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ONDERZOEKEND 
LEREN
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking 
met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 
(WKRU). Het WKRU ondersteunt het werken met 
onderzoekend leren in de klas. Onderzoekend leren 
gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen en 
laat hen van daaruit een eigen onderzoek uitvoeren. 
Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief 
kennis te vergaren en een onderzoekende houding te 
ontwikkelen. Uitgebreide informatie over onderzoekend 
leren is hier te vinden. 

OVER DE 
FILMS
Big Hero 6 sluit aan bij het festivalthema Kunstmatige 
Intelligentie. De Disneyfilm uit 2014 is een warm en 
komisch avontuur over Hiro Hamada, een wonderkind 
dat uitblinkt in robottechnologie. Net als hij wil starten 
aan de universiteit waar zijn broer ook studeert slaat 
het noodlot toe en is het aan Hiro en zijn vrienden om 
hier weer bovenop te komen. Eén van de vrienden die 
Hiro helpt is Bay-Max, een zorgrobot ontworpen door 
Hiro’s broer. 
De film laat de mogelijkheden van robots in onze 
(toekomstige) samenleving zien maar roept ook 
discussie op over het bewaren van de persoonlijkheid 
van je geliefden. In een interactief gesprek met een 
wetenschapper zullen deze thema’s aangestipt worden.  

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van Big Hero 6 
tijdens InScience 2018. 
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. 
Meer informatie  over InScience is te vinden op de 
website van InScience.                                                  

FILM

BIG HERO 6 
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek7/h2-leidraad
http://www.insciencefestival.nl
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VRAGENMUUR MAKEN
Doel: leerlingen brengen in kaart wat ze al weten over het onderwerp en welke vragen ze nog hebben.
Tijd: 5 á 10 minuten per keer

Eén van de manieren om het vragen stellen te waarderen en stimuleren, is een vragenmuur of ‘wat willen we 
weten’-muur te introduceren. Deze muur kun je op verschillende manieren vormgeven, hang bijvoorbeeld twee 
grote vellen papier op de muur met daarop de vragen: ‘Wat willen we weten?’ en ‘Wat weten we al?’. Voorafgaand 
aan het filmbezoek kan in kaart worden gebracht wat de leerlingen al weten en wat ze nog graag zouden 
willen weten over het onderwerp. Laat de leerlingen hun vragen en kennis op post-its schrijven en laat deze 
op de vellen papier plakken. Na het filmbezoek kan de vragenmuur opnieuw bekeken worden: zijn er al vragen 
beantwoord? Als er vragen van de leerlingen beantwoord zijn, dan kunnen de post-its naar de ‘wat weten we al’-
muur verplaatst worden. Zijn er nieuwe vragen? Dit kan opnieuw worden gedaan na de creatieve opdracht en/of 
het onderzoek. Op deze manier brengt de vragenmuur in kaart welke kennis er in de klas is over het onderwerp 
en welke vragen er nog leven. Plak als leraar zelf ook eens enkele vragen op de vragenmuur en laat zo zien dat 
vragen stellen heel natuurlijk is. Meer informatie over een vragenmuur is hier te vinden. 

INTRODUCTIE
Groepsgesprek bij het thema Kunstmatige 
Intelligentie
Doel: leerlingen bekend maken met het onderwerp. 
Tijd: 15-30 minuten

Het begrip Kunstmatige Intelligentie is waarschijnlijk 
nog onbekend voor kinderen. Maar de voorbeelden 
ervan kennen ze waarschijnlijk wel al. Het onderwerp 
biedt veel mogelijkheden voor discussies in de klas en 
onderzoek naar toepassingen en implicaties voor de 
samenleving. 
Bespreek met behulp van de vragen hiernaast met 
de kinderen wat zij verstaan onder Kunstmatige 
Intelligentie, welke waarde zij eraan hechten en hoe wij 
er, volgens hen, mee om zouden moeten gaan. 

VRAGEN
 /  Wat is Kunstmatige Intelligentie? 
 / Wiens ouders hebben een IPhone en kennen Siri? 

