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ONDERZOEKEND 
LEREN
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking 
met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 
(WKRU). Het WKRU ondersteunt het werken met 
onderzoekend leren in de klas. Onderzoekend leren 
gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen en 
laat hen van daaruit een eigen onderzoek uitvoeren. 
Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief 
kennis te vergaren en een onderzoekende houding te 
ontwikkelen. Uitgebreide informatie over onderzoekend 
leren is hier te vinden. 

OVER DE 
FILMS
Tijdens het filmprogramma Uitvinders & Ontdekkingen 
zien leerlingen vijf films over bekende wetenschappers 
en hun uitvindingen, maar ook over jonge slimmerikken 
met originele ideeën. Na afloop gaat een wetenschapper 
in gesprek met de leerlingen over zijn/haar 
wetenschappelijke inspiratiebron. 

In Litterbugs (fictie, 15 min) besluit een meisje met 
spullen van een vuilnisbelt een uitvinding te bouwen 
om wraak te nemen op de pestkoppen uit de buurt. 
Einstein-Rosen (fictie, 9 min) gaat over twee broers die 
kibbelen over het bestaan van een wormgat, wie zou 
er gelijk krijgen? Animated Life: Seeing the invisible 
(animatie, 7 min) vertelt via papieren hoofdpersonen het 
verhaal Antoni van Leeuwenhoek en zijn ontdekking van 
de microscoop. In Undiscovered (animatie, 3 min) wordt 
er een bijzondere ontdekking gedaan in het bos, maar 
de kunst is om hier bewijs van te verzamelen. Amelia, 
(fictie,11 min) laat ons via de radio kennismaken met 
Amelia Earhart, luchtvaartpionier in de jaren ‘30. 

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van het 
programma met korte films over Uitvinders en 
Ontdekkingen tijdens InScience 2018. 
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. 
Meer informatie  over InScience is te vinden op de 
website van InScience.                                                   

FILM

UITVINDERS & ONTDEKKINGEN 
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek7/h2-leidraad
http://www.insciencefestival.nl
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VRAGENMUUR MAKEN
Doel: leerlingen brengen in kaart wat ze al weten over het onderwerp en welke vragen ze nog hebben.
Tijd: 5 á 10 minuten per keer

Eén van de manieren om het vragen stellen te waarderen en stimuleren, is een vragenmuur of ‘wat willen we 
weten’-muur te introduceren. Deze muur kun je op verschillende manieren vormgeven, hang bijvoorbeeld twee 
grote vellen papier op de muur met daarop de vragen: ‘Wat willen we weten?’ en ‘Wat weten we al?’. Voorafgaand 
aan het filmbezoek kan in kaart worden gebracht wat de leerlingen al weten en wat ze nog graag zouden 
willen weten over het onderwerp. Laat de leerlingen hun vragen en kennis op post-its schrijven en laat deze 
op de vellen papier plakken. Na het filmbezoek kan de vragenmuur opnieuw bekeken worden: zijn er al vragen 
beantwoord? Als er vragen van de leerlingen beantwoord zijn, dan kunnen de post-its naar de ‘wat weten we al’-
muur verplaatst worden. Zijn er nieuwe vragen? Dit kan opnieuw worden gedaan na de creatieve opdracht en/of 
het onderzoek. Op deze manier brengt de vragenmuur in kaart welke kennis er in de klas is over het onderwerp 
en welke vragen er nog leven. Plak als leraar zelf ook eens enkele vragen op de vragenmuur en laat zo zien dat 
vragen stellen heel natuurlijk is. Meer informatie over een vragenmuur is hier te vinden. 

