
   
 

   

Veel leuke kant-en-klare 
onderzoekjes 

Wat gebeurt er op 
de universiteit?

in dit boekje

Hoe doe ik onderzoek 
met mijn klas?

en op alle andere dagen van de week!



I N L E I D I N G

= W E T E N S C H A P S D A G !

Herkenbare vragen? De 
kinderen in jouw klas 
willen vast ook veel we-
ten! Als jij het ook gaaf 
vindt om de vragen van 
jouw leerlingen uit te 
zoeken met je klas, doe 
dan mee met Weten-
schap Op Woensdag!

In Wetenschap Op Woensdag 
vind je:
•  Een heleboel kant-en-klare 

onderzoekjes voor in de klas
•  Tips hoe je vragen omzet in 

leuk en leerzaam onderzoek
•  Allerlei interessante info over 

de Universiteit Utrecht. Kan 
je ook weer gebruiken in de 
les!

Kortom: met dit boekje in de 
hand gaan jouw leerlingen 
eigen onderzoek en ontdek-
kingen doen, zoals een echte 
uitvinder of professor. Oja, en 
geloof ons… onderzoek doen 
is niet alleen voor de allerslim-
sten: ieder nieuwsgierig kind 
kan het!

      Gebruik dit boekje, je mag 
scheuren/knippen/… !

Enne… natuurlijk mag dat 
ook op maandag, dinsdag, 
donderdag of vrijdag!

      We hebben dit boekje 
gemaakt omdat de 
Universiteit Utrecht 
380 jaar bestaat en we 
dit met basisscholen 
willen vieren! 

       Lieke Dekker en 
Maarten Reichwein

      We hebben dit boekje 
gemaakt omdat de 
Universiteit Utrecht 
380 jaar bestaat en we 
dit met basisscholen 
willen vieren! 

       Lieke Dekker en 
Maarten Reichwein

Herkenbare vragen? De Kortom: met dit boekje in de       We hebben dit boekje       We hebben dit boekje 

✃

Sinds 1636
Wow, dat is al 380 jaar !

Hebben mandarijnen altijd tien partjes?

Krijgen de kinderen uit groep 8 veel meer 

zakgeld dan de kinderen uit groep 7?

Kunnen planten groeien in het donker?

Madelief, 9 jaar

Joris, 10 jaar

Moustafa, 8 jaar

2



Universiteit 
U T R E C H T

I N L E I D I N G

In Utrecht staan een heleboel gebouwen waar iets heel bijzonders 
gebeurt. Wetenschappers onderzoeken daar iedere dag nieuwe dingen. 
Ze ontdekken hoe je nieuwe medicijnen maakt, hoe je regels voor 
heel Nederland maakt, hoe vulkanen werken, en nog veel meer. De 
wetenschappers doen dat in de gebouwen van de Universiteit Utrecht. 

Wetenschap is dus eigenlijk overal om je heen,
door de universiteitsgebouwen die je op veel plekken in Utrecht vindt. Maar ook door alle 
uitvindingen en onderzoeken die onderzoekers doen. Door hun onderzoek proberen de 
wetenschappers onze wereld te begrijpen en te verbeteren. Wie wil dat nou niet? 

Sinds 1636
Wow, dat is al 380 jaar !

wetenschappers doen dat in de gebouwen van de 

7 faculteiten
 O N D E R Z O E K S G E B I E D E N 

 O N D E R W I J S

30.000 studenten

Hebben mandarijnen altijd tien partjes?

Krijgen de kinderen uit groep 8 veel meer 

zakgeld dan de kinderen uit groep 7?

Kunnen planten groeien in het donker?

 O N D E R Z O E K 

6.500
medewerkers
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Kennis verandert razendsnel. Wat we nu weten is over 20 jaar 
misschien wel achterhaald. Daarom is het belangrijk om kinderen 
te leren hoe ze zelf nieuwe dingen kunnen ontdekken. Daar 
hebben ze de rest van hun leven iets aan! 

