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Inleiding  
 ‘Je hersenen zien eruit als een zachte, vochtige, kronkelende massa, ongeveer zo groot als twee gebalde vuisten 

tegen elkaar. Je hersenen zorgen ervoor dat je kunt denken, lachen, onthouden, praten, bewegen, ademhalen 

en nog heel  veel meer. Hoe krijgt een massa van iets meer dan 1 kilogram dit voor elkaar? ‘ 

Voor u ligt een uitdagende lessenserie speciaal voor de derde klas over hersenen en hersenonderzoek. Een 

module waardoor leerlingen kennis maken met natuurwetenschappelijk onderzoek binnen een aantrekkelijk 

context. De module sluit aan bij vernieuwingen in het biologieonderwijs en het vernieuwde 

eindexamenprogramma. En kan ingezet worden als profielkeuze-oriëntatie activiteit.  

Nadat leerlingen zich in de voorbereidende les(sen) op school basiskennis over de hersenen hebben 

verworven, kruipen leerlingen in de rol van hersenonderzoeker en gaan ze tijdens het Itslab EEG hun 

hersenactiviteit of die van een klasgenoot meten in een echt laboratorium op het Sciencepark van de 

Universiteit van Amsterdam. Leerlingen worden gestimuleerd een onderzoekende houding (nieuwsgierig en 

kritisch) aan te nemen en leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen. 

Leerlingen gebruiken het ‘Breinboekje’ als naslagwerk en opdrachtenboek.  

Het lespakket bereidt voor op Biologie en NLT/ANW in de bovenbouw.  

We wensen u veel plezier 

  



 

 
4 

Leerdoelen  
Het doel van het EEG Itslab is havo 3 leerlingen kennis laten maken met hersenonderzoek,  het ontwikkelen van 

onderzoeksvaardigheden
1
 en verdieping van kennis over het zenuwstelsel en de hersenen. Leerlingen oefenen 

met het opzetten en uitvoeren van een hersenonderzoek.  

De volgende onderzoeksvaardigheden komen aan bod: 

 Een onderzoeksvraag maken 

 Een voorspelling doen (hypothese maken) 

 Zorgvuldig meten 

 Gegevens presenteren  

 Gegevens interpreteren en conclusies trekken 
 

Behalve het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden komen de volgende kerndoelen voor de onderbouw 

omtrent gedrag en het zenuwstelsel aan bod
2
. (De doorgestreepte leerdoelen maken geen onderdeel uit van 

het lespakket):  

 Uitleggen dat gedrag wordt bepaald door biologische, psychologische, sociaal-culturele en andere 

oorzaken. 

 Aan de hand van concrete verschijnselen uitleggen hoe zenuwen en hersenen werken en omschrijven hoe 

impulsen worden doorgeven.  

 Uitleggen hoe bewuste en onbewuste reacties verlopen. 

 Benoemen van de relatie en het verschil tussen prikkels en impulsen.    

 Inwendige en uitwendige factoren van gedrag herkennen.   

 Verbanden tussen gedrag en ziekte leggen en hiervoor oplossingen geven. (vwo) 

 

In de bijlage en het Breinboekje zijn de lesdoelen per les verder gespecificeerd. 

 

  

                                                           
1
 http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/leergebieden/menn/nwvaardig/.  

2
 http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-natuur/biologie/inhouden/tussendoelen/   

Bijbehorende eindexamentermen:  

 A2.1 Onderzoeken: De kandidaat kan een vraagstelling in een geselecteerde context analyseren, 
gebruikmakend van relevante begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek 
uitvoeren, en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken. 

 A2.7 Kennisvorming: De kandidaat kan weergeven hoe natuurwetenschappelijke kennis ontstaat, welke 
vragen natuurwetenschappelijke onderzoekers kunnen stellen en hoe ze aan betrouwbare antwoorden 
komen.  

 A2.8 Toepassing van kennis: De kandidaat kan analyseren hoe natuurwetenschappelijke en technische 

kennis wordt toegepast en kan reflecteren op de wisselwerking tussen natuurwetenschap, techniek en 

samenleving. 

 

http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/leergebieden/menn/nwvaardig/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-natuur/biologie/inhouden/tussendoelen/
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Tijdbesteding  
De voorbereiding voor de EEG-dag beslaat ongeveer één a twee lesuur van 50 minuten afhankelijk van de 

voorkennis en niveau van de klas op het gebied van het zenuwstelsel en het doen van onderzoek. De EEG-dag 

bestaat uit ruim één dagdeel (circa vijf uur). In de bijlage zijn lesplannen en PowerPoint opgenomen die als 

leidraad kunnen dienen voor de voorbereidende les. Op bladzijde 5 en 6 volgt een kort overzicht van de 

lessenserie.  

