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ONDERZOEKEND 
LEREN
Dit lesmateriaal is een samenwerking van InScience
en 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
De film Coco gaat over Miguel, een jongen uit Mexico die 
graag gitaar speelt. Heel zijn familie is schoenmaker 
en muziek is er taboe. De over-overgrootopa van Miguel 
verliet zijn familie namelijk om de muziek na te streven.  
In de film bereidt de familie zich voor op het Mexicaanse 
Dodenfeest, waar de dode familieleden vereerd worden. 
Iedereen wordt vereerd behalve de over-overgrootopa, 
omdat hij de famile verlaten heeft. Intussen mist de 
overgrootoma van Miguel haar vader wel ontzettend. 
Miguel staat voor de keuze of hij voor zijn familie moet 
kiezen of voor de muziek.

Deze lesbrief is onderdeel van het bezoek aan de 
film Coco tijdens InScience 2021. Met behulp van film 
laten InScience en Wetenschapsknooppunt Radboud 
Universiteit (WKRU) leerlingen kennis maken met 
wetenschap, de maatschappelijke relevantie daarvan 
en onderzoekend leren.                                               

FILM
COCO
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

INTRODUCTIE
In de film speelt muziek een grote rol. Dit zijn enkele 
vragen die je de klas zou kunnen stellen:

/ Luister jij graag muziek?
/ Speel jij een instrument en wat voel je als je dat 
instrument bespeelt? 
/ Wie heeft de film al gezien? Wat vond je er toen van? 
/ Wat verwacht je van de film? 
/ Wat weet je al van het Mexicaanse Dodenfeest? 

WIST JE 
DAT?

 / Het Mexic!!ns Dodenfeest echt best!!t?
 / Het festiv!l elk j!!r in november pl!!tsvindt?
 / Mensen geloven d!t de zielen v!n de overledenen 

d!n terugkeren op !!rde?
 / De gr!ven v!n de overledenen tijdens het 

Dodenfeest extr! mooi versierd worden?
 / Er veel schedels !!ngebr!cht worden !ls 

symbool, die zie je ook in de film terug?
 / Er !lt!ren in huis worden gebouwd met onder 
!ndere foto’s v!n overleden f!milieleden?

https://www.insciencefestival.nl/nl/onderwijs/
http://www.wkru.nl
https://www.wetenschapdeklasin.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.

OPDRACHT VOORAF: FAMILIESLINGER
DOEL: LEERLINGEN ZIJN OP EEN CREATIEVE MANIER BEZIG MET HUN EIGEN FAMILIEGESCHIEDENIS.

TIJD: MINSTENS 30 MINUTEN.
In de eerste beelden van de film wordt het familieverhaal van Miguel uitgelegd aan de hand van een slinger 
met verschillende vlaggen. Bekijk deze scene via youtube. Je kunt automatisch ondertitelen aanzetten, maar 
het is vooral de bedoeling dat de leerlingen zien hoe met de beelden het verhaal wordt verteld. Geef nu de 
leerlingen de opdracht om zelf een familieslinger te maken. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in hun 
familiegeschiedenis? En hoe kun je dat in 1 beeld duidelijk maken? Laat de leerlingen dit tekenen en eventueel 
uitprikken met een prikpen, zodat je dezelfde stijl vlaggetjes krijgt als in de film.

https://www.youtube.com/watch?v=t19T-F0LGZk


NA HET 
FILMBEZOEK 

CREATIEVE 
OPDRACHT

Na het bezoeken van de films kun je het bezoek 
nabespreken aan de hand van onderstaande vragen.

/ Wat viel je op aan de film?
/ Waar zou jij voor kiezen als je Miguel was, voor je 
familie of je passie?
/ Wat is volgens jou het verschil tussen dood zijn en 
vergeten zijn?
/ Was je verrast door de plottwists in de film? Hoe 
werd je op het verkeerde been gezet?
/ Wat heb je geleerd door de film? 

