
INGEVULDE ONDERZOEKSPLANNEN 

ONDERWERP ONDERZOEKSVRAAG 

Bacteriën 

Bewegen 

Communicatie 

Computers 

Deeltjes 

Diversiteit 

Filosofie 

Geschiedenis

Leren 

Maatschappij 

Magneten 

Moleculen 

Voeding 

Ziek zijn 

Zwaartekracht 

Wanneer blijven een gehalveerde tomaat en hele tomaat het 

langste goed: als je ze in een afgesloten bakje of op een bord 

bewaart? 

Kun je sneller rennen als je je spieren van tevoren met een kruik 

verwarmt? 

Gebruik je meer woorden als je iets uitlegt aan een kleuter of aan 

iemand uit groep 7/8? 

Hoe is het voor kinderen om een dag zonder computer te leven? 

Wanneer rolt een knikker verder weg: als je er recht of van de 

zijkant tegenaan botst met een andere knikker? 

Laten kinderen zich beïnvloeden en zo ja, laten ze zich dan vooral 

beïnvloeden door kinderen van hetzelfde geslacht? 

Als de wereld nog maar een dag zou bestaan, wat zouden de 

kinderen uit onze klas dan doen? 

Is er een verschil in de favoriete vrijetijdsbesteding van grootouders 

toen zij kind waren, ouders toen zij kind waren en kinderen van nu? 

Op welke manier onthoud je de meeste woordjes, als je ze zonder 

methode uit je hoofd leert of als je de methode van loci gebruikt? 

Is er een verschil in de doelen waarvoor kinderen of volwassenen 

zouden actievoeren? 

Welke materialen kunnen de aantrekkingskracht van een magneet 

veranderen? 

Welke verf smeert makkelijker: gekoelde verf, verf op 

kamertemperatuur of verf die verwarmd is tot 50 graden? 

Kiezen kinderen een ander soort snack als ze denken dat ze na het 

eten van de snack flink moeten sporten? 

Wat doen kinderen van onze school om beter te worden als ze 

koorts hebben? 

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

knikker? 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Wanneer blijven een gehalveerde tomaat en hele tomaat het langst goed: als je ze in een afgesloten 

bakje of op een bord bewaart? 

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]  

We gaan onderzoeken wanneer een halve en 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. 

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

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

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 

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. 

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

x 3 tomaten

x Een plastic bakje met doorzichtige deksel

x Eventueel: vershoudfolie

x Een bord

x Een mesje

x Een camera

x Pen en papier

x Tabel en logboek om informatie op te

schrijven

Toestemming nodig van: Onze leerkracht 
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7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen.
Schrijf er ook bij wie het gaat doen.

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Beslissen welke veranderingen van de tomaten we 
onderzoeken 

In de klas 

1 Tomaat in twee stukken snijden In de klas 

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

In de klas 

Andere helft samen met 1 hele tomaat op bord leggen In de klas 

Eerste foto maken en bord en bakje wegzetten In de klas 

Iedere dag foto’s maken van de tomaten In de klas 

Per dag de veranderingen van de tomaten beschrijven In de klas 

8. Tips

x 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?

x 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.

x 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:
x 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?
x 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 microorganismen 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
microorganismen.

x 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
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Kun je sneller rennen als je je spieren van tevoren met een kruik verwarmt? 

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]  

In dit experiment onderzoeken we wanneer je harder kunt rennen: als je je bovenbeenspieren van 

tevoren warm maakt met een kruik of als je dit niet doet.  

De klas wordt ingedeeld in groepjes van vier. Ieder groepje vraagt aan drie leerlingen of ze mee willen 

doen aan het onderzoek. Deze drie leeringen zijn de proefpersonen.  

De proefpersonen wordt gevraagd om twee keer een afstand van 200 meter te rennen op het 

schoolplein. Beide keren wordt gevraagd of ze willen proberen zo hard mogelijk te rennen. Om te 

zorgen dat ze geen warme spieren hebben van het rennen zelf, wordt beide keren rond het eind van 

een les gedaan of aan het begin van een pauze. Voordat de proefpersonen beginnen met de tweede 

keer te rennen, houden ze gedurende vijf minuten voordat ze starten een kruik tegen hun bovenbenen. 

Verder mogen ze niets anders doen. 

