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Leeftijd  
(11 tot 14 jaar 
(of 9-12 jaar als 
aanvullende 

opdracht) 

Totale tijd 
Twee uur, als dit in 
de vorm van een 
workshop wordt 
gegeven.  

Groepsgrootte  
 De workshop kan 
gehouden worden 
voor een klas van 
25-35 kinderen, 
maar je kunt ook 
met kleinere 
groepen werken 

  

Assistentie 
Je hebt een 
assistent nodig als 
de klas in kleinere 
groepen gesplitst 
wordt voor de 
activiteiten 5 en 6.  

 

 

Hoe deze Workshop vorm kreeg  
In juni 1995 won Dr Sue Assinder, die als wetenschappelijk medewerkster op de afdeling Moleculair 

Genetica van de Universiteit van Wales, Bangor, aan celdeling werkte, de eerste BBSRC Science 

Communicator prijs voor haar idee om lagere schoolkinderen kennis te laten maken met DNA met behulp 

van een aantal praktische activiteiten. 

 
Sinds die tijd zijn een aantal elementen verbeterd, zodat de workshopactiviteiten nu gebruikt kunnen worden door 
11-14-jarigen als onderdeel van de biologieles (zie Verband met  het Leerplan op de volgende pag.), en door 
kinderen van 9-12 jaar als aanvullende opdrachten. 
Dit boekje is het eindresultaat. Door Workshop ‘DNA Ontdekken’ leren kinderen: 

de basiskennis van de rol van DNA in de cellen van het menselijk lichaam en leren ze waarderen 

hoe uniek hun eigen DNA recepten zijn, waardoor ze allemaal heel erg verschillend zijn. 

Hoewel dit boekje geschreven is om de leerkracht te helpen met het uitleggen van deze informatie in de vorm van 

een biologieworkshop, staan een aantal van deze opdrachten op ‘zichzelf’ en kunnen desgewenst op elk tijdstip 

ingepast worden.  

Dankbetuiging 

De BBSRC wil iedereen bedanken die aan dit boekje hebben meegeholpen, waaronder de National Centre for 

Biotechnology Education (NCBE) voor hulp en advies, de leraren en leerlingen van Ysgol Y Borth, Menai 

Bridge, Ysgol Y Garnedd, Bangor, Ysgol Tregarth, Bangor, Ysgol Llanfairpwllgwyngyll, Llanfair P.G. voor hun 

hulp bij het uittesten van dit hulpmiddel, Debbie Evans, Hannah Rees, Michelle Hughes and Sue Whittaker, 

voor hun hulp bij het runnen van de pilotprojecten/workshops en Sue Dewar voor de foto's.  



 

Veiligheid Voorop  
Brandspiritus (gebruikt in activiteit 5) is toegestaan als oplosmiddel bij biologielessen 
op de lagere school. Maar let op: het is brandgevaarlijk en mag niet in de buurt van een 
bunsenbrander gebruikt worden!  

Verband met het leerplan  

Dit boekje kan rechtstreeks gebruikt worden voor het leerplan van kinderen van 12-14 
jaar. En om de kennis van 9-12 jarigen te vergroten door middel van een serie 
uitbreidingsactiviteiten. 
 
Het kan tevens gebruikt worden als een bron van aanvullende activiteiten voor 14-16 
jarigen. 
 
De Workshop DNA Ontdekken kan nuttig zijn bij het ondersteunen van wiskunde, het 
hanteren van data en metingen, Informatie technologie, het gebruik van computers om 
informatie op te slaan en terug te halen en het produceren van grafieken. 

 

Inhoud  

 Een korte uitleg van de workshop   

 De activiteiten in detail  

1. Het maken van een Cake 

2. Het ‘Recept voor Leven’  

3. Een inleiding over cellen   

4. DNA – een scheikundig ‘recept’  

5. DNA onderzoeken – het DNA van een ui bekijken 

6. DNA onderzoeken – Cartoonpret  

7. Het levende DNA molecuul  

 Werkbladen   

1. (a - b) Receptenboek (sjablonen)  
2. Huis/mens (sjabloon voor transparant)  
3. (a- c) huis/mens (sjablonen voor transparanten)  
4. Van Cel naar DNA (sjabloon)  

5. Van een broodtrommel een cel maken en van een  

ballon een kern (richtlijnen)  
6. (a - f) De basen van het DNA (sjabloon)  
7. (a - c) DNA-modellen maken (werkbladen voor 

kinderen)  

8. (a - b) Het Recept voor Leven: deel 1 kookboek 

(sjablonen)  

9. Van een ui naar het DNA van de cel 

(sjabloon voor transparant of individueel tekenblad)  

10. DNA van uien (richtlijnen voor de opdracht) 

11. (a - e) Cartoonpret (werkbladen voor kinderen)  

12. Diploma (sjabloon)  

 Extra informatie voor leerkrachten 

 Extra informatie voor ouders 



        

De kinderen worden gesplitst in vier groepen van ongeveer gelijke grootte. Elk kind krijgt 

een button met een A, T, G of C. Ze dragen zo mogelijk verschillende kleuren (4) T-shirts. 
Zet nu een chocolade Swiss Roll op tafel (en geef ze een stukje!). 

Elke groep krijgt nu een doos met ingrediënten voor de cake en wat ‘nep-spulletjes’, en 

hieruit moeten ze de dingen halen die ze nodig hebben. Om ze hierbij te helpen zit er in 

de dozen een kookboek met het recept voor chocolade Swiss Roll (maar ook een aantal 

andere recepten). 

Op deze manier maken ze kennis met het belang om een recept te hebben (met aanwijzingen en informatie), zodat ze precies hetzelfde 
product kunnen maken (in dit geval de cake).  

 

10 minuten  

20 minuten  

Een korte uitleg van de workshop …. 

 
15 minuten  

 

1. Een cake maken 

 

2. Het ‘Recept voor Leven’ 

De kinderen krijgen voorbeelden te zien van een aantal andere cakes uit het boek, zodat ze begrijpen dat die anders zijn omdat ze met 
andere recepten gemaakt zijn. 
Je legt dan uit dat niet alleen cakes er anders uit kunnen zien,  kinderen zijn ook allemaal verschillend. Laat de kinderen dan de 
verschillen tussen drie ‘vrijwilligers’ benoemen (kleur van hun ogen of haar enz). 
Kinderen leren zo dat we allemaal een ‘recept’ hebben, dat bepaalt hoe we eruit zien- ons  ‘Recept voor Leven’.  We zien er allemaal 
anders uit omdat iedereen een ander recept heeft. 
Daarna komt er een vraag- en antwoordspel, waar dat recept zou kunnen zitten en hoe het eruit zou kunnen zien. Leg uit dat het recept 
een speciaal scheikundig stofje is, dat we DNA noemen en dat overal in ons lichaam voorkomt. 

3. Een inleiding over cellen  

De kinderen leren wennen aan het idee dat levende dingen van cellen gemaakt zijn, net als 
een huis van stenen. Met een affiche en eenvoudige modellen wordt vervolgens uitgelegd dat 
elke cel een speciaal ´kamertje´ heeft (de kern), waarin het recept (het speciale scheikundige 
stofje) ligt opgeslagen. 

 



 8. 4. DNA – een scheikundig ‘recept’  

 

 

15 minuten 

25 minuten 

25 minuten  

    

 

 

De structuur van het DNA wordt geïntroduceerd met behulp van een klaarstaand model. Vraag de kinderen om 
de belangrijkste eigenschappen op te noemen (d.w.z. de ‘regels’ A paart met T, G met C – zie  Extra informatie 
voor leerkrachten) en introduceer de namen van de basen. 
Laat de kinderen met een tweede klaarstaand model ontdekken dat de ‘regels’ hetzelfde zijn, maar dat de 
volgorde van de basen verschilt. Gebruik dit om uit te leggen dat DNA hetzelfde werkt als een ´recept´, omdat 
de volgorde van de basen zich gedraagt als een speciale code. We zien er allemaal verschillend uit, omdat ons 
DNA een iets andere basenvolgorde heeft, zodat het  ‘recept’ ook een klein beetje anders is. Als er voldoende 
tijd is, kunnen de kinderen hun eigen kleine DNA modellen maken om nog meer aan dit idee te wennen.  

7. Het levende DNA molecuul  

5. DNA onderzoeken: het DNA van een ui bekijken  

Een flowchart wordt gebruikt om het pad te verduidelijken van de hele ui naar de enkele cel en daarbinnen 
naar de kern. Dit is gekoppeld aan objectglaasjes met uiencellen onder de microscoop. Vraag de kinderen 
om te bedenken hoe ze het DNA uit de cellen zouden kunnen krijgen (b.v. door ze open te breken). Help 
de kinderen daarna met de activiteit Het DNA van een ui bekijken: het maken van de noodzakelijke 
oplossingen en het afwegen, meten en mengen.  

6. DNA onderzoeken: cartoonpret 
 

Deze activiteit moet het idee overbrengen dat DNA het recept voor alle eigenschappen van het menselijk lichaam draagt. Laat de 

kinderen (in kleinere groepjes van 2-3) een cartoon samenstellen van een gezicht door hun neuzen, ogen enz. uit te knippen uit 

zogenaamde ‘identikit’ vellen en deze op een leeg sjabloon te plakken. Aan elke eigenschap moeten ze een DNA ‘recept’ toekennen 

(oftewel erfelijke code). Als het cartoongezicht klaar is, kunnen de kinderen het ‘recept’ opschrijven, hun eigen eigenschap inkleuren en 

een naam geven.  