Weten jullie wat Siri precies is? 
 / Is een robotstofzuiger een voorbeeld van 

Kunstmatige Intelligentie? En een zelfrijdende auto?
 / Denken jullie dat robots gevoelens kunnen 

hebben? Of is dat allemaal nep? 
 / Denken jullie dat robots slimmer (zullen) zijn dan 

mensen?
 / Een robot is een vorm van Kunstmatige 

Intelligentie. Laat de leerlingen voorbeelden 
opzoeken van robots die nu al gebruikt worden en 
bespreek wat ze hebben gevonden. Hoe worden ze 
bijvoorbeeld ingezet in het onderwijs of in de zorg?

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek7/h2-leidraad
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CREATIEVE OPDRACHT - JOUW 
SUPERKRACHT
Kan voor of na het filmbezoek worden uitgevoerd.
Doel: leerlingen op een andere manier naar het onderwerp te laten kijken, creativiteit stimuleren. 
Tijd: 30 – 150 Minuten

In de film worden Hiro en zijn vrienden superhelden door iets wat ze uitvinden en waar zij onderzoek naar doen. 
GoGo wordt snel door electromagnetische velden en Wasabi heeft zijn laserpak. Baymax wordt ook pas een 
superheld als hij zijn harnas aan heeft. Als jullie een superhelden attribuut mogen ontwerpen, wat zou dat 
dan zijn? Wat kun je goed en kun je versterken door een uitvinding? Of waar weet je veel van en hoe zou dat een 
superhelden wapen kunnen zijn? En wat zou bij je buurman of buurvrouw passen? 

Maak nu een tekening van jezelf als superheld met jouw speciale wapen/pak. Zorg dat meteen duidelijk is als je 
ernaar kijkt hoe het werkt en waarom dit jouw speciale pak/wapen is. Als je bijvoorbeeld van bakken houdt kun je 
een cupcake wapen maken dat de slechterik afleidt met lekkere cupcakes die je wegschiet, waardoor je zelf kunt 
ontsnappen. 
Als er meer tijd is kunnen de leerlingen ook een prototype van het pak of wapen maken met behulp van karton, 
papier maché of piepschuim. 

FILMBEZOEK
Doel: leerlingen via film achtergrondinformatie geven over het onderwerp. 
Tijd: 120 minuten

In LUX bekijken de leerlingen Big Hero 6. Ook gaan ze met een wetenschapper in gesprek over Kunstmatige 
Intelligentie. InScience wil leerlingen kritisch leren kijken, hiervoor is het van belang dat ze worden voorbereid op 
hun filmbezoek. 
Geef de leerlingen mee dat ze na kunnen denken over film als kunstvorm (hoe is de film gemaakt en waarom op 
deze manier?) als communicatiemiddel (wat wil de maker vertellen met de film?) en als informatiebron (wat kun 
je leren van de film?). Leg uit dat een film bijvoorbeeld kan inspelen op je gevoel, je herkent veel, de film komt 
dichtbij. Een film kan juist ook heel afstandelijk zijn, je leert veel nieuwe kennis, maar de film komt niet dichtbij. 
Door hier vooraf met de leerlingen over te praten zullen ze actiever en kritischer kijken. Tijdens het gesprek met de 
wetenschapper is er ook ruimte voor leerlingen om vragen te stellen. Het kan dus nuttig zijn om ze hier vooraf al 
over te laten nadenken. Het kunnen bijvoorbeeld vragen van de vragenmuur zijn waarvan de leerlingen niet direct 
een antwoord konden vinden. Bereid de leerlingen voor met behulp van de vragen hiernaast.
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PROJECT ONDERZOEKEND 
LEREN
Afhankelijk van de hoeveelheid ervaring die jij en je leerlingen al hebben met projecten onderzoekend leren, kun 
je ervoor kiezen om aan het filmbezoek een project onderzoekend leren te koppelen. Als je nog weinig ervaring 
hebt met onderzoekend leren, kun je ervoor kiezen om klassikaal één van de voorbeeldonderzoeksvragen 
uit te voeren. Heb je al meer ervaring, dan kun je leerlingen zelfstandig onderzoek laten uitvoeren. Nadat de 
leerlingen het onderwerp beter hebben leren kennen, kunnen ze zelf hun onderzoek gaan opzetten en uitvoeren. 
Verwijs hierbij terug naar de vragenmuur, kan een vraag omgebouwd worden naar een goede onderzoeksvraag? 
Op de website van het Wetenschapsknooppunt staan materialen die kunnen helpen bij het opzetten van een 
goede onderzoeksvraag en onderzoeksopzet. Uitgebreide informatie over hoe je een project onderzoekend leren 
kunt vormgeven in de klas, kun je vinden in de Leidraad onderzoekend leren van het WKRU. 
Naar aanleiding van de presentaties van de leerlingen kunnen er weer nieuwe vragen ontstaan zijn. Brainstorm 
met de leerlingen over dingen die zij nu nog onduidelijk vinden en kijk of dat het nog nodig is om de leerlingen 
meer onderzoek te laten doen. 