De onderzoekers meten de tijd die de proefpersonen erover doen om de afstand te rennen als volgt: 

een van de onderzoekers roept ‘ja’, waarna de eerste proefpersoon gaat rennen. De onderzoeker die bij 

de finish staat drukt op dat moment de stopwatch in. Als de proefpersoon over de finish komt, drukt de 

onderzoeker weer op de stopwatch. De tijd die de proefpersoon nodig had, wordt opgeschreven. Deze 

tijdmeting wordt herhaald voor de andere twee proefpersonen. 

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

Hetzelfde: de proefpersonen, de afstand, de instructie (zo hard mogelijk rennen), de manier waarop de 

tijd gemeten wordt, de beginsituatie (aan het eind van een les)  

Anders: de bovenbeenspieren zijn vijf minuten lang voor de start warm gemaakt met een kruik of niet 

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

We vullen de gegevens in de volgende tabel in: 
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Naam Tijd zonder kruik Tijd met kruik Verschil 

Proefpersoon 1 

Proefpersoon 2  

Proefpersoon 3 

Vervolgens voegen we alle onderzoeksresultaten klassikaal samen op het digibord. We bespreken of er 

een verschil is tussen loopsnelheid zonder of met kruik. Als er een verschil is, hoe groot is dit verschil dan? 

Waarom zie je deze onderzoeksresultaten? Wat is je conclusie (het antwoord op de onderzoeksvraag)?  

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

• Twee kruiken per proefpersoon

• Warm water voor in de kruik

• Stopwatch

• Afgezette afstand van ongeveer 200

meter (300 stappen) op het schoolplein

• Krijt om de start en finish mee aan te duiden

• Tabel om de resultaten in op te schrijven

• Pen en papier om de resultaten mee op te

schrijven

We vragen toestemming aan de proefpersonen. We vragen hun leerkrachten of ze even 

uit de klas mogen om mee te doen met het experiment.  

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Tabel maken In de klas 

Kruiken en heet water verzamelen Thuis en in de 

keuken op 

school 

Drie proefpersonen vragen Andere 

klassen 

Toestemming vragen aan de leerkrachten van de 
proefpersonen 

In de klas van 

de 

proefpersoon 

Afstand op schoolplein markeren Op het 

schoolplein 

Proefpersonen afstand laten rennen zonder 
voorverwarmde spieren en resultaten opschrijven 

Op dag … 

30 minuten 

Op het 

schoolplein 
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na de kleine 

pauze 

Kruiken met heet water vullen Op dag …. 

20 minuten 

na de grote 

pauze 

In de keuken 

Proefpersonen afstand laten rennen met voorverwarmde 
spieren en resultaten opschrijven 

Op dag …. 

30 minuten 

na de grote 

pauze 

Op het 

schoolplein 

Resultaten invullen in tabel en bespreken In de klas 

Resultaten samenvoegen op digibord, resultaten 
bespreken en concluderen 

In de klas 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Gebruik je meer woorden als je iets uitlegt aan een kleuter of aan iemand uit groep 7/8? 

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]  

In dit experiment onderzoeken we of je meer woorden gebruikt als je iets uitlegt aan een kleuter of als 

je iets uitlegt aan iemand uit groep 7/8. We doen dit door een proefpersoon te vragen om iets uit te 

leggen aan twee toehoorders van verschillende leeftijden.  

Met de klas bedenken we een begrip dat uitgelegd moet worden. Dit dient een begrip te zijn dat ook 

een kleuter kan snappen. Voorbeelden zijn: zee-egel, baobab, Malala. 

De klas splitst zich op in groepjes van 4. Ieder groepje vraagt een leerling uit een andere klas, bij 

voorkeur uit groep 7/8, om mee te doen aan het proefje. Deze persoon is de proefpersoon. Daarna 

vraagt het onderzoeksgroepje twee toehoorders die naar de uitleg van de proefpersoon zullen 

luisteren: een leerling uit groep 7/8 en een leerling uit groep 1/2 (kleuter).  

De proefpersoon krijgt informatie over het begrip (bijvoorbeeld met een filmpje van Schooltv), zodat hij 

of zij het goed begrijpt. 

In de ene helft van de groepjes legt de proefpersoon het begrip eerst uit aan de leerling uit groep 7/8 

en dan aan de kleuter. In de andere helft van de groepjes legt de proefpersoon het begrip eerst uit aan 

de kleuter en dan aan de toehoorder uit groep 7/8. Vantevoren bedenken de leerlingen hoe ze de 

proefpersoon het beste uit kunnen leggen wat hij/zij tijdens het experiment moet doen. 