INTRODUCTIE
Groepsgesprek bij het thema
Doel: leerlingen bekend maken met het onderwerp. 
Tijd: 15-30 minuten

Het thema Uitvinders & Ontdekkingen is aan de ene 
kant een historisch thema maar werkt ook heel goed 
om de fantasie van leerlingen te prikkelen. In een 
groepsgesprek kunnen de vragen hiernaast besproken 
worden om de voorkennis van leerlingen te activeren. 
Bijna alles wat ooit door een mens is gemaakt, is 
uitgevonden. Het kan dan zowel gaan om tastbare 
voorwerpen zoals een computer of een fiets, als om 
niet-tastbare voorwerpen zoals internet en muziek. 
Het verschil met een ontdekking is dat dit gaat om een 
bestaand, natuurlijk gegeven, dat door iemand wordt 
opgemerkt. Zo is Mars bijvoorbeeld ontdekt maar is de 
marsreep uitgevonden. Is dit een opvatting die gedeeld 
wordt door de leerlingen of komen zij op een andere 
definitie?

VRAGEN
 /  Welke uitvinders kennen de leerlingen al en hoe 

zijn zij op hun ideeën gekomen? 
 /  Hebben bekende uitvinders meteen slimme 

uitvindingen gemaakt of hebben ze heel lang moeten 
proberen? 
 /  Wat voor uitvinding mis je nog, dus waar zou jij 

een oplossing voor maken?
 /  Wat zijn belangrijke ontdekkingen en waardoor 

werd dit ontdekt? Kwam dit door nieuwe technieken, 
toeval, of doordat mensen heel lang iets 
probeerden? 
 / Wat is volgens jullie een uitvinding? En wat is 

een ontdekking? Kunnen we definities op het bord 
zetten? Is er verschil tussen?
 /  Hoe lang denken jullie dat de televisie (1924) al 

bestaat? En wifi (1997)? En de microscoop (1595)? 
 /  Wanneer is Mars ontdekt? Zijn er nog meer 

ontdekkingen waarvan je niet weet hoe lang we het 
al  weten?

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek7/h2-leidraad
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CREATIEVE OPDRACHT - BOUW 
JOUW UITVINDING
Kan voor of na het filmbezoek worden uitgevoerd.
Doel: leerlingen op een andere manier naar het onderwerp te laten kijken, creativiteit stimuleren. 
Tijd: 30 – 150 Minuten

In Litterbugs maakt de hoofdpersoon met gevonden, afgedankte spullen nieuwe gadgets. Laat leerlingen ook 
nadenken over gadgets die zij zouden kunnen maken en in teams van twee een ontwerp maken op papier. Wat 
kan hun gadget, waarom is het vernieuwend, waarom zou je het zelf willen hebben? 
Als er voldoende tijd is, laat de leerlingen hun gadget ook bouwen. Het is leuk als hierbij gerecyclede materialen 
gebruikt worden. 
Kijk voor meer inspiratie eens op deze sites: 
/ https://www.jufjannie.nl/knutselen-met-afval-recycling-met-kinderen/
/ https://www.recyclingplatform.nl/knutseltips/overzicht
/ http://afvalkids.blogspot.com/

FILMBEZOEK
Doel: leerlingen via films achtergrondinformatie geven over het onderwerp. 
Tijd: 90 minuten