Met                                                                              kun je daar heel makkelijk mee beginnen. 
Start aanstaande woensdag bijvoorbeeld met het onderzoekje van pagina 7 of 10, 
succes gegarandeerd! 

Wil je verder met onderzoeken? Lees dan de didactische tips eens door, 
bijvoorbeeld op pagina 14 en 19.

Veel plezier met 

Van zelf onderzoek doen leren kinderen…
… creatief denken
… kritisch denken
… problemen oplossen
… antwoorden vinden op eigen vragen

= W E T E N S C H A P S D A G != W E T E N S C H A P S D A G !

Doe mee

44



Onderzoeken
= M E E R  D A N  E E N 
P R O E F J E  D O E N !

Proef
Een klein stukje van een onderzoek. Meestal 
bedenk je niet waarom je alle stappen uitvoert.

Onderzoek
Antwoord op een vraag zoeken en iets nieuws ontdekken. Je stelt 
een vraag, doet een voorspelling over de uitkomst, dan bedenk je een 
onderzoek en voer je het uit. Bijvoorbeeld door een proef te doen. 
Ten slotte trek je een conclusie en presenteer je die.
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Nieuwsgierigheid
Wetenschappers zaten vroeger natuurlijk ook op de basisschool. 

Misschien waren ze toen bijna net zo nieuwsgierig als jouw leerlingen: 
ze wilden graag snappen hoe de wereld werkt, waarom dingen zijn 

zoals ze zijn. Om daar achter te komen, zijn ze onderzoeker geworden.

Mag je pas 
onderzoek doen 
als je volwassen 

bent?
Nee 

Juist als kind is 
het leuk om onderzoek te 
doen. Als leerkracht weet je 

natuurlijk dat kinderen 
supernieuwsgierig zijn, en heel veel 

vragen hebben over de wereld om hen heen. 
Daarmee hebben ze de belangrijkste eigenschap 

om onderzoek te doen al te pakken. 

Met Wetenschap Op Woensdag ga je aan de slag met 
de onderzoekende houding van jouw leerlingen. En het leuke is: 

onderzoek doen in de klas is heel simpel! Aan een doos, een paar 
voorwerpen en nieuwsgierige kids heb je genoeg!

Kijk maar

Mag je pas 
onderzoek doen 

Mag je pas 
onderzoek doen 

Mag je pas 

als je volwassen 
onderzoek doen 
als je volwassen 
onderzoek doen 

Juist als kind is 
het leuk om onderzoek te het leuk om onderzoek te 

 Als leerkracht weet je 
natuurlijk dat kinderen 

supernieuwsgierig zijn, en heel veel 
vragen hebben over de wereld om hen heen. 

Daarmee hebben ze de belangrijkste eigenschap 
om onderzoek te doen al te pakken. 

Met Wetenschap Op Woensdag ga je aan de slag met 
de onderzoekende houding van jouw leerlingen. En het leuke is: 

onderzoek doen in de klas is heel simpel! Aan een doos, een paar 
voorwerpen en nieuwsgierige kids heb je genoeg!

Kijk maar



Niet raden en 
niet spieken!!

Wat komen jullie te weten over de inhoud van de doos, 
zonder de doos te openen? Wie ontdekt de grootte van 
het voorwerp, het gewicht, de vorm, het 
materiaal, …? 

Tip: Leg ook een magneet, keukenweegschaal, liniaal en andere hulpmiddelen klaar.

HULPMIDDELEN DIE IK LEUK 
VIND OM ERBIJ TE LEGGEN:

…………………………………..……

………………………………………
AAlllleeen rarar den mag niettete !!

Luistetet rreerer nn, rollen, ram
m

elen, ruikekek n, alles mag.

WAT GAAN WE DOEN?
• Stop het voorwerp in de doos
• Sluit de doos
• Laat de doos rond gaan.

TIJD

10 min.
of langer

WAT HEB JE NODIG? 
• Een doos die je kan sluiten 
• Een willekeurig voorwerp     
•  Nieuwsgierige leerlingen

ONDERZOEK 1: Wat zit er in de doos?
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Juf Mandy E V E N  V O O R S T E L L E N

Naam
Mandy Bolster

Leeft ijd
28 jaar

Beroep
Leerkracht van groep 8 van 
OBS Jules Verne in Utrecht.

