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Handleiding groep 5/6 

 

Leuk dat je meedoet aan de Grote Wetenschapsdag! 

Dit jaar maakt je groep in experimenten, spellen en 

opdrachten kennis met wat hersenen allemaal doen. De 

leerlingen leren dat hersenen veel meer doen dan alleen maar 

denken, dat je ze niet altijd zelf kan aansturen en hoe je daar 

onderzoek naar doet. 

Voorbereiding leerkracht 

• Ga naar de website (www.uu.nl/grotewetenschapsdag) naar 

het tabblad Lesmateriaal. Daar staat de startvideo voor 

leerkrachten. We leggen je de opzet van de Grote 

Wetenschapsdag uit in minder dan 1 minuut. Op die pagina 

vind je ook digitale versies, extra afbeeldingen en informatie. 

• Voor de voorbereiding van de activiteiten vragen we je het 

lesplan vooraf door te nemen. Voor sommige activiteiten heb 

je spullen uit de envelop en een aantal dingen van school 

nodig. 

• Heb je de envelop niet gekregen of wil je ons iets vragen? 

Stuur dan een berichtje naar grotewetenschapsdag@uu.nl. 

Datum 

Op woensdag 3 oktober 2018 doen 15.000 leerlingen mee aan de 

Grote Wetenschapsdag. Maar als dat voor jouw groep beter 

uitkomt, mag je het materiaal ook op een andere dag inzetten, of 

spreiden over een aantal dagen. Veel plezier! 

 Programma voor groep 5/6 

Hebben jullie eigen ideeën? Heel leuk, voeg ze vooral toe! 

Activiteit 1: Commando hersenen 

Activiteit 2: Video 

Activiteit 3: De rubberen hand 

Activiteit 4: Onderzoekscircuit 
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1. Commando ‘hersenen’ – spel en gesprek 

Spel 

Als leerkracht ben jij spelleider. Je geeft commando’s aan je groep die de 

leerlingen moeten uitvoeren.  

Je hebt vier commando’s tot je beschikking: 

1. Commando hersenen (op je hoofd trommelen) 

2. Commando benen (op je benen trommelen) 

3. Commando armen (op je armen trommelen) 

4. Commando rust (handen plat op schoot) 

Als jij bij de opdracht het woord ‘commando’ weglaat, mogen de leerlingen 

niet reageren en moeten ze doorgaan met het commando waar ze mee bezig 

waren.  

Als een leerling toch reageert op de nieuwe opdracht, is hij/zij af en stopt 

het spel voor hem/haar. Wie blijft als laatste over? 

Moeilijker maken 

Je kan het spel moeilijker maken door zelf mee te doen en je eigen 

commando’s soms niet goed op te volgen (dus bijvoorbeeld bij commando 

hersenen op je benen te slaan). Leerlingen moeten zich dan extra goed 

focussen op wat je zegt in plaats van je na te doen.  

Je kan de moeilijkheidsgraad ook verhogen door het tempo op te voeren. 
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Gesprek 

Dit spel kenden jullie misschien al wel. Maar wat heeft dit nou met je 

hersenen te maken?  

Vraag: Hoe vonden jullie dit? Was het moeilijk of makkelijk? 

Vraag: Waardoor komt het dat het soms moeilijk is?  

Je doet het commando soms terwijl je het zelf niet wilt. Dat heeft met je 

hersenen te maken. Je hersenen (en dan vooral de frontaalkwab, het stuk 

achter en boven je voorhoofd) zorgen ervoor dat je je aandacht, emoties, 

gedachten en acties onder controle kan houden, zodat je kan kiezen hoe je 

reageert of je gedraagt en niet zomaar alles eruit flapt of doet. 

Wetenschappers noemen dat impulscontrole. 

Vraag: Kunnen jullie situaties bedenken waarin het heel handig is 

als je je impulsen goed onder controle hebt?  

