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“Na een aantal 
weken zag ik Nathan 
enorm opbloeien in 
de klas. Cyberlab 

maakte iets in hem 
los. Het heeft er 

zelfs toe geleid dat 
we zijn schooladvies 

hebben 
heroverwogen 
en naar boven 

bijgesteld.” 

‘Docent over leerling Nathan uit groep 8 van ba-

sisschool de Waaier.’



handboek

waarom
cyberlab?

“Later als ik groot ben 
word ik astroloog”

Sterren kijken, een haai ontleden of een robot programmeren. Het kunnen zomaar eens 

de nieuw verworven vaardigheden zijn van basisschoolleerlingen uit de Amsterdamse 

Indische Buurt die deelnemen aan Cyberlab. Cyberlab is een naschools programma dat 

is ontworpen door Cybersoek en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en In-

formatica (FNWI) van de UvA. De pilot editie van Cyberlab startte in januari 2015. Er zijn 

inmiddels vier edities georganiseerd, waarvan drie met behulp van het Steunfonds. Via 

dit handboek delen we onze kennis van en ervaringen met Cyberlab. Want hoe meer van 

dit soort initiatieven we kunnen stimuleren, hoe beter.

In iedere klas zitten bollebozen. Maar soms ontbreekt het hen aan bandbreedte om hun talent daad-

werkelijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat de klas waarin ze zitten al genoeg aandacht van de 

docent vraagt. Of omdat ze uit een groot gezin komen met beperkte toegang tot digitale middelen. En 

vaak gebeurt het ook dat ouders niet de (financiële) capaciteit bezitten om te helpen. UvA Sciencepark 

beschikt over een groot terrein met educatieve middelen en faciliteiten om kinderen bekend te maken 

met de mogelijkheden van de wetenschap. Speciaal voor Cyberlab stelde zij deze middelen beschik-

baar. Zodat we met Cyberlab enerzijds een brug kunnen slaan tussen deze beschikbare faciliteiten. En 

zodat we samen kunnen bijdragen aan het ontplooien van talenten bij leerlingen. 

In samenwerking met UvA Sciencepark geven we getalenteerde kinderen uit groep 7 

en 8 de kans om iets met hun talent te doen. Daarmee hopen we een vuurtje aan te 

wakkeren om zichzelf verder te ontplooien. Met Cyberlab stimuleren we bovendien 

de leerlingen om andere vakgebieden te verkennen dan bijvoorbeeld Rechten en 

Geneeskunde. Dit zijn vaak beroepen die in hun directe sociale omgeving een hoge 

status genieten. Op deze manier creëren we bewustwording rondom de ruime mo-

gelijkheden van de wetenschap. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij hun ou-

ders. Op de lange termijn kan dit ervoor zorgen dat zij in staat zijn om veel bewuster 

te kiezen voor een technische of wetenschappelijke studie.



De lessen van

Zo zijn de lessen opgebouwd

Iedere Cyberlab bijeenkomst duurt twee uur en sluit direct aan op de school die het laatste uit is. Het 

programma zoals wij dit hebben opgesteld, duurt twintig weken en bestaat uit zes blokken waarin 

verschillende wetenschappelijke thema’s zoals biologie, robotica of natuurkunde behandeld worden. 

Ieder blok bestaat uit een aantal praktijklessen en één of meerdere excursies. Ter afsluiting van het 

programma presenteren de leerlingen hun opgedane kennis en ervaringen aan familie en vrienden 

tijdens een feestelijke slotbijeenkomst.

