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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 FILM
In de stop-motion animatiefilm Missing Link vindt 
Britse onderzoeker en avonturier Sir Lionel Frost in de 
Amerikaanse bossen een mysterieus wezen. Dit blijkt de 
missende schakel te zijn tussen de aap en de mens. Het 
wezen krijgt dan ook de toepasselijke naam Link. De twee 
gaan op een zoektocht naar de verloren familie van Link 
maar worden gehinderd door rivaal Lord Piggot-Dunceby. 
Op een speelse manier worden thema’s zoals 
de evolutietheorie en de opkomst van grote 
ontdekkingsreizen behandeld. Daarnaast roept deze film 
de vraag op of de wereld door de mens gevormd wordt, of 
dat wij onszelf vormen naar de wereld.   
 
Missing Link is geschreven en geregisseerd door Chris 
Butler, die sinds 2000 meewerkt aan het ontwikkelen van 
verschillende animatie- en stop-motion films. 
 

 

MISSING LINK 
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

Deze lesbrief is onderdeel van het bezoek aan de 
animatiefilm Missing Link tijdens InScience 2019.  
Met behulp van film laten InScience en Wetenschaps-
knooppunt Radboud Universiteit (WKRU) leerlingen 
kennis maken met wetenschap, de maatschappelijke 
relevantie daarvan en onderzoekend leren. 
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INTRODUCTIE
GROEPSGESPREK VOORAFGAAND AAN DE FILM.  DOEL: LEERLINGEN BEKEND MAKEN MET HET ONDERWERP
TIJD: 15-30 MINUTEN

De leerlingen bekijken straks de animatiefilm Missing Link. Praat met behulp van de vragen hieronder met de klas 
over het maakproces van een stop-motionfilm en de thema’s in de film.

/ Wie weet wat een stop-motion film is, en waar herken je dat aan?
/ Waarom zou een filmregisseur ervoor kiezen om een stop-motion film te maken?
/ Hoeveel foto’s denk je dat er per seconde nodig zijn om een stop-motion film te maken? 
/ De film gaat over een Britse ontdekkingsreiziger genaamd Lionel Frost. Dit is een fictief personage, hij heeft niet 
echt bestaan. Ken je bestaande beroemde ontdekkingsreizigers? Wat hebben die gedaan?  
/ Wat zou je zelf graag willen ontdekken?  
/ Wat weet je al over de evolutietheorie, en de rol van de mens daarin?

Om te zien hoe een stop-motion film gemaakt wordt kunnen jullie dit filmpje kijken over het maken van De 
Boxtrollen. 

VRAGENMUUR MAKEN
DOEL: LEERLINGEN BRENGN 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.

VOORBEREIDENDE OPDRACHT
VERZIN EEN CHIMAERA.  DOEL: NIEUWSGIERIGHEID EN CREATIVITEIT COMBINEREN MET KENNIS OVER ANDERE 
DIERSOORTEN. OEFENEN MET INFORMATIE VERWERKEN IN EEN ENCYCLOPEDIETEKST. TIJD: 30-60 MINUTEN 
BENODIGDHEDEN: PAPIER EN VERSCHILLENDE TEKEN- OF KNUTSELSPULLEN. 

Wanneer een dier een mengsel van twee of meer diersoorten is heet dat een “Chimaera”. Laat jouw leerlingen 
zelf een Chimaera verzinnen. Wat voor dier zouden zij graag ontdekken? Hoe ziet zo’n dier eruit en wat kan het 
allemaal? Laat de leerlingen het dier tekenen en stimuleer ze om een bijpassende naam te bedenken en er een 
encyclopedietekst bij te schrijven. In die tekst wordt uitgelegd waar het dier voorkomt, hoe groot het is, op wat voor 
manier het woont en leeft, wat het eet, hoe het zich gedraagt, etc. 
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CREATIEVE OPDRACHT
EEN STOP-MOTION FILMPJE MAKEN. DOEL: HET ONDERZOEKEN EN TOEPASSEN VAN INFORMATIE BINNEN EEN HISTORISCH 
THEMA. LEERLINGEN KENIS LATEN MAKEN MET DE FILMTECHNIEK STOP-MOTION. TIJD: CA. 1,5 UUR. BENODIGDHEDEN: 
EEN SMARTPHONE OF TABLET OF COMPUTER MET WEBCAM. ENKELE KLEINE OBJECTEN ALS ‘PERSONAGES’ IN DE FILM 
(VOORBEELDEN: GUM, SLEUTELHANGER OF LEGO-POPPETJE) EEN DECOR OP A4 FORMAAT.