Tijdens de eerste minuut van iedere uitleg schrijven de onderzoekers mee met de uitleg van de 

proefpersoon en proberen zo precies mogelijk de woorden die hij/zij gebruikt op te schrijven. Iedere 

onderzoeker schrijft mee, zodat de kans het grootst is dat alle woorden die door de proefpersoon zijn 

gebruikt, zijn opgeschreven. Dit doen ze alleen tijdens de eerste minuut! Dus alleen de eerste minuut 

van uitleg wordt vergeleken. Daarnaast kan de uitleg ook nog opgenomen worden met de 

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

Hetzelfde: Het uit te leggen begrip, degene die de begrippen uitlegt (de proefpersoon) 

Anders: de leeftijd van de toehoorder: een groep 7/8-er of een kleuter 

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

We vergelijken in ons groepje wat we hebben opgeschreven, zodat we zo precies mogelijk weten hoeveel 

woorden de proefpersoon heeft gebruikt. Vervolgens tellen we het aantal woorden en zetten ze in de 

volgende tabel: 

Naam proefpersoon Kind uit groep 1/2 Kind uit groep 7/8 

We verzamelen de resultaten van alle groepjes op het digibord. We bespreken of we een verschil zien in 

het aantal woorden dat is gebruikt door de proefpersoon tijdens de uitleg aan een kind uit groep 7/8 of 

aan een kind uit groep 1/2. Wat is onze conclusie? Waarom denken we dat we deze conclusie hebben 

gevonden? 

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

x Een begrip om uit te leggen 

x Informatie (bijvoorbeeld filmpjes van 

Schooltv) over het begrip 

x Een proefpersoon die het begrip uitlegt 

x Een toehoorder uit groep 1/2 (kleuter) 

x Een toehoorder uit groep 7/8 

x Een time (stopwatch of telefoon) 

x Papier en pen om de uitleg op te schrijven 

x Een tabel om de resultaten in op te schrijven 

Toestemming nodig van: de proefpersoon, de toehoorders, de leerkrachten van de proefpersoon en de 

toehoorders als de proef plaatsvindt tijdens de les 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Een begrip bedenken In de klas 

Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Instructie bedenken voor de proefpersoon, met uitleg 
over het begrip 

In de klas 

Proefpersoon vragen Bij voorkeur 

in een andere 

groep 7-8 
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Toehoorders vinden: één leerling uit groep 7/8 en één 
leerling uit groep 1/2 (kleuter) 

In een andere 

klas 

Toestemming vragen aan leerkrachten proefpersoon en 
toehoorders 

In de klas van 

de 

proefpersoon 

en de 

toehoorders 

Instructie aan proefpersoon geven Op een 

rustige plek 

Proefpersoon begrip laten uitleggen aan groep 7-8’er en 
meeschrijven 

Op een 

rustige plek 

Proefpersoon begrip laten uitleggen aan kleuter en 
meeschrijven 

Op een 

rustige plek 

Woorden tellen en in een tabel zetten In de klas 

Resultaten verzamelen, bespreken en concluderen In de klas 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Hoe is het voor kinderen om een dag zonder computer te leven? 

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]  

We gaan onderzoeken hoe het is om een dag zonder computer te leven. Eerst spreken we af wat we 

bedoelen met een computer. Is dit ook een tablet, telefoon, x-box, zelfscanner in de winkel, ...? Daarna 

spreken we met elkaar af op welke dag (of dagen) we geen gebruik zullen maken van computers.  

We zorgen dat iedere leerling een logboek krijgt. In het logboek houdt iedere leerling zo nauwkeurig 

mogelijk bij hoe hun dag zonder computers verliep. Op de afgesproken dag schrijven ze in het logboek: 

• Waar en wanneer ze de computer wilden gebruiken

• Waarvoor ze de computer wilden gebruiken

• Of het gelukt is om de computer op dat moment niet te gebruiken

• Of ze de computer hebben vervangen door iets anders, en zo ja, waardoor

• Hoe ze zich voelden op het moment dat ze de computer misten

De dag na het experiment beschrijven we ieder voor zich hoe het was om een dag zonder computer te 

leven. Daarvoor gebruiken we de notities uit ons eigen logboek.  

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

Voor iedereen is hetzelfde: de dag, de afspraak over wat er onder computers verstaan wordt, het 

logboek en de eindopdracht om te beschrijven hoe het was. Wat verandert is dat er geen computers 

gebruikt worden. We veranderen het dus in vergelijking met de situatie zoals die normaal is. 
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5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …] 

Iedere leerling krijgt een logboek. Het logboek kan er als volgt uitzien: 

Vul de tabel hieronder in, iedere keer als je een computer miste 

Waar en wanneer 

miste je de 

computer? 