Woonplaats
Voorthuizen

Hobby’s
Dansen koken en reizen.

Mandy Bolster

Leeft ijd
28 jaar

Beroep
Leerkracht van groep 8 van 
OBS Jules Verne in Utrecht.

Woonplaats
Voorthuizen

Hobby’s
Dansen koken en reizen.

Mandy Bolster

Leeft ijd
28 jaar

‘‘Ik vind het ontzettend leuk 

om onderzoek te doen met 

mijn leerlingen. Ze zijn zo 

nieuws gierig! Soms weet ik 

het antwoord op een vraag 

eerlijk gezegd ook niet, maar 

dat is niet erg. Ik ga dan 

samen met de kinderen op 

zoek naar de antwoorden.''
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Na een paar dagen beslissen jullie samen welke vragen de kinderen 
gaan onderzoeken. Gebruik bij het onderzoeken bijvoorbeeld 
onderzoekend leren (pagina 19).
 

“Soms wee t 

ik he t  antwoord 

zelf  ook nie t , 
maar dat is 

nie t  erg !”   

TIJDWAT HEB JE NODIG? 
•  Een groot vel papier 
•  Plakband of kneedgum
• Stift 
• Vragenbriefjes 

WAT GAAN WE DOEN? 
•   Schrijf ‘vragenmuur’ op het papier en plak 

het op de muur
•   Kies een thema, de leerlingen kunnen hun vragen 

rondom dat thema op de vragenmuur plakken

TIP van Mandy: Maak een vragenmuur

10 min.
of langer
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Lekker Snoepjes eet je het liefst 
zo snel mogelijk op. Maar wat gebeurt 
er als er bij staat dat het niet mag…? 

Probeer het snoepje zo lang mogelijk te laten liggen. Hoelang duurt het voordat 
je het snoepje op eet? Maakt het uit wat er op het blaadje staat? Hoe kan dat?

Probeer dit ook eens met andere tekst of spullen!
Iets wat de kinderen graag aan willen raken, 
willen ruiken, willen bekijken… 

✃

WAT GAAN WE DOEN?
Onderzoeken of je gedrag kan uitstellen.
•   Iedereen legt een rechthoekje op de 

hoek van zijn/haar tafel
•  Leg een snoepje op elke strook 

TIJD

5 min.
of langer

WAT HEB JE NODIG? 
• Dezelfde soort snoepjes
•  Nieuwsgierige kids
•  Pagina 11 + kopieën

ONDERZOEK 2: Snoeponderzoek

10



Ik smaak naar snot

Blijf af

Dit is kattenvoer

Ik lag net nog in de WC 

✃

(o
f k

op
ie

er
)

ONDERZOEK 2: Snoeponderzoek
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Heel gezond, 
onderzoek 
een appel

12



Waar zit het steeltje 
aan de appel vast?

WAT GAAN WE DOEN?
•  Deel de klas op in groepjes
•   Laat elk groepje zelf een onderzoek 

bedenken en uitvoeren
15 min.

of langer

Klaar? Dan nu met eenDan nu met een

Heeft  iedere 
appel hetzelfde 
aantal pitjes?

DRIJFT EEN APPEL?

Hoe kun 
je een appel het 
beste bewaren?

Kun je water 
uit een appel 
halen?

Hoeveel materialen  
zitten er in een appel?

TIJD

7

Hoe dan? Bijvoorbeeld zo: 
• Snijd een appel in 3 stukken
•  Stukje in plastic, stukje in de 

koelkast, stukje in de klas
• Wat is er gebeurd na 3 dagen?

WAT HEB JE NODIG? 
•  Een appel (natuurlijk…)
•  Nieuwsgierige kids

ONDERZOEK 3: De appel

Vraag wat de leerlingen al over appels weten, en wat ze nog meer te 
weten kunnen komen. Ga samen op zoek naar het antwoord!

