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Handleiding groep 7/8 
 

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.  

Programma voor groep 7/8 

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

 

Activiteit 1: Video 

Activiteit 2: Angst  

Activiteit 3: Spiegelonderzoek 

Activiteit 4: Kleuronderzoek 
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1. Video 

Kijk als introductie op de dag 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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2.  Angst 

De wetenschappers bij het Helmholtz Instituut doen ook onderzoek naar 

angst. Als je ergens bang voor bent, 

gebeurt er namelijk van alles in je 

hersenen. Een bepaald stukje van je 

brein, de amygdala, zorgt er onder 

andere voor dat je emoties kan voelen 

en je gedrag daar op aanpast. Angst 

hoort daar ook bij.  

 

Op het plaatje zie je waar de amygdala 

in de hersenen zit. Op het plaatje zie je 

een doorsnede van het brein: links is de 

voorkant van je hoofd, rechts de achterkant van je hoofd. Je vindt de 

afbeelding ook digitaal op de website. 

 

Introductie angst 

Kijk de video “Katten vs. komkommers” (3:26). Je vindt de video op de 

website onder Lesmateriaal. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

De volgende vragen kan je klassikaal bespreken, de leerlingen in groepjes 
laten overleggen, of zelf een werkvorm verzinnen. 

 

Vraag: In de video zie je dat katten bang zijn voor komkommers.  

Hoe zou dat komen? Hebben de leerlingen een idee?  

Wetenschappers weten het niet helemaal zeker, maar het zou kunnen dat 

katten denken dat het slangen of andere roofdieren zijn (een natuurlijke 

vijand). Ook mogelijk is dat de katten gewoon schrikken van een onverwacht 

voorwerp achter zich.  
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Wil je daar meer over lezen? Kijk dan op de website bij Lesmateriaal. 

Vraag: Mensen kennen natuurlijk ook angst. Hoe reageren wij op 

enge dingen? Wat gebeurt er dan met ons hoofd, in onze hersenen, 

in ons lichaam?  

Bespreek dit kort. 

 

Vraag: Hebben we dat eigenlijk al als we geboren worden, of leren 

we aan waar we bang voor zijn? Wat denken de leerlingen?  

 

En hoe zou dat met de katten en de komkommers zitten? Is dat 

aangeboren of aangeleerd?  

Bespreek dit kort, een ‘definitief antwoord’ is nog niet nodig. 

 

 

Activiteit: Bang-zijn-voor-muur maken 

 

Wat gaan we doen? 

In deze activiteit leren leerlingen dat onze hersenen er voor zorgen dat we 

sneller geneigd bang te zijn voor sommige dingen dan voor andere dingen. 

Dat komt omdat angst deels een genetische basis heeft. Ook zijn sommige 

mensen sneller en voor meer dingen bang dan anderen. Met deze genetische 

aanleg worden we geboren. 

 

Klaarzetten 

Uit de envelop 

Grote Wetenschapsdag-post-its 

 

Zelf regelen 

Pen/potlood/stift 

Een plek op de muur of het digibord   

 

1. Vertel de leerlingen dat angst een aangeboren emotie kan zijn, die 

veroorzaakt wordt door de amygdala, een onderdeel van je hersenen. 

Zelfs baby’s hebben al een schrikreactie op bepaalde dingen. Maar: angst 

kan ook worden geconditioneerd, oftewel aangeleerd. 
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2. Laat de leerlingen in stilte voor zichzelf 

op (meerdere) post-its opschrijven 

waar ze bang voor zijn. Zo maken jullie 

samen een “Bang-zijn-voor-muur” in 

de klas. 

 
Kijk zelf even of het nodig is om de 

leerlingen eerst in tweetallen of 

groepjes te laten overleggen, of direct hun post-its op jullie muur te 

plakken.  

 

Tip: je kunt ook het digibord gebruiken om de muur te maken. 

 

3. Kijk samen naar de muur en vraag de leerlingen wat hen opvalt.  

• Hoe komt het dat sommige dingen vaker terugkomen dan andere? 

• Waarom staan er geen ‘bloemen’ of ‘knuffelberen’ tussen?  

• Hoe kan het komen dat we banger zijn voor spinnen dan voor auto’s, 

terwijl auto’s eigenlijk veel gevaarlijker zijn?  

 

4. Laat de leerlingen de post-its groeperen. Doe dit eerst op thema 

(bijvoorbeeld dieren, natuurgeweld zoals onweer en vuur, medici zoals 

tandartsen en dokters).  

