
  

Katja’s Bodyscan in de klas 
Hoe werkt 
aantrekkingskracht? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Om de één of andere reden worden 
mensen verliefd op elkaar. Hoe komt het 
dat we ons tot elkaar aangetrokken 
voelen? Volgen we ons verstand of ligt 
het aan onze zintuigen? Katja onderzoekt 
dit door aan mannen te ruiken, naar hun 
stem te luisteren en ze te bekijken. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Aantrekkingskracht, waarneming, 
neurowetenschap 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:  
Onderbouw: Mens en Natuur: 30, 34.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Katja’s Bodyscan in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Wat doet beweging met je?’. 
 
Antwoorden 
1 In je hoofd wordt een soort analyse 
gemaakt wat diegene evolutionair waard 
is, dus: kan ik er kinderen van krijgen? 2 
Hoe hij of zij eruitziet, hoe diegene ruikt 
en hoe de stem klinkt. 3 Kies iemand die 
even lang is, poets je tanden, scheer je 
baard, speel ‘hard to get’ en maak je 
lippen rood. 4 “op hen lijken” en “hen 
zouden kunnen beschermen”. 5a Een 
symmetrisch gezicht betekent dat er een 
gebalanceerd genenpakket is. b Zodat je 
een stel gezonde kinderen kan krijgen. 6 c 
7 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Wat gebeurt er evolutionair gezien in je 
hoofd als je naar een persoon kijkt? 
 
2 Je hersenen scannen een potentiële 
liefdeskandidaat in een fractie van een 
seconde. Noem de drie prikkels die worden 
gescand. 
 

 
 
3 Vrouwen en mannen kunnen zichzelf 
aantrekkelijker maken. Noem minstens drie 
manieren waarop dit kan.  
 
4 Vul de juiste woorden in: 
Over het algemeen vallen mensen op 
mensen die _ _ _. 
Vrouwen vallen vaak op mannen die _ _ _. 
 
5a Wat schijn je aan een symmetrisch 
gezicht te kunnen zien?  
b Waarom is dat evolutionair gezien 
interessant?  
 
6 Tot welke categorie vrouw behoort Katja 
niet? 
a Een vrouw die geïnteresseerd is naar de 
man achter het lichaam. 
b Een vrouw die vooral kijkt naar het 
gezicht. 
c Een vrouw die vooral gefixeerd is op het 
lichaam van de man. 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Ga jij gebruikmaken van de inzichten uit 
deze video? Waarom wel of niet? 
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