Waar zit het steeltje
aan de appel vast?

Hoeveel materialen  
zitten er in een appel?

DRIJFT EEN APPEL?

Kun je water
uit een appel 
halen?

13



Hoe leer je jouw leerlingen vragen stellen die ze 
kunnen onderzoeken in de klas? Heel simpel, met:

•  Zet een paar voorwerpen in de klas.
•  Maak groepjes van 4 of 5 leerlingen.
•  Iedereen bedenkt een vraag…
     …  waarop je het antwoord kan vinden met de spullen die je hebt.
    … waarop niemand het antwoord weet.
•  Ieder groepje kiest 1 vraag en probeert samen het antwoord te vinden.
 •  Hebben jullie na het onderzoek nieuwe vragen gekregen? 

Hoe stel 
je een 

sappige 
vraag?

Meer weten? 
Zoek dan eens op Google of YouTube
naar ‘Het klokhuis: sappige vragen’.
Probeer sappige vragen eens uit! 

Sappige vragen
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Meer weten? 
Zoek dan eens op Google of YouTube
naar ‘Het klokhuis: sappige vragen’.
Probeer sappige vragen eens uit! 

WAT GAAN WE DOEN?
•  Deel de klas op in groepjes
•   Elk groepje bedenkt een sappige vraag (p. 14)
•   Elk groepje doet een onderzoek en zoekt het 

antwoord!

30 min.
of langer

TIJDWAT HEB JE NODIG? 
•  Deze drie stroken
•  Drie verschillende vloeistoff en
•  Drie bakjes
•  Nieuwsgierige leerlingen

ONDERZOEK 4: Sappige vragen 1

Is dit al moeilijker?

Kan je mij nog lezen?

Zie je mij nog?

✃
(of kopieer)

Kan je de tekst nog lezen als ik de strook in een bakje siroop leg?
Hoe lang duurt het voordat het papier stuk gaat als ik het in de thee doop?
En als ik het in de melk leg?

Sappige vragen
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Hobby’s
Sporten (spinning, zwemmen), shoppen, leuke 
dingen doen met mijn kids.

Doet onderzoek naar
Hoe planten zich verdedigen tegen insecten.

Grote droom
Ontdekken waarom sommige planten zich goed 
kunnen verdedigen tegen insecten en andere niet.

Waarom vind je het leuk om onderzoek te doen?
Onderzoek doen is nooit saai omdat je nooit 
precies weet wat je gaat ontdekken.

Dat is fijn 
foute antwoorden bestaan niet bij 
onderzoek doen! Bij een onderzoek 
krijg je resultaten en con clusies. 
Die zijn nooit goed of fout.

Wetenschappers zoals Colette 
weten heel veel, maar nog niet 
alles! Anders zou ze ook geen 
onderzoek meer hoeven 
doen. 

Jij hoeft  dus ook nog niet alles over 
een onderwerp te weten, als je 
onderzoek gaat doen in de klas. 
Jij bent een groot voorbeeld voor je 
leerlingen: als jij laat zien wat je nog 
niet weet en waar je nieuws gierig 
naar bent, komen de vragen en de 
creativiteit in jouw klas vanzelf!

E V E N  V O O R S T E L L E N

Cole tte  Broekgaarden

Naam: Colette Broekgaarden
Leeft ijd: 35
Woonplaats: Barneveld

16



WAT GAAN WE DOEN?
Elk groepje bedenkt een sappige vraag 
(zie blz. 14). De kinderen doen een 
onderzoekje en proberen het antwoord 
op de vraag te vinden!

10 min.
of langer

TIJDWAT HEB JE NODIG? 
•  Een paar kopjes zand
•  Water
•  Afwasmiddel
•  Nieuwsgierige leerlingen

ONDERZOEK 5: Sappige vragen 2

Wat werkte goed? Mijn eigen tips:
Wat werkte goed? Mijn eigen tips:

afwasmiddel 
Nu met extra 
wetenschap!

Welke vraag was bijzonder?

