌŶĂǁĞĞĞŶ
WŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŐĂǀĞŶŽǀĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶ͘/ŶĚĞǌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŬǁĂŵĞŶĚĞǀŽůŐĚĞŶĂƐƉĞĐƚĞŶ
aan bod:
•
tĂƚďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝũŶĞŶŚŽĞǌĞĞƌƵŝƚǌŝĞŶ;ĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶǀŽƌŵĞŶĚŝĞǌĞŬƵŶŶĞŶ
ŚĞďďĞŶĞŶĚĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǀĂŶĞĞŶďĂĐƚĞƌŝĞͿĞŶǁĂĂƌǌĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘
•
ŶƚŽŶŝĞǀĂŶ>ĞĞƵǁĞŶŚŽĞŬ͖ǁĂƚŚŝũĚĞĞĚ͕ǁĂŶŶĞĞƌŚŝũŐĞůĞĞĨĚŚĞĞŌĞŶĚĂƚŚŝũĚĞĞĞƌƐƚĞǁĂƐ
ĚŝĞŵĞƚĞĞŶŵŝĐƌŽƐĐŽŽƉĞĞŶďĂĐƚĞƌŝĞŚĞĞŌŐĞǌŝĞŶ͘
•
De eigenschappen van bacteriën.
•
Wat bacteriën nodig hebben om zich te vermenigvuldigen.
•
Hoe bacteriën zich vermenigvuldigen en hoe lang dat duurt.
•
Wat ons lichaam doet om ons te beschermen tegen slechte bacteriën.
•
tĂƚƐĐŚŝŵŵĞůƐĞŶǀŝƌƵƐƐĞŶǌŝũŶĞŶŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝůĚĂĂƌƚƵƐƐĞŶ;ďǀĚĂƚǀŝƌƵƐƐĞŶŝŶƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐ
tot bacteriën en schimmels geen micro-organismen zijn, omdat ze anders gebouwd zijn, zie
ŽŽŬŚĞƚŬĞŶŶŝƐŬĂĚĞƌŽƉƉĂŐŝŶĂϭϱϮͿ͘
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ĂĐƚĞƌŝģŶŬŽŽŬǁŽƌŬƐŚŽƉ
sŽŽƌĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉŐĂǀĞŶǁĞĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶŬŽƌƚĞŬŽŽŬǁŽƌŬƐŚŽƉŽŵǌĞ
te confronteren met bacteriën. Hiervoor namen we beschimmelde groenten en vieze pannen
mee, evenals verse groenten die bereid werden in een schone pan. Na veel snijwerk konden
de enthousiaste kinderen met rode en groene blaadjes een gerecht kiezen. Rood was voor een
beschimmeld gerecht en de groene blaadjes stonden voor een vers gerecht. Natuurlijk koos
iedereen voor een vers gerecht en zagen we allemaal groene blaadjes in de lucht. We lieten de
ŬŝŶĚĞƌĞŶŚƵŶďĞƐůŝƐƐŝŶŐŵŽƟǀĞƌĞŶ͘,ŝĞƌďŝũǀĞƌƚĞůĚĞŶǌĞŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĂƚŚĞƚ͚ƌŽĚĞ͛ŐĞƌĞĐŚƚǀŝĞƐ
was en stonk. En het ‘groene’ gerecht rook naar groente en had mooie kleuren.
Hierna vroegen we de kinderen of ze konden uitleggen wat er gebeurd was met de groente die
niet zo lekker rook. “De vieze groente is beschimmeld.” Hierop vroegen we of er nog meer aan de
hand was met die groente. Veel kinderen gaven hetzelfde antwoord. De groente was sappig, het
stonk en zag er vies uit. Daarna vertelden ze dat er ook bacteriën zaten op de groente.

/ŶĨĞĐƟĞƐ
KŵĚĂƚ ǌĞ ƟũĚĞŶƐ ĚĞ ůĞƐ ŽǀĞƌ ǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐ ŽŽŬ ďĞŐƌŝƉƉĞŶ ĂůƐ ƐĐŚŝŵŵĞůƐ ĞŶ ǀŝƌƵƐƐĞŶ ǌŽƵĚĞŶ
tegenkomen hebben we deze kort behandeld. “Wat zijn schimmels?” “Dat zie je vaak op kaas en
brood”, vertelde één kind. Een ander voegde toe: “Ja, en dan zie je veel kleine haartjes.” “Weten
jullie ook wat een virus is?” “Een virus krijg je in je computer en dan kan je niks meer doen op
je computer en dan is je computer kapot en moet je een nieuwe kopen.” Dit bestaat natuurlijk
ook, maar was niet het soort virus dat we bedoelden. We bedoelden het soort virus dat wij in
ons lichaam kunnen krijgen, waardoor we ziek kunnen worden. De kinderen werden zich ervan
ďĞǁƵƐƚĚĂƚďĂĐƚĞƌŝģŶŽǀĞƌĂůǌŝƩĞŶĞŶĚĂƚũĞĞƌǌŝĞŬǀĂŶŬƵŶƚǁŽƌĚĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚĚĂƚŶŝĞƚĂůƟũĚŚĞƚ
geval is. Het was niet de bedoeling zat ze door de les smetvrees kregen, want veel bacteriën zijn
ook goed voor ons. Deze goede bacteriën beschermen ons weer voor de slechte bacteriën, die
ziekten kunnen veroorzaken.
