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De Grote Wetenschapsdag 2015 
 

 

- De Grote Wetenschapsdag 2015 

- Dagindeling 

- Introductie 

o Introductieproef 1 – De Witte Bloem 

o Introductieproef 2 – Water en Geld 

- Verkenning deel 1 

o Verkenningsproef 1 - Water en Kleur 

o Verkenningsproef 2 - Water en Wol 

o Verkenningsproef 3 - Water en Touw 

o Verkenningsproef 4 - Water en Zeep 

o Verkenningsproef 5 - Water en Peper 

o Verkenningsproef 6 - Water en een Punaise 

o Verklaring van de verkenningsproefjes 

- Verkenning deel 2 

- Opzetten van een onderzoek 

- Suggesties en Tips voor het vervolg 

o Suggesties vervolgonderzoek 

o Tips voor het uitvoeren 

o Tips voor het trekken van conclusies 

o Tips voor de presentatie 

o Tip voor het verbreden & verdiepen 

- Bijlage 

o Bijlage 1 – Het vragenmachientje 

o Bijlage 2 – Oefenblad onderzoeksvraag stellen 

o Bijlage 3 - Onderzoeksplan 
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Wat is de Grote Wetenschapsdag 
De Grote Wetenschapsdag heeft tot doel basisscholen te inspireren wetenschap in de klas te brengen via 
onderzoekend leren. De Grote Wetenschapsdag vindt één keer per jaar plaats waarbij er rondom een 
wetenschappelijk thema uitgewerkte activiteiten worden aangeboden. 
 
In de opzet worden de drie startfases van onderzoekend leren doorlopen. Het gaat hier om de introductie 
(fase 1), de verkenning (fase 2) en het opzetten van een onderzoek (fase 3). De scholen worden van harte 
uitgenodigd om de vervolgfases van onderzoekend leren, waarin het onderzoek echt wordt uitgevoerd en 
afgerond, in de dagen na de Grote Wetenschapsdag uit te voeren. 
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Thema 2015 
De tweede Grote Wetenschapsdag gaat over water. Een alledaags onderwerp maar dan vanuit de 

wetenschap belicht. De kinderen komen in aanraking met capillariteit, cohesie en oppervlaktespanning. 

Hieronder worden deze termen kort toegelicht. 

Capillariteit 

Capillariteit zorgt ervoor dat water zich omhoog kan ‘trekken’. Dit kun je zien aan de rand van een glas 
water, waarbij het water omhoog trekt waar het het glas raakt. Een gevolg hiervan is dat water in een 
heel smal buisje hoger stijgt dan het omringende water. 

 

Cohesie 

Water bestaat uit kleine deeltjes, de moleculen. Deze deeltjes trekken elkaar aan en blijven aan elkaar 

plakken. Dit zie je bijvoorbeeld als je water door een rietje drinkt: al het water uit het glas wordt 

meegetrokken het rietje en vervolgens je mond in. Het water zal niet zomaar in het rietje uit elkaar vallen 

en weer naar beneden stromen. 

 

Oppervlaktespanning 

Doordat de deeltjes elkaar aantrekken (Cohesie) ontstaat er aan het oppervlakte een spanning. Dit kun je 

zien als een trekkracht tussen de waterdeeltjes. De deeltjes blijven elkaar aantrekken en zullen zo lang 

mogelijk dicht bij elkaar blijven.  Hierdoor willen ze bijvoorbeeld liever niks doorlaten, omdat ze dan uit 

elkaar moeten. Insecten maken gebruik van de oppervlakte spanning. Het lijkt net of ze er overheen 

schaatsen. 
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Introductie (30 minuten) 
De kinderen bekijken en bespreken de introductieproef. Ze maken tijdens de introductie kennis met de 

krachten Oppervlaktespanning, Cohesie en Capillariteit. 