Denk aan schoolwerk doen terwijl je afgeleid wordt, een lekker gebakje niet 

eten omdat jullie bijna gaan avondeten, als je heel enthousiast over iets 

bent niet door de klas schreeuwen omdat het stil moet zijn, … 

 

 

Hoe ouder je wordt, hoe beter je wordt in impulscontrole 

Kleuters zijn nog niet zo goed in het tegenhouden van dingen die ze 

plotseling graag willen doen. Als de juf zegt dat ze straks gaan 

buitenspelen, is het voor hen heel moeilijk om niet direct op te staan en 

naar buiten te rennen. 

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer hun hersenen ontwikkelen en hoe 

beter ze in impulscontrole zijn. Juffen, meesters en ouders hebben 

hier een belangrijke rol in. Zij leren kinderen dat het soms goed is om je 

aandacht langer te focussen of wat langer naar de uitleg te luisteren en 

niet meteen op te springen. Het duurt tot ongeveer je 25e totdat je 

impulscontrole helemaal goed werkt. 

Doordat de impulscontrole soms niet helemaal goed gaat, voer je soms 

automatisch tóch het commando uit terwijl je even later beseft dat het 

niet de bedoeling was. 
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Vraag: Hoe zou je kunnen onderzoeken of het inderdaad van je 

leeftijd afhangt, hoe goed je bent in impulscontrole? 

Laat de kinderen vooral even zelf denken.  

Je kan denken aan bijvoorbeeld ook commando hersenen met de kleuters 

te spelen en met groep 8, en te tellen hoe vaak ze een commando uitvoeren 

terwijl het niet de bedoeling was. 

Op de website onder Lesmateriaal vind je meer achtergrond-

informatie over impulscontrole. 
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2. Video 

Kijk nu de video van de Grote Wetenschapsdag 2018 met de klas.  

In deze video neemt Peer uit groep 8 van Jenaplanschool de Brug in Utrecht 

jullie mee naar het Helmholtz Instituut van de Universiteit Utrecht.  

Bij het Helmholtz Instituut doen wetenschappers onderzoek naar hersenen. 

Zij doen daar onderzoek naar allerlei onderwerpen die te maken hebben met 

de hersenen.  

Je vindt de video op www.uu.nl/grotewetenschapsdag onder Lesmateriaal. 

Aan het einde van de video vraagt Peer of jullie wat geks hebben gezien. 

Kijk de video nog eens terug, om te zien of jullie wat opvalt. Er zijn drie 

bewegende breinen verstopt. Hebben jullie ze gezien? Of keken jullie ergens 

anders naar? 
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3. De rubberen hand 

Onderzoekers van het Helmholtz Instituut doen ook onderzoek naar de 

‘rubberen hand illusie’. Tijdens die illusie lijkt het alsof een nep-hand 

veranderd is in je eigen hand. Dat kan je ook in de klas! 

Voorbereiding leerkracht 

Kijk vooraf de video over de rubberen hand illusie. Hierin zie je hoe je het 

experiment aanpakt en hoe je de opstelling neerzet. Deze video is voor jou 

als leerkracht bedoeld. Je vindt de video op de website onder Lesmateriaal. 

Lees voor de aanpak met de klas op de volgende bladzijde. 

 

 

Waarom eigenlijk? 

Vragen leerlingen waarom je hier onderzoek naar zou doen? Goede vraag! 

Lees dan onder ‘vragen na 3 proefpersonen’ verder. Handig om als 

leerkracht vooraf al even door te lezen. 
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In de klas - Wat heb je nodig? 

Uit de envelop: 

• Een handschoen (de nephand) 

• Twee kwastjes  

 

Zelf regelen: 

• Iets om de handschoen mee op te vullen (tissues, watten, wc-

papier). Opblazen kan ook. 

• Een dienblad of iets anders wat je rechtop kan zetten  

• Een hamer of een vuist 

• Een (thee)doek die je als nep-mouw kan gebruiken 

• Een tafel en twee stoelen 

• Knutselmateriaal om de handschoen aan te passen 
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In de klas - Klaarzetten 

 

• Vul de handschoen zo dat het lijkt alsof het een hand is 

• Zet de tafel, stoelen, dienblad/doos, de nephand en de doek klaar 

zoals op het screenshot hierboven 

• Leg de kwastjes klaar 

• Houd de hamer nog even uit het zicht 
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In de klas – Aan de slag! 