ĂĐƚĞƌŝģŶŬǁĞŬĞŶ
Tijd om zelf aan de slag te gaan met de bacteriën! Ik heb ervoor gekozen om de kinderen zelf
ŵĞƚƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞƐĂĂŶŚĞƚǁĞƌŬƚĞǌĞƩĞŶĞŶǌŽĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝĐŚƚďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘dŝũĚĞŶƐĚĞ
uitleg hebben de kinderen begrippen gehoord als petrischaaltjes en swappen. Eén kind vroeg
waarom de kleur rood was en wat er in het petrischaaltje zat. Ik legde uit dat het schapenbloed
ǁĂƐ;ǌŝĞŬĞŶŶŝƐŬĂĚĞƌ͛WĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞƐ͛ŽƉƉĂŐŝŶĂϭϲϮͿ͘ĂĂƌŶĂůĞŐĚĞŝŬĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚĚĂƚũĞŽƉ
een petrischaaltje de groei van bacteriën kunt zien. We vroegen ze wat bacteriën nodig hebben
ŽŵƚĞŐƌŽĞŝĞŶ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶďĞŐƌĞƉĞŶĚĂƚďĂĐƚĞƌŝģŶ;ŶĞƚĂůƐŵĞŶƐĞŶͿŽŵƚĞŐƌŽĞŝĞŶĞƚĞŶĞŶ
drinken nodig hebben. Daarom zit er in een petrischaaltje een voedingsbodem. Ook vroeg een
ŬŝŶĚ͗͞tĂƚďĞƚĞŬĞŶƚƐǁĂƉƉĞŶ͍͟,ĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚ͗ŵĞƚĞĞŶǁĂƩĞŶƐƚĂĂĨŽƉĞĞŶƉĞƚƌŝƐĐŚĂĂůƚũĞǀĞŐĞŶ
om de bacteriën goed te verdelen.
Hierna begonnen de kinderen met het zoeken van een plek voor het onderzoeken van bacteriën.
Ze liepen als mieren door de klas en vroegen wat ze konden onderzoeken en of er ook bacteriën
op zaten. Vervolgens hebben de leerlingen op de lijst geschreven wat ze hebben onderzocht
en planden ze om iedere dag een foto te maken van het petrischaaltje. Daarnaast gaven we ze
de opdracht om een logboek bij te houden. Een logboek is ten eerste leuk om later in te kijken,
maar is ook voor ons handig ter controle. Zo kunnen we zien hoe ze het project vonden en wat
ze ervan geleerd hebben. Niet iedereen was enthousiast over het logboek, omdat voor enkele
leerlingen het schrijven een angst meebracht om fouten te maken. Maar na onze uitleg dat het
logboek niet beoordeeld zou worden op spelling, gingen ze ermee aan de slag.
De kinderen onderzochten de volgende plekken op de groei van bacteriën: toetsenbord,
ŬŽĸĞĂƵƚŽŵĂĂƚ͕ƚĂĨĞů͕ǁŚŝƚĞďŽĂƌĚ͕ĂĂŶƌĞĐŚƚ͕ƚŚĞĞĚŽĞŬ͕ŬƌĂĂŶ͕ĚĞƵƌŬůŝŶŬ͕ǌǁĞĞƚǀŽĞƚ͕ǁĐͲďƌŝů͕
tong, draaiknop kraan, computer, prullenbak, raam, printer, trapleuning, meisjes wc-bril.
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͗,ŽĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝĐŚ͍
sŽŽƌĚĞƐůƵŝƟŶŐǀĂŶĚĞůĞƐŚĞďŝŬĚĞũŽĚŝƵŵͲĂĂƌĚĂƉƉĞůǌĞƚŵĞĞůƉƌŽĞĨŐĞĚĂĂŶ͘EŽĚŝŐǌŝũŶ͗ϮƉĞƌƐŽŶĞŶ͕
aardappelzetmeel, wasbak, handdoek, jodium. Persoon 1 doet een beetje aardappelzetmeel op
zijn/ haar hand en smeert dit uit. Persoon 2 wast zijn/haar handen en droogt ze af. Meestal
ďůŝũǀĞŶĚĞŚĂŶĚĞŶŶŽŐĞĞŶďĞĞƚũĞǀŽĐŚƟŐ͘ĂŶŐĞĞŌƉĞƌƐŽŽŶϭƉĞƌƐŽŽŶϮĞĞŶŚĂŶĚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐ
wordt op de ‘droge’ hand van persoon 2 wat jodium gedaan. De plekken op de hand waar het
aardappelzetmeel is overgedragen kleuren donkerblauw wanneer er jodium op wordt gedaan.
Hiermee toon je aan dat het overdragen van bacteriën heel snel en ongezien kan gebeuren. In dit
experiment staat het aardappelzetmeel model voor bacteriën. Wanneer je een ander een hand
ŐĞĞŌŽĨĞĞŶǀŝĞǌĞĚĞƵƌŬƌƵŬǀĂƐƚƉĂŬƚŽĨ͙͕͘ĚĂŶŐĂĂŶĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶĚƵƐŚĞĞůƐŶĞůŽǀĞƌŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌ͘
De kinderen vonden het erg leuk dat ze de ‘bacteriën’ op deze manier konden zien. We stonden
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ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬƐƟůďŝũŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚũĞŶŝĞƚďĂŶŐŵŽĞƚǌŝũŶŽŵŝĞŵĂŶĚĞĞŶŚĂŶĚƚĞŐĞǀĞŶ͘ŝƚƉƌŽĞłĞ
ŝƐŶŝĞƚďĞĚŽĞůĚŽŵŬŝŶĚĞƌĞŶƐŵĞƚǀƌĞĞƐ͚ĂĂŶƚĞƉƌĂƚĞŶ͕͛ŵĂĂƌŽŵǌĞƚĞůĞƌĞŶĚĂƚĞƌŽŶƚǌĞƩĞŶĚ
veel bacteriën zijn en dat ze van de meesten niet ziek worden.
,ƵŝƐǁĞƌŬŽƉĚƌĂĐŚƚ͘tĂĂƌďĞŶũŝũƚĞŐĞŶŝŶŐĞģŶƚ͍
Als overgang naar het onderwerp vaccineren kregen de kinderen een huiswerkopdracht mee.