 

Verkenning deel 1: Proefjes circuit (60 minuten) 
Hierin doen de kinderen verschillende korte proefjes om verder kennis te maken met de krachten 

Oppervlaktespanning, Cohesie en Capillariteit bij water. De proefjes zijn: 

1. Water en Kleur 

2. Water en Wol 

3. Water en Touw 

4. Water en Zeep 

5. Water en Peper 

6. Water en een Punaise 

 

Verkenning deel 2: Experimenteren met de materialensets (80 

minuten) 
De kinderen gaan in groepjes met één van de materialensets vrij experimenteren. Dit is inspiratie om tot 

een onderzoeksvraag te komen. De onderwerpen van de sets zijn: 

1. Water en Kleuren 

2. Water Verplaatsen 

3. Water en Zeep 

 

Opzetten onderzoek (45 minuten) 
Naar aanleiding van het vrij experimenteren wordt besproken wat de kinderen ontdekt hebben en wat ze 

daaraan verder zouden kunnen onderzoeken. Door middel van het vragenmachientje worden bruikbare 

onderzoeksvragen geformuleerd om het onderzoekend leren verder uit te voeren. 

 

 

  



 

 

 G r o t e  W e t e n s c h a p s d a g  2 0 1 5  5 

30 minuten 

 

Materiaal 
- Zie de beschrijving van de proef De Witte Bloem 
- Zie de beschrijving van de proef Water en Geld 
- Uitleg over de krachten: Oppervlaktespanning, Cohesie en Capillariteit 

 

Voorbereiding 
Maak een keuze uit de volgende twee proeven: De Witte Bloem en Water en Geld. 

Start de proef De Witte Bloem al een dag van te voren met de kinderen op. Het bekijken van de resultaten 

en het bespreken van de krachten krijgen zo op de dag zelf de aandacht. 

De proef Water en Geld kan op de dag zelf worden uitgevoerd. 

 

Activiteit 
- Vertel de kinderen wat er vandaag allemaal gaat gebeuren: Ze gaan via proefjes kennismaken 

met twee krachten van water, daarna mogen ze zelf vrij experimenteren om uiteindelijk tot een 

onderzoeksvraag te komen. 

- Bespreek het resultaat van de introductieproef volgens de vragen die bij de proef staan. Besteed 

aan alle verklaringen die de kinderen bedenken even veel aandacht. 

- Leg de krachten Oppervlaktespanning, Cohesie en  Capillariteit kort uit 

 

Stimuleer de verwondering door: 
- Richt de aandacht van de kinderen door iets wat je zelf opvalt te benoemen. Vraag dan wat de 

kinderen zien. 

- Reageer enthousiast op de reacties van de kinderen. 

- Zet de kinderen aan het denken door je uitspraken. 

- Help kinderen met het formuleren van hun vraag. 

- Stel je open op. Wees nieuwsgierig naar waar de kinderen mee komen. Dit is niet te plannen. Ze 

bekijken alles van een andere kant dan jij. 
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Onderzoek 
Of de kleur van het water invloed heeft op de kleur van de witte bloem. 

 

Materiaal 
- Een witte tulp of anjer (een alternatief zijn de bladeren van Chinese kool, bleekselderij of paksoi)  

- Water 

- Vloeibare kleurstof (denk aan inkt of voedingsmiddelenkleurstof) 

- Een vaasje of glas 

- Een mesje 

 

Doen: 
- Meng  wat kleurstof met water in het vaasje. 

- Snij de onderkant van de bloem schuin af (bij de bleekselderij of de paksoi is dit niet nodig). 

- Zet de bloem in het vaasje. 

 

Vragen: 
- Wat is er gebeurd en hoe zou dit komen? 

- Heeft de kleur van het water invloed op de kleur van de bloem? 

- Hoe zou de bloem zijn voedingsstoffen binnenkrijgen? 

 

Variant: 
- Snij de steel van de bloem aan de onderkant ongeveer 10cm in. 

- Zet beide uiteinden in een ander vaasje met een andere kleurstof. 

 

 

Verklaring 
De waterdeeltjes trekken elkaar aan, dit heet oppervlakte spanning. In de bloem zit al water. Het water 

verdampt aan de bovenkant (de bloem zweet!) en trek via zijn steel weer nieuw water aan (cohesie). Zo 

komt er steeds nieuw water in de bloem met nieuwe voedingsstoffen. Of in dit geval met kleurstoffen. 
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Onderzoeken: 
Hoeveel druppels water passen er op een munt? 

