
Suggesties profielwerkstuk biologie 
 

Micro-organismen, smerige ondingen of supernuttig?  

Je kent ze vast wel, mensen die meteen de kriebels krijgen als ze aan micro-organismen denken. 
Enge, vieze ziekteverwekkers! Natuurlijk bestaan er genoeg micro-organismen die vervelend of zelfs 
levensbedreigend kunnen zijn, maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van alle micro-
organismen die hier op aarde leven. De meeste mensen staan er niet bij stil, maar zonder micro-
organismen zou het leven zoals wij dat nu kennen helemaal niet mogelijk zijn! 
 
Een paar voorbeelden: 
* Zonder de bacteriën in je darmen (darmflora) zou je een groot deel van je voedsel niet kunnen 
verteren 
* Zonder schimmels die om wortels heen groeien (mycorrhiza) zouden planten een deel van hun 
voeding niet uit de bodem kunnen halen 
* Zonder micro-organismen zal de aarde dichtslibben omdat er geen dode resten meer zouden 
worden verteerd 
* Zonder micro-organismen geen kaas, yoghurt, brood, bier, wijn 

Omdat micro-organismen dus een belangrijk deel uitmaken van ons leven wordt er aan de 
Universiteit Leiden veel onderzoek gedaan door de onderzoeksgroep moleculaire microbiologie. In 
deze groep is er een afdeling die onderzoek doet aan bacteriën. Hier kijken ze naar de interactie 
tussen bacteriën en hun gastheer (dit kunnen zowel planten als dieren zijn!). Er wordt bijvoorbeeld 
gezocht naar manieren om bacteriën die ziektes veroorzaken bij vissen te bestrijden met hun eigen 
bacteriële concurrenten (zogenaamde biological control). Op deze manier kan het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica teruggedrongen worden.  

Er is ook een afdeling die onderzoek doet aan schimmels. Hier zijn ze bijvoorbeeld op zoek naar 
manieren om de productie van eiwitten door schimmels te optimaliseren. Dit zijn nog maar twee 
voorbeelden van de vele onderzoeken die er momenteel door de moleculair microbiologen van de 
Universiteit Leiden worden gedaan! 
 
Een paar voorbeelden van profielwerkstukken waarmee je zelf aan de slag kunt. 

• Hoe effectief zijn antimicrobiële schoonmaakmiddelen?  
Vaak beloven fabrikanten van schoonmaakmiddelen dat hun middel het best desinfecteert. 
Maar is dat ook zo? Een manier om dit te testen: kies aan aantal plaatsen in huis die je 
schoon gaat maken. Ga met een wattenstaafje over het nog vuile oppervlak en strijk daarna 
met het stokje over de voedingsbodem. Maak nu delen van het oppervlak schoon met 
verschillende schoonmaakmiddelen. Strijk nu met schone wattenstaafjes over de 
verschillende delen en strijk ook dit weer uit over de voedingsbodems. Laat de 
voedingsbodems enkele dagen staan in een donkere ruimte en bekijk of je verschillen ziet in 
het aantal micro-organismen dat op de voedingsbodems is gegroeid. 
 