In LUX bekijken de leerlingen het filmprogramma over Uitvinders & Ontdekkingen. Dit filmprogramma bestaat uit 
verschillende korte films van diverse genres. Leg de leerlingen uit dat ze gaan kijken naar verschillende films die 
andere invalshoeken en doelen hebben. Door de variatie in het programma is het een mooie aanleiding om ze uit te 
leggen welke filmgenres er bestaan. 
Geef de leerlingen mee dat ze na kunnen denken over film als kunstvorm (hoe is de film gemaakt en waarom op 
deze manier?) als communicatiemiddel (wat wil de maker vertellen met de film?) en als informatiebron (wat kun 
je leren van de film?). Leg uit dat een film bijvoorbeeld kan inspelen op je gevoel, je herkent veel, de film komt 
dichtbij. Een film kan juist ook heel afstandelijk zijn, je leert veel nieuwe kennis, maar de film komt niet dichtbij. 
Door hier vooraf met de leerlingen over te praten zullen zij actiever en kritischer kijken. 
Na het filmprogramma zal een wetenschapper meer  vertellen over uitvinders en ontdekkingen aan de leerlingen. 
Hierbij is het de bedoeling dat de leerlingen zelf ook hun vragen kunnen stellen, het kan dus nuttig zijn om ze 
vooraf al te laten nadenken welke vragen ze zouden kunnen stellen. Dit kunnen vragen van de vragenmuur zijn 
waarvan de leerlingen niet direct een antwoord konden vinden.
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PROJECT ONDERZOEKEND LEREN
Afhankelijk van de hoeveelheid ervaring die jij en je leerlingen al hebben met projecten onderzoekend leren, kun 
je ervoor kiezen om aan het filmbezoek een project onderzoekend leren te koppelen. Als je nog weinig ervaring 
hebt met onderzoekend leren, kun je ervoor kiezen om klassikaal één van de voorbeeldonderzoeksvragen uit te 
voeren. Heb je al meer ervaring, dan kun je leerlingen zelfstandig onderzoek laten uitvoeren. Nadat de leerlingen 
het onderwerp beter hebben leren kennen, kunnen ze zelf hun onderzoek gaan opzetten en uitvoeren. Verwijs 
hierbij terug naar de vragenmuur, kan een vraag omgebouwd worden naar een goede onderzoeksvraag? Op 
de website van het Wetenschapsknooppunt staan materialen die kunnen helpen bij het opzetten van een goede 
onderzoeksvraag en onderzoeksopzet. Uitgebreide informatie over hoe je een project onderzoekend leren kunt 
vormgeven in de klas, kun je vinden in de Leidraad onderzoekend leren van het WKRU. 
Naar aanleiding van de presentaties van de leerlingen kunnen er weer nieuwe vragen ontstaan zijn. Brainstorm 
met de leerlingen over dingen die zij nu nog onduidelijk vinden en kijk of dat het nog nodig is om de leerlingen 
meer onderzoek te laten doen. 

NA HET FILMBEZOEK
Doel: leerlingen op een andere manier naar het onderwerp te laten kijken, creativiteit stimuleren. 
Tijd: 30 – 150 Minuten

 /   Wat vonden jullie van de films? Hadden jullie een 
favoriet? Welke film verraste jullie?
 / Wat vonden jullie van het bioscoopbezoek en het 

nagesprek? 
 / Ben je nieuwsgierig geworden door de film? Zo ja, 

waarnaar?
 /  Vond je het allemaal wetenschappelijke films?
 / Kende je Amelia Earhart al? En Antoni van 

Leeuwenhoek? 
 / Wat denk je dat er gebeurde in de film  met de 

jongetjes en de voetbal? 
 / Hebben jullie zelf  wel eens iets gebouwd met 

afval? 

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek7/h2-leidraad
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NOG VERDER 
MET HET THEMA
Op internet is uiteraard nog veel meer over dit thema te 
vinden. Neem eens een kijkje op de volgende websites:
/ Meer over uitvindingen: https://www.nemokennislink.
nl/publicaties/wat-is-de-belangrijkste-uitvinding-ooit/ 
/ Bekende Nederlandse uitvindingen: https://
dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/nieuws/
wereldberoemde-nederlandse-uitvindingen
/ Meer informatie over Amelia Earhart: https://www.
rtlnieuws.nl/buitenland/gevonden-botten-van-
verdwenen-luchtvaartpionier-amelia-earhart
/ Op schooltv.nl zijn veel afleveringen en fragmenten te 
vinden over uitvinders en ontdekkingen. 

VOORBEELDEN VAN 
ONDERZOEKSVRAGEN
Hieronder staan een aantal onderzoeksvragen die horen bij ontdekkingen die gedaan zijn. 

Ontdekking: Bestaan van zwaartekracht
Wat valt sneller naar beneden: een grote zwarte of een kleine lichte knikker?
Bij dit experiment wordt er middels een proef onderzocht welke knikker sneller naar beneden valt: een grote 
zware of een kleine, lichte knikker. Dit experiment wordt een aantal keer herhaald om zo een betrouwbaar 
antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Bij deze onderzoeksvraag is een uitgewerkt onderzoeksplan 
beschikbaar, zie bijlage.

Ontdekking: Bestrijding van bacteriën
Wanneer blijven een gehalveerde tomaat en een hele tomaat het langst goed: als je ze in een afgesloten bakje of 
op een bord bewaart?
In dit onderzoek wordt gedurende een week gekeken wanneer een halve en een hele tomaat langer goed 
blijven: als je ze in een afgesloten bakje of op een bord bewaart. Bij deze onderzoeksvraag is een uitgewerkt 
onderzoeksplan beschikbaar, zie bijlage.

Ontdekking: Relatie tussen gewicht en versnelling
Wat gebeurt er met je gewicht als je je in een bewegende lift bevindt? 
Bij dit experiment gaat een persoon op een analoge weegschaal staan in een lift. Het gewicht van de persoon 
wordt gedurende de rit naar boven en beneden in de gaten gehouden ofwel door de weegschaal te filmen 
ofwel door iedere twee seconde een foto te maken. Het gewicht van de persoon wordt in kaart gebracht in een 
lijngrafiek. 

Ontdekking: Microscoop 
Wat is het verschil tussen kraan-, regen- en slootwater als je dit bekijkt onder een microscoop? 
Bij dit onderzoek gaan kinderen met een microscoop kijken naar het verschil in structuur van kraan-, regen- en 
slootwater. 

Bespreek na het doen van het onderzoek wat de resultaten van het onderzoek zijn en wat dus het antwoord is op 
de onderzoeksvraag (conclusie). Bespreek wat er gedaan zou kunnen worden met de onderzoeksresultaten en wie 
er wat mee zou kunnen.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
Uitvindingen
Een uitvinding is een combinatie van ‘weten’, ‘kunnen en ‘vooruitgang’. Een uitvinder is daarom iemand die iets 
bedenkt, ontwerpt of ontwikkelt wat eerder nog niet bestond. Over het algemeen gaat het dan om een technisch 
begrip of apparaat. Er zijn een aantal kenmerken waaraan een uitvinder moet voldoen, namelijk dat deze een 
probleem erkent en het probleem vervolgens wil oplossen met zijn/haar kennis. 
In het verleden waren uitvinders persoonlijkheden wier reputatie algemeen en blijvend bekend is. Tegenwoordig 
worden uitvindingen bedacht in grote onderzoekslaboratoria waarbij meerdere personen deelnemen aan het 
project. Een voorbeeld hiervan is dat Phillips de compact disc heeft uitgevonden, maar het is niet bekend wie met 
het originele idee is gekomen. 

Een aantal bekende uitvinders zijn: 
/Thomas Alva Edison (1847-1931) - uitvinder gloeilamp, koolmicrofoon, fonograaf (voorloper van grammofoon) en 
kinetoscoop (over het algemeen beschouwd als eerste filmprojector).
/ Heron van Alexandrië (10-70) - uitvinder stoommachine en de wiskundige formule van Heron om de oppervlakte 
van een driehoek te berekenen.
/ Louis Braille (1809-1852) - uitvinder van het Brailleschrift.
/ Leonardo Da Vinci (1452-1519) - uitvinder van machinegeweer, de gepantserde tank en een vroege versie van het 
vliegtuig.
/ Tim Berners-Lee (1955-) - uitvinder Internet

Niet alle uitvinders zijn volwassenen. Deze uitvinders kregen hun eerste ideeën al op jonge leeftijd: 
/ George Westinghouse (1846-1914), 19 jaar oud - Ronddraaiende Stoommachine
/ Philo Farnsworth (1906-1971) ,14 jaar oud- Televisie
/ George Nissen (1914-2010), 16 jaar oud - Trampoline
/ Blaise Pascal (1623-1662), 19 jaar oud - Calculator
/ Becky Schroeder (1962- ), 10 jaar oud - Glow in the Dark. Daarbij was Becky ook de jongste vrouw die ooit patent 
heeft ontvangen. 