Waarvoor wilde 

je de computer 

gebruiken? 

Is het gelukt om 

de computer niet 

te gebruiken? 

Kon je de 

computer ergens 

door vervangen? 

Zo ja, waardoor? 

Hoe voelde je je 

toen je de 

computer niet 

kon gebruiken? 

1 

2 

3 

Laat leerlingen de volgende dag voor zichzelf opschrijven: Hoe was het voor mij om een dag zonder 

computer te leven? Laat leerlingen kiezen uit: 

- Heel makkelijk

- Een beetje makkeiljk

- Een beetje moeilijk

- Heel moeilijk

Laat leerlingen hun keuze onderbouwen met voorbeelden uit hun logboek. Welke inzichten hebben ze 

opgedaan? 

Resultaten verwerken 

Breng klassikaal in kaart hoeveel leerlingen het heel makkelijk / een beetje makkelijk / een beetje moeilijk 

/ heel moeilijk vonden om een dag zonder computer te leven. Bespreek samen met de klas welke 

onderbouwingen de leerlingen hadden. Een onderbouwing zou kunnen zijn: ik kon bepaalde dingen niet 

doen zonder computer, of: ik vind het heel leuk om met computers bezig te zijn, of: eigenlijk gebruik ik de 

computer niet graag. Bekijk vervolgens samen of er thema’s/categorieën te vinden zijn in de antwoorden 

die leerlingen hebben gegeven. Je kunt ook kijken hoe vaak een bepaalde onderbouwing voorkomt. Hoe 

kunnen verschillen in ervaring worden verklaard? 

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

• Invulblad logboek

Toestemming nodig van: ouders 
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7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen.
Schrijf er ook bij wie het gaat doen.

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
De leerlingen spreken af wat er allemaal onder een 
computer valt  

In de klas 

De leerlingen spreken af op welke dag ze hun dag zonder 
computer gaan beleven 

In de klas 

Werkbladen logboek maken, uitprinten en uitdelen Op school 

Ervaringen met computerloze dag bijhouden in het 
logboek 

Thuis en op 

school 

De dag na het experiment opschrijven hoe het was om 
een dag zonder computers te leven. 

In de klas 

8. Tips
Het onderzoek kan uitdagender gemaakt worden door:

• Het begrip computer heel breed te maken: in een smart-tv zit ook een computer, in een zelfscanner
in de supermarkt zit ook een computer, een smartphone is ook een computer, etc.

• De leerlingen langer dan een dag te laten ervaren hoe het is om zonder computer te leven,
bijvoorbeeld een week. Hoe snel raak je gewend aan het niet hebben van een computer? De
leerlingen kunnen dan een werkblad logboek per dag invullen, en kijken of ze de computer
gedurende de week minder gaan missen.



ONDERZOEKSPLAN DEELTJES VAN: 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Wanneer rolt een knikker verder weg: als je er recht of van de zijkant tegenaan botst met een andere 

knikker?  

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]  

We gaan onderzoeken of het uitmaakt voor hoe ver een knikker rolt of hij recht door een andere 

knikker wordt geraakt of aan de zijkant. We maken daarvoor een proefopstelling waarmee we een 

knikker heel vaak achter elkaar op dezelfde plek kunnen raken met een andere knikker. We knippen de 

koker van een keukenrol open en rollen hem verder op zodat het gaatje kleiner wordt, zodat we een 

smalle buis krijgen waar precies een knikker doorheen past. We plakken hem zo met plakband vast, 

zodat hij niet meer uitrolt. We zetten deze buis schuin tegen een blokje zodat een knikker die je erin 

stopt vanzelf omlaag rolt. We maken de buis aan het blokje vast, zodat we zeker weten dat de helling 

waarmee de knikker door de keukenrol rolt altijd hetzelfde is. Waar de knikker de buis uitrolt leggen we 

een vel papier onder het buisje. Vlak voor de buis zetten we een kruisje op het papier. Daar leggen we 

de knikker als we hem recht willen raken. Iets ernaast zetten we een tweede kruisje. Daar leggen we de 

knikker neer als we hem aan de zijkant willen raken. We testen of de kruisjes goed staan. 