17



✃

Naar welke professor is geen Utrechtse straat vernoemd? 
Streep dat portret door!

A.   Prof. Kohnbrugge
B.   Prof. van Bemmelen
C.   Prof. Westerdijk
D.   Prof. Zonnebloem      

 

Professoren
Even een quizje 
  tussendoor

A. B. C. D.

Op de Universiteit Utrecht werken een heleboel professoren. 
Veel straten zijn naar oude professoren vernoemd.

Wist je dat…
niet alle professoren experimenten 
in een laboratorium doen? 
Profs doen ook onderzoek met 
vragenlijsten of boeken.

Hoe word je professor?

-> Basisschool 
-> Middelbare school 
-> Universiteit -> Universiteit 
-> Onderzoek doen met een professor 

->  Nog meer onderzoek doen en de 

resultaten laten zien in tijdschriften 

of boeken 
->  Je bent een professor 

A. is het juiste antwoord op de vraag.

18



✃

Introductie
Vertel het thema 
van het onderzoek.

Uitvoeren onderzoek
Doen!

Concluderen
Wat is er gebeurd? 
Klopt de voorspelling?

        Presenteren
De leerlingen vertellen elkaar wat 
ze hebben ontdekt. Zo geven ze 
hun nieuwe kennis door!

Verdiepen/verbreden
Zijn er nieuwe vragen opgekomen? Leuk om die vragen 
ook te onderzoeken! De cyclus begint dus opnieuw.

Verkennen
De leerlingen gaan aanrommelen met voor-
werpen die met het thema te maken hebben, 
en bedenken een sappige vraag (zie blz. 14).

Opzetten 
onderzoek
De leerlingen maken een onder-
zoeksplan om een antwoord op hun 
vraag te vinden. In een onderzoeksplan 
staat…
… de vraag.
… de voorspelling van het antwoord op de vraag
… welke spullen je nodig hebt.
… hoe je het onderzoek gaat uitvoeren.

Dit is een heel belangrijke stap! 
Controleer of de onderzoeksplannen 
uitvoerbaar zijn, voordat de leerlingen 
aan de slag gaan.

Uitvoeren onderzoek
Doen!

en bedenken een sappige vraag (zie blz. 14).

… de voorspelling van het antwoord op de vraag

Onderzoekend leren
Even een quizje 
  tussendoor

IntroductieIntroductie
Vertel het thema 
van het onderzoek.

Verkennen
De leerlingen gaan aanrommelen met voor-

onderzoek
De leerlingen maken een onder-

ConcluderenConcluderen
Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? 

        Presenteren
De leerlingen vertellen elkaar wat 

Onderzoekend leren
1.

2.

Klopt de voorspelling?

        Presenteren
De leerlingen vertellen elkaar wat 
ze hebben ontdekt. Zo geven ze 
hun nieuwe kennis door!

Controleer of de onderzoeksplannen 
uitvoerbaar zijn, voordat de leerlingen 

        Presenteren

4.

3.

ConcluderenConcluderenConcluderenConcluderen
5.

6.7.
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Leuk: 

Adriaan de Groot, 

een Nederlandse 

onderzoeker, heeft  

de empirische cyclus 

gemaakt

Vraag

Nieuwe 
vragen 
formuleren

‘De empirische cyclus helpt je om je onderzoek te structureren, 
juist ook in de klas. Gebruik in de klas de aangepaste versie: 
de cyclus van onderzoekend leren (pagina 19).

Voorspelling doen

Conclusie 
trekken

Onderzoeken

‘De empirische cyclus helpt je om je onderzoek te structureren, 

Is het al gelukt om onderzoek te doen? 
Was het leuk? En hebben jouw leerlingen 
er wat van geleerd?

Wetenschappers gebruiken ook de cyclus van 
onderzoekend leren (pagina 19). Zij noemen 
het de empirische cyclus.

Empirische cyclus
     em•pi•risch
(bijvoeglijk naam-
woord, bijwoord)

Wat op waarneming 
en ervaring berustDe wát?