1. Kies drie leerlingen uit die even op de gang gaan staan. Zij mogen de 

uitleg nog niet horen en worden straks één voor één teruggeroepen.  

 

2. Geef eerst de volgende uitleg aan de groep die overblijft. 

   “Eén van jullie is straks de onderzoeker (kies een leerling). De 

onderzoeker gaat aan de tafel zitten.  

 
Straks komt één van de drie leerlingen die nu op de gang staan 

binnen. Dat is de proefpersoon. De proefpersoon gaat tegenover de 

onderzoeker aan tafel zitten, en legt aan elke kant van het dienblad 

één hand. De ene hand ligt alleen, de andere naast de nephand.  

   De onderzoeker zegt straks tegen de proefpersoon dat hij/zij 

ongeveer 1 minuut met de kwastjes over de vingers van de 

proefpersoon gaat aaien. Dat moet precies tegelijk en op precies 

dezelfde plek over de hand van de proefpersoon die niet naast de 

nephand ligt en over de nephand zelf. De proefpersoon moet goed 

naar de nephand kijken tijdens het aaien. Hij/zij zal merken dat het 

lijkt alsof de handschoen zijn/haar eigen hand is.  

 

   Als de proefpersoon zegt dat de handschoen inderdaad voelt als 

zijn/haar eigen hand, stopt de onderzoeker met aaien en slaat hij/zij 

op de nephand.”  

(Het slaan kan je doen met een hamer of een vuist. Als je de hamer 

kiest; leg die dan op schoot bij de onderzoeker, uit het zicht van de 

proefpersoon. 

 

3. Check of de groep (en vooral de onderzoeker) het experiment 

begrepen hebben. 

 

4. Laat de eerste proefpersoon binnen. 

 

5. Herhaal het experiment met de andere twee proefpersonen. 
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• Wat zien jullie gebeuren? Hoe kan dat volgens jullie? 

Je hersenen bepalen wat je voelt en wat je ziet. In dit experiment 

verwarren je hersenen wat je voelt met wat je ziet. Daardoor lijkt het 

alsof de handschoen jouw hand is geworden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Was er verschil tussen de proefpersonen? 

• Waarom zouden onderzoekers hier onderzoek naar doen?  

Sommige mensen hebben na een hersenbloeding het gevoel dat hun 

arm niet meer bij hen hoort. Langzame aanraking zoals die met het 

kwastje zorgt ervoor dat hun hersenen weer door hebben dat de arm 

bij het lichaam hoort. Door dit soort experimenten te doen leren de 

onderzoekers daar steeds meer over. 

Kijk voor meer uitleg op de website onder Lesmateriaal. 

• Zou dit ook werken met een andere kleur nephand?  

Of een hand van ander materiaal?  

In het volgende onderdeel gaan jullie variaties op de nephand maken. 
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En nu jullie! 

Jullie kunnen vast nog meer variaties bedenken.  

Laat de leerlingen in groepjes van 3 of 4 hun eigen rubberen hand-

onderzoek opzetten. Pas de handschoen een beetje aan en kijk of er iets 

verandert aan de uitkomst van het experiment. 

Volg de volgende stappen: 

• Varieer 

Verander 1 ding aan de handschoen 

Voorbeeld: We knippen één vinger van de nephand af  

• Verwacht 

Wat denk je dat er gebeurt als je de proef uitvoert? 

Laat de leerlingen een verwachting opschrijven of uitspreken.  

Denken de leerlingen dat hun eigen nephand beter of minder goed 

werkt? Hoe gaan ze dat meten? 

• Voer uit 

Doe de nieuw bedachte proef.  

Gebeurt er iets anders dan met de ‘oude’ nephand? 

• Vat samen 

Is er gebeurd wat jullie verwacht hadden?  

Hoe komt dat denken jullie? 

Bespreek de uitkomsten met de hele groep.  

Wat heeft je groep ontdekt?  

Schrijf het onderzoek op de Grote Wetenschapsdag-poster. 
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4. Onderzoekscircuit 

Hieronder staan drie proeven die leerlingen gemakkelijk in de klas kunnen 

uitvoeren. Ze hebben allemaal te maken met het werk van je hersenen.  

Leerlingen doen in groepjes een proef en bedenken dan hun eigen 

onderzoek door iets aan de proef te veranderen.  

Je kan zelf beslissen welke proeven wel/niet geschikt zijn voor jouw groep 

en hoe je het aan wil pakken. Maak bijvoorbeeld drie hoeken, met in elke 

hoek een proef. Leg vooraf uit wat de bedoeling is bij de verschillende 

hoeken. Je kan ook één of twee proeven uitkiezen die de kinderen in 

groepjes doen. 

Laat de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan en variëren. 

Volg daarbij de volgende stappen: 

• Varieer 

Verander 1 ding aan de proef 

Voorbeeld: bij de proef met de glazen water kunnen de leerlingen 

het glas met warm water vervangen door koud water.  

• Verwacht 

Wat denk je dat er gebeurt als je de proef uitvoert? 

Laat de leerlingen een verwachting opschrijven of uitspreken. 

• Voer uit 

Doe de nieuw bedachte proef 

• Vat samen 

Is er gebeurd wat jullie verwacht hadden?  

Hoe komt dat denken jullie? 

Bespreek aan het eind de uitkomsten met de hele klas. Wat hebben 

de kinderen ontdekt en wat weten ze nu over onderzoek doen? 

 

In het lespakket vind je onderzoekskaarten met de uitleg van de 

proeven. 

Op de volgende bladzijden vind je achtergrondinformatie voor jou 

als leerkracht. 
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Proef 1 – Gekke vingers 

Wat gaan we doen? 

Je huid zit vol met kleine zintuigen die de wereld om je heen voelen: 

receptoren. Alle signalen over bijvoorbeeld warmte, pijn, kou en aanraking 

worden door receptoren doorgegeven aan je hersenen. Maar hoe werkt dat 

nou precies? Daar gaan jullie onderzoek naar doen. 

Klaarzetten 

Uit de envelop 

• De onderzoekskaart “Gekke vingers” 

Zelf regelen 

• Drie glazen 

• Water (warm, lauw en koud) 

Hoe dan? 

Zie onderzoekskaart 

 

En nu jullie! 

Leerlingen bedenken variaties op deze proef volgens de stappen op de 

onderzoekskaart. Denk bijvoorbeeld aan de volgorde van de glazen 

omdraaien of minder koud/minder warm water gebruiken. 

Hoe komt dit? 

De receptoren in je huid zijn gevoelig voor van alles en nog wat; druk, pijn, 

lichte aanraking, kou, warmte, …. Als ze gestimuleerd worden (doordat er 

bijvoorbeeld iets warms tegen je huid aankomt) geven de receptoren een 

signaal door, dat via zenuwen naar de hersenen toe gaat. Pas dan voel je 

de warmte. 

De receptoren kunnen geen absolute temperaturen voelen. Met andere 

woorden; het zijn geen thermometers. Met je handen kun je dus niet dé 

temperatuur voelen, maar alleen temperatuurverschillen.  

Als je met je hand van koud naar lauw water gaat, dan voelt het lauwe water 

warm aan. Als je met je andere hand van warm naar lauw water gaat, dan 

voelt het lauwe water koud aan. Je voelt dus telkens het verschil tussen de 

eerste en tweede temperatuur en daarom voelt het lauwe water met je 

linkerhand anders dan met je rechterhand.  
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Proef 2 - Waar is mijn been?  

Wat gaan we doen? 

Op het Helmholtz Instituut zijn onderzoekers bezig met onderzoek naar hoe 

wij ons lijf waarnemen. Hebben wij een goed beeld van ons lichaam? In deze 

proef onderzoeken de kinderen hun beeld van de afmetingen van hun been. 

Klaarzetten 

Uit de envelop 

• De onderzoekskaart “Waar is mijn been?” 

• Het onderzoeksblad om resultaten op bij te houden. 