Beoordeling  
Aanbevolen wordt om een cijfer te geven voor het Breinboekje en de presentatie/verslag die leerlingen maken.  

Benodigdheden 
De les bevat een online quiz, waarbij leerlingen een computer of telefoon nodig hebben met internet.  

Route en locatie  
Het Its Lab vindt plaats op de Universiteit van Amsterdam, Science Park 904, 1098 XH Amsterdam. 

Het NS-station Amsterdam Science Park bevindt zich op loopafstand van het FNWI-gebouw. Bus 40 rijdt tussen 

Station Amstel en Station Muiderpoort via het Science Park. Met vijf bushaltes zijn alle gebouwen van het 

Science Park goed bereikbaar 

Contactgevens Itsacademy  
Kijk op www.itsacademy.nl voor meer contactgegevens.   

http://www.itsacademy.nl/
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Wat staat leerlingen te wachten tijdens het EEG Itslab? 
Bij aankomst op het Sciencepark worden leerlingen ontvangen door onderzoeker Tonny Mulder. Kort wordt 

verteld over wat er allemaal in het gebouw/de universiteit gebeurt (met de opmerking dat ook HAVO 

leerlingen uiteindelijk ook best op de universiteit terecht kunnen komen )en een aantal gedragsregels worden 

gemaakt. Dan kan de middag/ochtend beginnen. 

Na een korte rondleiding langs enkele spannende plekken in het gebouw op weg naar de practicumzaal krijgen 

leerlingen een korte interactieve presentatie over hersenen en EEG. Hierbij wordt ingegaan op vragen en 

thema’s die leerlingen van te voren hebben opgestuurd (zie vereiste voorbereiding) en worden lastige 

begrippen, zoals ‘hertz’ en ‘impulsen’ zo nodig nog uitgelegd. Het nut van EEG wordt benadrukt (voorbeelden 

neuromarketing, onderzoeken aandoeningen…onderzoek hoe hersenen werken, aandacht,..)  

De klas krijgt een opdracht om straks hun eigen onderzoek te gaan uitvoeren. Wat voor effect heeft muziek op 

je hersenen? Bij welke muziek kan je je het beste concentreren… Verder krijgen leerlingen een doelgerichte 

uitleg over het gebruik van de apparatuur. Een leerling wordt naar voren gehaald als klassikaal proefpersoon.  

Hierna gaan de leerlingen zelf nadenken over de opzet (onderzoeksvraag en hypothese) van een onderzoekje 

dat ze kunnen uitvoeren. Ze passen de vraag die ze in de les gemaakt hebben aan of verzinnen iets nieuws. 

Voor de pauze leveren ze hun vraag in.  

Na de pauze gaan leerlingen in hun groepje oefenen met verschillende opdrachten: 

Uiteindelijk voeren de leerlingen (onder begeleiding van een student-assistent hun zelf bedachte experiment 

uit. Hierbij leren ze het EEG ‘lezen’ en hier conclusies uit te trekken. 

Aan het einde van de middag/ochtend vertelt ieder groepje kort in een ‘elevator pitch’ van 1 minuut wat ze 

ontdekt hebben. Daarna volgt een klassikale discussie over de resultaten. Wat betekent nu wat je gevonden 

hebt? Het groepje met het beste onderzoek krijgt een kleine prijs.  

U kunt er voor kiezen om leerlingen individueel of in groepjes een verslag, poster, filmpje of presentatie te 

laten maken en deze in een volgende les op school te presenteren/in te leveren. 

Voorbereiding 

Om zoveel mogelijk uit het Itslab EEG te halen, verwachten we dat leerlingen voorbereid op het Sciencepark 

komen. We verwachten dat leerlingen kennis hebben gemaakt met het leerlingenmateriaal (circa 1-2 lesuren 

voorbereiding) uit de voorbereidende les (Breinboekje).  In deze les maken leerlingen een quiz, ontdekken ze 

hoe je een ‘kijkje in het brein’ kunt nemen door middel van EEG en bereiden ze onderzoeksvragen voor. We 

vragen u de resultaten van de quiz en de onderzoeksvragen VOORAF op te sturen naar uw contactpersoon van 

de Its Academy.   