Met andere 
woorden: 
Een conclusie 
trekken door wat 
je hebt gezien en 
hebt onderzocht.
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     … op het Domplein
   het belangrijkste 
gebouw van de universiteit staat? In het Acade-
miegebouw viert de universiteit haar verjaardag 
en de diploma-uitreikingen.

     … professor 
         en ‘hoogleraar’ 
        hetzelfde 
              betekent?

   … professoren 

   ook lesgeven 

   aan studenten?

… de Universiteit Utrecht 
al 380 jaar oud is?   
Op 26 maart 1636 is de universiteit geopend. 
Er waren toen maar zeven professoren, een 
handjevol studenten, en vier faculteiten: 
fi losofi e, theologie, rechten en geneeskunde.

... de universiteit een eigen 
museum heeft ? In het 
Universiteitsmuseum op de 
Lange Nieuwstraat kunnen 
kinderen zelf op onderzoek uit, 
met ouders of met de klas!

… je de 
verjaardag van de 

universiteit ‘dies natalis’ 
(Latijn) noemt?

     … op het Domplein
   het belangrijkste 
gebouw van de universiteit staat? In het Acade-

handjevol studenten, en vier faculteiten: 
fi losofi e, theologie, rechten en geneeskunde.
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… onderzoekers heel 
veel samenwerken? 
Wetenschappers die dezelfde dingen 
onderzoeken, werken samen in onder-
zoeksgroepen. Een professor is de baas 
van zo’n groep.

… wetenschappers die verschillende 
dingen onderzoeken samenwerken? 

De UU heeft  vier ‘strategische thema’s: grote onderwerpen 
zoals duurzaamheid en de ontwikkeling van kinderen.

… het logo van de Universiteit Utrecht 
een zon is? Om de zon heen staat ‘sol 
iustitiae illustra nos’. Dat is Latijn voor 
‘zon der gerechtigheid, verlicht ons’

… aan de rand van Utrecht heel veel gebouwen 
van de universiteit staan? 
Utrecht Science Park de Uithof staat vol met grote,
vaak vrolijk gekleurde gebouwen!

bron: Frantisek Gela / Shutterstock.com
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Veel verschillende 
soorten onderzoek
De onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzoeken 
veel verschillende onderwerpen. Ze zijn verdeeld 
over 7 groepen; de faculteiten. 

Bijzonder, dit kan 
je in Nederland alleen in 

Utrecht doen. Als een van je 
leerlingen dierenarts wil 

worden, zit hij of 
zij hier dus goed!

FACULTEIT 

Bètawetenschappen 

Diergeneeskunde 

Geesteswetenschappen 

Geneeskunde 

Geowetenschappen 

Recht, Economie, Bestuur 

en Organisatie

Sociale wetenschappen 

 

ONDERZOEK NAAR…

... natuur, rekenen, computers.

... dieren.

... geschiedenis, talen. 

... gezondheid.

... de aarde, de zee.

... goede, eerlijke regels, geld, hoe je goed 

een groep mensen of een land kan leiden.

... mensen, emoties, kinderen. 

Al die verschillende faculteiten werken op hun eigen manier. 
Want er zijn ook andere manieren van onderzoek doen dan 
werken in een laboratorium! 

Bijvoorbeeld: enquêtes houden, dieren of mensen observeren, 
interviewen, informatie sorteren en verzamelen, veldwerk…
 

Al die verschillende faculteiten werken op hun eigen manier. 

fa•cul•teit 
 (de; v; meervoud: 
faculteiten)

1 een van de hoofd-
afdelingen van een 
universiteit.

Soorten 
onderzoek
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ONDERZOEK NAAR…

... natuur, rekenen, computers.

... dieren.

... geschiedenis, talen. 

... gezondheid.

... de aarde, de zee.

... goede, eerlijke regels, geld, hoe je goed 

een groep mensen of een land kan leiden.

... mensen, emoties, kinderen. 

Zien jullie wel eens mensen hardlopen 
met een kop telefoon op? Waarom 
zouden ze dat doen? En wat voor 
soort muziek luisteren ze dan?