 
De kinderen vormen paren met een complementaire partner en pakken het juiste paar modelstukken (A, 

T, G of C) die bijvoorbeeld met een paperclip aan elkaar gemaakt kunnen worden. Laat ze twee rijen 

vormen en maak de ruggengraat van het model met een dun touw door kleine gaatjes aan het eind van 

de stukken. Op deze manier eindigt de klas met een eigen DNA molecuul. 

Aan het eind van de workshop is het een leuk idee om elk kind een diploma te geven, waarop staat dat 

hij/zij een cursus in DNA biologie voltooid heeft. 
 



 

 

 

 

De activiteiten in detail 

 

 

 

 

 



 9. 10. 
Overzicht van de activiteit:  
• Vraag de kinderen om de ingrediënten bij elkaar te zoeken die nodig zijn om een 

   cake te maken.  

 

1. Het bereiden 

van een cake 

Benodigdheden:  
 

 4 chocoladecakejes (in 

plakken gesneden om 

aan de kinderen te 

geven).  

 Een jamgebakje.  

 4 dozen met ingrediënten 

voor de cake maar ook 

een paar ‘red herrings’.  

 Werkbladen 1 (a-b) - de 

sjablonen van het 

receptenboek. 

De boodschap moet zijn:  
• Recepten zijn belangrijk om er zeker van te zijn dat ze precies hetzelfde product 

  maken.  

 

Stap 1  

Verdeel de kinderen in vier groepen van ongeveer dezelfde grootte. De 
vier groepen vertegenwoordigen de 4 basen in het DNA (zie Notities voor 
Leraren).Geef elk kind in de eerste groep een sticker met de letter A, die 
staat voor de base Adenine (uitgesproken als adenienne). Doe hetzelfde 
voor de andere groepen – C voor Cytosine (cietosienne); de derde groep 
stickers met de G voor Guanine (guwanienne) en de vierde groep de T 
voor Thymine (tiemienne). U hoeft de kinderen op dit moment niet de 

echte namen van de basen te vertellen.  

 Advies van Sue: Idealiter zou elke groep een 

verschillende kleur T-shirt of sjerp moeten dragen. Dit 

maakt duidelijk bij welke groep een kind behoort - het 

helpt zowel uzelf als de kinderen en geeft de kinderen 

het idee dat ze deel zijn van een team. Het is ook nuttig 

voor de workshop finale (activiteit 7). 

Stap 2  

Begin deze activiteit door de hele groep een chocoladecake 

te laten zien. Geef ieder kind een plakje cake. 

15 minuten 

 

Advies van Sue: chocoladecake is een goede 

keuze – het is goedkoop, makkelijk te krijgen en 

de meeste kinderen vinden het lekker - maar elke 

cake in het receptenboek is goed (kerkbladen 1a 

en b). 
 



Nodig      niet 
                nodig  

 11. 12. 13. 

 

Stap 3  

Geef elke groep een doos met de benodigde ingrediënten om een chocoladecake te 

maken. Stop er ook het receptenboek (werkbladen 1a en b) en wat ‘red herrings’ bij 

zoals een blikje bonen, flesjes ketchup, chocoladesaus enz. 

 

Advies van Sue: sommige groepen zullen zelf bedenken om het receptenboek te 

pakken en meteen het recept voor chocoladecake op te zoeken - andere moeten 

ingefluisterd worden (bv. ‘ hoe zou je kunnen controleren dat je niets vergeten 

bent?’) 

Stap 5  
Feliciteer de groepen die de juiste artikelen bij elkaar hebben gezocht en bediscussieer hoe belangrijk het is om 
een recept te hebben, zodat precies hetzelfde product (in dit geval de chocoladecake) gemaakt kan worden. 
Benadruk het punt dat alle groepen de juiste ingrediënten hebben geselecteerd omdat ze in het receptenboek  in 
hun doos hebben gekeken en dat ze allemaal dezelfde ingrediënten geselecteerd hebben omdat ze allemaal 
hetzelfde recept gebruiken. Gebruik het jamcakeje om te benadrukken dat verschillende recepten tot 
verschillende cakes leiden..  

Een cake bereiden als inleiding tot deze oefening  of als extraatje achteraf 
Als er genoeg tijd is, is het leuk om de kinderen een cake te laten maken met behulp van een recept. In dit 
geval is het misschien verstandig om kleine individuele cakejes te maken zoals de kersenvlaaitjes (?)  uit het 
receptenboek. Het kan gebruikt worden als de basis om het belang van recepten te onderstrepen en dat 
verschillende recepten voor verschillende cakes gebruikt worden. Het is ook nuttig om aan te tonen dat 
materialen onomkeerbaar kunnen veranderen en schept daarnaast de mogelijkheid om de kinderen te laten 
oefenen met wegen, zeven en afmeten..  

 Advies van Sue: Doe in de doos een kuipje kant-en-klaar mix voor het glazuur op de cake 
(vanillebotersuiker (?)) of de ingrediënten die nodig zijn voor de vulling (margarine, vanille-
essence, en glazuur (?)). Als je het laatste  wilt gebruiken, moet je een extra recept voor de 
room (?)  aan het receptenboek toevoegen. U zult de kinderen dan waarschijnlijk op dit extra 
recept moeten wijzen. Het voordeel van het laatste is dat verderop in de workshop de kinderen 
leren dat veel menselijke eigenschappen verschillende recepten vereisen. Je kunt op dat 
moment dan terugverwijzen naar de chocoladecake en het feit benadrukken dat daar toen twee 
recepten voor nodig waren. 

Stap 4  
Vraag elke groep om de ingrediënten te pakken die ze denken nodig te hebben om een chocoladecake te maken, 
die precies hetzelfde is als die ze zojuist gegeten hebben. Geef elke groep ongeveer 5 minuten om een keuze te 

maken en vraag ze dan terug te komen naar het midden van de kamer of klas.  

1. Het bereiden 

van een cake 

(vervolg) 



 14. 15. 16. 
 

Overzicht van de activiteit: 

 Met behulp van vrijwilligers worden de verschillen tussen individuen aanschouwelijk gemaakt 

 Het idee wordt geïntroduceerd dat we een ‘Levensrecept’ bezitten – een speciaal chemisch stofje 
dat DNA heet  

 
De boodschap moet zijn: 

 Mensen zijn verschillend vanwege hun speciale DNA ‘recept’ 

Stap 1  

Herhaal de twee belangrijkste punten uit activiteit 1: 

 Je hebt een recept nodig om een cake te maken 

 voor verschillende cakes zijn verschillende recepten nodig 
 

Wijs er nu op dat we ook verschillen tussen mensen kunnen zien: gebruik ter illustratie drie kinderen uit de groep. 

 

Advies van Sue: het is het makkelijkste om dit te doen met drie vrijwilligers van hetzelfde geslacht - elk met een duidelijk 

fysiek verschil zoals haarkleur. (Hoewel ik in mijn enthousiasme altijd kinderen leek uit te kiezen, die onwaarschijnlijk veel op 

elkaar leken!) 

 

2. Het 

‘Levensrecept’ 

U heeft nodig:  
 

 3 vrijwilligers 

 (3 meisjes of 3 jongens)   

 

Sue's advice: I usually needed to steer them away from focusing on  
what the volunteers were wearing.  

Stap 3  
Herhaal het verhaal tot nu toe: 

 Chocoladecake, jamcakeje, kersenvlaaitje enz zijn allemaal cake. De vrijwilligers zijn 
allemaal mensen en allemaal meisjes (of jongens). 

 De cakes zijn verschillend – (sommige van chocola, sommige met jam, weer anderen 
met kersen) en de meisjes (of jongens) zijn verschillend (sommige zijn blond, anderen 
hebben donker haar). 

 Verschillende typen cake worden gemaakt volgens verschillende recepten  
 
 

10 minuten  

 

Advies van Sue: ik moest er meestal voor zorgen dat ze het niet over de kleren gingen 

hebben van de vrijwilligers 

 

Stap 2  

Vraag de kinderen de verschillen aan te wijzen die ze kunnen zien tussen de vrijwilligers. Voor de hand liggend 

zijn haarkleur en kleur van de ogen, maar zijn nog andere grappige dingen zoals het vermogen om je tong op te 

rollen, wat maar ongeveer de helft van de mensen kan. Vraag de kinderen ook om overeenkomsten aan te wijzen 

zoals ‘ alle vrijwilligers zijn meisjes’; het zijn allemaal mensen.".  



 

Plaats alle kinderen in een cirkel voor een kringgesprek, zodat ze allemaal een eerlijke kans krijgen om iets te zeggen en vraag dan: 
Denk je dat mensen verschillen van elkaar omdat hun lichamen gebouwd zijn met verschillende recepten? 
Denk je dat ieder van ons een recept van binnen heeft dat ons vertelt hoe we groeien en hoe we er uit gaan zien?  