In de film komen verschillende fantasiedieren voor, 
zoals de hond en de draken op het einde. Met welke 
dieren hebben de leerlingen een sterke connectie? 
Welke verschillende dieren passen bij hen? Geef ze de 
opdracht om zelf een fantasiedier te ontwerpen dat in 
de wereld van Coco rond zou kunnen lopen. Stimuleer 
de leerlingen om spannende combinaties te maken en 
felle kleuren te gebruiken in hun ontwerp. Bespreek 
na afloop welke dieren de leerlingen hebben gekozen 
en waarom ze deze keuze hebben gemaakt. 

ONDERZOEK IN DE KLAS
Het is leerzaam en leuk voor de leerlingen om naar aanleiding van het filmbezoek een klein eigen onderzoek 
uit te voeren. Dit kun je na het filmbezoek samen met de leerlingen voorbereiden. Wat zouden de leerlingen 
willen onderzoeken? Waar zijn ze nieuwsgierig naar? Onderstaande voorbeelden van onderzoeksvragen geven 
inspiratie voor het onderzoek door leerlingen. Je kunt ervoor kiezen om één of meerdere van deze vragen 
te kiezen en het onderzoek uit te voeren zoals het hieronder beschreven staat. Nog leuker is het natuurlijk 
als jullie eigen vragen van leerlingen kunnen gaan onderzoeken, bijvoorbeeld een aantal vragen die op 
de vragenmuur verzameld zijn. Dat vraagt wel wat meer ervaring of voorbereiding. Op de website van het 
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit staan materialen die kunnen helpen bij het formuleren van een 
goede onderzoeksvraag en het bedenken van een 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. Als het onderzoek is uitgevoerd en leerlingen antwoord op hun vraag hebben gevonden, bedenken 
leerlingen een creatieve manier om hun onderzoek te presenteren. Bespreek naar aanleiding daarvan met de 
klas: Wat hebben we geleerd? Welke (nieuwe) vragen zijn ontstaan? Zouden we dezelfde resultaten vinden als we 
het onderzoek nog eens zouden doen? Hoe zouden we het onderzoek een volgende keer anders aanpakken?
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In het filmhuis bekijken de leerlingen Coco. 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.

FILMBEZOEK

https://www.wetenschapdeklasin.nl/
https://www.wetenschapdeklasin.nl/leidraad
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VOORBEELDEN VAN 
ONDERZOEKSVRAGEN
Op wie lijk jij het meest? 
De film gaat over de familie van Miguel. In deze activiteit gaan leerlingen onderzoeken in hoeverre ze op hun 
familie lijken. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat je maar op een paar eigenschappen hoeft te letten om te 
merken dat je anders bent dan je buurman of buurvrouw: je bent uniek! Toch zeggen we allemaal wel eens: 
‘dat heb ik van mijn vader of van mijn oma’. In deze onderzoeksactiviteit ontdekken leerlingen dat bepaalde 
eigenschappen vaker in de familie voorkomen in vergelijking met andere eigenschappen. Kies samen met 
de leerlingen minimaal vijf eigenschappen (bijvoorbeeld oogkleur, haarkleur, vaste of losse oorlellen, links- 
of rechtshandig, kuiltje in de kin) waarvan ze willen weten of het in hun familie voorkomt. Verzamel alle 
antwoorden in een tabel: in de eerste kolom schrijf je de eigenschappen, in de kolommen daarna de naam van 
de familieleden. Stimuleer de leerlingen om van zo veel mogelijk broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, of zelfs ooms/
tantes/ neefjes/ nichtjes, de eigenschappen in te vullen. Omcirkel van iedereen de eigenschap die hetzelfde is als 
bij jou (bijvoorbeeld als je zwart haar hebt dan krijgt iedereen met zwart haar een cirkel om het woord zwart) en 
tel het aantal omcirkelde eigenschappen van ieder familielid bij elkaar op: degene met de meeste cirkels lijkt het 
meest op jou. Op wie lijk je het meest?         
Wil je meer over dit onderwerp weten? Duik dan in het project ‘DNA’