Verdeel de klas in kleine groepjes. Als er een telefoon of tablet gebruikt wordt, download dan de app Stop Motion 
Studio. Hiermee kunnen foto’s snel en makkelijk achter elkaar worden gemaakt. De app zet deze daarna om in een 
film. Het is belangrijk dat het opnameapparaat altijd op dezelfde plek stil blijft staan. Op een computer kan het 
programma Monkeyjam gebruikt worden. 

Laat de leerlingen kiezen uit de volgende historische thema’s: de eerste spoorlijn in Nederland (1839), Darwins 
evolutietheorie (1859), of de eerste toeristische wereldreis van Thomas Cook (1872). 

Vraag de leerlingen onderzoek te doen naar het gekozen thema en een kort verhaal te schrijven, dat is het script van 
de film. Naast het script wordt een lijst opgesteld met de hoeveelheid verschillende personages en decorstukken 
die nodig zijn. De belangrijkste scènes van de film verwerken ze in een storyboard. Een storyboard is een soort 
stripverhaal waarbij alle shots van een film getekend worden. Let op de compositie: Wat komt er in beeld? Wat staat 
er vooraan, en gebeurt er ook iets op de achtergrond? Benadruk dat het verhaal beter simpel kan zijn en duidelijk 
voor de kijker dan heel ingewikkeld en daardoor onduidelijk. 

Wanneer het voorbereidende werk gedaan is, is het tijd om met Stop Motion Studio de film te maken. Heb je nog geen 
ervaring met het maken van stop-motion filmpjes met je klas? Kijk dan eens op deze website.

NA HET FILMBEZOEK 
 / In welke tijd denk je dat deze film zich afspeelt? 

Waaraan kan je dat zien? 
 / Lionel heeft heel veel verschillende soorten 

ontdekkingen in zijn kantoor staan, welke zijn je 
opgevallen? 
 / Hoe denk je dat de mens in de toekomst verder 

evolueert? 
 / Wanneer hoor je bij iemand? Als je van dezelfde soort 

bent of als je het goed met de ander kunt vinden? 
 / Volgens Lord Piggot-Dunceby zijn wij de mensen die 

de wereld maken, maar volgens Lionel vormen wij ons 
juist naar onze omgeving. Met wie ben jij het eens, en 
waarom? 
 / Welke soorten voertuigen gebruiken Link en Lionel 

en waarom? 
 / Teken op een  wereldkaart de route die Lionel in de 

film heeft afgelegd. Hoe lang denk je dat hij daar over 
heeft gedaan?  

FILMBEZOEK
In LUX bekijken de leerlingen Missing Link. Ook gaan ze 
met een wetenschapper in gesprek over de thema’s in 
de film. 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. 
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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 zijn ontstaan. 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. 

PROJECT ONDERZOEKEND LEREN

Als je iets voelt en je weet niet wat het is, gaat je hartslag dan sneller dan wanneer je iets voelt en je weet wel wat 
het is?
Tijdens dit proefje steken proefpersonen hun hand in een voeldoos waarin bijvoorbeeld een tennisbal of een knuffel zit. 
In het ene geval weten ze van tevoren al wat er in de doos zit, in het andere geval niet. Wanneer gaat de hartslag van de 
proefpersoon sneller (voor dit onderzoek is een uitgewerkt onderzoeksplan beschikbaar)?

Wat zorgt ervoor dat je iets als een spannend avontuur ervaart?
In dit onderzoek stellen leerlingen elkaar de vraag: “Wat is het spannendste avontuur dat jij ooit hebt meegemaakt?” 
Vervolgens bespreken ze de antwoorden na in een groepje. Valt er iets op, zijn er overeenkomsten tussen de verhalen, 
zoals bijvoorbeeld de plaats waar het verhaal zich afspeelt, wie er verder bij het avontuur betrokken was en of je van 
tevoren al wist of het avontuur goed zou aflopen? 