Genoeg variatie, genoeg uitdaging, en praktisch uitvoerbaar: het blijft een uitdaging om de juist 

balans te vinden in je lessen. De praktijk zal voor iedere organisatie die een Cyberlab wilt organi-

seren weer anders zijn, maar wij delen ter inspiratie hieronder graag onze aanpak. Het project is 

maatwerk, dus pas de lessen vooral aan met een andere béta-invulling indien gewenst.



blok

blok

Wis- en Natuurkunde

Biologie

1

2

Tijdens deze les worden kinderen uitgedaagd om logisch na te den-

ken, verbanden te leggen en berekeningen te maken. Maar ze leren 

ook inzicht te krijgen in andere tijden. Zo leren de leerlingen hoe grote 

bouwwerken zoals piramides gebouwd konden worden in een tijd dat 

er nog geen machines bestonden. De leerlingen brengen hun opge-

dane kennis in de praktijk tijdens een excursie naar de klimhal. Hier 

worden ze ‘gezekerd’ door iemand anders - een systeem dat hetzelf-

de werkt als de katrol. Behalve de technische kant, is het tevens een 

mentale uitdaging voor de leerlingen om zo hoog te klimmen. Veel 

kinderen overwinnen tijdens de excursie zelfs hun angst voor hoogte. 

Het verkennen van eigen grenzen is een consistent onderdeel van het 

Cyberlab programma.

In dit blok maken de kinderen kennis met diverse aspecten van biologie. Van de flora en fauna in hun 

directe leefomgeving tot het ontleden van een haai. Kinderen uit de stad komen in verhouding weinig 

in de natuur en hebben soms moeite met het aanraken van bijvoorbeeld dieren of planten. Ze vinden 

het al gauw vies of eng. Tijdens de biologie lessen leren de kinderen respect te hebben voor de natuur 

en deze te omarmen. We hebben al meerdere malen mogen ervaren hoe sommige leerlingen zich ont-

popte als een ware Midas Dekkers en niet meer te stoppen waren!

Walid - 13 jaar– basisschool JPCoen:
“Het klimmen vond ik spannend. Ik heb hoogtevrees, maar ik 

moest het overwinnen. De aanmoediging van de deelnemers en 
ouders en begeleiders stimuleerde me om hoger te gaan dan ik 
eerst durfde. Toen heb ik doorgezet en ben ik steeds een stukje 
hoger gegaan. En uiteindelijk - vlak voordat we weg moesten - 

heb ik alsnog de top gehaald.”

Senanur:

“Eerst wilde ik tandarts worden, maar nu toch graag dokter. Het onder-

zoek doen vond ik toch wel erg leuk. Dat komt ook door Cyberlab. Bij-

voorbeeld het haaien open snijden heeft me aan het denken gezet. Dat 

had ik niet verwacht.”

Introductie: een kennismakingsspel + en gedragsregels 

(45 min) / Het spel River Crossing (45 min)

Spel: expeditie Moendoes en uitleg over het systeem 

van een katrol en katrollen bouwen

Excursie: Klimmen in de klimhal; zwaartekracht en 

katrollen in de praktijk!

Excursie: Plantjes en beestjes in de stad: 

wandeling met stadsecoloog

Excursie: Snijpracticum met haaien

Excursie: Hortus Botanicus



tip!
Werk met kinderen van twee of 

drie verschillende scholen. Op 

deze manier creëer je een andere 

dynamiek en worden leerlingen 

gestimuleerd om nieuwe samen-

werkingen aan te gaan.

Kies voor een langdurig project. 

Zo is er tijd en ruimte om een 

band op te bouwen met de groep, 

en kun je je daadwerkelijk verbre-

ding bieden bij de bétavakken.

Kijk op websites van verschillen-

de onderwijsinstellingen, zoals 

UvA, om inspiratie en input op te 

doen voor de lessen: http://scho-

len.uva.nl/basisscholen/leskis-

ten/leskisten.html.

blok

blok

Robotica en 
Informatica

Astronomie
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Leren programmeren is een vaardigheid waar leer-

lingen veel plezier en profijt van kunnen hebben. Veel 

scholen werken nog maar beperkt met dergelijke 

programma’s en ook ouders hebben vaak weinig kaas 

gegeten van dit onderwerp. Voor Cybersoek staat het 

ontwikkelen van digitale vaardigheden echter hoog 

op de agenda. Programmeren was voor ons dan ook 

een onmisbaar onderdeel in het programma. Wanneer 

een kind basisvaardigheden op de computer beheerst 

en zichzelf bekend maakt met het programmeren, kan 

hij of zij hier later veel profijt van hebben. 