Het experiment voeren we uit door tien keer achter elkaar de knikker recht te raken met een andere 

knikker. We laten een knikker door de buis rollen. De andere knikker leggen we steeds precies op het 

midden van het kruisje zodat we zeker weten dat hij steeds precies op dezelfde plek ligt. We meten elke 

keer op hoe ver de knikker wegrolt. Daarna botsen we tien keer tegen de zijkant van de knikker, door 

de knikker nu op het tweede kruisje te leggen, ook nu steeds precies op het midden van het kruisje. 

Ook dan meten we steeds de afstand die de knikker wegrolt.  

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

Hetzelfde: beide knikkers, de helling waarmee de knikker door de buis rolt, de manier waarop de 

knikker bovenaan de buis wordt losgelaten 

Anders: de plek waar de knikker op de grond ligt  
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5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek? 
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …] 

 

We vullen de gegevens in de volgende tabel in: 
 

Afstand van de knikker  

bij rechte botsing 

Afstand van de knikker  

bij botsing aan de zijkant 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Resultaten verwerken 

Vervolgens berekenen we van de tien keer de gemiddelde afstand van de rechte botsing en de 

gemiddelde afstand van een botsing aan de zijkant. Welke knikker kwam gemiddeld genomen verder? (Als 

rekenen met gemiddeldes nog te moeilijk is, kun je ook een kolom toevoegen waarin je schrijft welke 

knikker het verst is gekomen. Je telt dan uiteindelijk in die kolom welke knikker het vaakst ‘gewonnen’ 

heeft). We bespreken, als er een verschil is, hoe groot dit verschil dan is. Waarom zie je deze 

onderzoeksresultaten? Is het onderzoek eerlijk verlopen? Wat is je conclusie (het antwoord op de 

onderzoeksvraag)?  

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

 

• Een koker van een keukenrol 

• Een blokje 

• Schaar 

• Lijm 

• Plakband  

 

• Papier 

• Pen 

• Twee knikkers  

• Meetlint 

Toestemming nodig van: onze leerkracht  
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7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen.  
Schrijf er ook bij wie het gaat doen. 

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Materialen verzamelen voor de proefopstelling   Thuis/op 

school  

Proefopstelling maken 
 

  In de klas 

Tabel maken 
 

  In de klas 

Experiment uitvoeren 
 

  In de klas 

Resultaten verwerken 
 

  In de klas 

Concluderen 
 

  In de klas 

 
8. Tips 
Het onderzoek kan uitdagender gemaakt worden door:  

• De gegevens uit de tabel om te zetten naar verschillende soorten grafieken, bijvoorbeeld een 
lijndiagram met de tien metingen erin, of een staafdiagram of cirkeldiagram met de gemiddeldes. 

 
 

 



ONDERZOEKSPLAN DIVERSITEIT VAN: 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Laten kinderen zich beinvloeden en zo ja, laten ze zich dan vooral beinvloeden door kinderen van 

hetzelfde geslacht?  

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]  

We gaan onderzoeken of leerlingen bij ons op school zich laten beinvloeden door leeftijdgenootjes en 

zo ja, of jongens zich meer door jongens laten beinvloeden dan door meisjes; en of meisjes zich meer 

laten beïnvloeden door meisjes dan door jongens. 

We voeren het onderzoek uit in groepjes van drie en gebruiken een aanpassing van een bestaand 

experiment over beinvloeding (het Asch experiment). Dit gaat als volgt: 

Voorbereiding (met de hele klas) 

• We vragen twee jongens en twee meisjes uit een andere klas of ze mee willen doen aan ons

onderzoek. We leggen hen uit dat ze straks zes keer een plaatje te zien krijgen met lijnen. Ze

moeten aangeven welke van drie lijnen (A, B of C) even lang is als de voorbeeldlijn (zie

powerpointpresentatie). Maar: er zijn een aantal regels die ze moeten volgen:

1. Bij plaatje 1, 2, 3 en 5 geven ze het goede antwoord

2. Bij plaatje 4 en 6 geven ze expres een fout antwoord

3. De jongens geven het ene foute antwoord, de meisjes het andere foute antwoord

4. De leerlingen mogen niet laten blijken dat ze het expres fout zeggen

• De leerlingen gaan naast elkaar zitten in de volgorde: jongen – jongen – meisje – meisje. Ze

krijgen de plaatjes met de lijnen te zien en geven om de beurt hun antwoord. We oefenen een

aantal keer om zeker te weten dat de kinderen de opdracht goed kunnen uitvoeren.