Enkele Nederlandse uitvindingen:
/ Microscoop (1595) - Antoni van Leeuwenhoek  / Flitspaal (1958) - Maus Gatsonides
/ Effectenbeurs (1602) - VOC    / Cassettebandje (1962) - Philips
/ Onderzeeboot (1620) - Cornelius Drebbel   / Compact Disc / CD (1983) – Philips & Sony
/ Brandweerslang (1673) - Jan & Nicolaas van der Heyden / Bluetooth (1994) - Jaap Haartsen
/ Snellenkaart (1861) - Herman Snellen   / WIFI (1997) - Victor Hayes
/ Vierwielaandrijving (1903) - Spijker

Patent/Octrooi
Om uitvinders te beschermen kan er patent aangevraagd worden op een uitvinding. Door toekenning van een 
patent, of ook wel een octrooi genoemd, krijgt de uitvinder voor een bepaalde tijd alleenrecht op de uitvinding. 
Dit zorgt ervoor dat andere uitvinders geen toekenning krijgen mochten zij de uitvinding namaken. Mochten 
andere partijen de uitvinding willen gebruiken moeten zij hier patentrechten voor betalen. Omdat tegenwoordig 
voornamelijk bedrijven uitvindingen voortbrengen, wordt slechts één vijfde van alle patentaanvragen door 
particulieren gedaan.  

Ontdekkingen
Veel ontdekkingen zijn gedaan door ontdekkingsreizigers. Zij vonden “nieuw land” of tot-dan-toe onbekende 
volken. Hier vind je een lijst met bekende ontdekkingsreizigers en hun ontdekkingen: https://historiek.net/lijst-
van-ontdekkingsreizigers/ Ontdekkingen worden ook gedaan door middel van nieuwe technieken, bijvoorbeeld 
de Hubble-telescoop. Kijk hier wat voor ontdekkingen daarmee al gedaan zijn: https://www.scientias.nl/25-
jaar-hubble-de-belangrijkste-ontdekkingen/ Sommige dingen zijn al lang geleden ontdekt maar door nieuwe 
technieken en meer onderzoek worden er ook steeds nieuwe ontdekkingen gedaan. Lees hier bijvoorbeeld 
meer over recent onderzoek op de zeebodem: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuwe-werelden-
ontdekken-op-de-zeebodem/ 

 https://historiek.net/lijst-van-ontdekkingsreizigers/
 https://historiek.net/lijst-van-ontdekkingsreizigers/
https://www.scientias.nl/25-jaar-hubble-de-belangrijkste-ontdekkingen/ 
https://www.scientias.nl/25-jaar-hubble-de-belangrijkste-ontdekkingen/ 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuwe-werelden-ontdekken-op-de-zeebodem/  
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuwe-werelden-ontdekken-op-de-zeebodem/  
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VOOR TIPS OVER HET FORMULEREN 
VAN VRAGEN EN HET STIMULEREN 
VAN DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN KUNT U KIJKEN NAAR 
DE FILMPJES OP DE WEBSITE VAN HET 
WETENSCHAPSKNOOPPUNT. 

VOORBEELD UITGEWERKT ONDERZOEKSPLAN
1. Wat is onze onderzoeksvraag? 

 

2. Wat is volgens ons het antwoord op de onderzoeksvraag? En waarom denken we dat? 
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’]

3. Hoe gaan we dit onderzoeken? 
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel mensen moeten we 
het onderzoek doen om echt antwoord te krijgen op de vraag] 

4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)? 

5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …]

 Wat valt sneller naar beneden: een grote zware of een kleine lichte knikker?

....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... …......................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

We delen de klas op in groepjes van vier. Elk groepje vormt een onderzoeksteam. We nemen een grote zware en een kleine 
lichte knikker. Er moet een duidelijk verschil in gewicht tussen de twee knikkers zitten. 
We maken een proefopstelling. We zetten op de muur met potlood een streepje ter hoogte van twee meter. We leggen 
een matje op de grond zodat de knikkers niet stuiteren en wegrollen als ze vallen. We zetten een stoel neer, waar we op 
kunnen staan om de knikkers te laten vallen. Eén lid van ons onderzoeksteam gaat op de stoel staan en houdt in haar ene 
hand de kleine, lichte knikker en in haar andere hand de grote, zware knikker. Ze houdt allebei haar handen op precies 
dezelfde hoogte, ongeveer zo hoog als het twee-meterstreepje. Vervolgens laat ze beide knikkers tegelijkertijd vallen (ze 
gooit ze niet). Twee andere onderzoekers liggen op hun buik op de grond en kijken naar het matje. Zo zien ze welke van de 
twee knikkers als eerste het matje raakt. Het vierde lid van het onderzoeksteam schrijft de gegevens op. We herhalen het 
experiment 10 keer, om er zeker van te zijn welke van de twee knikkers het snelste valt.