Verwacht wordt dat leerlingen basale kennis hebben over de bouw en werking van hersenen (gedrag, prikkels, 

zintuigen, impulsen, grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam, zenuwcellen) en globaal weten hoe 

natuurlijkwetenschappelijk onderzoek gaat en zelf een goede onderzoeksvraag en hypothese kunnen maken. 

Deze onderwerpen komen in het Breinboekje en de voorbereidende les aan bod. Afhankelijk van de voorkennis 

van de klas kunt u langer of korter bij de stof stil staan.  

Om het EEG Itslab af te sluiten kunt u ervoor kiezen op school een extra verwerkende opdracht te doen. 

Bijvoorbeeld het maken van een poster, presentatie, filmpje, onderzoeksverslag. Om de meetresultaten te 

gebruiken voor een verslag is het belangrijk dat de leerlingen per groepje een USB-stick meenemen om hun 

bestanden op te slaan.  

  



 

 
7 

Voorbereidende Les  
Hieronder volgt een beschrijving van de voorbereidende les. Dit is een voorbeeld. Uiteraard bent u vrij zelf 
langer,  korter of anders bij de stof stil te staan. Belangrijk is dat leerlingen basiskennis over de hersenen 
hebben en een onderzoeksvraag op papier hebben voordat ze op het Sciencepark komen.  
 

Deel 1 

Begin de les met een korte introductie over het brein: ‘Je hersenen (je brein) zien eruit als een zachte, vochtige, 
kronkelende massa, ongeveer zo groot als twee gebalde vuisten tegen elkaar. Je hersenen zorgen ervoor dat je 
kunt denken, lachen, onthouden, praten, bewegen, ademhalen en nog heel  veel meer. Hoe krijgt een massa van 
iets meer dan 1 kilogram dit voor elkaar?’  
 
Voer daarna een  onderwijsleergesprek:  wat weten leerlingen al over hersenen en wat zouden ze te weten 

willen komen.  

 
Wat weten leerlingen al over hersenen? Stel vragen zoals:  

- Welke hersenaandoeningen ken je? Ken je iemand met ADHD? Epilepsie? Eventueel ervaring van 
leerling in de klas of een filmpje laten zien 

- ‘Waar’ zit die informatie over de laatste S.O biologie opgeslagen in je hoofd? 
- Hoe kan het dat je een verliefd gevoel krijgt? 
- Gooi een balletje de klas in naar een leerling  Hoe kan het dat je zonder nadenken die bal vangt? 
- Haak in op een nieuwsartikel; welke vraag roept dit bij je op? 

 

Geef daarna een oriëntatie (5 min.) op de les en het EEG Itslab. Geef informatie over wat er van leerlingen 

verwacht wordt ('Wat ga je doen?'), over de achtergrond van de opdracht ('Waarom ga je dit doen?') en wat 

het globale leerdoel is ('Waar word je beter in'). Leg dit uit en laat ze het eventueel de inleiding lezen in het 

Breinboekje.  

 

Stel daarna de vraag: ‘Waar ben je benieuwd naar/wat wil je leren over hersenen?’ Laat leerlingen vragen 

opschrijven op een post-it. Vertel dat we deze vragen gaan proberen te beantwoorden komende les en tijdens 

het Itslab. Laat eventueel voorbeelden zien (zie PowerPoint). 

Geef daarna afhankelijk van de voorkennis en vragen van leerlingen een korte presentatie over de hersenen. 

Om straks onderzoek te kunnen doen moeten we natuurlijk wel weten hoe je hersenen in elkaar zitten. Hoe 

kan het toch dat jij bent zo als je bent door die kronkelende massa? Begin bij basisanatomie (grote hersenen, 

kleine hersenen, hersenstam) en zak daarna af naar celniveau (zenuwcellen en impulsen). Laat leerlingen na 

een stukje uitleg vragen maken uit het breinboekje (zie lesplan en PowerPoint). 

Eindig dit deel van les met een korte quiz. Heeft uw zelf al een Socrative account, dan kunt u de quiz via 

http://b.socrative.com/teacher/#import-quiz : SOC #: 3865158  importeren . Anders kunt u eenvoudig 

leerlingen de volgende opdracht geven. Ga naar met je telefoon/tablet/laptop naar Ga naar: 

http://m.socrative.com/ en typ bij  roomnumber in : 661149 

U kunt er ook voor kiezen om de quiz juist in het begin van de te doen en aan de resultaten van de quiz uw les 

in te richten.   