 

Materiaal: 
- Water 

- Een glas 

- Een munt (dit kan ook en plastic munt zijn uit de rekenkast) 

- Rietje (als druppelaar) 

 

Doen: 
- Doe een klein beetje water in het glas (niet te veel, anders krijg je te grote druppels) 

- Leg de munt plat op tafel 

- Steek het rietje in het glas 

- Leg je duim op de bovenkant van het rietje. Hierdoor sluit je hem af. 

- Til het rietje uit het glas en hou hem vlak boven de munt. 

- Laat de druppel uit het rietje voorzichtig op de munt vallen door je duim van de achterkant te 

halen. 

- Herhaal dit een paar keer. 

 

Vragen: 
- Hoeveel druppels pasten er op? 

- Waarom zouden er niet meer op passen? 

- Welke vorm heeft het water als het op de munt ligt? 

- Hoe zou dit komen? 

 

 

Verklaring 
De waterdeeltjes trekken elkaar aan, waardoor er druppels ontstaan. Dit is de oppervlaktespanning. 

Wanneer de munt helemaal vol is zie je goed de ronde druppelvorm. Wanneer er teveel water op de 

munt komt te liggen is de trekkracht van de oppervlaktespanning niet sterk genoeg meer. Het water zal 

eraf stromen. 
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60 minuten 

 

Materiaal 
- Zie de beschrijving van de verschillende proefjes 

 

Voorbereiding 
- Kopieer de gekozen proefjes. 

- Maak groepjes van vier kinderen. 

- Leg de materialen en de proefjesbladen klaar 

- Neem de verklaringen van de proefjes door 

 

Inhoud van het circuit 
1. Water en Kleur 

2. Water en Wol 

3. Water en Touw 

4. Water en Zeep 

5. Water en Peper 

6. Water en een Punaise 

 

Activiteit 
- Leg uit wat de kinderen gaan doen: in groepjes proefjes uitvoeren aan de hand van de 

beschrijvingen. 

- Spreek vooraf duidelijke regels af met elkaar. Denk aan: Wie ruimt het gemorste water op? 

- Leg uit dat de proefjes over de in de introductie genoemde krachten van water gaan. 
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10 minuten 

 

Onderzoek: 
Welke kleuren er in viltstiften verstopt zitten. 

 

 
 

Materiaal: 
- Water 

- Een glas 

- Witte koffiefilter 

- Viltstift (waterbasis)  

- Saté prikker 

- Een vaatdoekje 

 

Doen: 
- Knip een strook uit de koffiefilter. 

- Teken een stip op de strook ongeveer een cm van de onderkant (lengte van je duimnagel). 

- Hang de strook aan een saté prikker. 

- Vul het glas met water zodat de strook wel in het water komt te hangen, maar de stip mag niet 

onder water komen. 

- Kijk wat er gebeurt. 

 

Vragen: 
- Wat doet het water? 

- Probeer en verklaring te bedenken waardoor dit kan. 

- Wat gebeurd er met de stip? 

- Wat weet je nu over deze stift? 
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10 minuten 

 

Onderzoek: 
Hoe je water zichzelf kunt laten verplaatsen (handig voor het watergeven van de planten!) 

 

 
 

Materiaal: 
- Water 

- Twee glazen 

- Wol 

- Schaar 

- Donkere viltstift 

- Een vaatdoekje 

 

Doen: 
- Vul een van de glazen bijna vol met water. 

- Zet een streep met de stift op het glas, tot waar het water komt. 

- Zet het andere glas er naast. 

- Knip een stuk van de wol af dat lang genoeg is om van de bodem van het ene glas over de rand 

van het andere glas te hangen. Maar in dit tweede glas mag hij niet op de bodem hangen. 

- Maak dit stuk touw goed nat en hang het over de rand. 

- Kijk wat er nu gebeurd en laat de proef een tijdje staan om nog eens te kunnen kijken. 

 

Vragen: 
- Wat doet het water? 

- Probeer en verklaring te bedenken waardoor dit kan. 

- Hoe lang zou dit door gaan? 
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10 minuten 

 

Onderzoek: 
Helpt een touw om zonder morsen te schenken? 

 

 
 

Materiaal: 
- Water 

- Touw 

- Een glas 

- Een schenkkan 

- Twee lepels 

- Schaar  

- Een vaatdoekje 

 

Doen: 
- Knip een stuk touw af van ongeveer 30cm (van je elleboog tot het puntje van je wijsvinger). 