 

Zelf regelen 

• Een tafel met twee stoelen: op de ene 

stoel zit de proefpersoon, op de andere 

kan de voet liggen met het gestrekt been 

volledig onder de tafel 

• Brede stroken papier, minstens zo lang 

en breed als een kinderbeen, voor elke 

leerling één. Plak bijvoorbeeld drie keer 

een A4 aan elkaar. 

• Een stift en een meetlint  

Hoe dan? 

Zie onderzoekskaart 

Extra aanwijzingen voor de leerkracht: 

• De proefpersoon moet zó op de stoel zitten dat het begin van het been 

(lies) samenvalt met de tafelrand. Hij/zij strekt een been onder tafel en 

legt de voet op de andere stoel. 

• Meet steeds het verschil in cm tussen waar de knie écht zit en waar de 

proefpersoon heeft gezegd dat de knie zit. 

En nu jullie! 

Leerlingen bedenken variaties op deze proef volgens de stappen op de 

onderzoekskaart. Denk bijvoorbeeld aan je knie optrekken, je arm onder 

tafel leggen, etc.  
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Hoe komt dit? 

Hoe je je lijf beleeft heeft te maken met wat je ziet, wat je voelt en ook met 

wat je weet en denkt. Je combineert al die informatie tot een plaatje van 

jouw lichaam. Maar als je moet zeggen waar je knie zit terwijl je ‘m niet 

ziet, moeten je hersenen andere informatie gebruiken om een zo goed 

mogelijke schatting te doen. Dat klopt dan niet altijd precies omdat er 

informatie mist. 
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Proef 3 – Richting voelen 

Wat gaan we doen? 

Hersenen bepalen ook je gevoel voor ruimtelijk inzicht. In deze proef 

onderzoeken de leerlingen of ze zonder te kijken kunnen voelen of twee 

pennen of staven in dezelfde richting liggen. 

Klaarzetten 

Uit de envelop 

• De onderzoekskaart “Richting voelen” 

Zelf regelen 

• Twee staafjes, bijvoorbeeld dikke 

stiften, stokjes of pennen 

Let op dat ze niet te klein en niet te 

kort zijn; je moet er je handen op 

kunnen leggen 

• Een blinddoek 

Hoe dan? 

Zie onderzoekskaart 

En nu jullie! 

Leerlingen bedenken variaties op deze proef volgens de stappen op de 

onderzoekskaart. Denk bijvoorbeeld aan de afstand tussen de twee handen 

veranderen, kleine staven en grote staven gebruiken. 

 Hoe komt dit? 

 

Als je je handen dicht bij elkaar houdt, kan je met je ogen gemakkelijk zien 

wat je beide handen doen, en zo beide bewegingen coördineren. Maar als je 

je handen ver uit elkaar houdt, kan je de informatie in je hoofd niet meer 

zo makkelijk combineren. De twee staven worden als het ware twee 

verschillende gebieden waar je over na moet denken met bijbehorende 

coördinatie. Daardoor maak je gemakkelijker fouten als je ze in dezelfde 

richting moet leggen.  
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Veel plezier! 

We wensen jullie veel plezier met de Grote Wetenschapsdag 2018.  

Laat je ons weten wat jullie er van vonden? Vul de evaluatie in op 

www.uu.nl/grotewetenschapsdag. 

En wil je verder met onderzoeken in de klas? Kijk dan eens op 

www.uu.nl/po voor gratis materialen en leuke projecten voor in de klas, en 

professionaliseringsmateriaal voor jezelf. 

Colofon 

De Grote Wetenschapsdag 2018 werd georganiseerd door: 

• Het Wetenschapsknooppunt en het Kenniscentrum 

Talentontwikkeling Wetenschap & Techniek van de Universiteit 

Utrecht 

De Grote Wetenschapsdag 2018 is ook onderdeel van de Week van de 

Biologie van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). 

Ontwerpteam: Lieke Dekker, Monica Wijers, Esther Slot, Vincent 

Jonker en Maarten Reichwein 

Wetenschappelijke ondersteuning: Helmholtz Instituut 

Video: Nathaniel Pranger, Stefan van der Stigchel, Peer Reichwein 

 

Contact:  

grotewetenschapsdag@uu.nl 

www.uu.nl/grotewetenschapsdag 

 

 