Het Anton Pannekoek Institute of Astrology is een plek die 

kinderen niet snel zullen vergeten. De grote telescoop boven 

op het universiteitsgebouw, de eigenaardige akoestiek, het 

verhaal over de sterren en planeten en de abstractie van ons 

heelal. Er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor ze open. 

Dat vinden de leerlingen reuze spannend en interessant. 

Ayse: 12 jaar – As Siddieq school
“ik wist niks over programmeren, en ik 
heb bij cyberlab geleerd dat ik het heel 

erg leuk vind.”

Edda - 12 jaar – As Siddieq school: 
“De botten bij het forensisch 

onderzoek vond ik leuk. Door de 
nepbotten kon je echt zien wat 

het verschil was tussen de botten 
van een man of van een vrouw. 

Was echt cool!”

Robotica met behulp van: Lego NXT à inleiding

Robotica met behulp van: Lego NXT à zelf 

programmeren

Excursie: Naar het Robotica lab van de UvA binnen de 

opleiding Informatica.

Zelf raketten bouwen van een pet-fles

Kinderlezing over sterrenkunde

Bezoek aan de sterrenkoepel van de UvA



blok

blok

reserveblok

Gezondheid 
en meten

Presentaties 
en excursies

forensisch 
onderzoek
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We leven in een tijd waarin iedereen maar roept dat je 

gezond moet eten. Maar wat betekent dat nu eigenlijk 

precies? In dit blok krijgen de kinderen meer inzicht in 

hun fysieke kunnen en leren ze over de effecten van 

voeding en beweging op ons menselijk lichaam. En 

dat is belangrijk. Want steeds meer kinderen kampen 

met gewichtsproblemen of diabetes. Door middel van 

deze lessen kunnen we op een speelse manier belang-

rijke informatie verwerken in het programma.

De ervaring leert dat kinderen een korte spanningsboog hebben en dat een presentatie geven 

een flinke uitdaging is. Omdat zelfstandig werken ook niet hun krachtigste punt is, besloten we 

iemand in te schakelen die de leerlingen kan leren presenteren. Hiervoor werken wij vanaf het 

begin samen met rapper MC Complex. Hij doet verschillende oefeningen met de kinderen. Zo 

leert hij ze hoe ze met hun lichaamstaal invloed kunnen hebben op een groep. Ook doet hij ste-

moefeningen met de leerlingen om hen duidelijk te leren praten en articuleren. En de leerlingen 

leren bovendien hoe ze een goed lopend verhaal kunnen opbouwen. Een leerzame ervaring.

Mocht één van de bovenstaande blokken niet uitvoerbaar zijn, dan 

bieden we hierbij nog een alternatieve optie. Onder kundige bege-

leiding van studenten van de UvA, mogen de leerlingen voor even 

in de huid kruipen van een forensische onderzoeker. Hoe zoek je 

naar sporen van de dader als er een misdaad is gepleegd? Hoe her-

ken je het verschil tussen man en vrouw op basis van hun schedel 

en bekken? En wat kun je allemaal lezen uit een vingerafdruk? Een 

leerzaam maar vooral spannend en uitdagend blok!

Testjesparcours (45 minuten) + vergelijking van fysieke 

aanleg/spieren: wolven en cheeta’s (45 minuten)

DNA-proefje: met wangslijmvlies kun je je eigen DNA 

zichtbaar maken in een reageerbuisje

Excursie: Je hartslag en uithoudingsvermogen worden 

gemeten in het Sportmeetlab

Hoe maak je een presentatie?