- Maak het touw nat. 

- Knoop het touw met de uiteindes vast aan de beide lepels. 

- Vul de schenkkan met water 

- Zet de lepels in de kan en het glas 

- Hou de kan en het glas nu zo vast dat je ook de lepels vastklemt. 

- Zet het glas neer (het glas moet lager zijn dan de kan). 

- Trek het touw strak. 

- Probeer nu voorzichtig het water naar het glas te schenken. 

- Kijk wat er gebeurt. 

 

Vragen: 
- Wat doet het water? 

- Probeer een verklaring te bedenken waardoor dit kan. 
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10 minuten 

 

Onderzoek: 
Hoeveel bellen je in elkaar kunt blazen 

 

 
 

Materiaal: 
- Water 

- Zeep 

- Bord 

- Glas 

- Theelepel 

- Rietje (als druppelaar) 

- Een vaatdoek 

 

Doen: 
- Met een theelepel zeep in een glas met water. 

- Maak het bord nat door met je hand wat zeepwater op het bord te smeren. 

- Doop het rietje in het glas. Zo komt er aan de onderkant een vliesje van zeepwater 

- Blaas een bel op het bord. Doe dit door het rietje schuin tegen het bord te houden en dan  te 

blazen. 

- Probeer nu een bel in een bel te blazen door het rietje nog een keer in het glas te dopen en 

daarna door de eerste bel heen te prikken. 

- Hoe vaak lukt dit? 

 

Vragen: 
- Probeer te verklaren waardoor dit kan? 

- Kun je een manier bedenken waardoor je je vinger in de bel kunt prikken zonder dat hij kapot 

gaat? 
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10 minuten 

 

Onderzoek: 
Wat heeft zeep met de oppervlaktespanning van water te maken? 

 

 
 

Materiaal: 
- Water 

- Schaal 

- Zeep 

- gemalen peper 

- Een vaatdoek 

 

Doen: 
- Schenk een laagje water in de schaal 

- Strooi er peper in 

- Smeer een van je vingers in met zeep 

- Steek je vinger in het midden van de schaal 

- Kijk wat er gebeurt 

 

Vragen: 
- Wat doet de peper zodra je je vinger in het water steekt? 

- Waardoor zou dit komen? 
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10 minuten 

 

Onderzoek: 
Drijft of zinkt een punaise? 

 

 
 

Materiaal: 
- Water 

- Schaaltje 

- Zeep 

- Rietje (als druppelaar) 

- Punaise zonder plastic 

- Een vaatdoek 

 

Doen: 
- Zorg dat er aan het schaaltje en de punaise geen zeepresten meer zitten. Dit doe je door ze 

schoon te maken met alleen water. 

- Maak de punaise droog 

- Laat de punaise drijven door hem met de punt omhoog op het water te leggen. 

- Druppel er daarna voorzichtig een druppel zeep bij. 

- Kijk wat er gebeurt. 

 

Vragen: 
- Lukte het gelijk om de punaise te laten drijven? 

- Wat gebeurde er zodra er zeep in het water kwam? 

- Bedenk nu waarom het schaaltje en de punaise schoon moesten zijn aan het begin. 

- Hoort de punaise nu bij drijven of zinken? 
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1 Water en Kleur 
Het water kruipt omhoog. Dit komt door de capillariteit. In het papier zitten hele kleine holtes waar een 

klein beetje water gaat zitten. Door de cohesie trekt dit water meer water aan, waardoor er in de kleine 

holtes die hoger zitten ook weer water komt. Zo klimt het water langzaam naar boven. 

 

De kleurstoffen uit de stip worden verspreid door het water. Je kunt zo zien dat sommige viltstiften uit 

verschillende kleuren bestaan (vaak vooral de donkere kleuren als zwart en bruin). De kleurstoffen zijn 

gemengd om de juiste kleur stift te krijgen. De kleurstoffen die groter zijn, kunnen moeilijker door de 

holtes van het papier heen en blijven eerder achter. Het scheiden van stoffen van verschillende groottes 

op deze manier heet: chromatografie 

 

2 Water en Wol 
Er zit lucht tussen de vezels van de wol. Door de wol nat te maken, worden deze holtes gevuld met water. 

Aan de kant van het lege glas wordt het water door de zwaartekracht naar beneden getrokken. Door de 

cohesie trekt het water dat naar beneden gaat het water van de andere kant mee. Zo stroomt het van het 

volle glas naar het lege glas. 