De huiswerkopdracht luidde:
•
ŽĞŬŽƉͬǀƌĂĂŐŵĞƚǁĞůŬĞǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐũĞďĞŶƚŝŶŐĞģŶƚ͘
•
KŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽŽƌǁĞůŬĞǌŝĞŬƚĞŶĚĞǌĞǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐũĞďĞƐĐŚĞƌŵƚ͘
dŝũĚĞŶƐĚĞďĞƐƉƌĞŬŝŶŐŝŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞůĞƐŚĞďďĞŶǁĞĚĞŶĂĚƌƵŬŐĞůĞŐĚŽƉǁĞůŬĞŝŶĞŶƟŶŐĚĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶŐĞŚĂĚĞŶƚĞŐĞŶǁĂƚǀŽŽƌƐŽŽƌƚŝŶĨĞĐƟĞĚŝƚǁĂƐ͗ĞĞŶďĂĐƚĞƌŝĞŽĨĞĞŶǀŝƌƵƐ͘
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶŽĞŵĚĞŶŽŽŬĚĞŝŶĞŶƟŶŐĞŶĚŝĞǌĞŬƌŝũŐĞŶǁĂŶŶĞĞƌǌĞŽƉǀĂŬĂŶƟĞŐĂĂŶ͘KŽŬĚĞ
ŝŶĞŶƟŶŐƚĞŐĞŶĚĞDĞǆŝĐĂĂŶƐĞŐƌŝĞƉŝƐƚĞƌƐƉƌĂŬĞŐĞŬŽŵĞŶ͘͞/ŬŐĞůŽŽĨĚĂƚŝŬŝŶŐĞģŶƚďĞŶǀŽŽƌĚĞ
DĞǆŝĐĂĂŶƐĞŐƌŝĞƉ͍͟͞:Ă͕ŝŬŽŽŬĞŶŽŽŬǀŽŽƌŚĞƉĂƟƟƐ͍͟ŝƚŚĞďďĞŶǁĞŬŽƌƚďĞƐƉƌŽŬĞŶĞŶƐůŽŽƚ
ŽŽŬŵŽŽŝĂĂŶďŝũŚĞƚĂƌƟŬĞůĚĂƚǁĞĚĂĂƌŶĂǌŽƵĚĞŶŐĂĂŶďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘
ƌƟŬĞůďĞƐƉƌĞŬĞŶ͚dŽĞŶĂŵĞĂĂŶƚĂůďĞƐŵĞƫŶŐĞŶ͛ϼ
ůƐĂĨƐůƵŝƚĞŶĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚŬƌĞŐĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶĂĐƚƵĞĞůĂƌƟŬĞůŽǀĞƌǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐ͘ŝƚŬŽŶĚĞŶǌĞ
zelfstandig lezen en daarna 5 minuten in hun groep bespreken, waarna we het samen klassikaal
ĚŽŽƌŶĂŵĞŶ͘,ŝĞƌǀŽŽƌŬƌĞŐĞŶǌĞĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƐƚĞůůŝŶŐ͚͗/ŬǀŝŶĚŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚǁĞǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐ
hebben’. Wanneer iemand zijn mening wilde geven, kon die gaan staan. Daarbij kwamen de
ǀŽůŐĞŶĚĞƌĞĂĐƟĞƐ͗͞/ŬǀŝŶĚŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĞƌǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐǌŝũŶ͕ǁĂŶƚŝŬǁŝůŶŝĞƚǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶ͘͟
͞/ŬǀŝŶĚŚĞƚŐŽĞĚĚĂƚĞƌǀĂĐĐŝŶĂƟĞƐǌŝũŶ͕ǁĂŶƚĚĂŶŬƵŶŶĞŶǌĞĚĞŵĞŶƐĞŶŝŶĂƌŵĞůĂŶĚĞŶŽŽŬ
helpen.” KƉ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚĂĨĞů ŚĞď ŝŬ ĨŽůĚĞƌƐ ǀĂŶ ŚĞƚ ĐŽŶƐƵůƚĂƟĞďƵƌĞĂƵ ŽǀĞƌ ŝŶĞŶƟŶŐĞŶ
neergelegd waarin alle leerlingen konden kijken.
Plan
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^ƚĂƉϯ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ

KŽŬďĞƐƉƌĂŬĞŶǁĞǁĂƚĐƌŝƚĞƌŝĂǌŝũŶǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐϽ͗
•
Je moet leren van de vraag;
•
Je moet het antwoord nog niet weten;
•
Je moet de vraag kunnen begrijpen;
•
:ĞŵŽĞƚŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚŬƵŶŶĞŶǀŝŶĚĞŶ;ŶŝĞƚĂĐŚƚĞƌĚĞƉĐͿ͖
•
De vraag moet bij het thema passen;
•
De vraag moet open zijn. Geen ja/nee antwoord.
Deze criteria hingen we op het prikbord, samen met een tabel waarin stond dat een goede
onderzoeksvraag vaak begint met een hoe/wat/waar zin. Een goede onderzoeksvraag begint
ǀĂĂŬŶŝĞƚŵĞƚĞĞŶ͚ǁĂĂƌŽŵ͕͛ŽŵĚĂƚĚĂŶĞĞŶƵŝƚůĞŐǁŽƌĚƚŐĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌĚĞƐŝƚƵĂƟĞĞŶĚĂƚĚƵƐ
ŶŝĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŐĞƌŝĐŚƚŝƐ͘EĂĚĞƵŝƚůĞŐŬŽŶĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶŚƵŶŐƌŽĞƉũĞƐǌŝƩĞŶĞŶĞĞŶǀƌĂĂŐ
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Een goede onderzoeksvraag opstellen
Deze les was er een echte onderzoeker aanwezig die ons hielp met het bedenken van een goede
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘KŶǌĞŐĂƐƚǁĂƐDĂƌŝũĞKŽƐƟŶŐ͘EĂĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐŽǀĞƌĚĞŝŶĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞůĞƐ
stelde ze zich voor aan de klas.