 

Vraag: Voor welke groepen angsten hebben we een genetische 

aanleg om bang te zijn, en bij welke groepen wordt de angst 

aangeleerd? Kan het ook allebei? 

Voorbeeld: Een kind dat altijd blij op honden afstapt zal dat veel minder 

gaan doen als een hond een keer hard naar ze geblaft (of zelfs gebeten) 

heeft. Die angst is aangeleerd. Maar als je klein bent kan je wel al bang zijn 

voor het donker. Dat zou wel kunnen komen doordat het een 

aangeboren/genetische basis heeft. In het donker waren mensen vroeger 

immers kwetsbaarder voor roofdieren en ander kwaad.  
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Activiteit: Angst aanleren 

Gedachte-experimenten  

 

Vertel de leerlingen dat jullie net hebben gezien dat angst aangeboren of 

aangeleerd kan zijn.  

 

Dat aanleren kan gaan door middel van associatief leren. Bij een neutraal 

voorwerp of actie krijg je dan een bepaalde enge associatie, waardoor je 

er bang van wordt. Je kan op verschillende manieren zo’n enge associatie 

bij iets krijgen.  

 

Hieronder gaan jullie met drie voorbeelden daarvan aan de slag. 

 

1. Bang door zelf een link te leggen (klassieke conditionering) 

Vraag: Hebben jullie wel eens gehoord van de Pavlov-reactie?  

Vertel je groep over Ivlan Pavlov, die wereldberoemd is geworden door 

een experiment met honden. Elke keer als hij de honden te eten gaf, 

rinkelde hij ook met een belletje. Op een gegeven moment rinkelde hij 

alleen met het belletje. De honden begonnen zonder dat ze eten zagen 

toch te kwijlen: de Pavlov-reactie.  

Zo liet Pavlov zien dat honden kunnen leren om te kwijlen bij het horen 

van een bel, omdat ze een associatie hebben gekregen bij de bel: altijd als 

de bel klinkt krijgen ze ook eten.  

 

Dit heet klassieke conditionering: de meest simpele variant van leren. 

Honden, aapjes, reuzenslakken en mensen leren hierin precies op dezelfde 

manier. En op die manier kan je ook leren om bang voor iets te zijn. 
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Voorbeeld: raakt een peuter met zijn hand een hete kachel aan, dan 

schrikt het kind en zal het hete kachels vermijden in het vervolg. Hoort 

het kind dan toevallig tegelijkertijd de deurbel, dan zal het kind de deurbel 

in het  vervolg associëren met hete kachels en dus schrikken van de 

deurbel. Gelukkig dooft dit ook vanzelf weer uit als blijkt dat de deurbel 

niks te maken heeft met hete kachels. 

 

Vraag: Heeft je groep ook wel eens zoiets meegemaakt?  

Welke angsten op de bang-zijn-voor-muur zijn op deze manier ontstaan? 

  

 

2. Bang door iemand anders (observationeel leren) 

Vertel de groep dat er nog een manier is om bang van iets te 

worden. Hier gaan jullie een gedachte-experiment mee doen. 

 

Gedachte-experiment 

Vraag je leerlingen hun ogen te sluiten en vertel hen het volgende verhaal. 

 

 

 

“Je bent op vakantie en zit met jouw vader, moeder of iemand 

anders die je heel dierbaar is voor de tent. Stel je dit maar even 

voor. Het is heerlijk weer: het zonnetje schijnt op je gezicht en 

je bent lekker ontspannen een boek aan het lezen of muziek aan 

het luisteren.  

 

[Pauzeer weer even zodat de leerlingen zich dit voor kunnen 

stellen] 

 

 Om jullie heen is het stil, je hoort alleen de bomen ritselen.  

 

Dan zie je ineens dat die persoon naast je verstart en links naar 

de bosjes kijkt. “Hoorde jij dat ook?” vraagt diegene. Jij hoorde 

niks, spitst je oren goed en kijkt naar de bosjes, maar ziet en 

hoort nog steeds niks... De persoon naast je spert dan de ogen 

wijd open en slaakt een heel harde gil. 

 

“HELP!!! Een Kariwoetoe! Doe iets!” 
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Vraag: Wat zou er dan met jou gebeuren? Hoe zou je je voelen? 

Wat zou je dan denken? Wat zou je doen? Hoe komt dat? 

Als mens leer je soms ook dat je bang moet zijn voor iets of iemand, 

doordat je ziet dat iemand ánders hier bang op reageert. Vooral moeders 

of vaders hebben hier veel invloed op. Reageert de moeder geschrokken 

als ze een spin op haar arm ontdekt, dan leert het kind dat het bang moet 

zijn voor spinnen.  

 

Wetenschappers noemen dat observationeel leren: leren doordat je naar 

iemand kijkt.  

 

Vraag: Heeft je groep ook wel eens zoiets meegemaakt?  

Welke angsten op de bang-zijn-voor-muur zijn op deze manier ontstaan? 

 

3. Bang door verhalen (verbale conditionering) 

Tot slot kun je ook bang worden voor iets doordat je er verhalen van 

anderen over hoort. Dit heet verbale conditionering. 

 

Lees de leerlingen zonder vooraf iets te vertellen over verbale 

conditionering het volgende verhaal voor over Blauwe Gerrit: een sage 

over een plaaggeest. 

 

Stop met lezen en vraag de leerlingen op schaal van 0-10 aan te geven 

hoe bang ze zouden zijn voor Blauwe Gerrit als die vanavond ineens voor 

hun neus zou staan.  

 

Lees dan verder op de volgende bladzijde. 

 

Blauwe Gerrit 

“Blauwe Gerrit, ook wel Blauwbroek genoemd, ziet eruit als een blauwe 

waas van geheimzinnig licht. Hij is vrijwel op de hele Veluwe bekend. Hij 

springt op verlaten plaatsen en op duistere avonden mensen plotseling 

op de schouders. Hij maakt zich steeds zwaarder, zodat de mensen bekaf 

worden en ze zijn blij als ze eindelijk de bewoonde wereld bereiken. Ook 

duwt hij wandelaars opzij - vooral waar twee wegen of paden elkaar 

kruisen. En hij danst tussen de struiken, alsof hij van de duivel bezeten 

is. Blauwe Gerrit ziet er dan uit als een blauwe waas van geheimzinnig 

licht, dat op en neer gaat.” 
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Vraag je groep nu nog een keer aan te geven hoe bang ze zouden 

zijn als ze Blauwe Gerrit vanavond tegen zouden komen. 

Bespreek de verschillen.  

• Wie gaf de eerste keer een hoger cijfer?  

• Wie gaf juist een lager cijfer?  

• Wie hetzelfde? 

 

Hoe komt dat? 

Dat kan komen door verbale conditionering; iemand heeft je verteld dat 

het eng (of niet eng) is, daardoor word je er banger of minder bang van. 

 

Afsluitende vraag: Zijn alle angsten op de bang-zijn-voor-muur nu 

verklaard? Of kennen de leerlingen misschien nog meer manieren 

waarop je angst kunt aanleren?  

 

Vervolgdiscussie  

Wil je met je leerlingen doorpraten over angst, dan is faalangst een 

interessant onderwerp. Hierbij maakt de amygdala een koppeling tussen 

een gebeurtenis waar je een mislukking ervaarde, zoals het slecht maken 

van een toets, en de emotie (faalangst). Als dat steeds erger wordt, kan dat 

zelfs leiden tot heftige reacties als een black-out. 

 

Op de website vind je een link naar informatie over faalangst, als basis voor 

een gesprek. Hoe ga je om met faalangst, wat kun je eraan doen?  

“Tussen woningen heeft Blauwe Gerrit weinig macht; als natuurwezen 

hoort hij bij de eenzaamheid en de duisternis. Eerlijk gezegd doet Blauwe 

Gerrit zelden of nooit kwaad. Hij vindt het gewoon leuk om te plagen, en 

soms grijpt hij in, als er onrecht dreigt. Over plaaggeesten zoals Blauwe 

Gerrit, in dialect Blaauw Garrit, doen op de Veluwe veel verhalen de ronde. 