Deel 2 

Nu leerlingen basiskennis hebben over de hersenen is het tijd om verder in te gaan op het onderzoeken van de 

hersenen. Dit gaan leerlingen immers zelf doen tijdens het Itslab. Bespreek voorbeelden van onderzoeken geef 

duidelijk het belang van onderzoek doen aan. Welke voorbeelden van onderzoeken kennen leerlingen? Wat 

weten leerlingen al van onderzoek doen? Wat is een onderzoeker? Vertel kort de geschiedenis van 

hersenonderzoek (zie PowerPoint en verhaal van Gage in bijlage). Eindig bij de moderne technieken zoals fMRI 

en EEG. Vertel heel kort wat EEG is (meet hersenactiviteit, je kan zien of en hoe actief je brein is) en dat 

leerlingen dus zelf onderzoek met EEG gaan doen. 

http://b.socrative.com/teacher/#import-quiz
http://m.socrative.com/
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Laat leerlingen groepje maken of deel zelf groepjes in. Het liefst 4 leerlingen per groepje. Zet leerlingen aan het 

werk, laat ze het Breinboekje goed lezen. Hierin staan tips over het maken van onderzoeksvragen. Voorbeelden 

van mogelijke onderzoeksonderwerpen: verschil in hersenactiviteit bij verschillende prikkels (beeld, 

verschillende soorten muziek, lezen, taakjes maken etc); Verschil tussen leerlingen bijvoorbeeld leerlingen die 

mediteren, leerlingen met ADHD.. 

(invoegen richtlijnen onderzoek, wat kan wel en niet, waarop sturen)  

Bespreek ten slotte praktische zaken over het bezoek aan het Sciencepark.    

Zorg dat er aan het einde van de les een overzicht is van de groepjes met hun onderzoekvragen. Email dit 

overzicht naar uw contactpersoon van de  Its Academy.  

Tips:  

- Laat echte hersenen (op sterk water) zien aan het begin van de les  

- Laat leerlingen kijken zelf op laptop (huiswerk) of klassikaal uitzending van het Klokhuis (15 minuten) 
over hersenen laten kijken en vragen beantwoorden in het breinboekje waarbij ze vragen maken. 
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2592 .  

- Start de les met een motiverend recent nieuwsartikel of leuk filmpje 

- Geef een korte klassikale uitleg over impulsen. ‘Jullie hebben net gezien dat hersencellen met elkaar 
communiceren via stroomstootjes. Deze stroomstootjes noem je impulsen.’ Gebruik: 
http://www.jellinek.eu/brain/index.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=588&width=672Chr
omeHTML\Shell\Open\Command of 
http://www.bioplek.org/animaties%20onderbouw/zenuweneenv.html om de bouw van een zenuwcel 
en impulsoverdracht uit te leggen.  

- Maak goed het verschil tussen prikkel (komt van buiten) en impuls (elektrisch signaal van cel tot cel) 
duidelijk 

- Gebruik leuke weetje van de hersenstichting: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-
hersenen/hersenweetjes  en hersenaandoeningen: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-
hersenen/hersenaandoeningen 

- Laat zien hoe reclamemakers gebruik maken van hersenscans:  
http://www.mt.nl/332/76916/business/8-x-hoe-merken-neuromarketing-
inzetten.html?order=5#slideshow  

- Gebruik de onderzoek leerlijn bij u op school of gebruik http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/.  

-  (tips van docenten van de proefklassen goed verzamelen)  
 

Afsluitende les 
Voer een onderwijsleergesprek over het Itslab. Zijn er nog vragen/opmerkingen/leuke foto’s?  

- Laat leerlingen eventueel hun verslag inleveren/aan hun verslag werken 

- Geef een eenvoudige conceptmap opdracht
3
 om te testen wat leerlingen hebben opgepikt (zie bijlage)  

- Laat leerlingen een korte vragenlijst invullen (tijdens de pilot of direct na afloop van de EEG middag. 
Nadeel daarvan is dat leerlingen dan naar huis willen, wellicht eerder sociaal wenselijk antwoorden 
geven en het afraffelen)   

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Zie https://www.leraar24.nl/dossier/909/conceptmappen voor meer informatie over het gebruik van conceptmaps 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2592
http://www.jellinek.eu/brain/index.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=588&width=672ChromeHTML/Shell/Open/Command
http://www.jellinek.eu/brain/index.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=588&width=672ChromeHTML/Shell/Open/Command
http://www.bioplek.org/animaties%20onderbouw/zenuweneenv.html
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenweetjes
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenweetjes
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen
http://www.mt.nl/332/76916/business/8-x-hoe-merken-neuromarketing-inzetten.html?order=5#slideshow
http://www.mt.nl/332/76916/business/8-x-hoe-merken-neuromarketing-inzetten.html?order=5#slideshow
http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/
https://www.leraar24.nl/dossier/909/conceptmappen
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Bijlage 1. Het verhaal van Phineas Gage  