/ŶĨĞĐƟĞƐ
bedenken. Tijdens de gesprekken van de groepen bleek het voor de kinderen moeilijk om een
vraag te bedenken. Zoals een groep die van iedereen zijn oorsmeer, speeksel en slijm wilde
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͕ŽŵƚĞĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶǁŝĞŚĞƚ͚ǀŝĞƐƚ͛ǁĂƐ͘tĞĂƩĞŶĚĞĞƌĚĞŶŚĞŶĞƌŽƉĚĂƚĚĂƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶ
ŐĞĞŶŐŽĞĚŝĚĞĞǁĂƐ͕ǁĂŶƚĚĞĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌŽƵĚĞŶĚĂƚŶŝĞƚůĞƵŬǀŝŶĚĞŶ͘
Mindmappen als onderdeel van de onderzoeksopzet
Voorafgaand aan het mindmappen hadden de kinderen al een onderzoeksblad ingevuld. Bij één
van de vragen was het de bedoeling dat ze een woordweb of een mindmap gingen maken. Ze
hadden in de eerste les een woordweb gemaakt, dus wisten ze nu hoe dat moest. Het verschil
tussen een woordweb en mindmap is dat bij een woordweb alleen woorden worden gebruikt,
terwijl bij een mindmap ook kleuren en tekeningen worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de
hersenen de gegevens beter en sneller onthouden.
De 6 onderzoeksvragen van de groepjes waren:
•
͚tĂĂƌǌŝƩĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͗ŝŶĞĞŶŽƉĞŶŽĨŐĞƐůŽƚĞŶĚŽŽƐũĞůŝƉŐůŽƐƐ͍͛
•
͚tĂƚďĞĚĞƌŌƐŶĞůůĞƌ͍<ŽĸĞŽĨĞĞŶŐĞďƌƵŝŬƚŬŽĸĞĮůƚĞƌ͍͛
•
͚tĂĂƌǌŝƩĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͗ŝŶĚĞŶĞƵƐ͕ŚĞƚŽŽƌŽĨŝŶĚĞŵŽŶĚ͍͛
•
‘Waarmee worden je handen het schoonst?’
•
͚tĂĂƌďĞĚĞƌŌƐůĂŐƌŽŽŵƚĂĂƌƚŚĞƚƐŶĞůƐƚ͍͛
•
͚tĂŶŶĞĞƌďĞĚĞƌŌŵĂĐĂƌŽŶŝŚĞƚƐŶĞůƐƚ͕ŝŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌŽĨŝŶŚĞƚůŝĐŚƚ͍͛
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Stap 4. Onderzoek uitvoeren

Onderzoek.͚tĂĂƌǌŝƩĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶŝŶ͗ŝŶĞĞŶŽƉĞŶŽĨŐĞƐůŽƚĞŶĚŽŽƐũĞůŝƉŐůŽƐƐ͍͛
De kinderen bedachten het onderzoek naar aanleiding van hun lipgloss die op tafel lag. Hierna
bedachten ze een goede vraag. Ze zochten ook uit of er meer bacteriën waren in het donker of
in het licht. Ze gaven vooraf aan dat ze 4 petrischaaltjes nodig hadden, een gesloten en een open
ĚŽŽƐũĞůŝƉŐůŽƐƐ͕ĞŶǁĂƩĞŶƐƚĂĂłĞƐ͘ĂŶŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŬǁĂŵĞŶǌĞĞƌĂĐŚƚĞƌĚĂƚĚĞ
ůŝƉŐůŽƐƐĚŝĞŶŝĞƚŐĞďƌƵŝŬƚǁĂƐŝŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌŵĞĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶďĞǀĂƩĞ͘ŝƚǁĂƐǀĞƌǁĂƌƌĞŶĚĞŶŶŝĞƚ
conform hun hypothese. Nadat alle groepen hun onderzoek hadden afgerond stelden ze allemaal
ĞĞŶǀƌĂĂŐĂĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚĞƌ;DĂƌŝũĞͿ͘ĞǀƌĂĂŐǀĂŶŚĞƚŐƌŽĞƉũĞ͚ĚĞŐůŽƐƐŝĞ͛Ɛ͛ǁĂƐ͗“Waarom
ǌŝũŶĞƌŵĞĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶŝŶĚĞŶŝĞƚͲŐĞďƌƵŝŬƚĞͲůŝƉŐůŽƐƐ͍͟Het antwoord van de onderzoeker was: “Ik
heb hier samen met mijn collega over gepraat en we snappen het eigenlijk niet helemaal. Je zou
ŵŽŐĞŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĂƚĚĞůŝƉŐůŽƐƐŐĞĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶďĞǀĂƚĂůƐŚĞƚƵŝƚĚĞĨĂďƌŝĞŬŬŽŵƚ͘ůƐĚŝƚǁĞů
ŚĞƚŐĞǀĂůŝƐ͕ĚĂŶŬĂŶŚĞƚǌĞůĨƐŐĞǀĂĂƌůŝũŬǌŝũŶǀŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŚĞƚŐĂĂŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘DŝƐƐĐŚŝĞŶŝƐ
ĚĞůŝƉŐůŽƐƐĚŝĞũƵůůŝĞŚĞďďĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĂůŽƉĞŶŐĞǁĞĞƐƚǁĂĂƌĚŽŽƌďĂĐƚĞƌŝģŶĞŶƐĐŚŝŵŵĞůƐĂůŶĂĂƌ
binnen zijn gegaan. Daarnaast hadden we nog een andere oorzaak bedacht; op de buitenkant
ǀĂŶŝĞĚĞƌƐůŝƉƉĞŶǌŝƩĞŶŚĞĞůǀĞĞůĞŶǌǇŵĞŶĚŝĞŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶĞŝǁŝƩĞŶĂĨƚĞďƌĞŬĞŶ͘ĂĐƚĞƌŝģŶďĞƐƚĂĂŶ
ŽŽŬǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬƵŝƚĞŝǁŝƩĞŶ͘,ĞƚŬĂŶǌŝũŶĚĂƚĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶĚŝĞĂůŝŶĚĞůŝƉŐůŽƐƐǌĂƚĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶ
ĂĨŐĞďƌŽŬĞŶĚŽŽƌĚĞĞŶǌǇŵĞŶŽƉĚĞůŝƉƉĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞďĂĐƚĞƌŝģŶŶŝĞƚŵĞĞƌŬŽŶĚĞŶŐƌŽĞŝĞŶŽƉ
de kweekplaten.”