Misschien wil je een boek op de grond gebruiken om de groepsdiscussie die hierop volgt te noteren.  

 

2. Het 

‘Levensrecept’ 

(vervolg) 

 

A: Ja wij hebben een recept in ons. 

Sommig   e groepen dachten dat er een recept in elk mens zou 

moeten zitten, maar konden niet beslissen hoe of wat. In dat geval 

zou ik het met hen eens zijn, zou zeggen: goed gedaan! Daarna zou 

ik hen dezelfde uitleg geven als de ‘nee’ groep.  

A: Nee, we hebben geen recept in ons. 
Ongeveer de helft van de groepen waarmee ik 
gewerkt heb, zeiden dat er geen recept in ons zit. In 
zo'n geval probeerde ik ze op de volgende manier op 
andere gedachten te brengen: 
Een recept hoeft er niet als een boek uit te zien. 
Er zit een recept in je lichaam maar het is een 
speciaal scheikundig recept. 
Dat scheikundige stofje heet DNA. 
We kunnen dat DNA recept het ‘Recept voor het 
Leven’ oftewel Levensrecept noemen (dit schreef ik 
met koeienletters op het bord) 

 

A: Ja en het heet DNA. 

Bij sommige groepen ging een lichtje branden en ze zeiden ja en 

het heet DNA. In dat geval zou ik het met het kind eens zijn, zou 

zeggen: goed gedaan! Daarna zou ik de hele klas laten wennen aan 

het idee dat DNA een speciaal recept is en hen dezelfde uitleg 

geven als de ‘nee’ groep"..  

  

Stap 4 
Stel nu de vraag – “waar in je lichaam zit dat DNA recept?” 
Verwacht verschillende antwoorden. Dit is wat Sue het meest te horen kreeg: 
A: “ overal” 
A: “ in het hart, hersenen” enz. 
A: “ in cellen”:  

 

Neem vier of vijf suggesties en leg uit dat ze allemaal juist zijn: 

DNA zit in elk deel van je lichaam omdat het in elke cel van je lichaam zit.  

Uitbreiding 
Als er tijd is - laat de kinderen op een A4 hun eigenschappen opschrijven (kleur van ogen, haar enz.) en die van andere in de 
groep. Hiervan kun je een histogram maken op papier of op de computer met een programma (bijv. met Excel)..  

Advies van Sue: ik kreeg diverse antwoorden op deze vraag. Hier 
volgt de tactiek die ik gebruikte om de antwoorden van de kinderen 

te behandelen 



 17. 

Overzicht van de activiteit: 

 We leggen uit dat levende wezens van cellen gemaakt zijn door het lichaam met een huis 
te vergelijken. 

 Plaatjes en eenvoudige modellen worden gebruikt om de celstructuur te laten zien 
 

Beoogde boodschap: 

 Levende wezens zijn gemaakt van cellen. 

 Cellen bevatten DNA. 
 

Q. "What do we see if we look inside a house?"  
A: “Veel voorkomende antwoorden zijn: “kamers” (of namen van sommige kamers) 
en “meubels” (dan laat ik ze bedenken dat de meubels in verschillende kamers 
staan). 
V: “Wat zien we allemaal in een menselijk lichaam?”(Gebruik werkblad 3a)  
A: “Bloed, hart” enz. 
Leg werkbad 3b eroverheen. 
V: “ Wat zien we als we goed naar de muren van een huis kijken?” 
A: “Stenen.” 
Leg werkbad 3c eroverheen. 
Als een goed naar het lichaam kijken zien we ‘cellen’. In een huis zitten duizenden 
stenen en je hebt geen apart hulpmiddel nodig om ze te zien. 
Het lichaam heeft ongeveer een miljoen, miljoen cellen. 
V: “Kunnen we cellen met onze eigen ogen zien?” 
A: “We hebben een microscoop nodig.”: 

Je hebt nodig:  
 

 Eén Overhead Transparant (OHT) 

van werkblad 2 of 3 OHT’s van de 

werkbladen 3 (a-c).   
 Fotokopieën van werkblad 4 

(minstens één per groep).   
 Werkblad 5 om een cel van een 

boterhamtrommel te maken en een 

kern van een ballon..  

NB: het is misschien handig om 

deze modellen te maken voordat u 

aan activiteit 3 begint.  

 

Stap 1  

Leg met behulp van de OHTs van werkblad 2 of werkbladen 3 (a-c) uit dat levende wezens van cellen gemaakt 

zijn naar analogie van een huis dat gemaakt is van stenen.  

    20 minuten  

3. Introductie 

Cellen 
Advies van Sue: ik gebruikte OHTs van werkblad 3 (leg de lagen 1 voor 

1 over elkaar) samen met een vraag- en antwoordsessie als volgt: 

Als we genoeg tijd en middelen hebben is dit een ideaal moment 
om de kinderen te laten werken met microscopen (zie activiteit 5 – 
stap 2). -> 



 

3. Introductie 

Cellen 

(vervolg) 

Stap 2 
Leg uit dat elk van onze cellen een apart de ruimte heeft die we de kern noemen waar het “Recept voor 
 het Leven (DNA) is opgeslagen. 
Stap 3 
Stel scherp op de cel met een OHT van werkblad 4 en de modellen die beschreven zijn in werkblad 5 (de cel 
gemaakt van een broodtrommel en de ballon als kern). 
Bespreek de verschillende delen van een cel geeft de kinderen de ruimte om een broodtrommel te onderzoeken 
(de buitenkant van de trommel is vergelijkbaar met de wand van de cel; de vloeistof in de doos = het 
cytoplasma, de ballon = de kern en de plasticfolie = de cytoplasmamembraan). 

Gebruik de ballon om te laten zien dat DNA in de kern is opgeslagen. 
Benoem de wollen draadjes als “ chromosomen” gemaakt van ‘DNA’. Terwijl je elk kenmerk uitlegt, laat je de 
groepen een lijn trekken tussen het plaatje op werkblad 4 en het juiste label. 

Stel de vraag: 
V: Hoe kunnen we het DNA eruit krijgen? 
A: Door de cel open te breken (zoals je het deksel van de broodtrommel haalt) en de kern (ballon) laat klappen. 
Dit is een nuttige inleiding voor activiteit 5 – DNA onderzoeken. 

 

 

 

 Het deksel van de broodtrommel afhalen en de ballon laten klappen is hetzelfde als de cellen openbreken door ze op te lossen 

en de celmembranen af te breken met afwasmiddel. 

  



  

Een overzicht van de activiteit: 
* Een eenvoudig model wordt gebruikt om de DNA structuur uit te leggen 
* Het idee van een erfelijke code wordt geïntroduceerd met behulp van het ‘Recept 
voor het Leven’ boek. 
Beoogde boodschap: 

 
 

4. DNA een 

chemisch 

‘recept’ 

15 minuten 

 Je hebt nodig: 
* Een DNA ‘oprolbaar’ spandoek. 
* Twee grote DNA modellen - 
gebruik werkbladen 6 a – 6 f als 
sjabloon voor de kleine 
chemicaliën (de basen). 
NB: Maak deze modellen klaar 
voordat je aan activiteit 4 begint. 
Zorg ervoor dat de volgorde van 
de basenparen in elk van de 
modellen verschillend is. 

 Kapstok of haken aan de 
muur waaraan je je DNA 
modellen kunt ophangen 
(facultatief) 

 Werkblad 7 (a – c) 
(facultatief). 

Werkblad 8 (a – b) Het Recept voor 

het Leven: Deel 1, kookboek. 

 DNA is een grote chemische stof gemaakt van vier 
kleine chemische stoffen (A, T, G, C). 

 De volgorde van de kleine chemische stoffen vormen het 
“Recept voor het Leven”. 
 

Stap 1 
leg uit wat de afkorting DNA betekent. 

 

Advies van Sue: Het is belangrijker dat de kinderen de regel ‘A met T’ 
en ‘G met C’ onthouden dan de namen van de basen. -> 

 

 Stap 2 
Introduceer de structuur van DNA met behulp van een groot model van papier of 
karton. 
Je kunt het beste twee modellen maken voor de workshop door werkbladen 6 (a en f) 
te fotokopiëren en deze als sjabloon te gebruiken. Zorg ervoor dat de volgorde van 
de basenparen verschillend is in elk model. De kleuren van de vier banen moeten 
hetzelfde zijn als de kleuren op de T-shirts of sjerpen van de kinderen. (Het diagram 
rechts geeft twee voorbeelden die gebruikt kunnen worden). Zet de modellen in 
elkaar volgens de instructies op werkblad 7a. 
Hang het eerste model aan een kapstok of haakje aan de muur. Leg aan de kinderen 
uit dat DNA een grote chemische stof is die gemaakt is van vier kleine chemische 
stofjes die aan elkaar vastgemaakt worden volgens speciale “regels”. Laat de 
kinderen zelf de DNA “regels” vinden (d.w.z. de paarregel van ‘A met T’ en ‘G met C’) 

en introduceer de namen van de basen. 

 

· A· T·  
• • 

  

Advies van Sue: ik heb een groot spandoek gemaakt: DeoxyriboNucleic 
Acid - met de letters DNA in een opvallende felle kleur. De kinderen 
rolden dit spandoek uit en we lazen deze woorden als groep een paar 
keer hardop. 

 



 

 

4. DNA een 

chemisch 

’recept’ 

(vervolg)  

Stap 3 
Pak het tweede grote DNA model en laat de kinderen ontdekken dat 
de ‘A met T’ en ‘G met C’ regels dezelfde zijn maar dat de volgorde 
van de kleine chemische stoffen verschillend is. 
Gebruik dit als aanknopingspunt om uit te leggen dat DNA 
functioneert als een chemisch recept omdat de volgorde van de 
kleine chemische stoffen fingeert als een speciale code. 
Het DNA “recept” bevat instructies die de cellen in ons lichaam 
vertellen wat ze moeten doen. 
We zien er allemaal anders uit omdat we allemaal kleine verschillen 
hebben in de volgorde van de kleine chemische stoffen in ons 
lichaam, daarom hebben we allemaal een iets ander recept. Gebruik 
het DNA receptenboekje (werkbladen 8a en 8b) om dit idee te 
versterken. Leg uit dat het recept voor een mens in feite erg lang is 
en vele boeken zou vullen. 
Uitbreiding 
Als er genoeg tijd is kan de paarboodschap (dat de vier kleine 
chemische stofjes alleen op een bepaalde manier in elkaar passen) 
versterkt worden door kinderen te vragen hun eigen DNA model te 
maken met behulp van werkblad 7 (a – c) zoals hieronder 

aangegeven, alleen of in kleine groepjes..  

 

 

 



   Overzicht van de activiteit: 

 Uicellen worden microscopisch bekeken. 

 DNA wordt geëxtraheerd uit de uien met behulp van 
afwasmiddel. 

 Kinderen krijgen ervaring in het ontwerpen en uitvoeren 
van een eenvoudig experiment. 

Beoogde boodschap: 

DNA kan in cellen gevonden worden (versterkt activiteit 3). 
 

5. DNA 

ontdekken:  

Uien-DNA 

bekijken 

 

Stap 1 
Gebruik werkblad 9 om de route te volgen van de hele ui naar de enkele cel en vandaar in de kern van de cel. Het versterkt het idee dat 
levende wezens bestaan uit heel veel cellen en dat het ‘Recept van het Leven’ in de kern van elke cel zit. 

Stap 2 
Snij een ui in grote stukken laat zien dat het mogelijk is om een heel dun velletje tussen de rokken van de ui af te trekken. Dit velletje is 
een tot twee cellen dik en als je het blad op een glaasje legt, kun je de cellen gemakkelijk onder een microscoop zien. (Kinderen kunnen 
dit zelf doen als je het niet erg vindt dat ze naar ui ruiken. 

25 minuten 
 

Je hebt nodig: 

Werkblad 9 als individuele 
kopieën, een OHT of als 
vergrote poster. 

Microscopen (als het kan 3-4). 

Uienvel op microscoopglaasjes. 

Werkblad 10. 

Het materiaal op de lijst van 
werkblad 10 

Advies van Sue: om het microscoopglaasje met ui te maken, kun je een klein stukje vel bedekken met een dekglaasje en 

dichtplakken met kleurloze nagellak. Kijk het glaasje met een x10 objectief plus x10-x40 lens of iets dergelijks, van onderen 

belicht. De cellen zullen duidelijk zichtbaar zijn en de kern zou in enkele cellen te vinden moeten zijn. Als je rode uien kunt 

vinden zie je de kenmerken nog beter. 

Advies van Sue: kinderen stellen meestal voor de cellen open te breken met een speld of een mes. 

Dit kan leiden tot een discussie over de problemen die te maken hebben met de minieme grootte van 

de cellen en het idee dat een mixer een goede manier zou kunnen zijn om de cellen open te krijgen. 

Het verwijderen van de kern- en cytoplasmamembranen doe je met afwasmiddel om het vet af te 

breken. Dit moet je kinderen vertellen maar je kunt dit als aanleiding gebruiken om de eigenschappen 

van afwasmiddel te bespreken om vet te verwijderen van vuile borden en pannen en dit verbinden 

met de manier waarop afwasmiddel inwerkt op vette onderdelen van de cel. ->  

Je kunt de cellen ook zien door het uienvel tegen het licht te houden en door een x10 handlens te kijken, 
hoewel het de kinderen tijd zal kosten om hiermee om te gaan.  

Stap 3 
Met behulp van de broodtrommelcel en de ballonkern, kun je de kinderen herinneren aan de discussie aan 
het eind van activiteit 3 over hoe je het DNA uit de cellen krijgt door de cellen open te breken en de kernen te 
laten klappen.  

 



      

 

5. DNA 

verkennen:  

Stap 4 
Gebruik werkblad 10 om de activiteit DNA uit uien af te ronden. De basisstappen en het advies van Sue staan hieronder. 
 
• Meng de uien en de DNA extraheeroplossing.  

 Advies van Sue: hoewel ik zelf al de oplossingen voor de Workshop maakte, zijn hier duidelijk mogelijkheden voor de kinderen 

om een actievere rol te spelen als daar tijd voor is. Hiervoor is geen nauwkeurig wetenschappelijke apparaat voor nodig: je kunt 

100 g uien afwegen op een gewone keukenweegschaal, 3g zout is ongeveer een halve theelepel en 10 ml afwasmiddel is twee 

theelepels. Gebruik geen geconcentreerd afwasmiddel (dus koop een goedkoop middel). Als je de DNA extraheeroplossing van 

tevoren maakt, moet je hem in de koelkast bewaren - daar blijft hij 2-3 dagen goed. 

 Laat zien dat het vloeibare mengsel nog steeds grote stukken ui bevat - maar dat je niet langer moet mixer dan 5 seconden uit angst het 
DNA te breken. Bespreek hoe je de grote klonten weg kan krijgen.  

 

(vervolg) 

Uien-DNA 

bekijken 

 

Advies van Sue: de kinderen kwamen meestal vrijwel meteen met het antwoord om te filteren of te zeven. Een koffiefilter 
levert minder knoeiboel op, maar het gaat ook prima met een theezeefje..  

 Leg uit dat het DNA in de gefilterde vloeistof zit maar dat het op dit moment onzichtbaar is omdat het opgelost is. (Vergelijk het met 

suiker die oplost in hete thee). Om het DNA te kunnen zien, moeten we het om oplossen weer “onoplossen”. Dit doen we door 

brandspiritus toe te voegen omdat DNA niet oplost in alcohol. Dit deel van de activiteit werkt beter als de brandspiritus koud is, maar 

dat is niet essentieel..  

 

Advies van Sue: ik verkende het idee van ‘alcohol’ met bekende 
voorbeelden zoals whisky, jenever of surgical spirits (kinderen met 
gaatjes in hun oren voor oorbellen herkenden deze naam heel vaak). 
Veel kinderen kenden ook brandspiritus. -> 



   

 

5. DNA 

verkennen:  

Uien-DNA 

bekijken 

(vervolg) 

 De gefilterde vloeistof en de brandspiritus worden één op één gemengd: dit 

kun je zelf voordoen in één groot mengsel of je geeft elk kind een klein 
scheutje van elk in een plastic buisje - wat veel leuker is. 

Advies van Sue: ik vulde zelf de vloeistoffen in kleine plastic buisjes en 

liet de kinderen ze zelf mengen. Uit veiligheidsoogpunt is het beter om de 

brandspiritus bij de kinderen vandaan te houden, vooral de paarse 

brandspiritus is nogal schadelijk. De hevigheid waarmee het mengsel 

veilig geschud kan worden schijnt te variëren van streek tot streek! In 

Noord Wales krijg je met heftig schudden nog steeds mooie resultaten. Ik 

stel voor dit uit te  testen met een kleine hoeveelheid mengsel voordat je 

de kinderen toestaat om de hunne te schudden..  

 Een nuttig punt van discussie is de lengte van het DNA. Vertel 

nog eens dat DNA een hele lange dunne chemische stof is (dit 

borduurt voort op de informatie die de kinderen hebben 

gekregen bij activiteit 4.)  

 Stel de vraag: “ hoe ver zou het DNA uit één cel uitgestrekt 
kunnen reiken?” Het antwoord is ongeveer anderhalve meter. 
Vraag na of de kinderen zich herinneren (uit activiteit 3) dat onze 
lichamen meer dan 1 miljoen x miljoen cellen bevatten (dat is 
meer dan 800 keer op en neer naar de maan). Dit feit laat nooit na 
om indruk te maken op de kinderen, maar het is ook nuttig om te 
vertellen dat het DNA heel lang moet zijn om alle recepten te 
kunnen bevatten die nodig zijn om een zeer ingewikkeld menselijk 
lichaam te maken.  

 Uitbreiding activiteit  

Kinderen vinden het misschien leuk om een eigen serie 

instructies te schrijven over hoe je DNA isoleert uit uien.  

 Het mengsel wordt geschud om het DNA meer te laten slaan. Als de kinderen 
hun eigen mengsels werden zorg er dan voor dat het dopje van elk buisje goed 
dichtgedraaid is voordat ze gaan schudden en verzamel alle buisjes na de 
activiteit.  