Zien jullie wel eens mensen hardlopen 
met een kop telefoon op? Waarom 

ONDERZOEK 6: Sporten
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met een kop telefoon op? Waarom 
zouden ze dat doen? En wat voor 
soort muziek luisteren ze dan?

Zien jullie wel eens mensen hardlopen 
met een kop telefoon op? Waarom 

VerkennenLaat de kinderen kennismaken met 

de spullen. De leerlingen 
bedenken een sappige 
vraag.

Opzetten onderzoek

De kinderen maken een 

onderzoeksplan. Jij checkt 

de plannen.

Uitvoeren onderzoek

Onderzoeken maar!

Concluderen

Wat h
ebben de le

erlin
gen 

ontdekt? W
at is

 de 

conclusie?
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TIP: 
Laat je eigen nieuwsgierigheid zien, jij bent een belangrijk 

voorbeeld!

WAT GAAN WE DOEN?
In groepjes eigen onderzoek opzetten 
en uitvoeren
•  Deel de klas op in groepjes
•  Volg de stappen 

30 min.
of langer

TIJDWAT HEB JE NODIG? 
•   Verschillende soorten muziek 

(pop, klassiek, jazz, …)
•   Mogelijkheid tot sporten of bewegen.

Een stopwatch of scoreteller
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Beeld van 
wetenschappers

Wetenschappers zien er 
natuurlijk niet zo uit als 
de tekening hiernaast.

Hieronder zie je allemaal echte weten-
schappers. Ze doen onderzoek op de 
universiteit:

Wetenschapper 
MARIANNE POUWER

Wetenschapper 
GEERT KOPS

Wetenschapper 
NIELS RINZEMA

Iedereen kan wetenschapper worden
26



Nu jullie
Leerlingen maken in groepjes twee 
tekeningen, en geven de fi guren een 
passende naam. Raadt de rest van 
de klas welke naam bij welke 
tekening hoort?

B.B.

A.A.

Wie denkt dat plaatje A ‘Kiki’ heet? En wie denkt 
dat plaatje B ‘Kiki’ heet? Schrijf de resultaten op 
en bespreek de resultaten met de klas. 
Hoe kan dit?

Beeld van 
wetenschappers WAT GAAN WE DOEN?

Een onderzoek naar taal en vormen
•  Laat de plaatjes hieronder zien. 
•   Vertel dat deze vormen ‘Kiki’ en 

‘Bouba’ heten. 

5 min.
of langer

TIJDWAT HEB JE NODIG? 
•  De plaatjes hieronder 
•  Nieuwsgierige kids

ONDERZOEK 7: Kiki en Bouba

Wie denkt dat plaatje A ‘Kiki’ heet? En wie denkt 
dat plaatje B ‘Kiki’ heet? Schrijf de resultaten op 
en bespreek de resultaten met de klas. 

Weinig tijd?

Doe dit onderzoek 

5 minuten voor 

de bel gaat!Iedereen kan wetenschapper worden
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Studie 
diergeneeskundemeer dan

80 % vrouw

meer 
dan

50 % 
vrouw

Studie 
geneeskunde

Onderzoeksvrouwen
1636
Anna Maria van 
Schurman is de enige 
vrouwelijke student van 
de universiteit. Tijdens 
de les moest ze achter 
een gordijn zitten, en 
ze mocht geen diploma 
halen.

1880
Catharina van Tus-
senbroek is de eerste 
vrouwelijke student in 
Utrecht. Zij mag wel 
een diploma halen.

1917
Johanna Westerdijk is 
de eerste vrouwelijke 
professor.

Nu
Nog steeds zijn er meer mannen dan 
vrouwen professor. Ongeveer 80% van 
de Utrechtse profs is man. Hoe zou dat 
komen, wat denken jullie?

Leuk
Wist je dat je het huis van Anna-Maria 
van Schurman kan zien in Utrecht? 
Kijk maar eens naar het huis op 
nummer 8 in de Utrechtse straat 
Achter de Dom!
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Dit taart-
diagram kun
 je ook gebruiken

WAT GAAN WE DOEN?
•  Deel de klas op in groepjes
•   Elk groepje bedenkt een sappige vraag (p. 14 ).
•   Volg de stappen van onderzoekend leren en 

ontdek het antwoord!