 

Bijvoorbeeld over een molenaar, die in plaats van de portie die hem 

normaal toekwam, een veel grotere schep uit de meelzak nam. Opeens 

werd zijn schep zo zwaar als lood, zo zwaar dat hij hem nauwelijks kon 

dragen. Dat was het werk van Blauwe Gerrit. Wel een uur is de molenaar 

aan het tobben geweest, maar hij kreeg de schep niet uit de zak. Plotseling 

hoorde hij gegrinnik. Het was alsof er snel iemand wegliep, maar hij zag 

niets. Toen kon hij de schep weer vrij bewegen.” 
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3. Spiegelonderzoeken 

Introductie  

In een gesprek let je onbewust op de ander en daar reageer je op. Je doet 

de ander na, je knikt, houdt je handen hetzelfde, gaat hetzelfde zitten en 

kijkt hetzelfde. Onderzoekers noemen dit spiegelen. Meestal gaat dit 

onbewust en gemakkelijk. Maar hoe doen we dat eigenlijk, en hoe meet je 

dit?  

Onze hersenen en ons ruggenmerg 

bestaan uit zenuwcellen (neuronen). Je 

ziet zo’n neuron op het plaatje. (Ook 

digitaal op de website). De ene kant van 

het neuron ontvangt signalen van een 

ander neuron. De andere kant geeft de 

signalen door aan de volgende. Zo 

worden er constant allerlei signalen door ons lichaam vervoerd. 

 

Er zijn ook speciale zenuwcellen: spiegelneuronen. Die neuronen registeren 

de bewegingen, lichaamshouding en emoties van iemand waar je naar kijkt. 

Vervolgens bootsen ze dat allemaal na in je eigen brein. Daarom kan het 

zijn dat je de houding of gezichtsuitdrukking van iemand na gaat doen als 

je met hem/haar praat. Ook bij het Helmholtz Instituut van de Universiteit 

Utrecht wordt er onderzoek gedaan naar spiegelneuronen.  

 

Onderzoekers kijken of de spiegelneuronen een rol spelen bij het begrijpen 

en interpreteren van de handelingen van anderen. Ook willen ze weten of 

ze een rol spelen bij het leren van nieuwe vaardigheden door die na te doen 

(imitatie), bij het krijgen van inzicht in denkpatronen van anderen, bij 

emotioneel inlevingsvermogen en taalverwerving. Wil je daar meer over 

lezen? Kijk dan op de website onder Lesmateriaal. 

 

Spiegelonderzoek 

Wat gaan we doen? 

Jullie gaan onderzoeken of jullie de spiegelneuronen aan het werk kunnen 

zien! 

 

Klaarzetten 

Uit de envelop 

Papier met gespreksonderwerpen 
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Zelf regelen 

Papier 

Pen 

Stopwatch of timer 

 

Hoe dan? 

Stuur eerst een derde van jouw groep even de gang op. Het duurt ongeveer 

vijf minuten. 

 

De rest van de groep kijkt de video over spiegelen (1:46 min). Die vind je 

op de website onder Lesmateriaal. 

 

 
 

Vraag de leerlingen naar wat ze hebben gezien.  

Vertel/herhaal daarna dat mensen elkaar vaak nadoen in een gesprek, meer 

en automatischer dan we denken. 

 

Vertel de leerlingen dat ze in de klas kunnen onderzoeken of dat bij hen ook 

zo werkt.  

 

Hoe dan? 

• Deel de in de klas overgebleven groep in tweeën.  

• Nummer de leerlingen binnen hun groep  

(dus begin in beide groepen bij 1). 

• Laat de leerlingen met hetzelfde nummer bij elkaar zitten en taken 

verdelen: wie is verteller, wie observator? 

• Verteller - Gaat straks 5 minuten een gesprek voeren met de 
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leerlingen die nu op de gang staan.  

Observator – Observeert wat er gebeurt: gaan de andere leerlingen 

de vertellers inderdaad nadoen? En hoe dan? Hij/zij schrijft de 

observaties op. 

Let op: De observator mag niet praten tijdens het experiment! 

• Laat nu de leerlingen die op de gang staan naar binnen. Zij gaan elk 

bij een groepje van twee zitten. Het experiment start! 

 

Na vijf minuten: 

• Wat hebben de observatoren gezien? 

Gingen de proefpersonen de verteller nadoen?  

En zo ja, op welke manier?  

Hoe vaak? 

• Hebben ze bijvoorbeeld de volgende dingen gezien:  

-  Gebaren (wijzen, handen op dezelfde manier gebruiken) 

-  Verbaal (meepraten, dezelfde woorden gebruiken) 

-  Emoties (boos, blij, verdrietig) 

En nu jullie! 

Vraag: Hoe kunnen we dit onderzoek verbeteren?  

• Bijvoorbeeld: Hoe weten we zeker dat iedereen op dezelfde manier 

onderzoekt, zodat we de resultaten bij elkaar kunnen leggen? 

