
 
 

MASTERCLASS COGNITIE: BEN JIJ JE BREIN? (KLAS 4,5 EN 6) 
Heb jij je wel eens afgevraagd of jij je brein bent? Of de menselijke geest gelijk is aan een computer? Ben jij 

geïnteresseerd in taal, communicatie en wiskunde, maar misschien ook in filosofie, muziek en kunstmatige 

intelligentie? Vind je vakken in alfa-, beta- en gamma-richting interessant? Deze Masterclass biedt een 

interdiscplinaire benadering van cognitie en zou iets voor jou kunnen zijn! De masterclass wordt georganiseerd door 

het interdisciplinaire Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA. 

https://www.itsacademy.nl/masterclass-cognitie-2018/ 

 
MASTERCLASS BEVEN EN SCHUDDEN (KLAS 5 EN 6) 
De Aarde lijkt een dode planeet, maar ineens vindt er dan weer een grote aardbeving plaats met helaas veel schade 

en slachtoffers. Waarom is dat zo complex dat geologen een beving niet tijdig kunnen voorspellen? Hoe hangen 

aardbevingen samen met bewegingen van platen, spanning in de aardkorst en de vorming van gebergten of juist 

dalende gebieden? Na een inleiding over aardbevingen en plaattektoniek, ga je zelf aan de slag in het lab door met 

zand te experimenteren om beter te begrijpen wat er gebeurt als platen langs, tegen of uit elkaar bewegen. Een 

beetje sneller dan in het echt, dat wel. Deze masterclass sluit aan bij de opleiding Aardwetenschappen en bestaat uit 

25 studielastuur.  

https://www.itsacademy.nl/masterclass-beven-en-schudden/ 

 
MASTERCLASS HET BIJZONDERE BREIN (KLAS 5 EN 6) 
Tijdens deze masterclass ga je je verdiepen in een aantal vormen van hersenonderzoek.  Je krijgt de kans om in echte 

hersenen te kijken naar de verschillende functionele gebieden. Daarnaast ga je met het EEG apparatuur jouw eigen 

hersenactiviteit meten, door middel van een eigen ontworpen experiment. De masterclass sluit aan bij de opleiding 

Neurosciences en omvat 35 studielasturen. https://www.itsacademy.nl/masterclass-het-bijzondere-brein/ 

 
MASTERCLASS DESIGN AN APP! (KLAS 5 EN 6) 
During this masterclass you can get a glance of how much fun it is to play with technology when you realize you have 

the power to create anything from scratch. You will meet scientists who will share their story with you, you will be 

introduced to several experiments from the field and you will get hands-on experience with an open-source mobile 

development framework, Apache Cordova. As a final product you will create your own web-based application! De 

masterclass sluit aan bij de opleiding  Computer Science en omvat 25 studielasturen. 

https://www.itsacademy.nl/masterclass-design-an-app/ 

 
MASTERCLASS DUURZAME INNOVATIES (KLAS 5 EN 6) 
In deze masterclass worden nieuwe en duurzamere toepassingen van een hoog technologisch product onderzocht. 

Eerst wordt er ingegaan op de onderliggende kennis en techniek, waarna er door middel van brainstormsessies en 

eigen onderzoek een nieuw en innovatief product wordt ontwikkeld en gepresenteerd. Dit alles zal met nadruk op de 

theorie en de feasibility van het ontwikkelde product zijn, maar een praktische kant heeft het ook zeker. Zo zal er per 

productcategorie een bezoek aan relevante onderzoeksgroepen of bedrijven op de planning staan.  Een voorbeeld 

van een hoog technologisch product hierbij is de zonnecel. Deze masterclass sluit aan bij de opleiding Science, 

Business and Innovation en omvat 25 studielasturen. 

https://www.itsacademy.nl/masterclass-duurzame-innovaties/ 
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