VOOR HET 
FILMBEZOEK

 /  Ben je nieuwsgierig geworden door de film? Zo 
ja, waarnaar? 
 / Vond je het een wetenschappelijke film?
 /  Denken jullie dat een robot zoals Baymax echt 

kan bestaan? Zo nee, zal dat nog lang gaan duren? 
 / Als jullie een robot mochten ontwerpen, 

waarvoor zou het dan dienen en wat zou het allemaal 
kunnen? 
 /  In de film gaat Tadashi, Hiro’s broer dood door 

een ongeluk. Hierdoor is Hiro heel verdrietig en wil 
hij niets meer doen. Baymax en zijn andere vrienden 
helpen hem er weer bovenop. Heeft iemand ook 
zoiets meegemaakt en wat heeft jou geholpen toen 
je verdrietig was? 
 / Kan de vragenmuur worden bijgewerkt na het 

zien van de film en het nagesprek? Welke vragen zijn 
beantwoord en welke vragen zijn erbij gekomen?

 /  Wat is een filmfestival en wie is er weleens naar 
een filmfestival geweest?
 / Wat wordt er bedoeld met een wetenschapsfilm? 

En een wetenschapsfilmfestival? 
 / Heeft iemand de film Big Hero 6 al gezien?
 /  In de film maken Hiro en zijn vrienden hun 

uitvindingen in een lab. Weten jullie wat je allemaal 
in een lab kunt maken? Kennen jullie iemand die in 
een lab werkt?
 / Zouden jullie het leuk vinden als er echte robots 

waren zoals in de film? Of zou je dat eng vinden? En 
waarom dan? 

NA HET 
FILMBEZOEK

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek7/h2-leidraad
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NOG VERDER 
MET HET THEMA
/ Lees meer over Kunstmatige Intelligentie op https://
www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie/ 
/ Deze robot gaf 4 weken les in een klas in Uithoorn
https://www.robotblog.nl/robot-geeft-les-op-
middelbare-school/
/ Op scholengemeenschap Huizermaat in Huizen volgden 
leerlingen een les robotica. https://www.robotblog.nl/
middelbare-school-start-met-module-robotica/
/ Doe mee met een robotbouwwedstrijd, bijvoorbeeld de 
RoboCup Junior: https://www.robotblog.nl/category/
educatie-robotica/ of de First Lefo League: http://
firstlegoleague.nl/
/ Doe proefjes met robots: https://www.sciencebuddies.
org/blog/how-to-do-robotics-at-home-with-your-kids
/ Codeer een lego doolhof: https://researchparent.com/
coding-a-lego-maze/
/ Koop een robot: http://www.robots.nu/tamagotchi/
/ Zelf een robot maken: https://researchparent.com/
learn/technology-engineering/robotics/

VOORBEELDEN VAN 
ONDERZOEKSVRAGEN
Hieronder staan een aantal onderzoeksvragen die horen bij ontdekkingen die gedaan zijn. 