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/ŶĨĞĐƟĞƐ
Onderzoek.͚tĂƚďĞĚĞƌŌƐŶĞůůĞƌ͗ŬŽĸĞŝŶĞĞŶŬŽƉũĞŽĨŬŽĸĞŝŶĞĞŶŐĞďƌƵŝŬƚŬŽĸĞĮůƚĞƌ͍͛
,Ğƚ ŐƌŽĞƉũĞ ͚ĚĞ ŬŽĸĞƚĂŶƚĞƐ͛ ŬǁĂŵ ŽƉ ŚĞƚ ŝĚĞĞ ŶĂ ĞĞŶ ŐĞƐƉƌĞŬ ŵĞƚ ŚƵŶ ůĞƌĂƌĞƐ͘ ͞:Ă͕ ũƵĨ ũŝũ
ĚƌŝŶŬƚǀĞĞůŬŽĸĞ͘͟,ŝĞƌŶĂďĞĚĂĐŚƚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĂƚǌĞŬŽĸĞŝŶĞĞŶŬŽƉũĞĞŶŬŽĸĞŝŶŚĞƚ
ŬŽĸĞĮůƚĞƌǌĂŬũĞǁŝůĚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘,ƵŶǀƌĂĂŐůƵŝĚĚĞĂůƐǀŽůŐƚ͚͘tĂƚďĞĚĞƌŌƐŶĞůůĞƌ͗ŬŽĸĞŽĨ
ŬŽĸĞĮůƚĞƌǌĂŬũĞ͍͛,ƵŶĐŽŶĐůƵƐŝĞǁĂƐĚĂƚĚĞŬŽĸĞŝŶŚĞƚŬŽĸĞĮůƚĞƌǌĂŬũĞŶŝĞƚŚĞĞůƐŶĞůďĞĚĞƌŌ͘
Hun vraag aan de onderzoeker was daarom ook: ͞tĂĂƌŽŵďĞĚĞƌŌĚĞŬŽĸĞŝŶŚĞƚĮůƚĞƌǌĂŬũĞ
niet? ” ,ĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚŚŝĞƌŽƉǁĂƐ͗͞ĞŬŽĸĞŝŶŚĞƚĮůƚĞƌǌĂŬũĞǌŽƵǁĞůŵŽĞƚĞŶďĞĚĞƌǀĞŶ͘hŝƚĞŝŐĞŶ
ĞƌǀĂƌŝŶŐŬĂŶŝŬǌĞŐŐĞŶĚĂƚĂůƐũĞŚĞƚĮůƚĞƌǀĞƌŐĞĞƚƵŝƚĚĞŬŽĸĞǌĞƩĞƌƚĞŚĂůĞŶ͕ĚĞŬŽĸĞďĞŚŽŽƌůŝũŬ
ŬĂŶŐĂĂŶƐĐŚŝŵŵĞůĞŶ͘,ĞƚŝƐŝŶĚŝƚŐĞǀĂůďĞƚĞƌŽŵƚĞǌĞŐŐĞŶĚĂƚĚĞŬŽĸĞŝŶŚĞƚŬŽƉũĞƐŶĞůůĞƌǁĂƐ
ŐĂĂŶƐĐŚŝŵŵĞůĞŶĚĂŶĚĞŬŽĸĞŝŶŚĞƚĮůƚĞƌ͘^ĐŚŝŵŵĞůƐŚĞďďĞŶǀŽĐŚƚĞŶĚŽŶŬĞƌĞƌƵŝŵƚĞƐŶŽĚŝŐ
ŽŵŐŽĞĚƚĞŐƌŽĞŝĞŶ͕ǁĂƐĚĞŬŽĸĞŝŶŚĞƚĮůƚĞƌŶŽŐǁĞůǀŽĐŚƟŐŐĞŶŽĞŐ͍ŶƐĐŚŝŵŵĞůƐŐƌŽĞŝĞŶ
ŽŽŬǀĞĞůďĞƚĞƌĂůƐĞƌĞĞŶďĞĞƚũĞƐƵŝŬĞƌĂĂŶǁĞǌŝŐŝƐ͕ǌĂƚĞƌƚŽĞǀĂůůŝŐƐƵŝŬĞƌŝŶŚĞƚŬŽƉũĞŬŽĸĞ͍͟
Onderzoek.͚tĂĂƌǌŝƩĞŶĚĞŵĞĞƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͗ŝŶĚĞŶĞƵƐ͕ŚĞƚŽŽƌŽĨŝŶĚĞŵŽŶĚ͍͛
Het groepje ‘Bakteeriejun’ wilde weten waar de meeste bacteriën zaten, in de neus, het oor of de
mond. De leerlingen hadden het plan om monsters te nemen van iedereen in de klas. We maakte
het groepje duidelijk dat ze dan iemand in de klas zouden moeten vinden die erg veel bacteriën
zou kunnen hebben en dat iedereen dit dan zou weten. Ze begrepen dat dit inderdaad geen goed
plan was en daarom maakten ze een kweekje van hun eigen neus, mond en oor en plaatsten
dat op de vensterbank. Aan het einde van het onderzoek trokken ze de conclusie dat de meeste
bacteriën in de neus zaten. Hun vraag aan de onderzoeker was:͞tĂƚǀŽŽƌĞĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝƩĞŶ
er in de neus? ” Het antwoord hierop was: ͞/ŶĚĞŶĞƵƐǌŝƩĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶ͘KŽŬ
ĚŝƚŝƐǌĞĞƌĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǁĂĂƌŝŶũĞũĞŚĞƚŵĞĞƐƚďĞǀŝŶĚƚ͘ůƐŝŬďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚďƵŝƚĞŶ
ǁĞƌŬ͕ŚĞďŝŬĂŶĚĞƌĞďĂĐƚĞƌŝģŶŝŶŵŝũŶŶĞƵƐĚĂŶŝĞŵĂŶĚĚŝĞĚĞŚĞůĞĚĂŐĂĐŚƚĞƌĞĞŶĐŽŵƉƵƚĞƌ
ǁĞƌŬƚ͘/ŶũĞŶĞƵƐǌŝƩĞŶǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐƉŶĞƵŵŽŶŝĂĞĞŶ,ĂĞŵŽƉŚŝůƵƐŝŶŇƵĞŶǌĂ͘ŝƚ
ǌŝũŶďĂĐƚĞƌŝģŶĚŝĞŶŽƌŵĂĂůŐĞĞŶŬǁĂĂĚŬƵŶŶĞŶŵĂĂƌĂůƐũĞŝŵŵƵƵŶƐǇƐƚĞĞŵŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚǁĞƌŬƚ͕
