
Workshop Hoe koud/warm is het in de ruimte - KleinKracht 

Start de workshop met een gesprek rondom de vraag: hoe koud of warm is het in de ruimte? 

Aan de orde komen (zie bijbehorende PPT): 

• In de zon warm je erg op, in de schaduw koel je erg af.  

• Voorbeeld maan: 120 graden in de zon, -120 in de schaduw 

• Daarom satellieten ingepakt met isolatiemateriaal ter bescherming apparatuur 

• Goedkopere folie – slordige sinterklaassurprises – als goedkope variant (bestand 

tegen uitzetten en krimpen) 

• Dure platen aan buitenkant ISS 

Isolatie experiment: 

• Leerlingen krijgen verschillende materialen (alufolie, bodywarmer, watten, leer etc) 

en een afgesloten beker heet water  

• Ze testen hoe goed de verschillende materialen isoleren 

Nabespreking: 

• Hoe doe je nou een eerlijk onderzoek? 

• Wat is ze opgevallen tijdens hun onderzoek?



Onderzoek Isolatie  

Wat wil ik weten = onderzoeksvraag 

 

Hoe goed isoleren de 6 geleverde materialen? We willen een ranking maken van het best 

tot het slechtst. 

Wat denk je = hypothese 

 

katoen - leer - bodywarmer - bubbelplastic - keukenrol - aluminiumfolie 
 

1 +++ _____________________________ 

2 ++  _____________________________ 

3 +  _____________________________ 

4 -  _____________________________ 

5 --   _____________________________ 

6 ---  _____________________________ 

 

Wat denkt de groep: 

Beste isolator (1)     Slechtste isolator (6) 

             

             

             

             

             

katoen    leer      body     bubbel   keuken   alufolie               katoen    leer      body     bubbel   keuken  alufolie 

 

Hoe gaan we dit testen = onderzoeksvoorstel 

 
We testen de materialen door er een beker heet water mee vast te 

houden. Iedere leerling maakt zijn eigen ranking. Omdat meningen 

kunnen verschillen tellen we per ranking het aantal stemmen voor elk 
materiaal en maken een staafdiagram, net zoals hierboven. Zo wordt het 

resultaat betrouwbaarder. 

  



Doe de proef en schrijf op wat je opvalt = onderzoek en resultaten 
 

katoen - leer - bodywarmer - bubbelplastic - keukenrol - aluminiumfolie 
 

1 +++ _____________________________ 

2 ++  _____________________________ 

3 +  _____________________________ 

4 -  _____________________________ 

5 --   _____________________________ 

6 ---  _____________________________ 

 

Wat me opvalt: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Wat ervaart de groep: 

Beste isolator (1)     Slechtste isolator (6) 

             

             

             

             

             

katoen    leer      body     bubbel   keuken   alufolie               katoen    leer      body     bubbel   keuken  alufolie 

 

Wat heb ik geleerd = nabespreking 

 

Klopte jouw voorspelling?   Ja/nee 

Wat kon er beter bij dit onderzoek? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Heb je ideeën voor een nieuw onderzoek? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



Hypothese 
Beste isolator (1)     Slechtste 

isolator (6) 

             

             

             

             

             
katoen    leer      body     bubbel   keuken   alufolie               katoen    leer      

body     bubbel   keuken  alufolie 

Resultaat 

Beste isolator (1)     Slechtste 

isolator (6) 

             

             

             

             

             
katoen    leer      body     bubbel   keuken   alufolie               katoen    leer      

body     bubbel   keuken  alufolie 