   
 

Overzicht van de activiteit:  
 

 Kinderen bedenken DNA “recepten”voor 

cartoongezichten, die samengesteld zijn uit ‘identikit’ 

eigenschappen.  

Beoogde boodschap:  

 De eigenschappen van een levend wezen worden bepaald 

door zijn of haar DNA “recept” (versterkt activiteit 4).  

 

6. DNA 

verkennen: 

Cartoonpret 

Je hebt nodig:  

 Werkbladen 11 (a - e)  

- de "identikit" pagina’s.  

 Schaar.  

 Kindveilige lijm.  

 Kleurpotloden.  

Gebruik voor deze activiteit werkbladen 11(a – e) - de “identikit” pagina's. Moedig de 
kinderen aan om de geschreven introductie te lezen. Je kunt dit onderdeel beginnen 
door met de boodschap van activiteit 4 te herhalen: 

 Het “Recept van het Leven” is gemaakt van 4 chemische letters (A, T, G, C) 

in het DNA. 

 Ieders DNA heeft een andere volgorde van A, T, G, C - en daarom zien we er 

allemaal anders uit.  

Stap 1  

Zet alle kinderen in kleine groepjes van twee of drie bij elkaar.  

Stap 2  

Vraag hen een cartoongezicht te maken door neuzen, ogen, haar enz. uit te 

knippen uit de “identikit” pagina's die ze hebben gekregen en die ze op een blank 

sjabloon moeten plakken. 

Elk kenmerk heeft zijn eigen DNA recept. Terwijl de groepen hun 

eigen cartoongezichten opbouwen moeten ze er ook het 

bijbehorende DNA recept bij schrijven.  

Advies van Sue: de kinderen vinden het heerlijk om de 

gezichten te kleuren en ze een naam te geven. Sommige 

zullen de ogen willen veranderen op hun cartoongezicht 

(die zitten al op het werkblad). Dat mag, mits ze hun 

erfelijke recept mee veranderen. Anderen zullen er 

misschien een baard aan willen toevoegen (vooral als ze 

iemand met een baard kennen) – in een dergelijk geval 

kunnen ze de haarstijlen ondersteboven gebruiken – 

wederom op voorwaarde dat ze er aan denken om iets 

extra’s toe te voegen aan hun DNA recept.. 

 

25 Minuten 



   
Stap 4  
Kinderen kleuren hun cartoon en geven hem of haar een 
naam. De cartoon gezicht te moeten nu opgehangen 
worden aan de muren van het klaslokaal met hun DNA 
recepten ernaast. 
De posters kunnen dan gebruikt worden voor een discussie 
met de hele groep over het feit dat alle gezichten en 
recepten verschillend zijn. 

  

 Advies van Sue: benadruk vooral het punt dat 

menselijke erfelijke recepten veel langer zijn dan 

die in Cartoonland en dat vaak meer dan één 

recept nodig is om een bepaalde eigenschap 

(bijvoorbeeld haarkleur) te maken. Verwijs terug 

naar het feit dat voor de Swiss rol chocoladecake 

heus twee recepten nodig waren, een voor de 

cake en een voor de crème vulling. 

6. DNA 

verkennen  

Cartoonpret 

(vervolg)  

 

Uitbreiding activiteit 
Groepen kunnen hun werkbladen omruilen en elkaars 
cartoongezichten bouwen. 

Een slimme groep zou je gezichten kunnen laten 

vergelijken die met hetzelfde recept gebouwd zijn en 

laten zien dat, hoewel ze met dezelfde kenmerken 

gemaakt zijn, ze er toch niet helemaal hetzelfde 

uitzien. Dit zou kunnen leiden tot het idee dat hoewel 

het DNA recept het basispatroon neerzet, andere 

dingen zoals de manier waarop we leven, van invloed 

zijn op hoe we er uit zien (bijvoorbeeld teveel eten, of 

te weinig, roken enz.). U kunt deze 

omgevingsfactoren vergelijken met de manier waarop 

de vorm van het bakblik, de temperatuur van de oven 

en de baktijd het uiterlijk en de smaak van een cake 

zullen beïnvloeden  



    
Overzicht van de activiteit: 

 Kinderen zoeken een complementaire partner (A met T, G met C). Ze 

pakken het juiste stuk van het DNA model en gaan tegenover elkaar 

staan in twee rijen. De stukken van het DNA model worden aan elkaar 

geregen. 

 

Beoogde boodschap: 

 DNA is een grote chemische stof die opgebouwd is uit vier kleinere 

chemische stofjes die volgens bepaalde regels paren.  

 

7. Het levende 

DNA molecuul  

Je hebt nodig:   
• voldoende losse DNA basen: 

voor één kind elk (gebruik 

werkblad sjabloon 6a en 6f).   
 Twee touwtjes (van elk 

~2m lang).   
 Diploma’s (facultatief) - 

werkblad 12. 

 
 Zorg ervoor dat je, voordat je aan deze activiteit begint, voldoende losse DNA basekaarten hebt, één voor elk kind. U kunt het beste een 
aantal fotokopieën van werkblad 6a en 6f maken. Plak deze op dun karton en knip de individuele stukken uit. Vraag de kinderen om de 
basekaarten in de afgesproken kleuren te kleuren (bv. alle ‘A’ kaarten blauw, ‘T’ kaarten rood, ‘G’ kaarten groen and ‘C’ kaarten geel). Zorg 
er ook voor dat je hetzelfde aantal kaarten hebt voor elke letter (A, T, G en C). Let tenslotte op dat elk van de basen in twee vormen op 
versie werkbladen 6a en 6f voorkomt voor de linker- en rechterstrengen – je hebt een mix van beide types nodig. 
Stap 1 
De kinderen doen net of zij de basen zijn. Herinner de kinderen eraan dat zij een badge moeten dragen met een baseletter er op (A, T, G of 
C) en liefst een gekleurd T-shirt of sjerp. Dat maakt het gemakkelijker. Vraag hen om een partner te vinden volgens de DNA regels die ze 
hebben geleerd (A met T, G met C). 

Advies van Sue: denk eraan dat het niet uitmaakt in welke volgorde de basenparen staan - zolang elk kinderduo maar 

bestaat uit A-T of G-C. Ik merkte ook dat deze activiteit leuker werd als de kinderen er een race tussen de twee strengen 

van maakten. 

 

Advies van Sue: maak je geen zorgen als je een oneven aantal kinderen in je groep hebt 
- jijzelf (of een assistent) kan voor een van de kinderen een partner zijn.  

Geef elk paar dan een basekaart per kind (als het een A badge draagt geef het dan een Adenine basekaart. De partner van dit kind dient 
een T badge te dragen en zou een Thymine basekaart moeten krijgen enz.). Maak de kaarten van elk paar elkaar vast met paperclips. 
Stap 2 

Laat de kinderparen in twee lange rijen met het gezicht naar elkaar toe gaan staan met hun kaarten er tussen in. 

Stap 3 
De kinderen rijgen nu een touwtje door elke basekaart in elk van de twee rijen om de ruggengraat van het DNA-model te vormen. 

Het is een leuk idee om aan het eind van de workshop elk kind een diploma te geven. Gebruik daarvoor werkblad 12.  

 

10 minuten  



  

De Workshop DNA Ontdekken: notities voor leraren  

Kunt u mij wat basiskennis verschaffen over cellen?  
 
Ja. Alle levende wezens zijn gemaakt van cellen, en alle cellen hebben bepaalde kenmerken gemeen. Ze bevatten allemaal een 
geleiachtige waterige substantie, cytoplasma genaamd. Deze beslaat het grootste deel van de cel. Het cytoplasma wordt 
begrensd door het membraan dat het vervoer van materialen de cel in en uit regelt. Het membraan kun je beschouwen als het 
vel van de cel, denk aan een ballon gevuld met water.In plantencellen ligt er nog een laag buiten de membraan: de celwand. 
Deze is stijf en bevat cellulose. Het maakt de cel sterk (stel je de met water gevulde ballon nu voor in een schoenendoos). 
Alle cellen bevatten DNA - het erfelijke materiaal van de cel. Het DNA bevat alle informatie om de cel te reguleren. In zowel 
plantaardige als dierlijke cellen wordt dit materiaal bewaard in een speciaal compartiment van het cytoplasma: de kern of 
nucleus, het regelcentrum van de cel. (NB: de rode bloedlichaampjes zijn een uitzondering-zij bevatten geen kern of DNA)  
 
Zoals een huis verschillende kamers heeft voor 
verschillende activiteiten, hebben plantaardige en 
dierlijke cellen verschillende compartimenten in het 
cytoplasma, die voor verschillende activiteiten gebruikt 
worden. Dat zijn o.a. speciale plekken die de cel van 
energie voorzien-de energiecentrale van de cel. In 
planten zijn dit de chloroplasten. Ze bevatten het 
groengekleurde materiaal chlorofyl dat de plant helpt om 
energie voor zijn voedsel uit zonlicht te halen. 
Plantencellen bevatten ook grote compartimenten, 
zogenaamde vacuoles. Deze worden gebruikt om grond- 
en afvalstoffen op te slaan.Cellen zijn klein. Er zitten 
ongeveer 10 triljard cellen in ons lichaam (10

12
). 

Een typische dierlijke en 
plantencel  

cell wall  

cell membrane  

 
mitochondrion  

cell membrane  

cytoplasm  

Bacteriën: bacteriën zijn eencellige organismen. Ze bevatten DNA maar dat zit los in het cytoplasma in plaats van in een kern. 
Een bacteriële cel is ongeveer 1/1.000.000e van een meter lang. Het volume van een cel van een plant of een dier is meestal 
een paar 100 keer groter. 

Wat is DNA?  

DNA staat voor DeoxyriboNucleic Acid. Het lijkt op een wenteltrap. Genen zijn gemaakt van een of meer stukken DNA. 
Verschillende groepen genen vormen het recept van verschillende levende wezens. 
 

Is de structuur van DNA belangrijk? 
Ja. DNA-moleculen lijken op wenteltrappen. De zijkanten bestaan uit ketens van suiker en fosfaat; de treden bestaan een paar 
van vier basen genaamd: 
Adenine 
Thymine 
Guanine 
Cytosine 
Deze basen passen op een specifieke manier aan elkaar. Adenine paart altijd met Thymine, terwijl Guanine altijd paart met 
Cytosine. Het is de volgorde van deze basenparen die informatie van een gen bevat (een beetje zoals de punten en strepen van 
morse de code bevatten en doorgeven). 
De lange DNA-moleculen worden gewoonlijk bij elkaar gehouden in strak opgerolde structuren chromosomen genaamd. Deze 
bevinden zich in de kern van de cel. 

 

 

 
 

lichaam 

Reproduced by kind permission of the National Centre for Biotechnology Education.  



  

Waarom is het ‘paren’ van basen belangrijk?  
De structuur van DNA maakt het het molecuul mogelijk om kopieën van zichzelf te maken, replicatie 
genaamd, als een cel zich in tweeën splitst. Zoals het diagram rechts laat zien, gaan de twee DNA 
strengen uit elkaar en nieuwe basen worden toegevoegd aan elke streng om twee dubbelstrengs 
moleculen te maken, die exacte kopieën zijn van het origineel. 
 

Hoe doet DNA zijn werk? 
DNA dicteert de groei en activiteiten van een levend wezen door de productie van eiwitten aan te sturen. 
De bouwstenen van alle eiwitten zijn aminozuren. De volgorde van de basen in DNA (A, T, G en C) 
bepaalt de volgorde van de aminozuren in een eiwit en derhalve het soort eiwit dat gemaakt moet worden. 
Het DNA codeert niet rechtstreeks voor eiwitten, maar werkt via een intermediair, RiboNucleic Acid 
(afgekort RNA) genaamd.  
De volgorde van de basen op het DNA molecule vormt een template voor de RNA aanmaak. Het RNA 
bindt vervolgens aan de plaatsen in een cel waar eiwit geproduceerd wordt en stuurt de productie aan. 
 

Wat gebeurt er tijdens de vermenigvuldiging? 
Mitose 
Sommige eencellige organismen produceren nakomelingen door te delen in twee identieke stukken- een  
proces dat mitose heet. 
Als de draden van het erfelijke materiaal in de nucleus overlangs splitsen, splijt de kern zichzelf in tweeën. 
Ook het cytoplasma verdeelt zich en vloeit rond de twee kernen en nieuwe celmembranen vormen zich. 
Het resultaat is twee identieke nakomelingen. De nakomelingen zijn kloons van het origineel en het 
origineel bestaat niet meer. 
 
Dit soort vermenigvuldiging gebeurt in bacteriën en eenvoudige organismen zoals de amoebe. Mitose 
komt ook voor in meer complexe organismen tijdens groei en herstel van lichaamsweefsels en -organen. 
 
Meiose 
Sommige organismen voeren een complexere vorm van celdeling uit via seksuele reproductie, meiose 
genaamd. 
Kijk naar het diagram rechts. Je kunt zien dat meiose twee ouders vereist. Elke ouder produceert speciale 
‘halve’ cellen gameten genaamd. Elke gameet levert de helft van het erfelijke materiaal dat de 
nakomelingen nodig hebben. 
In planten worden de mannelijke gameten via stuifmeel (pollen) 
overgedragen aan de vruchtbeginsels (stampers) met de vrouwelijke 
gameten. Dit proces heet bestuiving. Mannelijke en vrouwelijke gameten 
fuseren tijdens de bevruchting en een cel wordt gevormd die zich 
ontwikkelt tot een nieuw individu. 
In dieren bevinden de mannelijke gameten zich in het sperma. Het sperma 
wordt overgebracht naar een ei in de vrouwelijke eileider, waar 
bevruchting plaatsvindt. 
Nakomelingen uit seksuele reproductie kunnen op een of beide ouders 
lijken of geen van beide, omdat een aantal eigenschappen van beide 
ouders overgedragen worden aan de nakomelingen. 

 
A-T 
C-G 
G-C 
T-A 
C-G 
G-C  

Het oudermolecuul  

 

A-T    A-T  
C-G  C-G   

    G -CG-C 
T-A 

      C-G  
      G-C  

Het oudermolecuul splitst en 

nieuwe basen worden aan 

elke streng toegevoegd  

 

A-T A-T C-
G C-G G-C 
G-C T-A T-
A C-G C- 
G G-C G-C  

Er zijn twee nieuwe 

identieke moleculen 

gemaakt 

Ouder A (man)  Ouder B (vrouw)  

 
Tijdens de meiose splitst de 
inhoud van elke oudercel zich 
in vier gameten  

 
Elke gameet heeft het halve 
genetische materiaal van zijn 
ouder  

 
Nieuwe 

nakomeling 

Is er meer informatie over dit onderwerp die ik kan lezen voor het begin van de workshop? 
 
Jazeker. 
Meer informatie kun je bijvoorbeeld vinden op Wikipedia. 
 
Over cellen: 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_%28biologie%29 
 
En over DNA op: 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur


 

De Workshop DNA Ontdekken: notities voor ouders  

Waar gaat deze workshop over?  
Deze workshop is ontworpen door Dr. Sue Assinder, destijds verbonden aan de Universiteit van Wales(Bangor, UK) als 
wetenschappelijk medewerkster op de afdeling Moleculaire Genetica van de Celdeling, namens de Biotechnology and Biologica 
Research Council (BBSRC). 
 
Dr. Assinder werkte met team lagere schoolleraren en –leraressen om kinderen op een interessante en prettige manier kennis 
te laten maken met de biologie van cellen en het “Recept voor het Leven” DNA. 
 
Wat voor baat heeft mijn kind van deze workshop? 
We hopen dat uw kind zult leren dat onze lichamen gemaakt zijn van individuele “ bouwstenen”, cellen genaamd, en dat in elke 
cel een molecule zit dat DNA heet, die een erfelijke code bevat (dwz. een serie instructies die we tijdens de workshop het 
“Recept voor het Leven” noemen. Deze instructies vertellen een levend wezen hoe ze moeten groeien en functioneren. Uw kind 
zou een basaal begrip moeten krijgen van de rol van DNA in de cellen van het menselijk lichaam en zich realiseren dat het  
uniek zijn van deze DNA “recepten” iedereen verschillend maakt (en dus heel speciaal). 
 
Aan wat voor activiteiten zou mijn kind kunnen deelnemen? 
Het kader hieronder geeft een overzicht van de workshop. De leraar of lerares van uw kind kan er voor kiezen om alle of alleen 
maar een paar van de voorgestelde activiteiten uit te voeren, of als een eendaagse workshop of verspreid over een periode. 

Een snel overzicht hoe de workshop in elkaar zit  

1 . Het maken van een cake 

 

De kinderen worden verdeeld in vier groepen van ongeveer gelijke grootte. Elk kind krijgt een 
 badge met de letter A, T, G of C. Zo mogelijk hebben ze allemaal T-shirts aan in vier verschillende 
 kleuren. 

De kinderen krijgen dan een chocolade cake met crème vulling (Swiss roll?) te zien (en krijgen 

daar ook een stukje van!). Elke groep krijgt een doos met de noodzakelijke ingrediënten om de 

cake te maken, maar ook “red herrings”.  

Ze moeten daaruit de dingen pakken die ze nodig hebben. Of om ze te helpen bevatten de dozen een kookboek met een recept 

voor de chocoladecake (plus een aantal andere recepten). 

Op deze manier laten we ze wennen aan het idee van het belang om een recept (een serie instructies/informatie) te hebben, 

zodat  het exacte product gemaakt kan worden (in dit geval een cake) 

 

2. Het ‘Recept voor het Leven’  

De kinderen krijgen voorbeelden te zien van enkele andere cakes uit het boek zodat ze  
begrijpen dat de cakes verschillend zijn omdat ze gemaakt zijn met verschillende recepten. 

Er wordt benadrukt dat niet alleen cakes er anders uit kunnen zien - kinderen verschillen ook 

van elkaar. De kinderen worden gevraagd om de verschillen tussen drie ‘vrijwilligers’ aan te 

wijzen (oogkleur, haarkleur enz.).  
Kinderen leren dat elk van ons een “recept” bevat dat bepaalt hoe we er uitzien het “Recept 
voor het Leven”. We zien er allemaal anders uit omdat het recept voor elke persoon anders is. 