Leven zonder computers - Hoe is het voor kinderen om een dag zonder computer te leven?
In dit experiment gaan kinderen onderzoeken hoe het is om een dag zonder computer (tablet, telefoon, computer, 
x-box etc.) te leven. Ze onderzoeken op welke momenten ze een computer hadden willen gebruiken. Bij deze 
onderzoeksvraag is een uitgewerkt onderzoeksplan beschikbaar, zie bijlage. 

Superkracht van magneten - Welke materialen verstoren de aantrekkingskracht van een magneet? 
In dit onderzoek wordt gekeken vanaf welke afstand een magneet een paperclip aantrekt en hoe je deze afstand 
kan veranderen als je verschillende materialen tussen de paperclip en de magneet houdt. Welk materiaal kan de 
kracht van magneten verstoren? Bij deze onderzoeksvraag is een uitgewerkt onderzoeksplan, zie bijlage. 

Inzetten van robots in het dagelijks leven - Zou een robot een goede leerkracht kunnen zijn, waarom wel / 
waarom niet?
Kinderen onderzoeken middels interviews hoe anderen denken over het vervangen van een leerkracht door een 
robot. Hierbij gaan ze op zoek naar voor- en tegenargumenten. 

Superkrachten - Welke superkrachten zouden wij graag willen bezitten?
Bij dit onderzoek brengen kinderen in kaart welke superkrachten anderen graag zouden willen bezitten, dit 
kunnen ze doen middels een vragenlijst of interview. 

Bespreek na het doen van het onderzoek wat er gedaan zou kunnen worden met de onderzoeksresultaten en wie 
er wat mee zou kunnen.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
Wat is Kunstmatige Intelligentie (KI)?  
Kunstmatige Intelligentie (KI), of Artificiële Intelligentie (AI), zijn programma’s die reageren op aanwezige data 
en op basis daarvan zelfstandig beslissingen maken. Het gaat om het vermogen om zelfstandig te leren en vanuit 
daar beslissingen te nemen. 
Het verschil met menselijke intelligentie is dat KI niet bewust is van de taken die ze uitvoeren. Ze volgen 
algoritmes en herkennen patronen in de data. Algoritmes zijn wiskundige formules die passende data selecteren. 
In feite zijn het ‘regels achter de schermen’. Door te leren van fouten en daardoor aanpassingen maken, boeken ze 
beter resultaat. Dit wordt Machine Learning genoemd. 
Naast programma’s zijn er ook robots die sociale signalen, zoals gezichtsuitdrukkingen van mensen, kunnen lezen 
en daarop reageren. Een robot die bijna identiek is aan de mensen noemen we een cyborg. 

Kunstmatige Intelligentie in het dagelijks leven
Zonder het door te hebben gebruiken we dagelijks al regelmatig KI. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Google. 
Google toont zoekresultaten die zo goed mogelijk aansluiten op jouw verzoeken door algoritmes. Algoritmes 
worden ook gebruikt door chatbots bij bijvoorbeeld Bol.com. Je kunt vragen stellen en op basis van de 
beschikbare data kan de chatbot een passend antwoord produceren. 
Andere voorbeelden van KI zijn robots in fabrieken, sommige karakters in videogames en automatisch 
bestuurbare auto’s. 

Voordelen Kunstmatige Intelligentie
Kunstmatige Intelligentie kan grote voordelen hebben voor de mens. Het kan ons helpen om ons leven 
gemakkelijker en comfortabeler te maken. Denk hierbij aan de herkenning van spraak, beeld en patronen, maar 
ook vertaalmachines en lopende robots. 
De grootste voordelen van KI zullen te zien zijn in de gezondheidszorg. KI kunnen namelijk kleine veranderingen 
en afwijkingen nauwkeuriger waarnemen dan een mens. Op deze manier kunnen ziektes sneller genezen worden. 
Daarbij kan KI gecompliceerde operaties makkelijker uitvoeren door bijvoorbeeld een robotarm. 
Naast praktische voordelen, kan KI ook voor andere doeleinden worden ingezet binnen de gezondheidszorg. 
Robots die sociale signalen herkennen worden gebruikt in bejaardentehuizen om eenzame ouderen te helpen en 
gezelschap te houden. 