30 min.
of langer

TIJDWAT HEB JE NODIG? 
•  5 jongens en 5 meisjes
•  De tabel hieronder
 •  1 of 2 simpele voorwer pen
   uit de klas of op het plein

ONDERZOEK 8: Jongens en meisjes

Leuk

JONGENS MEISJES

Tip 2
Komt er geen 

vraag bij jullie op? 

Leg er een extra 

voorwerp bij!

Tip 1
Gebruik 

onder zoekend 
leren! (blz.19)
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30
zelf te leren

Door alle woensdagse onderzoekjes  
leren je leerlingen…

Kritisch 
nadenken

CREATIEF 
nadenken

Goede vragen 
stellen

eigen vragen 

beantwoorden

Dat leren en 
onderzoek doen 

heel leuk is!

30

zelf 
leren

Wetenschapswijsheid

nadenken

Problemen 
oplossen 

en anders 
kijken



Sappige vragen zijn leuk, maar niet als leerlingen 

willen weten wat er gebeurt als je een fl es cola over de 

juf heen gooit, of een nieuw rekenboek in de zandbak 

begraaft . Benoem in zo’n geval dat het kind een 

          goede vraag heeft  gesteld, maar leg uit waarom    
                      jullie ‘m tóch niet gaan onderzoeken!

tips & tricks

Laat de leerlingen open vragen stellen: 
vragen die je niet met ja of nee kan beantwoorden.

Gesloten vragen beginnen vaak met wanneer, 
waar of wie, of met een werkwoord. 
Bijvoorbeeld: Wie heeft  planten een naam gegeven?

Open vragen

Nieuwe boeken in de zandbak
Sappige vragen zijn leuk, maar niet als leerlingen 

willen weten wat er gebeurt als je een fl es cola over de 

juf heen gooit, of een nieuw rekenboek in de zandbak 

begraaft . Benoem in zo’n geval dat het kind een 

maar leg uit waarom    
                      jullie ‘m tóch niet gaan onderzoeken!

willen weten wat er gebeurt als je een fl es cola over de 

juf heen gooit, of een nieuw rekenboek in de zandbak 

begraaft . Benoem in zo’n geval dat het kind een 

leg uit waarom    
                      jullie ‘m tóch niet gaan onderzoeken!

Open vragen beginnen vaak met wat, waarom of hoe. 
Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met een plant als de plant een week in het donker staat?
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Meer weten over 
onderzoekend 
leren? 
Kijk dan de videomodules en 
andere materialen op onze 
website: 
www.uu.nl/wetenschapsknooppunt

Ken je moendoes 
al?

Maak met je leerlingen een ruim-
tereis waarbij ze spelenderwijs 
leren dat het in de wetenschap 
gaat om nieuwsgierigheid, 
creativiteit en logisch nadenken. 
Het spel Expeditie Moendoes 
laat de leerlingen ervaren hoe 
je onderzoek doet.

Meer info vind je op onze website:
www.uu.nl/wetenschapsknooppunt

Gemaakt voor alle basisscholen in de regio Utrecht
Door het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht

Kinderen zijn grenzeloos nieuwsgierig. 
Ze vragen zich duizend dingen af! 

Met Wetenschap Op Woensdag help je leerlingen om 
antwoorden te vinden op hun eigen vragen, gewoon 
bij jou in de klas! In dit doe-boek voor leerkrachten 
vind je handige tips en onderzoekjes om meteen in 
de klas te gebruiken.

Hebben jouw leerlingen nog zin in een snoepje als er 
bij staat dat het naar snot smaakt?! En welke sappige 
vragen bedenken de leerlingen met zand, water en 
afwasmiddel? Veel plezier met onderzoeken!
Enne… dat mag natuurlijk ook op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag!
 --
Lieke Dekker en Maarten Reichwein werken bij het 
Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht




