
Zien we allemaal dezelfde

kleuren?
Leeftijdsgroep: 9-12 jaar

Aantal uren: 10 uur

Korte beschrijving van de activiteit: In dit project maken de leerlingen kennis met

kleurenblindheid als het verminderde vermogen om kleuren te zien. Ze bespreken welke

vormen van kleurenblindheid er bestaan en hoe dit samenhangt met genetica. Leerlingen gaan

op zoek naar mensen die kleurenblind zijn in de buurt en maken statistieken. Ze ontwerpen

websites en lapbooks voor mensen die kleurenblind zijn.

CT
1
-competenties:

● Gegevensverzameling,

● Analyse van de gegevens,

● Gegevensrepresentatie,

● Debuggen,

● Abstractie,

● Patroonherkenning,

● Ontleding.

Doelstellingen

● Kleurenblindheid introduceren.

● Genetische kwesties presenteren in verband met kleurenblindheid.

● Onderzoek doen naar mensen die kleurenblind zijn in de buurt.

● Kunst en digitaal productontwerp presenteren in verband met kleurenblindheid en

slechtziendheid.

Realistische STEAM-context

Kleurenblindheid is het verminderde vermogen om kleur of kleurverschillen te zien. Het

kan taken bemoeilijken zoals het selecteren van rijp fruit, het kiezen van kleding en het

zien van verkeerslichten. Kleurenblindheid kan sommige onderwijsactiviteiten

bemoeilijken. Hoe kunnen we deze mensen helpen?

1 Computational Thinking



Bron: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

Methodologie

Deel Beschrijving Timing

1 Motiverende instap

In onze samenleving hebben sommige mensen een aandoening die

"kleurenblindheid" wordt genoemd. Deze mensen kunnen niet alle kleuren

goed zien, zij kunnen bijvoorbeeld rood en groen of blauw en rood door

elkaar halen, of zien alles in zwart-wittinten.

1 sessie

https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html


Het is bijna zeker dat iemand in onze omgeving dit probleem heeft. Veel

gewone dingen zijn moeilijker voor hen, zoals genieten van kunstfoto's, het

spelen van bepaalde videospelletjes of het doen van dagelijkse dingen.

Maar hoe kunnen we deze mensen helpen? Weten wij een manier om hen te

helpen met hun probleem?

Er wordt een video geprojecteerd met de reactie van een kleurenblinde die

voor het eerst een filterbril draagt. Aan de hand hiervan wordt een

discussie met de leerlingen over kleurenblindheid op gang gebracht.

(https://www. youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI).

2 Kunstsessie

Om het kleurenblindheidsprobleem diepgaand te begrijpen, gaan we

werken met enkele schilderijen van beroemde kunstenaars. Hierbij kijken

we naar het kunstwerk vanuit het perspectief van iemand met een normaal

gezichtsvermogen en iemand met kleurenblindheid.

Optie 1: Met computers.

Op de volgende webpagina kunnen we een afbeelding uploaden en het

algoritme maakt er een "kleurenblinde afbeelding" van en (misschien)

ontdekken we de eerste kleurenblinde persoon in de klas:

ttps://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/

De leerkracht kan de leerlingen een aantal aangepaste schilderijen geven

(zoals een kleurenblinde ze ziet), en de kinderen moeten een aantal

proefjes doen om de oorspronkelijke kleuren te "raden", zodat ze het

gebruik van de kleuren in de schilderijen kunnen bestuderen. Hier kunnen

we ook synesthesie aan toevoegen, om muziek in het project op te nemen.

Als voorbeeld: normale Mondriaan en Kandinsky, rood-blinde Mondriaan en

Kandinsky en blauw-blinde Mondriaan en Kandinsky. Suggestie: de

leerkracht kan werken met de drie soorten kleurenblindheid, niet alleen

met de twee in het voorbeeld.

Het belangrijkste punt is dat men zich realiseert dat "gemakkelijke"

schilderijen (met een paar effen kleuren), zoals die van Mondriaan, zelfs als

1 sessie

https://www.youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI
https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/


ze niet goed worden gezien door kleurenblinden, kunnen worden

onderscheiden. Maar de "moeilijke" schilderijen (met veel gemengde

kleuren), zoals die van Kandinsky, zijn moeilijker te waarderen.

Optie 2: zonder computers

Deze schilderijen kunnen worden afgedrukt en geanalyseerd op dezelfde

manier als op de computer.

CT-suggestie: abstractie en patroonherkenning

3 Sessie: wiskunde en sociale wetenschappen (statistiek)

Om te weten hoeveel mensen kleurenblindheid zijn, bereiden de leraren de

vragen voor met de leerlingen die zij willen gebruiken om informatie te

verzamelen over kleurenblindheid in hun omgeving. Ze kunnen hierbij

eventueel volgende kleurenblindheidtest gebruiken:

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test

Optie 1: Met computers.

De leerkrachten kunnen samen met de kinderen google-formulieren (of

soortgelijke formulieren) opstellen om de nodige informatie te verzamelen.

Ze kunnen ook dit (Engelstalige) formulier gebruiken:

https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8.

We stellen voor dat de kinderen de test maken en delen met hun

leeftijdsgenoten en familie. De leerkracht moet ervoor zorgen dat het

geslacht en de foto's op het google-formulier staan.

Er kan een spreadsheet gemaakt worden van het formulier met de

antwoorden. Zo kunnen percentages geanalyseerd worden en grafieken

gemaakt worden op basis van geslacht. Dit werk kan in groepjes worden

gedaan.

Schat hoeveel kleurenblinden er waarschijnlijk zullen zijn in deze school

(verhouding tot het totale aantal antwoorden), dit dorp, dit land...

De leerlingen kunnen ook elk geval afzonderlijk analyseren (door het totaal

van de gevallen over de leerlingen te verdelen) waarbij ze zich realiseren

dat de drie typen kleurenblindheid die zij in de vorige sessie hebben

gezien, hier nu kunnen voorkomen.

Optie 2: zonder computers

De leerlingen moeten hun gegevens verzamelen met afgedrukte

beelden/mobiele telefoons en in persoon.

CT-suggestie: gegevensverzameling, gegevensanalyse en

gegevensrepresentatie.

2-3

sessies

4 Sessie wetenschap

Inleiding: Wij hebben gezien dat er verschillende soorten kleurenblindheid

zijn, maar wat is kleurenblindheid en welke zijn deze drie soorten?

Optie 1 en 2 (met en zonder computers) zijn hetzelfde, alleen de video

voor sommige beelden veranderen.

2 sessies

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test
https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8


Aanbeveling: Hoe zien kleurenblinden de wereld?:

https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4

In deze sessies moeten de leerlingen de drie soorten kleurenblindheid leren

kennen (deuteranopia, protanopia en tritanopia, meer informatie in tips en

trucs).

Als uitgangspunt volgen de leerlingen een vergelijk en contrastactiviteit

met twee foto's met een groep slangen en vleermuizen waarbij ze worden

aangemoedigd overeenkomsten en verschillen tussen hen te vinden op basis

van het aantal poten, vleugels of lichaamsvorm. Het hoofddoel van deze

activiteit is om de kwestie van de genetica aan de orde te stellen.

Bijvoorbeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4


Je kan deze webpagina's bezoeken voor een grafiek en meer informatie

over de vergelijk en contrastactiviteit:

● https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines

-compare-contrast-6/

● https://cedec.intef.es/rubrica/thinking-routine-compare-and-contr

ast/

[Eventueel kunnen ze voorafgaand aan deze sessie leren hoe ze iemand in

hun moedertaal of in een vreemde taal moeten beschrijven].

Later moeten de leerlingen onderzoek doen naar de sekseverschillen in de

overerving van kleurenblindheid, leren over de verschillen tussen genotype

en fenotype, de basisregels van de overerving, onderscheid maken tussen

mannetjes en vrouwtjes en de gegevens die ze eerder hebben verzameld

zinvol gebruiken. De leerkrachten kunnen voorbeelden geven van andere

genetische verschillen (tong, oogkleur...), en moeten opmerken dat de

meest voorkomende genetische uitdrukking soms niet de dominante is.

Enkele foto's en ideeën over genetica zijn te zien in tips en trucs.

5
Sessie technologie

Net als in het echte leven kan de computer een heleboel verschillende

kleuren nabootsen. Computers hebben in hoofdzaak twee kleursystemen:

RGB en CMYK (meer informatie hierover in tips en trucs).

Optie 1: Met computers.

Voor deze activiteit moeten de leerlingen in groepjes deze twee systemen

onderzoeken en de belangrijkste verschillen leren kennen (in hun definitie

en in hun gebruik). Zodra ze alle informatie hebben, hebben ze twee

opties:

Optie a: Ontwerp een webpagina voor kleurenblinden. Met het

RGB-kleurensysteem moeten ze een "kleurenblindvriendelijke" webpagina

maken, geïnspireerd op de kunst van Mondriaan, met eenvoudige kleuren

(het is belangrijk om sommige kleurencombinaties te vermijden), enkele

patronen... Het belangrijkste doel is om een product te maken dat

kleurenblinden kunnen gebruiken zonder zich ongemakkelijk te voelen.

Gereedschap voor het ontwerpen van websites:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

Optie b: Maak een lapbook. Met het CMYK-kleurensysteem moeten de

leerlingen de verschillende delen van een lapbook ontwerpen en afdrukken.

Het lapbook moet ook kleurenblindvriendelijk zijn.

De informatie die in de webpagina/lapbook moet worden opgenomen, moet

verband houden met de informatie die in de sessie wiskunde is verzameld

en met de informatie die in de sessie wetenschappen is onderzocht. De

3 sessies
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leerlingen zullen deze webpagina/lapbook dus gebruiken als een

leerportfolio, waarin zij zowel hun leerervaringen als het proces van het

onderzoek in dit thema kunnen weergeven.

Optie 2: zonder computers

Ze mogen de verschillen tussen RGB en CMYK niet onderzoeken, want dan

kunnen ze geen webpagina maken. Ze moeten het lapbook maken met

dezelfde informatie als voorheen.

CT-suggestie: data representatie, debugging

Organisatie

Materialen:

● Vellen papier, drukwerk

Gebruik van ICT:

● Computers, iPads, telefoons.

● Printer.

● Software voor het maken van websites en grafisch ontwerp.

● Andere software.

Coaching

Nuttige vragen:

• Deel 1

o Hebben kleurenblinden hulp nodig? Wanneer? Hoe? (b.v. bij het aankleden)

• Deel 2

o Kunnen de leerlingen kleurverschillen zien tussen deze aangepaste schilderijen?

o Hoe kunnen ze dit verklaren?

o Zijn mensen met kleurenblindheid zich ervan bewust dat ze het originele

kunstwerk niet zien?

• Deel 3

o Heb je nagedacht over de beleefde manier om mensen aan te spreken die je

niet kent?

o Hoe ga je de vragen introduceren en mensen overtuigen om deel te nemen?

• Deel 4

o Zijn er meer kleurenblindheid soorten dan de drie genoemde?

o Waarom zijn de mensen in elk land meer gelijk dan verschillend? Is dat dezelfde

reden die we zien (voeg een gemeenschappelijke maar recessieve genetische

expressie toe)?

• Deel 5

o Is het belangrijk om twee verschillende kleursystemen te hebben? Waarom?

o Wat zijn de verschillen tussen RGB en CMYK? Kunnen we het op papier

weergeven of alleen in de computer?



Teamwork:

● Kinderen moeten vanaf sessie 2 samen werken met een medeleerling (homogene

samenstelling). Afhankelijk van de voorkennis en de beginsituatie kan ook in groepen van 3

worden gewerkt.

Formatieve beoordeling:

Kinderen moeten worden aangemoedigd om de gegevens te analyseren en uit te werken.

Om verschillende capaciteiten te leren accepteren moeten kinderen zich inleven in

mensen uit andere culturen.

Om de nadruk te leggen op het proces en niet op het eindproduct, moeten de kinderen hun

reflecties en hun leerervaringen tijdens het hele proces in de webpagina/lapbook zetten,

die opnieuw zal worden gemaakt en gewijzigd tot het product aan alle eisen voldoet.

Aanpassingen

Algemene ideeën:

• Ideeën met oudere kinderen: (9-12 -> 12-15). Met behulp van Inkscape moeten de

leerlingen geheime plaatjes ontwerpen.

Tips en trucs

WETENSCHAP:

Kleurenblindheid, ook wel kleurenzwakte genoemd, is een gebrek aan onderscheid tussen

verschillende kleuren. Dit komt voor wanneer het lichtgevoelige weefsel achter in het oog

- het netvlies - niet goed reageert op de variaties in de golflengte van het licht, waardoor

mensen verschillende kleuren zien.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/

Drie vormen van kleurenblindheid:

Protanopie (ongevoeligheid voor rood) is een visuele deficiëntie van de kleur rood. Het is

het bekende daltonisme (rood-groen kleurenblindheid). Protanopie is eigenlijk complexer

dan dit; een persoon met dit probleem kan noch rood, noch groen zien, hoewel hij/zij wel

nog gevoelig is voor geel en blauw. Bovendien heeft hij/zij een verlies van

luminantieperceptie en verschuiven de tinten naar de korte golflengten.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/


Deuteranopie (ongevoeligheid voor groen). Bij deuteranopie heeft de persoon een

deficiëntie om groen te zien. Deuteranopie lijkt eigenlijk op protanopie, omdat de persoon

een verlies van rood en groen perceptie heeft, maar hij/zij heeft geen verlies van

luminantieperceptie of tintverschuiving.

Tritanopia (ongevoeligheid voor blauw). Bij tritanopie is de persoon ongevoelig voor blauw

en geel, hoewel hij/zij nog wel gevoelig is voor rood en groen. Hij/zij mist enige

luminantieperceptie en de tinten verschuiven naar de lange golflengtes.

Bron: https://iristech.co/protanopia/

Genetica

Leerlingen moeten zich geen zorgen maken over hun antwoorden in de vorige test, want

ongeveer 4% van de bevolking heeft een vorm van kleurenblindheid.

Bij de mens hebben mannen meer kans om kleurenblind te zijn dan vrouwen, omdat de

genen die verantwoordelijk zijn voor de meest voorkomende vormen van kleurenblindheid

op het X-chromosoom liggen.

https://iristech.co/protanopia/


Bronnen:

https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-pa

rt-two/

https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/

Wat is het verschil tussen RGB en CMYK?

Zowel RGB als CMYK zijn manieren om kleuren te mengen bij grafische ontwerp. Ter

informatie: de RGB-kleurmodus is het beste voor digitaal werk, terwijl CMYK wordt

gebruikt voor drukwerk. Maar om uw ontwerp volledig te optimaliseren, moet u de

mechanismen achter elke manier begrijpen.

Wat is RGB?

RGB (Rood, Groen en Blauw) is het kleurenpalet voor digitale afbeeldingen.

Wanneer RGB gebruiken?

Als de eindbestemming van uw ontwerpproject een digitaal scherm is, gebruikt u de

RGB-kleuren. Dit geldt voor alles wat te maken heeft met computers, smartphones,

tablets, tv's, camera's, enz.

Wat zijn de beste bestandsformaten voor RGB?

JPEG's zijn ideaal voor RGB-bestanden omdat ze een mooie middenweg vormen tussen

bestandsgrootte en kwaliteit en ze zijn bijna overal leesbaar.

PSD is het standaard bronbestand voor RGB-documenten, ervan uitgaande dat alle

teamleden met Adobe Photoshop werken.

PNG's ondersteunen transparantie en zijn beter voor afbeeldingen die over andere heen

moeten worden geplaatst. Overweeg dit bestandstype voor interface-elementen zoals

knoppen, pictogrammen of banners.

GIF's leggen beweging vast, dus als u een geanimeerd element gebruikt, zoals een

bewegend logo of een stuiterend pictogram, zou dit bestandstype ideaal zijn.

https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two/
https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two/
https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/


TIFF, EPS, PDF en BMP kunt u voor RGB-doeleinden het beste vermijden. Deze formaten

zijn niet compatibel met de meeste software, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze

qua gegevens onnodig groot kunnen zijn.

Wat is CMYK?

CMYK (cyaan, magenta, geel, key/zwart) is de kleurruimte voor gedrukte materialen.

Een drukmachine creëert beelden door CMYK-kleuren in verschillende mate te combineren

met fysische inkt. Dit staat bekend als subtractief mengen. Alle kleuren beginnen als

blanco wit, en elke inktlaag vermindert de aanvankelijke helderheid om de gewenste kleur

te creëren. Wanneer alle kleuren samen zijn gemengd, ontstaat zuiver zwart.

Wanneer CMYK gebruiken?

Gebruik CMYK voor elk projectontwerp dat fysiek zal worden afgedrukt en niet op een

scherm zal worden bekeken. Als u uw ontwerp met inkt of verf moet namaken, geeft de

CMYK-kleurmodus u nauwkeurigere resultaten.

Wat zijn de beste bestandsformaten voor CMYK?

PDF's zijn ideaal voor CMYK-bestanden, omdat ze compatibel zijn met de meeste

programma's.

AI is het standaard bronbestand voor CMYK, ervan uitgaande dat alle teamleden met Adobe

Illustrator werken.

EPS kan een goed alternatief zijn voor AI, omdat het compatibel is met andere

vectorprogramma's.

Voor meer informatie: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Richtlijnen voor het ontwerpen van websites:

https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php

https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/

https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/
https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php
https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/