Nadelen Kunstmatige Intelligentie
Behalve voordelen kan Kunstmatige Intelligentie ook nadelen hebben. Onze samenleving moet kritisch blijven over 
het denkvermogen en de macht die we daardoor geven aan KI programma’s. Volgens sommige wetenschappers 
zou KI de meest succesvolle uitvinding van de mensheid zijn, maar wellicht ook de laatste. 
Wetenschappers over de hele wereld, waaronder Stephen Hawking, hebben een open brief gepresenteerd 
waarin zij hun zorgen uiten over de gevaren van KI. Zij waarschuwen met name voor wapens die op een gegeven 
moment zelf beslissingen kunnen nemen. Deze wapens zouden dan gevaarlijker zijn dan nucleaire wapens. De 
wetenschappers pleiten voor meer onderzoek naar KI voordat het wordt ingezet. Vooral het aspect van Machine 
Learning moet meer onderzocht worden. Alleen op die manier zullen wij als mensheid controle blijven houden 
over de zelflerende programma’s van KI. 
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VOOR TIPS OVER HET FORMULEREN 
VAN VRAGEN EN HET STIMULEREN 
VAN DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN KUNT U KIJKEN NAAR 
DE FILMPJES OP DE WEBSITE VAN HET 
WETENSCHAPSKNOOPPUNT. 

VOORBEELD UITGEWERKT ONDERZOEKSPLAN
1. Wat is onze onderzoeksvraag? 

 

2. Wat is volgens ons het antwoord op de onderzoeksvraag? En waarom denken we dat? 
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’]

3. Hoe gaan we dit onderzoeken? 
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel mensen moeten we 
het onderzoek doen om echt antwoord te krijgen op de vraag] 

4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)? 

5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …]

Hoe is het voor kinderen om een dag zonder computer te leven? 

......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................ …..........................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

We gaan onderzoeken hoe het is om een dag zonder computer te leven. Eerst spreken we af wat we bedoelen met een 
computer. Is dit ook een tablet, telefoon, x-box, zelfscanner in de winkel, ...? Daarna spreken we met elkaar af op welke dag 
(of dagen) we geen gebruik zullen maken van computers. 

We zorgen dat iedere leerling een logboek krijgt. In het logboek houdt iedere leerling zo nauwkeurig mogelijk bij hoe hun 
dag zonder computers verliep. Op de afgesproken dag schrijven ze in het logboek:
• Waar en wanneer ze de computer wilden gebruiken
• Waarvoor ze de computer wilden gebruiken
• Of het gelukt is om de computer op dat moment niet te gebruiken
• Of ze de computer hebben vervangen door iets anders, en zo ja, waardoor
• Hoe ze zich voelden op het moment dat ze de computer misten

De dag na het experiment beschrijven we ieder voor zich hoe het was om een dag zonder computer te leven. Daarvoor 
gebruiken we de notities uit ons eigen logboek. 

Voor iedereen is hetzelfde: de dag, de afspraak over wat er onder computers verstaan wordt, het logboek en de 
eindopdracht om te beschrijven hoe het was. Wat verandert is dat er geen computers gebruikt worden. We veranderen het 
dus in vergelijking met de situatie zoals die normaal is.

Iedere leerling krijgt een logboek. Het logboek kan er als volgt uitzien:
Vul de tabel hieronder in, iedere keer als je een computer miste.
 

WAAR EN WAN-
NEER MISTE JE DE 
COMPUTER?

WAARVOOR WILDE 
JE DE COMPUTER 
GEBRUIKEN?

IS HET GELUKT OM DE 
COMPUTER NIET TE 
GEBRUIKEN?