 

Uiteindelijk zal het stromen stoppen. Dit kan op verschillende manier: 

1 Het uiteinde van de wol in het volle glas hangt niet meer in het water. De waterdeeltjes kunnen elkaar 

zo niet meer aantrekken. 

2 De twee glazen zijn even vol en de wol hangt in beide glazen in het water. In allebei de glazen wordt nu 

even hard aan het water getrokken door de zwaartekracht en er zal dus geen water meer stromen. 

 

3 Water en Touw 
Er zit lucht tussen de vezels van het touw. Door het touw nat te maken, zijn deze holtes gevuld met 

water. Wanneer je schenkt loopt het water langs het touwtje en zal het aangetrokken worden door het 

water in het touwtje (cohesie). Zo plakt het aan het natte touwtje en loopt het netjes het glas in. Schenk 

je te snel, dan zal de cohesie niet sterk genoeg zijn. 

 

4 Water en Zeep 
Aan het rietje dat je door de bel prikt, zit zeep. De zeep zorgt ervoor dat het oppervlak van de bel niet 

doorbroken wordt. Want het laagje zeep van de bel loopt door in de zeep op het rietje, er zit geen gaatje 

tussen. Hierdoor blijft het oppervlak intact en zal de bel niet barsten. 
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5 Water en Peper 
Aan de peper kan je zien dat de oppervlaktespanning wordt verminderd door de zeep van je vinger: de 

trekkracht wordt minder rond je vinger. Aan de rand van de schaal is in het begin nog geen zeep en is er 

dus meer trekkracht. Hierdoor wordt er vanaf de rand aan het midden getrokken en zie je de peper naar 

de rand bewegen. 

 

6 Water en een Punaise 
De punaise is van ijzer en zou dus moeten zinken. De punaise kan toch drijven door de 

oppervlaktespanning van het water. Het water wil bij elkaar blijven en niks doorlaten. De 

oppervlaktespanning wordt verbroken door de zeep. Je ziet de punaise daarom snel zinken. 
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80 minuten 

 

Materiaal 
- Zie de beschrijving van de verschillende materialensets 

 

Voorbereiding 
- Beslis of je met verschillende materialensets wilt werken of dat je een keuze maakt. Hiermee 

stuur je de onderzoeksrichting van de kinderen.  

- Leg de materialen klaar in bakken of dozen zodat je ze makkelijk kunt uitdelen. 

 

Activiteit 
- Hou een nagesprek over de verschillende proefjes uit het circuit van deel 1. Ruim hier ongeveer 

25 minuten voor in. 

o Gebruik hiervoor de vragen zoals ze bij de verschillende proefjes staan. 

o Gebruik de verklaringen van de proefjes alleen als je bang bent dat er misconcepten 

ontstaan. 

- Vertel wat de kinderen nu gaan doen: ze gaan in een groepje vrij experimenteren met één van de 

sets materialen. 

- Deel de sets willekeurig aan de groepjes uit. 

- Laat de kinderen nu los en kijk wat ze gaan onderzoeken.  

 

De rol van de leerkracht 
- De kinderen zijn nu eigenaar van hun eigen leerproces. Ze beslissen aan de hand van hun eigen 

interesse in welke richting ze verder gaan. Als leerkracht ben je hierbij de coach en inspirator. 

- Stimuleer de kinderen die  zich ongemakkelijk voelen in deze vrije situatie. Deze kinderen kunnen 

een proefopstelling van het eerste deel van de verkenning in gedachten nemen en hier 

aanpassingen aan doen. Maar pas op met te veel suggesties geven, laat deze kinderen gerust ook 

even kijken.  

- Iets nadoen van een ander is prima. Dan had die blijkbaar een goed idee.  Zo komen kinderen op 

gang. 

- Als leerkracht neem je een nieuwsgierige houding aan om dit over te brengen op de kinderen.  

- Probeer samen met de kinderen Waarom-vragen om te zetten in Wat gebeurt er als-vragen, 

waardoor-vragen of hoe komt het dat-vragen. Zo zit je al dichter bij een goede onderzoekbare 

vraag. 
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Welke set sluit aan bij welk proefje? 
 