ŬƵŶũĞŽŽŬďĞŚŽŽƌůŝũŬǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞǌĞďĂĐƚĞƌŝģŶ͊ĂĂƌŶĂĂƐƚďƌĞŶŐĞŶĚĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞǀĂĂŬŝŶ
ŚƵŶŶĞƵƐƉĞƵƚĞƌĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬǌĞůĨŽŽŬďĂĐƚĞƌŝģŶŶĂĂƌďŝŶŶĞŶ͘ůƐũĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŶĞƚƐĐŚŝŵŵĞůŬĂĂƐ
ŚĞďƚŐĞŐĞƚĞŶ͕ĞŶũĞƐƚŽƉƚũĞǀŝŶŐĞƌŝŶũĞŶĞƵƐ͍͊͘͘͘͘͟
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ǀĂůƵĂƟĞƐĞŶƌĞŇĞĐƟĞƐ
ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
ĞŬŝũŬĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĮůŵƉũĞƐǀŽŽƌĚĞĞǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͗
431. Wat hebben de kinderen geleerd van het project?
432. Wat vonden de kinderen van het project?
,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŽůŐĞŶĞŶŬĞůĞĞǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŚĞƚĞǀĂůƵĂƟĞĨŽƌŵƵůŝĞƌ͘
KŶǌĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐǁĂƐ͗
•
“Wat beschimmelt sneller, rauw of gebakken biefstuk?“
Wat hebben jullie gedaan om het antwoord op jullie vraag te vinden?
•
“Rauwe biefstuk en gebakken biefstuk vergeleken, en zo kwamen we er achter dat rauw
eerder beschimmeld dan gebakken.”
tĂƚĚĂĐŚƚĞŶũƵůůŝĞĚĂƚŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚǌŽƵǌŝũŶ͕ĚĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞ͍ŶŬǁĂŵĚŝƚŽŽŬƵŝƚ͍
•
“We dachten dat gebakken eerder zou beschimmelden dan rauw, maar helaas was dat fout,
want rauw beschimmelde eerder dan gebakken.”
Wat ging er heel goed? Waarom?
•
“We konden goed overleggen en we hadden geen ruzie. Als er iets niet lukte dan wist één
ǀĂŶĚĞǀŝĞƌǁĞůǁĞĞƌĞĞŶŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶĚĂƚǁĂƐŚĞĞůĞƌŐĮũŶ͘ŶŐĞůƵŬŬŝŐŚŝĞůƉĞŶǁĞĞůŬĂĂƌ͕
ĞŶŝĞĚĞƌĞĞŶŚĂĚǁĂƚŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶǀŽŽƌŚĞƚƉƌŽĞłĞĞŶĚĂƚǁĂƐĞƌŐĮũŶ͘͟
Wat ging er minder goed? Waarom?
•
“Het maken van foto’s vergaten we soms.”
•
“De vraag bedenken, omdat we zo snel niet op een goede vraag konden komen.”
Wat heb je in dit project geleerd over..?
•
Bacteriën
͙͞ǌŝƩĞŶǌĞůĨƐŽƉĚĞƐĐŚŽŽŶƐƚĞƉůĞŬũĞƐ͘͟
“…hoe klein ze zijn en hoe ze worden verwijderd.”
•
Bederven
“…als eten maar een heel klein beetje bedorven is kun je het soms nog eten.”
“… dat het heel erg vies eruitziet en heel snel gaat.”
•
Conserveren
“… dat conserveren op heel veel manieren kan.”
•
Vaccineren
“… ik wist alleen het woord nog niet.”
“… dat het belangrijk is om je in te enten.”
•
Samenwerken
“.. met de groepsles kwam ik erachter dat de wc-bril echt vol met microben zit.”
“… elkaar laten uitpraten.”