KON JE DE COM-
PUTER ERGENS 
DOOR VERVANGEN? 
ZO JA, WAARDOOR?

HOE VOELDE JE JE 
TOEN JE DE COM-
PUTER NIET KON 
GEBRUIKEN?

1

2

3

(http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-modules/module-3/).
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Nodig:  Invulblad logboek Toestemming nodig van: ouders 

TAAK WIE? WANNEER? WAAR?

De leerlingen spreken af wat 
er allemaal onder een comput-
er valt

In de klas

De leerlingen spreken af op 
welke dag ze hun dag zonder 
computer gaan beleven

In de klas

Werkbladen logboek maken, 
uitprinten en uitdelen

Op school

Ervaringen met computerloze 
dag bijhouden in het logboek

Thuis en op shool

De dag na het experiment 
opschrijven hoe het was om 
een dag zonder computers te 
leven.

In de klas

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? Hebben we van iemand toestemming nodig?

7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen. Schrijf er ook bij wie het gaat doen. 

8. Tips
Het onderzoek kan uitdagender gemaakt worden door: 
• Het begrip computer heel breed te maken: in een smart-tv zit ook een computer, in een zelfscanner in de   
                supermarkt zit ook een computer, een smartphone is ook een computer, etc. 
• De leerlingen langer dan een dag te laten ervaren hoe het is om zonder computer te leven, bijvoorbeeld een week.      
 Hoe snel raak je gewend aan het niet hebben van een computer? De leerlingen kunnen dan een werkblad logboek  
 per dag invullen, en kijken of ze de computer gedurende de week minder gaan missen.

Laat leerlingen de volgende dag voor zichzelf opschrijven: Hoe was het voor mij om een dag zonder computer te leven? 
Laat leerlingen kiezen uit:
- Heel makkelijk
- Een beetje makkeiljk
- Een beetje moeilijk
- Heel moeilijk
Laat leerlingen hun keuze onderbouwen met voorbeelden uit hun logboek. Welke inzichten hebben ze opgedaan?

Resultaten verwerken
Breng klassikaal in kaart hoeveel leerlingen het heel makkelijk / een beetje makkelijk / een beetje moeilijk / heel moeilijk 
vonden om een dag zonder computer te leven. Bespreek samen met de klas welke onderbouwingen de leerlingen hadden. 
Een onderbouwing zou kunnen zijn: ik kon bepaalde dingen niet doen zonder computer, of: ik vind het heel leuk om met 
computers bezig te zijn, of: eigenlijk gebruik ik de computer niet graag. Bekijk vervolgens samen of er thema’s/categorieën 
te vinden zijn in de antwoorden die leerlingen hebben gegeven. Je kunt ook kijken hoe vaak een bepaalde onderbouwing 
voorkomt. Hoe kunnen verschillen in ervaring worden verklaard?
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VOOR TIPS OVER HET FORMULEREN 
VAN VRAGEN EN HET STIMULEREN 
VAN DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN KUNT U KIJKEN NAAR 
DE FILMPJES OP DE WEBSITE VAN HET 
WETENSCHAPSKNOOPPUNT. 

VOORBEELD UITGEWERKT ONDERZOEKSPLAN
1. Wat is onze onderzoeksvraag? 

 

2. Wat is volgens ons het antwoord op de onderzoeksvraag? En waarom denken we dat? 
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’]

3. Hoe gaan we dit onderzoeken? 
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel mensen moeten we 
het onderzoek doen om echt antwoord te krijgen op de vraag] 

4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)? 

Welke materialen verstoren de aantrekkingskracht van een magneet?

Bedenk eerst welke materialen je gaat onderzoeken.
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ …..........................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

In dit experiment onderzoeken we vanaf welke afstand een magneet een paperclip aantrekt en hoe deze afstand verandert 
als je verschillende materialen tussen de paperclip en de magneet houdt.

We bedenken eerst welke materialen we voor dit onderzoek gaan gebruiken. Kies voor materialen waarvan je verwacht dat 
ze de aantrekkingskracht van de magneet beïnvloeden. Bijvoorbeeld: glas, een gum, hout, metaal enzovoorts. 