Presentatievaardigheden door professionele presentator

Eindpresentatie

Excursie: meestal een tweede keer naar de klimhal omdat 

de kinderen dit zo leuk vinden

Eindfeest, presentatie en natuurkunde kermis

DNA onderzoek +  crimelights 

Botten: bekken & schedel + schoenafdruk & vingerafdruk







tips& 
learnings

Na vier edities Cyberlab hebben we inmiddels een hoop kennis en ervaring opge-

daan. Maar we hebben ook veel geleerd. Hoe ga je om met kinderen met faalangst? 

Hoe zorg je ervoor dat de kinderen na schooltijd ook echt komen opdagen? En hoe 

zorg je ervoor dat de scholen doorpakken op je aanvraag? De belangrijkste tips en 

learnings zetten we voor je op een rij.

Om Cyberlab te kunnen draaien, hebben we twaalf leerlingen 

per editie uitgenodigd. En wie weet het beste welke leerlingen 

geschikt zijn voor Cyberlab, dan hun eigen docenten? Daarom 

vragen we bij de aangesloten scholen een selectie van vier 

leerlingen die in hun ogen bovengemiddeld scoren en potentie 

hebben voor Cyberlab. 

Bij aanvang van iedere Cyberlab les, halen we de kinderen persoonlijk op van school. Daarmee 

maken we niet alleen de korte lijnen duidelijk tussen de school en Cybersoek, maar stimuleren we 

tevens de aanwezigheidsplicht van de leerlingen. Door de kinderen zelf van school op te halen, 

houden we van begin tot eind overzicht. Daarmee creëren we tevens betrokkenheid. Het contact 

met ouders is hierbij van belang. Als leerlingen bijvoorbeeld meerdere keren niet komen opdagen, 

nemen we contact op met de ouders om te informeren wat er aan de hand is. Dit doen we altijd 

met een positieve inslag.

Laat scholen zelf bepalen welke 
leerlingen geschikt zijn

Haal de kinderen persoonlijk 
op van school



Iedere Cyberlab bijeenkomst duurt twee uur en sluit direct aan op de school die 

het laatste uit is. Gemiddeld is dit rond 14:45 - 15:00 uur. We hebben gemerkt dat 

de leerlingen rond dat tijdstip vaak trek hebben en onrustig zijn. Het scheelt 

als je de bijeenkomst begint met iets te eten en te drinken en even polst hoe de 

stemming is. Dit is bovendien een goed moment om even te kletsen over dingen 

die ze die dag hebben meegemaakt, en om te polsen wat ze al weten van het 

thema van die dag. 

Scholen en docenten hebben het druk. En vaak belanden aanvragen zoals die 

van Cyberlab op een stapel waardoor het project stil kan komen te liggen. Pro-

beer het de scholen zo makkelijk mogelijk te maken en neem hen wat werk uit 

handen. Vraag ze bijvoorbeeld niet om te reageren, maar geef aan dat je zelf 

contact opneemt. Ook is het slim om langs te gaan. Dat zet enerzijds wat druk op 

de ketel en op die manier ben je minder afhankelijk van de reactiesnelheid per 

mail of telefoon.

Omdat je met kinderen werkt, is het belangrijk om de verantwoordelijkheid te 

nemen naar zowel de scholen als de ouders van de kinderen. Vraag de ouders 

om een toestemmingsbrief in te vullen voor deelname aan het project. Worden 

de excursies vastgelegd op foto of film? Vraag ook daar toestemming voor aan 

de ouders. Zorg ook dat je verzekerd bent voor excursies met de leerlingen.

Bij een project als Cyberlab kun je soms best een pittige groep voor je kiezen 

krijgen. We streven ernaar om een band op te bouwen met de kinderen en een 

veilige groepsdynamiek te creëren. Zorg voor mensen die kundig en positief zijn, 

of het nu gaat om vrijwillige begeleiding of niet. Werken met stevige en deskun-

dige begeleiding is echt het halve werk. Bovendien zal je merken dat Cyberlab 

voor de begeleiding net zo’n groot feest is als voor de leerlingen zelf. En wij spre-

ken uit ervaring!