• Hoe kies jij je partner uit?  
Partnerkeuze: val jij ook op een lage stem? Veel eigenschappen kunnen een rol spelen bij de 
partnerkeuze bij dieren, waaronder de geluiden die ze produceren. Kikkervrouwen kiezen 
vaak de mannen met een lage kwaak, en die zijn meestal groter dan mannen met een hoge 
kwaak. Grote kikkers zijn sterk en goed in het wegjagen van concurrenten, en dus een goede 
vader voor het te bevruchten kikkerdril! Vogelvrouwen gaan vaak voor complexe of lange 
zang, en de zangers die ze daarmee kiezen als partner zijn vaak de oudere vogels die de tijd 
hebben gehad om alle vocale variaties tijdens hun leven te leren. Hier is het geluid dus een 
indicator voor mannen die goed kunnen overleven. Doordat geluiden dus een belangrijke rol 
kunnen spelen bij de partnerkeuze, maar ook bij de onderlinge concurrentiestrijd van 
mannen, leveren akoestische signalen goede mogelijkheden op om evolutionaire processen 
te onderzoeken.  
Evolutie en seks trekken de aandacht, en onderzoekers met nieuwe kennis hierover kunnen 
zich verheugen op grote interesse bij een breed publiek. Ook bij het Instituut Biologie Leiden 
vindt er onderzoek aan evolutie en seks plaats, o.a. aan seksuele geluidsignalen van vogels en 
vissen. Zangvogels leren op jonge leeftijd de zang waarmee ze als volwassene een seksuele 
partner kunnen aantrekken. Dit leren betreft het veranderen van geluiden die een jong 
produceert naar het voorbeeld van de zang van een soortgenoot. Dit kunnen zangvogels, 
papegaaien, diverse zeezoogdieren, vleermuizen en wij natuurlijk, maar is verder niet bekend 
in het dierenrijk. Neem chimpansees, die zijn slim en kunnen veel leren, maar vocaal imiteren 
zoals zangvogels of wij mensen, dat kunnen ze niet. In Leiden onderzoekt men bijvoorbeeld: 
de invloed van doorvoeding tijdens het opgroeien op vogelzangontwikkeling, de rol van 
vogelzang bij soortvorming, het effect van knorrende vissengeluiden op de partnerkeuze, en 
de negatieve invloeden van verkeerslawaai op vogels en vissen.  
 
Zelf geluidsignalen onderzoeken? 
Aantrekkelijkheid bij mensen wordt natuurlijk bepaald door een combinatie van dingen zoals 
lichaamslengte, gezichtskenmerken, en net als bij dieren, de stem. Je kunt zelf de 
aantrekkelijkheid van de menselijke stem onderzoeken. Zijn er voorkeuren voor bepaalde 
karakteristieken? Zijn de stemmen van lange mensen bijvoorbeeld aantrekkelijker dan die 
van korte mensen? Geldt het zelfde voor de stem van mannen als voor de stem van 
vrouwen? En beoordelen vrouwen stemmen het zelfde als mannen?  
Maak een geluidsopname van minimaal twaalf mensen van verschillende lengte en meet ook 
hoe lang en breed ze zijn. Vraag ook naar de leeftijd en of men rookt. Kies mannen of 
vrouwen. Neem een neutrale tekst op, of in ieder geval precies dezelfde voor iedere 
persoon. Bijvoorbeeld: A, E, I, O, U of: Hallo, goede morgen, hoe gaat het?  
 
Speel daarna de geluiden per paar af aan een serie personen die de stem beoordelen op 
aantrekkelijkheid. Is er een voorkeur voor stemgeluiden van lange personen? Vraag minimaal 
tien personen die bijvoorbeeld zes paren in willekeurige combinatie te horen krijgen, eerst in 
de ene volgorde en dan in de andere.  
 
Je kunt de opnames maken met een telefoon of een fototoestel, maar zorg dat je afspeelt 
met een koptelefoon of op zijn minst de speakers van een computer, anders komen de lage 
tonen niet tot hun recht! Als je filmpjes gebruikt kun je testen of je de zelfde uitkomsten 



krijgt als het gezicht er bij te zien is. Test dan wel een compleet nieuwe serie luisteraars, en 
zorg altijd dat er geen bekenden voor de luisteraars bij de opnames kunnen zitten.  
 
Suggesties voor verwante onderzoekjes: 
Klopt het dat verschillen in de toonhoogte van de stem, zang, of roep, tussen soorten, ook 
door grootte bepaald worden? Ga het voor jou bekende dierenrijk maar langs: paarden 
versus ponies, leeuwen versus poezen, ganzen versus eenden, kraaien versus gaaien, 
koolmezen versus pimpelmezen, enzovoort. 
Klopt het dat verschillen in de toonhoogte van de stem, zang, of roep, binnen soorten, ook 
door grootte bepaald worden? Ga maar na of en hoe de variatie aan hondenblaffen uit de 
buurt of in het park varieert met grootte, of luister naar vogels of mensen van verschillende 
grootte. 
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