Wat is moeilijker, raden wat iets is door eraan te ruiken of door ervan te proeven?
Leerlingen nemen verschillende soorten voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld kaas, oregano en citroen. In het ene 
geval laten ze hun proefpersonen raden wat het is door er, geblinddoekt, aan te ruiken. In het andere geval door eraan 
te voelen. Is er een verschil in hoe vaak proefpersonen goed geraden hadden om welk voedsel het ging? 

VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSVRAGEN
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Als je iets voelt en je weet niet wat het is, gaat je hartslag dan sneller dan wanneer je iets voelt en je weet 
wel wat het is?

ONDERZOEKSPLAN VAN: 

1.  WAT IS ONZE ONDERZOEKSVRAAG?

2. WAT IS VOLGENS ONS HET ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAAG? EN 
WAAROM DENKEN WE DAT? 

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

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

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

We maken twee voeldozen. In de ene voeldoos stoppen we een tennisbal en in de andere een knuffel. 
Vervolgens vragen we onze proefpersonen om hun hand in de voeldoos te stoppen. 

• Bij de voeldoos met de knuffel vertellen we niet wat er in de doos zit
• Bij de voeldoos met de tennisbal vertellen we wel wat er in de doos zit

We laten de proefpersonen hun hand ongeveer 10 seconden in de doos houden. Direct nadat ze hun hand uit 
de doos hebben gehaald, meten we hun hartslag.

3. HOE GAAN WE DIT ONDERZOEKEN? 

4. WAT MOET IN HET ONDERZOEK HETZELFDE BLIJVEN EN WAT VERANDERT 
(EERLIJK ONDERZOEK)? 

We schrijven onze antwoorden op in een tabel zoals die opde volgende pagina staat. Vervolgens berekenen we 
het gemiddelde van de hartslagen en vergelijken deze met elkaar.

5. HOE SCHRIJVEN WE DE RESULTATEN OP TIJDENS HET UITVOEREN VAN HET 
ONDERZOEK?

Hetzelfde: de twee voeldozen en hun inhoud en de proefpersoon die in beide dozen voelt
Anders: of we vertellen wat er in de voeldoos zit
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7. SCHRIJF HIERONDER IN STAPPEN OP WANNEER JULLIE WAT GAAN DOEN. 
SCHRIJF ER OOK BIJ WIE HET GAAT DOEN.

• Voeldoos       • Tennisbal
• Knuffel      • Hartslagmeter of hartslagmeter-app
• Stopwatch      • Proefpersonen
• Tabel en pen om resultaten mee op te schrijven  • Eventueel: rekenmachine

Toestemming nodig van: van onze proefpersonen, indien tijdens schootijd van juf/meester 
om weg te mogen uit de les en mee te mogen doen met het experiment

6. WELKE HULP EN MATERIALEN HEBBEN WE NODIG? HEBBEN WE VAN 
IEMAND TOESTEMMING NODIG?

Proefpersoon Hartslag als je weet wat in voeldoos 
zit

Hartslag als je NIET weet wat in 
voeldoos zit

Peter

Sofia

...

Gemiddelde:

Taak Wie? Wanneer? Waar?

Hartslagmeter of hartslagmeter-app, 
dozen, knuffel en tennisbal verzamelen

Thuis/in de klas

Voeldozen maken In de klas

Proefpersonen instructies geven

Bijhouden dat proefpersonen voor 10 
seconden hun hand in de doos houden

Hartslag meten In de klas

Resultaten opschrijven in de tabel

Gemiddelde berekenen en conclusies 
trekken

COLOFON | Auteur: Linda Boos (InScience), Miriam de Boer (WKRU)    Redactie: Susanne Beckers & Romy Holweg (InScience), Sanne Dekker (WKRU)      Ontwerp: 
Studio Another Day 

WKRU. Gebruik van dit materiaal: Creative Commons ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ (CC BY-NC-SA 4.0). Zie: www.wkru.nl/materialen/
gebruik-materialen/
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