Faalangst ontstaat vaak uit verschillende factoren. Voor kinderen met faalangst 

is het belangrijk om obstakels weg te nemen. Bied hen maatwerk aan en heb oog 

voor hun behoeften. Het kan al heel goed helpen als deze kinderen zien dat je 

aandacht voor hen hebt en ze echt ‘ziet’. 

Zorg voor een broodje 
na schooltijd

Neem zoveel mogelijk zelf het werk 
uit handen bij de scholen

Neem de verantwoordelijkheid

Investeer in stevige 
begeleiding

Creëer maatwerk 
bij faalangst







Het effect van 

Een greep uit 
de reacties

Het effect van Cyberlab is veelbelovend. Dit blijkt uit een evaluatie met een vragenlijst die we hebben 

afgenomen bij oud-leerlingen. Cyberlab maakt echt iets los bij de kinderen. Ze vinden het niet altijd 

even makkelijk, maar leren er een hoop van. Bovendien krijgen ze niet alleen meer inzicht in de moge-

lijkheden van diverse wetenschappen, maar komen ze ook op plekken waar hun leeftijdsgenoten nog 

nooit zijn geweest. Uit de uitkomsten blijkt dat de leerlingen ook dit aspect zeer waarderen.



Wat heb je geleerd van het project?

Ben je door Cyberlab gaan nadenken of een 
technische opleiding iets voor jou kan zijn?

Wat heb je geleerd van het project? 

Walid, 13 jaar, basisschool JPCoen

 “Inzicht. Op de basisschool zijn vragen makkelijker te 

beantwoorden. Hier moet je je hersenen echt gebruiken. 

Er is een extra denkstap nodig. Zo kom je tot een breder 

inzicht.”

“Het klimmen. Ik heb hoogtevrees, maar ik moest het over-

winnen. De aanmoediging van de deelnemers en ouders 

en begeleiders stimuleerde me om hoger te gaan dan ik 

eerst durfde. Toen heb ik doorgezet en ben ik steeds een 

stukje hoger gegaan. En uiteindelijk - vlak voordat we weg 

moesten - heb ik alsnog de top gehaald.”

Senanur, 13 jaar, Valentijnschool

“Ja, eigenlijk wel. Bijvoorbeeld dingen doen op de compu-

ter. Zoals programmeur, maar dat komt ook wel door het 

doen van Cyberpi (red. een ander project van Cybersoek). 

Ook over biologie heb ik wel eens nagedacht. Eerst wilde 

ik tandarts worden, maar nu toch graag dokter. Het onder-

zoek doen vond ik toch wel erg leuk. Dat komt ook door 

Cyberlab. Bijvoorbeeld het haaien open snijden heeft me 

aan het denken gezet. Dat had ik niet verwacht.”

Edda, 12 jaar, As Siddieqschool

“Praktische dingen zoals klimmen. En nieuwe woorden die horen bij de vakken en 

de dingen die we gedaan hebben. Hier waren er meer uitstapjes. Daardoor ga je zelf 

dingen doen en zien. Daardoor begrijp je het beter en zie je het veel beter dan in een 

boek. Bijvoorbeeld de botten bij het forensisch onderzoek. Door de nepbotten kon je 

echt zien wat het verschil was tussen de botten van een man of van een vrouw. Ook 

met Robotica. Het instellen en programmeren van de legorobots vond ik heel leer-

zaam en praktisch om in het echt te doen.”