 Dan volgt er een vraag en antwoordsessie over waar dat recept zich bevindt en hoe het eruit ziet, met de uitleg dat het recept 

een speciaal chemisch stofje is dat DNA heet en dat in elk deel van je lichaam bewaard wordt  

 

3. Een inleiding over cellen  

Kinderen worden vertrouwd gemaakt met het idee dat levende wezens van cellen gemaakt 

zijn, net als een huis van stenen of betonblokken. Een poster en eenvoudige modellen 

worden gebruikt om uit te leggen dat elke cel een speciaal compartiment heeft (de kern) 

waar het “recept” (het speciale scheikundige stofje) ligt opgeslagen.  



 

4. DNA – een scheikundig “recept”.  

 

De structuur van het DNA wordt geïntroduceerd met behulp van een groot van tevoren gemaakt 

model. De kinderen worden gevraagd om de belangrijke kenmerken op te noemen en de namen van 

de basen worden geïntroduceerd.   

Met behulp van een tweede model, eveneens van tevoren gemaakt, worden de kinderen aangespoord 

te ontdekken dat de “regels” hetzelfde zijn maar dat de volgorde van de basen verschillend is. Van 

hieruit wordt uitgelegd dat DNA net zo werkt als een recept omdat de volgorde van de basen als een 

speciale code werkt. We zien er allemaal verschillend uit omdat de basen in ons DNA een klein beetje 

in volgorde verschillen, dus is het “recept” een klein beetje anders.  

 

Als er nog tijd is maken de kinderen hun eigen DNA model om dit 

idee te versterken. 

5. DNA verkennen: kijken naar het DNA van een ui 
Een grote flowchart wordt gebruikt om de route te volgen van hele ui naar cel, en van cel  
naar binnen in de kern. Tegelijkertijd worden preparaten met cellen van uien onder een  
microscoop getoond. De kinderen wordt gevraagd om te bedenken hoe ze het DNA uit de 
 cellen zouden kunnen krijgen (bv door ze open te laten barsten). 
  

De leerkracht helpt de kinderen daarna om de activiteit Het DNA van uien uit te voeren: 
de oplossingen klaarmaken,afwegen, meten en mengen. De details hiervan zullen graag  
gegeven worden. Deze praktische activiteit vereist het gebruik van dagelijkse benodigdheden 
 zoals zout, uien en niet geconcentreerd afwasmiddel. Een kleine hoeveelheid brandspiritus is  
ook nodig, maar dat zal onder strikte controle plaatsvinden en alleen en alleen door de 
 leerkracht worden gebruikt.  

 

 

 

6. DNA verkennen: Cartoonpret  

 

Deze activiteit beoogt het idee over te brengen dat DNA het  
recept voor alle kenmerken van een menselijk lichaam draagt. 
Kinderen (in kleine groepjes van twee of drie) wordt gevraagd 
een cartoongezicht samen te stellen door neuzen, ogen enz. 
uit “identikit” pagina's te knippen en op een leeg sjabloon te  
plakken.  

Elk kenmerk heeft zijn eigen DNA “recept” toegemeten gekregen. Nadat ze het cartoonkarakter  
hebben ontworpen moeten kinderen het bijbehorende recept opschrijven en vervolgens hun 
karakter een kleur en naam geven. 

7. Het levende DNA molecuul  

Alle kinderen gaan bij een “complementaire” partner staan, zoeken het juiste paar modelstukken (A,T, G of C) en maken die 
aan elkaar vast met een paperclip. Ze gaan in twee rijen staan en de ruggengraat van het model wordt gemaakt door een dun 
touw te halen door gaatjes die in het einde van de modelstukken geknipt zijn. Op deze manier eindigt de hele klas met een  
DNA molecule van zichzelf. 
 

 

Aan het eind van de workshop krijgt je kind misschien een certificaat/diploma waarin staat dat hij of 

zij een cursus DNA biologie heeft afgerond. 

We hopen van harte dat uw kind deze workshop leuk vindt.  

Contactpersoon “Scholen”  

Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council  



 

Jam Swiss Roll  

Benodigdheden  

75g bastersuiker 

75g zelfrijzend bakmeel 

 2 eiren 

Jam  

Instructies  

1. Breek de eieren in een schaal, klop ze een beetje op, voeg suiker toe tot 

de eieren dik en romig zijn en bijna wit van kleur. 

2. Vouw het meel luchtigjes door het mengsel.  

3. Leg vetpapier in een Swiss Roll bakblik en vroeg het mengsel toe. 

4. Bak in een hete oven (220C, 445F, Gas mark 7, 7 á 8 minuten) bak dit 

niet te lang omdat het anders breekt als je het uitrolt. 

5. Keer de cake om op besuikerd vetpapier, verwijder het oude vetpapier en 

snij de randjes van de cake bij. 

6. Smeer er snel lauwwarme jam op. 

7. Begin aan de smalle kant, rol de cake op met je vingers, blijft dan rollen 

door het papier weg te trekken over de cake. 

8. Laat afkoelen, met de naad naar beneden en besprenkel met 

basterdsuiker. 

Receptenboek 

 
Heerlijke recepten 

voor allerlei soorten 

cakes Werkblad 1 a  



  

Kersentaartjes  

Benodigdheden 

100g margarine  
100g basterdsuiker 

100g zelfrijzend bakmeel 

2 eieren  

50g gehakte glacékersen  

Instructies  

1. Mix margarine en suiker tot een licht en luchtig mengsel. 
  

2. Mix één voor één de eieren met een beetje meel er doorheen. 

Voeg de kersen toe.  

 

3.  Vul papiervormen of partybakjes met vetpapier met dit  
    mengsel. 
  
4.  Bak bij 190C, 375F, Gasstand 5, 20-25 minuten tot ze stevig 
    zijn.  

Chocolade Swiss Roll  

Benodigdheden  

75g basterdsuiker 

50g zelfrijzend bakmeel 

25g cacao poeder 

2 eieren  

1 bakje vanilleboter  

Instructies  
 

1. Breek de eieren in een schaal, klop ze een beetje op, voeg suiker toe tot de 

eieren dik en romig zijn en bijna wit van kleur.  

2. Vouw het meel en de cacao luchtigjes door het mengsel.  

3. Leg vetpapier in een Swiss Roll bakblik en vroeg het mengsel toe.  

4. Bak in een hete oven (220C, 445F, Gas mark 7, 7 á 8 minuten). Bak dit niet te 
lang omdat het anders breekt als je het uitrolt. 

5. . Keer de cake om op besuikerd vetpapier, verwijder het oude vetpapier en snij 
de randjes van de cake bij.  

6. Begin aan de smalle kant, rol de cake op met je vingers, blijft dan rollen door het 
papier weg te trekken over de cake. 

7. Laat afkoelen, rol voorzichtig open, verwijder papier, smeer de vanilleboter erop 
en rol weer op. 

Werkblad 1 b  



  

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljoenen CELLEN  

 

De muren van de 

slaapkamer zijn 

opgebouwd uit 

stenen  

Stenen 

 

Cellen  

Het hart is 

opgebouwd 

uit cellen  

Werkblad 2  



 

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljoenen CELLEN   

 
 

Werkblad 3a  



 

De muren van de 

slaapkamer zijn 

opgebouwd uit 

stenen   

 

Het hart is 

opgebouwd uit 

cellen  
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Stenen 

 

Cellen  Werkblad 3c  



 

Verbind onderstaande woorden met de plaatjes  

kern 

celwand  

cytoplasma  

Van de cel naar DNA  

plantencel kern DNA  

vacuole  chromosoom  

DNA  
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Maak een boterhamtrommelcel en een ballonkern. 

De boterhamtrommelcel  

Materialen:  

 Rechthoekige plastic boterhamtrommel.  

 Middelgrote plastic zak (het soort met oren zijn het beste omdat je ze 
beter dicht kan knopen).  

 Een balletje van ~2,5 á 4 cm, liefst hard en zwaar zodat het niet te snel 
gaat dobberen (een grote roodgeverfde kogellager zou ideaal zijn). 

 Rode kleurstof (om voedsel te kleuren, inkt of poederverf).  

 Plastic huishoudfolie.  

 Plakband.  

De ballonkern  

Materialen: 
 

* Een ballon (bij voorkeur dezelfde kleur als 

de bal in de modelcel). 

* Drie à vier draadjes wol van 10 cm lang. 

* Een paar goede longen! 

  

Instructies  
 

1. Prop de stukjes wol in de niet opgeblazen ballon. 

2. Blaas de ballon op (slik de wol niet in!). 

3. Schrijf met grote letters Kern op de ballon of doe er 

een etiket op. 

 

 

Werkblad 5  

Instructies:  
 

1. Vul een plastic zak half met water en voeg een paar druppels 
kleurstof toe om een zachtroze cytoplasma te krijgen. 

2. Voeg een balkern toe. 

3. Knoop de zak goed dicht. Probeer er zoveel mogelijk lucht uit te 
duwen, maar maak je geen zorgen over luchtbelletjes, want dat zijn 
meteen mooie vacuoles. 

4. Doe de zak in de broodtrommel, met de knoop onderin uit het zicht. 

5. Doe er plasticfolie overheen en plak dit aan de onderkant van de 
trommel vast met plakband. Je kunt dit als je wilt zien als het 
celmembraan, maar het is vooral bedoeld om lekken te voorkomen. 