Hetzelfde: de hoogte, de persoon die beide knikkers laat vallen, het moment waarop de kikkers los worden gelaten
Anders: twee verschillende knikkers

We maken een tabel die er als volgt uitziet:
 

POGING KNIKKER 1 KNIKKER 2

Poging 1

Poging 2

etc.

We zetten een streepje in de kolom bij de knikker die als eerste het matje raakte. Na 10 keer herhalen, kijken we welke 
knikker het vaakst als eerste het matje raakte. Wat valt ons op?
We bespreken onze resultaten na in de klas. Wat is het antwoord op onze onderzoeksvraag (conclusie)?

(http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-modules/module-3/).
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• Een grote, zware knikker
• Een kleine, lichte knikker
• Pen 
• Een meetlint
• Een muur 

• Een potlood
• Een stoel 
• Zacht matje om de knikkers op te laten vallen
• De tabel om onze resultaten in op te schrijven

 

TAAK WIE? WANNEER? WAAR?

Onderzoeksgroepjes maken In de klas

Proefopstelling maken Bij een muur

Knikkers laten vallen Bij een muur

Resultaten opschrijven in de 
tabel

Bij een muur

Resultaten bespreken en con-
cluderen

In de klas

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? Hebben we van iemand toestemming nodig?

 

7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen. Schrijf er ook bij wie het gaat doen. 



P. 10       INSCIENCE FILM FESTIVAL 
 LESMATERIAAL 2018

VOOR TIPS OVER HET FORMULEREN 
VAN VRAGEN EN HET STIMULEREN 
VAN DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN KUNT U KIJKEN NAAR 
DE FILMPJES OP DE WEBSITE VAN HET 
WETENSCHAPSKNOOPPUNT. 

VOORBEELD UITGEWERKT ONDERZOEKSPLAN
1. Wat is onze onderzoeksvraag? 

 

2. Wat is volgens ons het antwoord op de onderzoeksvraag? En waarom denken we dat? 
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’]

3. Hoe gaan we dit onderzoeken? 
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel mensen moeten we 
het onderzoek doen om echt antwoord te krijgen op de vraag] 

4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)? 

5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …]

Wanneer blijven een gehalveerde tomaat en een hele tomaat het langst goed: als je ze in een afgesloten bakje of op een 
bord bewaart?

....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... …......................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

We gaan onderzoeken wanneer een halve en een hele tomaat langer goed blijven: als je ze in een afgesloten bakje of op 
een bord bewaart. Eerst snijden we één tomaat door de helft. De ene helft leggen we op een bord samen met één hele 
tomaat; de andere helft leggen we samen met één hele tomaat in een goed afgesloten plastic bakje. Om te kunnen zien 
wat er met de  halve en hele tomaat in het bakje gebeurt zonder het bakje open te hoeven maken, gebruiken we een bakje 
met een doorzichtige deksel. (Als dit niet lukt, gebruik dan een bakje zonder deksel en sluit het af met vershoudfolie). We 
maken een foto van de halve en hele tomaat in het bakje en op het bord en zetten beide op dezelfde plek. Iedere ochtend 
maken we vervolgens een foto van de tomaten in het bakje en op het bord. In een logboek schrijven we de veranderingen op 
die we zien ten opzichte van de vorige ochtend. Dit bekijken we gedurende één week.

