
 

Proefkonijnen in de klas 
Wat is de sterkste spier in 
je lichaam? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Dennis en Valerio vragen zich af of het 
antwoord op een Triviantkaartje wel juist 
is. Met de hulp van een professor in de 
neuromechanica proberen de 
presentatoren te weten te komen wat de 
sterkste spier in het menselijk lichaam is. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Spieren, anatomie, kracht, menselijk 
lichaam 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 34. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s van dit programma, 
zoals: ‘Hoelang kun je je adem inhouden 
onder water?’. 
 
Antwoorden 
1 Een plant kan niet bewegen. 2 D 3 
kauwspier, kuitspier. 4 Omdat de tong 
volgens het experiment juist de zwakste 
spier is. 5 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kijkvragen 
 
1 Wat is de beperking van een plant (ten 
opzichte van mensen of dieren) doordat ze 
geen spieren hebben? 
 
2 Wat voel je als je spierpijn hebt? 
a De vezels in je spieren 
b De beschadiging van je spieren 
c Het stuktrekken van de spier 
d De zwellingen die zijn ontstaan  
 
3 De resultaten van Dennis en Valerio 
worden met elkaar vergeleken. Vul in wat 
de juiste conclusie is.  
Je kunt kiezen uit de volgende woorden: 
armspier, kauwspier, tong, kuitspier. 
 
De relatieve winnaar is de _ _ _. De winnaar 
in absolute mate is de _ _ _.  
 

 
 
4 Op het kaartje van Triviant staat dat de 
tong de sterkste spier van het menselijk 
lichaam is. Waarom is dit zo opmerkelijk? 
 
Verdiepingsvragen 
5 Professor Bert Otten is hoogleraar 
neuromechanica. Wat is de 
neurowetenschap? 
a Het is de wetenschap die zich richt op het 
zenuwstelsel. 
b Het is de wetenschap die zich alleen richt 
op spieren. 
c Het is de wetenschap die zich richt op het 
hart. 
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