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•

Onderzoek doen
͙͞ƟũĚĞŶƐĚĞŐƌŽĞƉƐůĞƐŐŝŶŐĚĂƚĞĐŚƚĞƌǁĞůŐŽĞĚũĂ͘͟
“… als je wilt weten hoe iets kan gebeuren of hoe het kan dat het er zo uit gaat zien
dan moet je er een onderzoek naar doen en dan kom je te weten hoe het in elkaar
zit.”

Noem nog drie andere dingen die je geleerd hebt in het project:
•
͞ĂƚĞƌƐƵƉĞƌǀĞĞůďĂĐƚĞƌŝģŶŽƉũĞŚĂŶĚĞŶĞŶŽƉƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶǌŝƩĞŶ͘͟
“Dat sommige bacteriën gevaarlijk kunnen zijn.”
“Dat je van sommige bacteriën zelfs dood kan gaan.”
•
“Veel nieuwe woorden zoals: conserveren.”
“Dat een schema bijhouden heel moeilijk is!!!”
“De Apple-store is schoner dan de Dixons.”
•
“Samenwerken is belangrijk.”
͞EŝĞƚŝĞĚĞƌĞĞŶŚĞĞŌŐĞĚƵůĚ͘͟
“Ik wist niet dat bederven zo lang duurde, en ik wist niet dat in het donker of in het licht
ook wat kan bederven, en ik wist niet dat schimmel groen of blauw kon zijn.”
•
͞ZĂƵǁďĞĚĞƌŌǀŽĞĚƐĞůƐŶĞůůĞƌ͘͟
“Bakken doodt bacteriën.”
“Hoe je een PowerPoint moet maken.”
ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶĞŶůĞƌĂƌĞŶ

KŶĚĞƌǌŽĞŬƐďůĂĚŐĞĞŌŚĂŶĚǀĂƩĞŶ
sŽŽƌĚĞƐƚĂƉǀĂŶŚĞƚŽƉǌĞƩĞŶǀĂŶĞĞŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐďůĂĚŐĞďƌƵŝŬƚ͕
ǁĂƚǁĞŝĞĚĞƌĞĞŶĂĚǀŝƐĞƌĞŶ͘,ĞƚƐĐŚĞĞůƚŚĞĞůǀĞĞůǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƟũĚĞŶŚĞƚŝƐƚĞǀĞŶƐŚĂŶĚŝŐŽŵ
alles later nog te kunnen nalezen. De kinderen kunnen onderling nog overleggen in hun groep.
KŽŬŚŝĞƌďŝũŝƐďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶĚĂĂƌĚĞƟũĚĞŶĚĞƌƵƐƚǀŽŽƌŶŽĚŝŐ͘
Vaak denken ze dat ze klaar zijn, maar merken ze achteraf dat ze over sommige aspecten nog
goed hadden moeten nadenken en afstemmen, zoals bij het taartonderzoek. Bij dit onderzoek
werden drie stukken slagroomtaart op verscheidene plekken gelegd om te kijken waar het eerder
zou bederven, maar de leerlingen kwamen er al snel achter dat de ene tussen de struiken was
verdwenen en dat het andere stuk in de koelkast door een leraar was weggegooid. Ze leerden
ŚŝĞƌƵŝƚĚĂƚǌĞĞƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŬĞĞƌƚŽĐŚĞĞŶďƌŝĞłĞŽƉŵŽĞƚĞŶƉůĂŬŬĞŶŽŵĂŶĚĞƌĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬƚĞ
ŵĂŬĞŶĚĂƚĚŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂƚĞƌŝĂĂůďĞƚƌĞŌ͘
Onverwachte resultaten leiden tot vervolgonderzoek
Het was mooi om te zien dat enkele onderzoekers verrast waren bij het trekken van conclusies.
De lipglossonderzoekers bijvoorbeeld, die met gebruikte en niet-gebruikte-lipgloss een onderzoek
ĚĞĚĞŶŶĂĂƌƉůĞŬŬĞŶǁĂĂƌĚĞŵĞĞƐƚĞďĂĐƚĞƌŝģŶǌŝƩĞŶ͘ŝũĚŝƚŐƌŽĞƉũĞďůĞĞŬĚĞŶŝĞƵǁĞůŝƉŐůŽƐƐ
ŵĞĞƌďĂĐƚĞƌŝģŶƚĞďĞǀĂƩĞŶĚĂŶĚĞŽƵĚĞůŝƉŐůŽƐƐ͘ĂĂƌŽŵǌŝũŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚƵƐ͕ŽŶďĞǁƵƐƚ͕ĞĞŶ
vervolgvraag gaan bedenken.
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ŝĞŽŽŬŚĞƚĮůŵƉũĞϰϯϯ͘ǀĂůƵĂƟĞĞŶŽƉďƌĞŶŐƐƚǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚĚŽŽƌůĞƌĂƌĞŶ͘/ŶĚŝƚ
ĮůŵƉũĞǀĞƌƚĞůůĞŶĚĞůĞƌĂƌĞŶǁĂƚĚĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶǀĂŶĚŝƚƉƌŽũĞĐƚǀŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
zijn en waarom ze het waardevol vinden om kinderen op deze manier les te geven.