Hetzelfde: de halve en hele tomaat, de plek waar de tomaten worden bewaard
Anders: de manier waarop de tomaat wordt bewaard: in een bakje of op een bord 

Vooraf bespreken we naar welke veranderingen we specifiek gaan kijken. Bijvoorbeeld: schimmelplekken, verandering van 
structuur, kleur, geur, etc. Elke dag vullen we het logboek in. 
Het logboek kan er als volgt uitzien: 
Vul de tabel hieronder in, elke keer als je een foto hebt gemaakt. Hoe ziet de tomaat eruit? Beschrijf de veranderingen die 
je ziet ten opzichte van de vorige dag (denk aan schimmels, kleur, structuur, geur, ...).

TOMAAT IN HET BAKJE TOMAAT OP HET BORD

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

(http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-modules/module-3/).
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TAAK WIE? WANNEER? WAAR?

Beslissen welke veranderingen van de 
tomaten we onderzoeken

1 Tomaat in twee stukken snijden

1 helft samen met 1 hele tomaat in het 
bakje doen en afsluiten met een deksel 
of  afdekken met vershoudfolie

Andere helft samen met 1 hele tomaat 
op bord leggen

Eerste foto maken en bord en bakje 
wegzetten

Iedere dag foto’s maken van de tomaten

Per dag de veranderingen van de to-
maten beschrijven

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? Hebben we van iemand toestemming nodig?

 

7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen. Schrijf er ook bij wie het gaat doen. 

8. Tips
• Het onderzoek kan uitdagender gemaakt worden door niet alleen te letten op welke tomaat sneller veranderde, maar 
door ook te beschrijven hoe de verandering verliep. Wanneer begon het proces? Ging het in een gelijkmatig tempo of ging 
het op een gegeven moment sneller? Verschilde dat tussen de twee tomatenhelften?
• Als extra variable kan het experiment op twee (of meer) plekken worden uitgevoerd: bijvoorbeeld op de vensterbank en 
een schaduwrijke (koelere) plek. Effecten van temperatuur en licht kunnen dan ook worden meegenomen in het onderzoek.
• Wanneer de basisschool een microscoop heeft, kan er een plakband preparaat gemaakt worden van schimmels die op de 
tomaat groeien: Neem een stukje helder plakband; Druk dit met de plak-zijde voorzichtig op de schimmel; Plak het stukje 
plakband met schimmel op een objectglas; Al bij 400x vergroten zie je schimmeldraden en sporen.

9. Na afloop van het experiment:
• Een terugkoppeling van de resultaten naar de onderzoeksvraag: wat is invloed van open/gesloten bakje op tomaat? Wat is 
de invloed van de tomaten schil?
• Wat heeft dit experiment je geleerd? Koppeling van de resultaten en onderzoeksvraag aan praktijk: voedsel kan 
bederven, maar je kan het proces vertragen. Bederf van voedsel is vervelend, maar het opruimen van voedselresten door 
micro-organismen is heel nuttig; denk aan de composthoop of de blaadjes van de bomen die op de grond liggen in de herfst 
en worden opgeruimd door micro-organismen. 
• Leuk om te laten zien in de klas na afloop van het experiment, een timelaps van hele tomaten die bederven: https://www.
youtube.com/watch?v=N23i12IbyAs 

Resultaten verwerken
Na een week kijken we naar alle foto’s en de tabel. We beschrijven per beoordelingskenmerk (schimmels, kleur, structuur, 
geur, ...) kort wat het verschil is tussen de twee tomatenhelften en hele tomaten in het bakje en op het bord. Op basis 
daarvan beslissen we welke tomaat het meest veranderd is.

• 3 tomaten
• Een plastic bakje met doorzichtige deksel
• Eventueel: vershoudfolie
• Een bord 
• Een mesje

• Een camera
• Pen en papier
• Tabel en logboek om informatie op te schrijven

Toestemming nodig van: onze leerkracht
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VOOR TIPS OVER HET FORMULEREN 
VAN VRAGEN EN HET STIMULEREN 
VAN DE NIEUWSGIERIGHEID VAN 
KINDEREN KUNT U KIJKEN NAAR 
DE FILMPJES OP DE WEBSITE VAN HET 
WETENSCHAPSKNOOPPUNT. 

Nijmegen

(http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/video-modules/module-3/).