• Wat voor meetinstrument hebben we nodig?  

(bijvoorbeeld een scoringskaart op gebaren, verbaal en emoties) 

• Hoe kunnen we dit onderzoek eerlijk doen?  

(Mag de leerling weten waar de observator op let? Hebben jullie 

nieuwe proefpersonen nodig?) 

• Ligt de hoeveelheid spiegelen aan het aan het gesprek?  

Of je elkaar wel of niet kent? 

 

Geef de leerlingen een aantal minuten de tijd om het onderzoek te 

ontwerpen zodat het meetbaar wordt. Herhaal vervolgens het onderzoek en 

bespreek de nieuwe conclusies. 

 

Bespreek de uitkomsten met de hele klas.  

Wat heeft je groep ontdekt?  

Schrijf het onderzoek op de Grote Wetenschapsdag-poster. 
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Activiteit 4: Kleuronderzoek 

 

Als je naar een kleur kijkt, reageren je hersenen daarop. Sommige kleuren 

associëren we ook met bepaalde emoties. Als je een week lang in een zwarte 

kamer zit voel je daar waarschijnlijk wat anders bij dan wanneer je een 

week lang in een gele kamer zit.  

 

Maar hoe groot is die invloed precies? En hoe meet je dat eerlijk? Ook daar 

doen de wetenschappers bij het Helmholtz Instituut onderzoek naar. 

 

Introductie  

In 1979 vond een opmerkelijk experiment plaats in een gevangenis. De 

muren van een paar gevangeniscellen werden roze geverfd. Doel van het 

experiment was om te onderzoeken of kleuren invloed hebben op gedrag. 

Onderzoekers ontdekten dat gevangenen rustiger werden van de roze kleur: 

de spierspanning nam af, de bloeddruk en de hartslag daalden. Gevangenen 

werden rustiger en veel minder agressief na het zien van de roze muren, 

ook al werden ze er maar vijftien minuten aan blootgesteld. 

 

Op de website onder Lesmateriaal vind je een korte video over de roze 

gevangenis (Engelstalig). 
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Kleuronderzoek  

 

Wat gaan we doen? 

Jullie gaan onderzoeken of kleur invloed heeft op hoe je een emotie ervaart. 

 

Klaarzetten 

Uit de envelop 

• Smiley-vel (maak kopieën voor het aantal leerlingen in je groep keer 

drie, zodat je het experiment een aantal keer kan doen). 

 

Zelf regelen 

• A4 papier 

• Pen 

• Stiften of potloden in verschillende kleuren 

 

Hoe dan? 

• Geef elk kind een blad met smileys. 

• Laat de leerlingen de smileys inkleuren met verschillende kleuren. Ze 

mogen niet van elkaar zien welke kleuren ze gebruiken! 

• Als de smileys ingekleurd zijn, geeft elke leerling zijn blad aan iemand 

anders. Daarna geven ze op het formulier aan hoe vrolijk ze de smiley 

is: 5 is het vrolijkst, 1 is het minst vrolijk. 

• Voeg de resultaten samen en maak een overzicht. 
 

 

 

 

 

  

 

En nu jullie! 

Welk vervolgonderzoek kunnen jullie bedenken in het herkennen en 

beoordelen van emoties?  

Voorbeelden: 

• Hoe gaat dit als je gezichten met andere emoties gebruikt? 

• Zit er verschil tussen jongens en meisjes? (deel de groep op en 

herhaal het onderzoek) 

• Beoordelen we emoties anders als we zelf vrolijk zijn? (luister eerst 

naar een grap, maak elkaar aan het lachen en/of kijk een grappig 

filmpje en herhaal de opdracht) 

Vragen achteraf:  

• Welk gezicht vind je het minst vrolijk? 

• Welk gezicht vind je het meest vrolijk?  

• Hoe zou dat komen? 

• Wat kan allemaal van invloed zijn op hoe 

we een emotie beoordelen en herkennen? 
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• Hoe registreren we onze onderzoeksresultaten goed? (Denk samen 

na over hoe je het onderzoek kan verbeteren; maak bijvoorbeeld een 

tabel met de verschillende resultaten) 

 

Bespreek de uitkomsten met de hele klas.  

 Wat heeft je groep ontdekt? 

 Schrijf het onderzoek op de Grote Wetenschapsdag-poster. 

 

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 

 