Wat is de invloed van muziek op je hartslag?
Muziek speelt een grote rol in de film. In deze onderzoeksactiviteit onderzoeken leerlingen de invloed die 
rustige en drukke muziek heeft op hun hartslag. Kan muziek je helpen om rustiger te worden? Ze kunnen 
dit in tweetallen uitvoeren: de ene leerling is proefpersoon, de andere de proefleider. De proefleider is 
verantwoordelijk voor het meten van de hartslag van de proefpersoon. Dat doe je als volgt: de proefpersoon 
moet eerst een minuut stil zitten. Daarna meet de proefleider zijn hartslag door op zijn pols of in zijn nek de 
hartslag te voelen en die 30 seconden lang te tellen. De leraar geeft klassikaal de 30 seconden aan. Aan de 
hand hiervan kan de hartslag per minuut worden uitgerekend. Deze wordt genoteerd. Daarna laat de leraar de 
tweetallen klassikaal een minuut naar rustige muziek luisteren, waarna de proefleider opnieuw de hartslag 
van de proefpersoon meet. De hartslag wordt weer genoteerd. Dan laat de leraar de tweetallen klassikaal een 
minuut naar drukke muziek luisteren, waarna de proefleider de hartslag van de proefpersoon meet. Ook die 
wordt genoteerd. Indien beschikbaar kunnen ook hartslagmeters worden gebruikt. Als de gegevens verzamelt 
zijn, worden de verschillende hartslagen vergeleken. Veranderde de hartslag van de leerlingen nadat ze naar 
rustige en drukke muziek hadden geluisterd in vergelijking met hun hartslag in rust? En voelden ze zich tijdens 
de liedjes ook meer of minder gestrest? Wat zegt dit over het effect dat muziek heeft op stress?
Wil je meer over dit onderwerp weten? Duik dan in het project ‘Stress’

Denken mensen van verschillende leeftijden anders?
Miguel staat op jonge leeftijd voor een moeilijke keuze: kiest hij voor zijn familie of voor de muziek? Het is 
interessant om uit te zoeken of jonge of oudere mensen verschillend denken over dit soort vragen. Leerlingen 
kunnen dit onderzoeken door zo’n dertig (of meer) mensen van verschillende leeftijd te interviewen. Bedenk 
samen een set aan vragen of stellingen, zoals: ‘Het is belangrijk om altijd loyaal te zijn aan je familie’ of ‘Het is 
het meest belangrijk om je eigen passie te volgen’. Zet de vragen op papier en zorg dat leerlingen de antwoorden 
kunnen noteren. Dan kunnen de leerlingen op pad voor hun interviews. Ze kunnen dit doen op straat of bij het 
plaatselijke winkelcentrum, maar ze kunnen ook hun ouders, opa’s en oma’s, of broertjes en zusjes interviewen. 
Belangrijk is dat er genoeg mensen van verschillende leeftijden worden geïnterviewd. Door mensen van 
verschillende leeftijd te interviewen (bijvoorbeeld een groep kinderen, een groep volwassenen en een groep 
ouderen) ontstaat een beeld van hoe verschillend mensen denken. Nadat de interviews zijn gehouden, kunnen 
de leerlingen hun resultaten verwerken in een tabel en eventueel in een grafiek. Trek samen een conclusie: wat 
hebben de leerlingen ontdekt? Het is belangrijk ook te vragen naar hun gedachten over het waarom van deze 
verschillen. Is het enkel vanwege de leeftijd of spelen ook de kennis en de veranderingen in de wereld of cultuur 
om ons heen een rol?
Wil je meer over dit onderwerp weten? Duik dan in het project ‘Wonderkind’

COLOFON | Auteurs: Inge Spoelstra & Susanne Beckers (InScience), Sanne Dekker (WKRU) Ontwerp: studio another day 

https://www.wetenschapdeklasin.nl/activiteiten/dna
https://www.wetenschapdeklasin.nl/activiteiten/stress
https://www.wetenschapdeklasin.nl/activiteiten/het-wonderkind