Set Onderwerp Proefje 

1 Kleuren 1. Water en Kleur 

2 Water verplaatsen 2. Water en Wol 

3. Water en Touw 

3 Zeep 4. Water en Zeep 

5. Water en Peper 

6. Water en een punaise 

 

Inhoud van de materialensets: 
 

Set 1 – Kleuren 
Verschillende soorten papier. 

Denk aan: 

- Koffiefilters 

- Keukenpapier 

- Zakdoekjes 

- Tekenpapier 

- Karton 

Verschillende soorten 

kleurmateriaal. Denk aan: 

- Stiften (evt. van 

verschillende merken) 

- Kleurpotloden 

- Pennen (evt. van 

verschillende merken) 

- Permanentmarker 

- Verf 

- Krijt 

Water (een schenkkan) 

Liniaal 

Saté prikkers 

Lange en korte glazen 

Stopwatch 

Vaatdoekje 

Set 2 Water verplaatsen 

Verschillende soorten stof en 

touw. Denk aan: 

- Wol 

- Touw 

- Katoen 

- Reepjes van een 

vaatdoekje 

- Badstof 

- Leer 

- Stroken papier  

- Plastic draad (scooby 

doo touwtjes) 

- Een veter 

Gekleurd water(in een petflesje) 

of kleurstof om zelf te gebruiken 

Water (een schenkkan) 

Glazen 

Donkere viltstift 

Liniaal 

Stopwatch 

Vaatdoekje 

 

Set 3 Zeep 

Verschillende soorten zeep. 

Denk aan: 

- Afwasmiddel 

- Shampoo 

- Handzeep 

- Een stuk zeep 

- Poederzeep 

Water (een schenkkan) 

Een bord 

Glazen 

Bellenblaasraampjes (evt. zelf 

maken van ijzerdraad) 

IJzerdraad 

Rietjes 

Suiker 

Zout 

Lepeltjes 

Liniaal 

Stopwatch 

Vaatdoekje 
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Materiaal 
- Het vragenmachientje (zie www.wkuu.nl ) 
- De kopieerbladen: oefenblad onderzoeksvraag stellen en onderzoeksplan 

- Pen en papier 

 

Voorbereiding 
- Hou voor jezelf bij over welke onderwerpen de kinderen veel vragen hebben. Probeer dit tijdens 

de verkenningsfase te achterhalen door goed te luisteren en gesprekjes aan te gaan met de 
kinderen. 

- Kies een aantal vragen uit om klassikaal te bespreken aan de hand van het vragenmachientje. 
- Kopieer voor elk groepje het oefenblad onderzoeksvraag stellen. 
- Kopieer voor elk groepje het onderzoeksplan. 

 

Activiteit 
- Introduceer het vragenmachientje. 
- Bespreek klassikaal de vragen die je hebt uitgezocht om de werking van het machientje uit te 

leggen. 
- Laat de groepjes nu zelf een onderzoeksvraag formuleren op het oefenblad onderzoeksvraag 

stellen.  
- Laat een ander groepje de opgeschreven onderzoeksvragen nog eens controleren volgens het 

blad. 
- Maak de onderzoeksvragen definitief. 
- Deel eventueel ook al de lege onderzoeksplannen uit en geef de groepjes tijd om hun plan uit te 

werken. Als het goed is hebben ze tijdens het werken met het vragenmachientje al veel stappen 
in het onderzoek besproken. Deze stap kan ook op een volgende dag worden uitgevoerd. 

  

http://www.wkuu.nl/
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Suggesties vervolgonderzoek 

Kleuren 

- Bestaan blauwe pennen en/of stiften van verschillende merken uit dezelfde kleuren? 

- Welke kleur stift komt het hoogst? 

- Bij welk soort materiaal kruipt het water het snelst omhoog? 

Water verplaatsen 

- Hoeveel water kan je verplaatsen met een touwtje in een half uur? 

- Verplaatst het water zich sneller door wol dan door touw? 

- Kan je nieuwe kleuren mengen door twee verschillende kleuren bij elkaar te laten druppelen? 

Zeep 

- Kan je meer bellen in elkaar blazen als er suiker door het mengsel zit? 