/ŶĨĞĐƟĞƐ
ƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚŬŽŵƚŶĂĂƌďŽǀĞŶ
ĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ ĚŝĞ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ƟũĚĞŶƐ ŚƵŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŚĞďďĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͕ ŝƐ
ĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ͘ŝƚŬŽŶĚĞŶǁĞƚĞƌƵŐŐĞǌŝĞŶŝŶŚƵŶůŽŐďŽĞŬ͕ŵŝŶĚŵĂƉĞŶŝŶŚƵŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘Ğ
ƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶǁĂƌĞŶĞŝŐĞŶŝŶǀƵůůŝŶŐĞŶǀĂŶŚƵŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͘,ĞƚĮũŶĞďŝũŚĞƚŵŝŶĚŵĂƉƉĞŶǁĂƐĚĂƚ
ǌĞǁŝƐƚĞŶĚĂƚďŝũŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶŵŝŶĚŵĂƉŶŝĞƚƐĨŽƵƚŬŽŶǌŝũŶ͕ǁĂŶƚũĞƚĞŬĞŶƚĞŶƐĐŚƌŝũŌŝĞƚƐŽƉ
ǁĂƚǀŽŽƌŝĞĚĞƌŬŝŶĚĂŶĚĞƌƐŬĂŶǌŝũŶ͘KŽŬƟũĚĞŶƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǁĂƐƚĞǌŝĞŶŚŽĞǌĞŵĞƚĞĞŶŬŽƌƚ
ƚŽŶĞĞůƐƚƵŬũĞŚĞƚŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĞĞŶŝŶĨĞĐƟĞŶĂƐƉĞĞůĚĞŶ͘KĨŚŽĞǌĞŵĞƚĞĞŶϯͲĐŽůůĂŐĞĚĞƐƚĂƉƉĞŶ
van de groei van een bacterie duidelijk maakten.
ĞůĂŶŐƌŝũŬĞŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
Ğ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŚĞďďĞŶ ƟũĚĞŶƐ ĚĞ ůĞƐƐĞŶ͕ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ďĞǌŽĞŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ ĞŶ ĚŽŽƌ ŚĞƚ
ůƵŝƐƚĞƌĞŶŶĂĂƌĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǀĂŶĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶĞŶďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶǀĂŶŬůĂƐŐĞŶŽƚĞŶ͕ŚĞƚďĞůĂŶŐ
van een goede voorbereiding van een onderzoek ervaren. Ze hebben ontdekt dat een hypothese
ŶŝĞƚĂůƟũĚŚŽĞŌƵŝƚƚĞŬŽŵĞŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶǁĞƌĚĞŶǌĞŚŝĞƌĚŽŽƌŶŽŐŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐĞƌĞŶǁŝůĚĞŶǌĞ
graag vervolgonderzoek doen. Ook hebben ze ondervonden dat telkens maar één factor mag
veranderen bij vergelijkingsonderzoek om tot een goede conclusie te kunnen komen.
ŶŬĞůĞƟƉƐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶŽŶǌĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ
•
Als je met kinderen onderzoekend gaat werken, is het belangrijk dat ze de stappen
herkennen en deze ook kunnen opnoemen. Ze weten dan waar ze zich bevinden in het
onderzoeksproces.
•
^ƚĂůĂŶŐƐƟůďŝũŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘

'ĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚŝŶŶŽŐŵĞĞƌƟƉƐ͍ĞŬŝũŬĚĂŶĮůŵƉũĞϰϯϰ͘dŝƉƐǀŽŽƌůĞƌĂƌĞŶĚŝĞŽŽŬ
met dit project aan de slag willen.

Overige auteurs
•
•
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tŝŶŶŝĞDĞŝũĞƌ;ƉƌŽũĞĐƚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌt<ZhͿ
DĂƌŝĞŬĞWĞĞƚĞƌƐ;ƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌt<ZhͿ

WƌŽũĞĐƚ͚/ŶĨĞĐƟĞƐ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
Verwijzingen

/ŶĨĞĐƟĞƐ

;ϭͿ zŽƵdƵďĞĮůŵƉũĞ͕ĮůŵƉũĞŬǁĞŬĞŶǁŝŶƚĞƌƐĐŚŽŽů͕




ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĂďƋŬWƋŵŽzŵŐ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϮͿ ^ĐŚŽŽůdǀ͕ĂŇĞǀĞƌŝŶŐ͗ĞŶǁŽŶĚ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŚŽŽůƚǀ͘ŶůͬďĞĞůĚďĂŶŬͬĐůŝƉƉŽƉƵƉͬϮϬϬϮϭϭϬϰͺĞŚďŽϬϲ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϯͿ zŽƵƚƵďĞĮůŵƉũĞ͕'ƌŽĞŝďĂĐƚĞƌŝĂ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŐǁǌǇĚĐŝtĐ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϰͿ zŽƵdƵďĞĮůŵƉũĞ͕'ƌŽĞŝƐĐŚŝŵŵĞů͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс:ƐY,tũϮZĨyŐ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϱͿ ^ĐŚŽŽůƚǀ͕ĂŇĞǀĞƌŝŶŐ͗ĐŽŶƐĞƌǀĞƌĞŶ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŚŽŽůƚǀ͘ŶůͬďĞĞůĚďĂŶŬͬĐůŝƉƉŽƉƵƉͬϮϬϬϱϬϳϮϱͺŵĞĚŝƐĐŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞϬϮ
;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϲͿ ZŝũŬƐŝŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌǀŽůŬƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŵŝůŝĞƵ͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŝǀŵ͘ŶůͬŝďůŝŽƚŚĞĞŬͬůŐĞŵĞĞŶͺĐƚƵĞĞůͬEŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚĞŶͬϮϬϭϮͬdŽĞŶĂŵĞͺ
ĂĂŶƚĂůͺďĞƐŵĞƫŶŐĞŶͺŬŝŶŬŚŽĞƐƚ;ϮϭͲϭϭͲϮϬϭϮͿ͘
;ϳͿ ƌŽŶ͗^ĐŚƵƚ͕/͘;ϮϬϬϳͿ͘'ŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶŶŝĞƚǀĂŶǌĞůĨ͘ŽŶĞ͕ϲŶƌ͘Ϯ͕ϭϬͲϭϭ͘
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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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