6. Schrijf op de deksel van de trommel met grote letters het woord Cel. 

 



 

   

De DNA basen  Werkblad 6a  



 

De DNA basen  
 

Werkblad 6a  Werkblad 6b 



 

De DNA basen  Werkblad 6c 
 



 

De DNA basen  Werkblad 6d  



 

De DNA basen  Werkblad 6e  



 

De DNA basen  Werkblad 6f  



 

 

Werkblad 7a [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van 
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het 
document worden neergezet. Ga naar het tabblad 
Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de opmaak van het 
tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
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"Recept voor leven" Boek 

 
Deel 1.  

Werkblad 8a  



 

ATCGATGTACTGCATGACTATGTCATACGTAGCTGATCG 

ATGCATGACGTACTGCATGTACTGCATGACTACTGCAT 

GATGTCATACGTAGCTGATCGATCGATGTACTGCATGA 

CTACATCGATGTACTGCATGTATGTCATACGTAGCTACG 

TATCATCTAGCTAGATCGTACTAGCTGTACTGCATGTAT 

GTAGCTAGATCGATGTACTGCATGACTATGATGTACTAC 

TGCATGCTCATCGATGTACTGCATGACTATGTCATACGT 

AGCTGATCGATGCATGACGTACTGCATGTACTGCATGA 

CTACTGCATGATGTCATACGTAGCTGATCGATCGATGTA 

CTGCATGACTACATCGATGTACTGCATGTATGTCATACG 

TAGCTACGTATCATCTAGCTAGATCGTACTAGCTATCGAT 

GTACTGCATGACTATGTCATACGTAGCTGATCGATGCAT 

GACGTACTGCATGTACTGCATGACTACTGCATATGTCAT 

ACGTAGCTGATCGATGCATGACGTACTGCATGTACTGC 

ATGACTACTGCATGATGTCATACGTAGCTGATCGATCGA 

TGTACTGCATGACTACATCGATGTACTGCATGTATGTCA 

TACGTAGCTACGTATCATCTAGCTAGATCGTACTAGCTG 

TACTGCATGTATGTAGCTAGATCGATGTACTGCATGACT 

ATGATGTACTACTGCATGCTCATCGATGTACTGCATGAC 

TATGTCATACGTAGCTGATCGATGCATGACGTACTGCAT 

GTACTGCATGACTACTGCATGATGTCATACGTAGCTGA 

TCGATCGATGTACTGCATGACTATGCATGACGTACTGC 

ATGTACTGCATGACTACTGCATGATGTCATACGTAGCT 

GATCGATCGATGTACTGCATGACTACATCGATGTACTGC 

ATGTATGTCATACGTAGCTACGTATCATCTAGCTAGATCG 

TACTAGCTGTACTGCATGTATGTAGCTAGATCGATGTAC  

TGCATGACTATGATGTACTACTGCATGCTCATCGATGTA 

CTGCATGACTATGTCATACGTAGCTGATCGATGCATGA 

CGTACTGCATGTACTGCATGACTACTGCATGATGTCAT 

ACGTAGCTGATCGATCGATGTACTGCATGACTATGCAT 

GACGTACTGCATGTACTGCATGACTACTGCATGA 

TGTCATACGTAGCTGATCGATCGATGTACTGCATGACT 

ACATCGATGTACTGCATGTATGTCATACGTAGCTACGTA 

TCATCTAGCTAGATCGTACTAGCTGTACTGCATGTATGT 

AGCTAGATCGATGTACTGCATGACTATGATGTACTACT 

GCATGCTCATCGATGTACTGCATGACTATGTCATACGTA 

GCTGATCGATGCATGACGTACTGCATGTACTGCATGAC 

TACTGCATGATGTCATACGTAGCTGATCGATCGATGTAC 

TGCATGACTATGCATGACGTACTGCATGTACTGCATGA 

CTACTGCATGATGTCATACGTAGCTGATCGATCGATGT 

ACTGCATGACTACATCGATGTACTGCATGTATGTCATAC 

GTAGCTACGTATCATCTAGCTAGATCGTACTAGCTGTAC 

TGCATGTATGTAGCTAGATCGATGTACTGCATGACTAT 

GATGTACTACTGCATGCTCATCGATGTACTGCATGACT 

ATGTCATACGTAGCTGATCGATGCATGACGTACTGCAT 

GTACTGCATGACTACTGCATGATGTCATACGTAGCTGA 

TCGATCGATGTACTGCATGACTATGCATGACGTACTGC 

ATGTACTGCATGACTACTGCATGATGTCATACGTAGCT 

GATCGATCGATGTACTGCATGACTACATCGATGTACTG 

CATGTATGTCATACGTAGCTACGTATCATCTAGCTAGAT 

CGTACTAGCTGTACTGCATGTATGTAGCTAGATCGATG 

TACTGCGTACTGCATGACTATGTCATACGTAGCTGATC  
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Van een ui  naar een cel naar het DNA in de cel, het ‘Recept voor 
leven’bevindt zich binnenin cellen.  

Een ui  Ui-cellen  Een ui-cel  
 

De kern van 
een ui-cel  

DNA  

Uien bestaan uit 
1000den cellen. De 
meeste cellen zijn te 

klein om met het 
menselijk oog te zien.  

We moeten een vergrootglas 
gebruiken om cellen te zien. 
Het vergrootglas doet cellen 
groter lijken.   

Hoe meer je een cel 
vergroot hoe meer 
details je kunt zien. 

  

Door een hele krachtige 
microscoop te gebruiken, 
kunnen wetenschappers de 
chromosomen in de kern 

van een cel kijken.  

De kern bevat een 
recept (een serie 
instructies) in een 
chemische stof die 

DNA heet.  

Magnification  

 

x 1   

 

x 10  

 
 

x 400  x 40,000 +  

I  

We kunnen DNA niet 

zien onder een 

microscoop, maar door 

gebruik te maken van 

speciale apparaten 

weten dat het een 

beetje lijkt op een 

wenteltrap.  

x 100,000 +  

Werkblad 9  



 
  

 

  

DNA uit uien  

Richtlijnen voor leerkrachten  

1. Maak de DNA extraheermix als volgt: 

 10 ml afwasmiddel, het moet goedkoop zijn en 
niet ‘geconcentreerd’.  

 3g zout.  
 1OOml water.  

3. Giet het mengsel door een koffiefilter in een beker om de 
resten gesneden ui te scheiden van de vloeistof.  

4. . Breng een paar druppels van de vloeistof met een pasteurpipet 
over in een schoon buisje en voeg een zelfde volume alcohol 
toe (bv. brandspiritus). Gebruik zo mogelijk commerciële 
brandspiritus omdat dat kleurloos is en niet zo stinkt. Uw 
plaatselijke middelbare school heeft dit misschien in huis of wat 
ontkleurde brandspiritus (normaal paars). Het is geen probleem 
als u alleen paarse brandspiritus in huis hebt, de demonstratie 
werkt nog steeds maar brandspiritus stinkt nogal.  

5. Draai het buisje voorzichtig een paar keer ondersteboven en 
het DNA zou moeten verschijnen als een ‘wollige’ witte stof.  

Werkblad 10  

2. Voeg het zoute afwasmiddel mengsel toe aan 100g gesneden 
ui. Doe het in een huishoud blender en maak het 5 seconden 
vloeibaar. (Als dat de eerste keer niet helpt doe het dan een 
paar seconden langer).  

Afwasmiddel 



 

Cartoonpret 
 
 

 

Worksheet 11 a  

Onthoud: niemand anders op de hele wereld 

heeft hetzelfde DNA recept als jij-je bent een 
heel bijzonder persoon!. 
 
Het menselijke recept voor leven is heel erg 
lang. Niemand begrijpt helemaal precies hoe 
alle ingrediënten samenwerken om een 
menselijk wezen te maken, omdat de regels zo 
ingewikkeld zijn. Om een mensenoog te maken 
heb je een aantal hele lange recepten nodig 
van verschillende chromosomen. 
 
Maar in Cartoonland hebben we voor jullie de 
regels sterk vereenvoudigd. We hebben een 
aantal korte simpele DNA recepten gemaakt 
om cartoongezichten mee te maken. Dus 
waarom gebruik je onze regels niet om je eigen 
cartoon samen te stellen. 
 
Wat moet je doen 

 Kies de plaatjes van de werkbladen die 
je leuk vindt, knip ze voorzichtig uit 
langs de stippellijnen en plak ze op het 
cartoongezicht (werkblad 11b). Vergeet 
niet om je stripfiguur een naam te 
geven. 

 

 Vul de DNA recepten in voor jouw 
plaatjes in de vakjes op deze pagina. 
Om het makkelijker te maken, laten we 
maar één streng van het DNA zien. Het 
recept voor de ogen hebben we om te 
beginnen alvast ingevuld. 

 

 Als er genoeg tijd is, kun je je werkblad 
aan een andere groep geven, zodat ze 
ook jouw stripfiguur kunnen opbouwen. 
Zou je verwachten dat de figuur die zij 
bouwen precies hetzelfde is als die van 
jezelf? 
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