- Kan je vierkante bellen blazen? 

- Met welke zeep blijven de bellen het langst bestaan? 

 

Tips voor het uitvoeren van onderzoek 
- Beoordeel de onderzoeksplannen zorgvuldig en bespreek waarom iets wel of niet kan. Dit maakt 

het uitvoeren daarna een stuk eenvoudiger.  

- Maak de kinderen mede verantwoordelijk voor het verzamelen van materiaal. Is het te 

ingewikkeld? Dan moet het plan worden aangepast. 

- Loopt een groepje toch tegen een probleem aan ondanks een goede voorbereiding? Laat ze dan 

hun onderzoeksplan aanpassen.  Dit is onderdeel van het leren onderzoeken. 

- Bedenk of het nodig is collega’s in te lichten over het onderzoek. 

 

Tip voor het trekken van conclusies 
- Bedenk hoe de onderzoeksgegevens visueel kunnen worden gemaakt. Kan er een grafiek 

gemaakt worden of is een staafdiagram een handig middel? 

- De kinderen halen informatie uit hun gegevens, maar hoe zeker kunnen ze zijn van hun 

conclusies? Voer met elkaar of in groepjes een kritische discussie. Want: zijn er uitzonderingen? 

Hebben ze alles kunnen verklaren? Zijn er meerdere verklaringen mogelijk?  

 

Tips voor presentatie 
- Laat alle onderdelen van Onderzoekend Leren terug komen in de presentatie. Zo gaan kinderen 

vanzelf meer over het proces vertellen. 

- Laat het onderdeel samenwerking terug komen in de presentatie. Dit stimuleert het reflecteren 

hierover. 

- Bedenk vooraf welke presentatievorm de kinderen mogelijk gebruiken (poster, PowerPoint, 

demonstratie) 

- Spreek vooraf een tijd af waarbinnen de groepjes moeten presenteren. 
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- Beslis wie het publiek zal zijn. Wil je ouders uitnodigen of gaat elk groepje naar een andere klas 

om wat te vertellen? 

 

Tips voor het verbreden & verdiepen 
- Bespreek wat de kinderen allemaal geleerd hebben. Besteed daarbij aandacht aan de kennis van 

het thema, maar ook aan het proces. 

- Sta stil bij de vragen die de kinderen nog hebben naar aanleiding van het thema. Dit kunnen 

nieuwe vragen zijn, maar ook oude die (nog) niet beantwoord zijn. 

- Bespreek wat er nog voor vervolgonderzoek mogelijk zou zijn. Zeg er duidelijk bij of dit wel of niet 

op school kan worden gedaan.  

- Moedig het discussiëren aan, hierdoor stimuleer je het kritisch denken. 

- Plan waar mogelijk nog tijd in voor een creatief vervolg: Wat is er mogelijk met de resultaten van 

het onderzoek? De kinderen kunnen bijvoorbeeld een toepassing verzinnen en daarbij ontwerpen 

ze een machine of schrijven ze een verhaal. 
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Namen: 
 

Opdracht: bedenk zelf een goede onderzoeksvraag bij het thema. 

 

Onze onderzoeksvraag is:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Controle onderzoeksvraag door een ander groepje: 

 

Komt de vraag door het 

vragenmachientje? 

Als de vraag blijft steken: bij 

welk deel of welke delen van 

het vragenmachientje? 

Geef een tip over hoe deze 

vraag verder verbeterd kan 

worden tot een goede 

onderzoeksvraag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Onze verbeterde onderzoeksvraag is: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Wat is het onderwerp? 

 
 

 
 
2. Wat weten we al over het onderwerp? 

 

 
 
3. Wat is de onderzoeksvraag? 

 

 
 
4. Wie en/of wat gaan we gebruiken voor het onderzoek? 
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5. Hoe gaan we dit onderzoek uitvoeren? 

Wat wordt er gemeten?: 
 

Wat wordt er hetzelfde gehouden en wat verandert?: 
 

Wie doet wat tijdens het onderzoek?: 
 

Hoe wordt alles genoteerd?: 
 

 
 
6. Wat is ons stappenplan? 

 

 
 
7. Wat denken we dat er tijdens het onderzoek gaat gebeuren? 

 

 

 