We maken eerst een proefopstelling. Op een vel papier maken we met behulp van een lineaal centimeterstreepjes. 
We leggen de paperclip bij nul. Eerst leggen we de magneet helemaal aan het andere uiteinde van het blad en daarna 
bewegen we hem steeds dichter naar de paperclip toe. Als we zien dat de paperclip beweegt, houden we de magneet stil, 
en noteren bij welk centimeterstreepje hij was toen de paperclip begon te bewegen. 

We voeren het experiment uit in onderzoeksgroepjes van vier. Eén van de onderzoekers beweegt de magneet. De tweede 
onderzoeker houdt de paperclip in de gaten en geeft een signaal zodra deze beweegt. De derde onderzoeker noteert de 
afstand door een streepje te zetten op het blad. De vierde onderzoeker houdt in de gaten of de andere onderzoekers het 
goed doen. 

Als we dit vijf keer hebben gedaan, zodat we er zeker van zijn dat we de juiste afstand weten vanaf waar de magneet 
de paperclip aantrekt, voeren we het experiment opnieuw uit maar dan met een ‘blokkade’ ertussen. Nu houdt de 
vierde onderzoeker één van de gekozen materialen tussen de magneet en de paperclip. Door de magneet langs de 
centimeterstreepjes te bewegen kijken we opnieuw bij welke afstand de magneet de paperclip aantrekt. We schrijven de 
gemeten afstand op. Dit herhalen we opnieuw vijf keer zodat we zeker weten dat de gemeten afstand juist is. Vervolgens 
voeren we het experiment nogmaals vijf keer uit, maar nu houdt de vierde onderzoeker een ander gekozen materiaal 
tussen de magneet en de paperclip. We noteren opnieuw de gemeten afstanden. We herhalen dit voor alle gekozen 
materialen.

Hetzelfde: de paperclip, de magneet, hoe we de magneet houden, de manier waarop we de afstand bepalen 
Anders: wat we tussen de magneet en papercliphouden: niets of gekozen materialen

(http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-modules/module-3/).
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We zetten onze antwoorden in een tabel die er als volgt uitziet: 

WAT? NIETS MATERIAAL 1:

......................

MATERIAAL 2:

......................
Meting 1

Meting 2

Meting 3

.......

Resultaten verwerken
We berekenen het gemiddelde en vergelijken de gemeten afstanden. Wat is het antwoord op onze onderzoeksvraag 
(conclusie)? We bespreken de proef klassikaal na. We vergelijken ons antwoord en onze tabel met de antwoorden en 
tabellen van andere onderzoeksgroepjes. Valt er iets op?

TAAK WIE? WANNEER? WAAR?

Onderzoeksgroepjes maken In de klas

Materialen kiezen In de klas

Tabel maken In de klas

Proefopstelling maken In de klas

Afstand meten met niets er-
tussen, resultaten opschrijven

In de klas

Afstand meten met gekozen 
materiaal ertussen, resultaten 
opschrijven

In de klas

5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …]

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? Hebben we van iemand toestemming nodig?

 

7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen. Schrijf er ook bij wie het gaat doen. 

• Pen en papier om een tabel te maken
• Een vel papier om centimeterstreepjes op te  
 tekenen
• Een lineaal 
• Een (redelijk sterke) magneet

 • Een paperclip
 • Gekozen materialen

COLOFON | Auteurs Vera den Haan (Inscience) & Josje Dinghs (WKRU) Redactie: Susanne Beckers (InScience) & Sanne Dekker (WKRU) Ontwerp: studio another day 
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VOOR TIPS OVER HET FORMULEREN 
VAN VRAGEN EN HET STIMULEREN 
VAN DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN KUNT U KIJKEN NAAR 
DE FILMPJES OP DE WEBSITE VAN HET 
WETENSCHAPSKNOOPPUNT. 

Nijmegen

(http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-modules/module-3/).