Walid, 13 jaar, basisschool JPCoen

 “Door cyberlab heb ik ervaring opgedaan met het vakken-

pakket waaruit ik straks moet gaan kiezen. Nu kan ik beter 

kiezen, omdat ik weet wat mij wel of niet aanspreekt. Ik 

vond alle vakken bij Cyberlab leuk, maar merkte wel dat ik 

het soms ook lastige vakken vond. Wat ik er lastig aan vond 

is moeilijk te beschrijven. We waren meer vrij om alles zelf 

uit te vinden. Dat vond ik toen wel leuk maar ook wel lastig. 

Ik probeerde van alles uit maar het was wel een uitdaging, 

vooral met robotica. Bijvoorbeeld biologie heb ik juist heel 

veel zin in om te kiezen omdat ik nu weet dat ik dat heel 

leuk vind. Dus dat vak neem ik wel.”

Ayse, 12 jaar, 

As Siddieqschool

“ik wist niks over programmeren, en 

ik heb bij cyberlab geleerd dat ik het 

heel erg leuk vind.”







tips 
voor 
een 

goede

samenwerking
Dankzij de financiële steun van o.a. het Steunfonds, kunnen de leerlingen 

kosteloos deelnemen aan Cyberlab. En dat is prettig. Want om een program-

ma als Cyberlab echt te kunnen laten slagen, zijn goede samenwerkingen 

zoals deze cruciaal. Niet alleen met de faciliterende partners, maar ook met 

de scholen en de ouders. En met zoveel partijen bij elkaar, is dat niet altijd 

even makkelijk. Uit onze ervaring delen we onze tips.



Probeer niet alles zelf te doen. Kennis is een waardevolle valuta. Zoek de samen-

werking op met partijen die de kennis kunnen aanvullen waar die van jou stopt. 

Zo hebben wij ervaring met de scholen uit de Indische buurt, maar hebben we 

bijvoorbeeld weinig kaas gegeten van de wetenschap. Ieder blok vraagt om ei-

gen expertise. Veelal wordt de inhoud aangeboden door de UvA zelf, maar soms 

is het ook nodig om een externe partij te benaderen. Mensen begrijpen vrij snel 

het belang van het project en willen graag meewerken. Dit maakt het ook leuk 

om de boer op te gaan!

Als je de scholen benadert voor deelname, pro-

beer dan de naam en gegevens te achterhalen 

van de juiste contactpersoon. Korte lijnen com-

municeren een stuk makkelijker dan wanneer je 

eerst langs een keten van mensen moet voordat 

je de juiste persoon te pakken krijgt. Bovendien 

scheelt het een hoop wachttijd.

De scholen blijven graag betrokken, maar 

zijn vaak te druk om daar actief actie in te 

ondernemen. Neem zelf het initiatief. Deel 

foto’s (vergeet niet de toestemming van de 

ouders) en ervaringen met de scholen zo-

dat zij op de hoogte zijn van het effect van 

Cyberlab op hun leerlingen.

Ook ouders hebben de mogelijkheid om mee te doen met Cyberlab. Door de ou-

ders te betrekken bij het project, creëer je bij hen ook een grotere betrokkenheid. 

Wij nodigen ook altijd de ouders uit om actief deel te nemen tijdens excursies en 

de eindpresentatie.

Het is belangrijk dat zowel jouw 

organisatie als de partijen met 

wie je samenwerkt hetzelfde 

doel nastreven. Op deze manier 

houd je de samenwerking op-

recht en in balans. 

Bundel je krachten en dien de 

aanvraag voor financiering sa-

men in. Hoe breder het draag-

vlak is voor het project, hoe 

eerder je kans maakt op een 

financiering. 

Kennis is rijkdom

Houd de lijnen 
met de scholen 

kort

Koppel terug 
naar de 
scholen

Betrek de ouders

Streef 
hetzelfde 
doel na

Vraag de 
financiering 
gezamenlijk 

aan



Cyberlab is een project 
van Cybersoek en 
UvA Faculteit NWI.

Cyberlab is mogelijk 
gemaakt door het 

Steunfonds

Cybersoek

Timorplein 22

Amsterdam

020-6934582

info@cybersoek.nl