Op 13 september 1848 raakte de Amerikaan Phineas Gage betrokken bij een bizar ongeluk. Hij was aan het werk bij de 

aanleg van treinrails, toen een lading explosieven per ongeluk tot ontploffing kwam. Een ijzeren staaf met een diameter van 

3 centimeter en een lengte van 1 meter boorde zich met grote snelheid via zijn linkerwang omhoog door zijn hersenen (zie 

de reconstructie hiernaast). Tot verbazing van iedereen overleefde Phineas het ongeluk. Twee maanden later was hij zelfs 

voldoende hersteld om weer aan het werk te gaan. Phineas moest het helaas met één oog minder doen, maar verder leek 

het erop alsof de schade die zijn hersenen hadden opgelopen weinig invloed hadden op zijn functioneren. 

Na verloop van tijd bleek echter dat er wel veranderingen waren in de persoonlijkheid van Phineas. Vóór het ongeluk stond 

Phineas bekend als een rustig en vredelievend mens. Na zijn ongeluk zou hij (althans volgens sommige bronnen) een 

ongeduldig en opvliegend karakter hebben gehad. Blijkbaar ligt onze persoonlijkheid voor een deel vast in onze hersenen. 

Phineas overleed in 1860 aan zware epileptische aanvallen. 

Sinds Phineas Gage zijn er veel meer gevallen bekend van mensen door een ongeluk of ziekte schade oplopen aan hun 

hersenen, en daardoor bepaalde dingen niet meer kunnen of ander gedrag gaan vertonen. Dat is natuurlijk vreselijk voor de 

patiënten en hun omgeving. Maar hersenonderzoekers kunnen van dit soort 'onbedoelde experimenten' juist veel leren 

over wat de hersenen allemaal doen en kunnen.  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phineas_Gage
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Bijlage 2. Conceptmap opdracht afsluitende les 
 

Wat hebben de volgende begrippen met elkaar te maken? Wat heb je geleerd over deze begrippen? Teken een 
‘conceptmap’ met de onderstaande begrippen. Een conceptmap is een netwerk van begrippen. Je laat zien wat 
begrippen met elkaar te maken hebben.  

1. Werk op een lege bladzijde  
2. Zet om ieder begrip een cirkel en verbind de begrippen die met elkaar te maken hebben met pijlen.  
3. Zet bij de pijl wat de twee begrippen met elkaar te maken hebben. Een voorbeeld van een begin van 

de conceptmap is alvast gemaakt.  

Hersenen, EEG, Prikkels, Aandacht, Zintuigen, Zenuwcellen, Impuls, Frontale hersenkwab , 
Onderzoeken, alfa golven, bèta golven  

 

 

 

 

  

Worden 

opgevangen door 

Prikkels 
Zintuigen 

 

Zenuwcellen 
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Bijlage 3. Overzicht leerdoelen  
 

Voorbereidende les:  

 Je kan globaal de functies van de kleine hersenen, grote hersenen en hersenstam benoemen 

 je kan uitleggen dat hersenencellen met elkaar communiceren door elektrische stroompjes (impulsen) 

 Je kan in een tekening onderdelen van een zenuwcel benoemen  

 Je kan voorbeelden noemen van hersenaandoeningen (ADHD, epilepsie, Alzheimer, …)  

 Je kan uitleggen welke stappen je neemt als je onderzoek doet 

 Je kan goede onderzoeksvragen en hypotheses maken 
 

Itslab EEG: 

 Je kan globaal uitleggen hoe je met EEG hersenactiviteit kunt meten  

 Je kan het verschil herkennen tussen β golven (actief) en α golven (rust) 

 Je kan een onderzoeksvraag en hypothese maken 

 Je kan een onderzoek met EEG uitvoeren  

 Je kan het verschil zien op een EEG tussen hersenactiviteit in rust en in actie  

 Je kan een korte presentatie geven over je EEG onderzoek 

 Je kan benoemen wat jullie als klas allemaal ontdekt en geleerd hebben tijdens het EEG practicum 

Afsluitende les: 

 (je kan een verslag/presentatie/…maken )  

 Je kan in een conceptmap laten zien wat: gedrag, prikkels, zintuigen, impulsen, frontale hersenkwab, 
zenuwcel, aandacht en hersenen met elkaar te maken hebben  

 
 

 

 

 