• We leggen daarna uit dat er straks telkens een leerling bij komt zitten die meedoet met het

experiment. Die vijfde leerling mag niet weten dat zij al een instructie hebben gehad. De vier

leerlingen moeten doen alsof ze van niks weten. De hele klas bekijkt het oefenen, zodat

iedereen weet wat de bedoeling is.
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Het experiment (door de groepjes) 

• Elk groepje vraagt een jongen en een meisje uit een andere klas om mee te doen aan het

experiment. We nodigen de leerlingen om de beurt uit in het lokaal waar het onderzoek

plaatsvindt.

• In het lokaal gaat de leerling naast de vier leerlingen zitten die zijn voorbereid. Dan geven we de

opdracht: “Welkom allemaal bij ons onderzoek, fijn dat iedereen er nu is. Het onderzoek is heel

simpel. We laten zes keer een plaatje zien. Hier zie je hoe dat eruit ziet (voorbeeld laten zien).

De vraag is welke lijn even lang is als de voorbeeldlijn. Wij zeggen wanneer je aan de beurt bent

om je antwoord te geven. Je mag niet voor je beurt roepen. Is duidelijk wat de opdracht is? Dan

gaan we nu beginnen.”

• We starten de presentatie en vragen de leerlingen om de beurt hun antwoord te geven. De

vijfde leerling, die niet is voorbereid, geeft altijd als laatste zijn/haar antwoord!

• We noteren de antwoorden die de leerlingen geven. Ook schrijven we op of het een jongen of

een meisje is.

• Na afloop bedanken we alle proefpersonen en herhaalt het experiment met een andere vijfde

leerling.

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

In het onderzoek blijft hetzelfde: de eerste vier leerlingen, de antwoorden die de vier leerlingen geven 

en de plaatjes die we laten zien. 

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

Ieder groepje vult de antwoorden in de volgende tabel in: 

Leerling 1 

Jongen/meisje 

Leerling 2 

Jongen/meisje 

Leerling 3 

Jongen/meisje 

Leerling 4 

Jongen/meisje 

Leerling 5 

Jongen/meisje 

Plaatje Antwoord Antwoord Antwoord Antwoord Antwoord 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Resultaten verwerken 

We kijken de antwoorden na met behulp van de powerpoint. De onderzoeksgroepjes bekijken hun 

tabellen en schrijven op: 

1. Heeft leerling 5 een fout antwoord gegeven bij plaatje 4 of plaatje 6?

2. Zo ja, is het foute antwoord gelijk aan dat van de jongens of de meisjes?

3. Kijk naar het geslacht van leerling 5: is dat hetzelfde als het antwoord bij vraag 2?

We verzamelen klassikaal de resultaten van alle groepjes in de volgende tabel: 

Vraag 1: Fout antwoord gegeven? 

• Ja Aantal leerlingen 

• Nee Aantal leerlingen 

Vraag 3: Hetzelfde geslacht? 

• Ja Aantal leerlingen 

• Nee Aantal leerlingen 

Nu kunnen we een conclusie trekken (antwoord op de vraag): lieten de leerlingen zich beinvloeden? (dat 

kunnen we zien doordat ze een fout antwoord gaven). En volgden ze dan liever iemand van hetzelfde 

geslacht of juist niet?   

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

• Vier leerlingen die een rol willen spelen

• Powerpoint met de zes plaatjes erin

• Proefpersonen (2 per groepje)

• Pen

• Tabel om antwoorden te noteren

Toestemming nodig van: De leerlingen en leerkracht van een andere klas 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Tabel maken In de klas 

Lokaal regelen om het experiment uit te voeren Op school 

Toestemming vragen aan de leerkrachten van de 
proefpersonen 

Een andere 

klas op school 

Proefpersonen vragen om deel te nemen aan het 
experiment 

Een andere 

klas op school 
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Vier proefpersonen uitleggen wat er gaat gebeuren en 
het experiment oefenen met de klas 

In de klas 

Proefpersonen ophalen uit de klas Een andere 

klas op school 

Experiment uitleggen aan de proefpersonen Lokaal voor 

het 

experiment 

Experiment uitvoeren Lokaal 

Antwoorden noteren in de tabel Lokaal voor 

het 

experiment 

Resultaten samenvoegen op digibord, resultaten 
bespreken en concluderen 

In de klas 



ONDERZOEKSPLAN FILOSOFIE VAN: 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Als de wereld nog maar een dag zou bestaan, wat zouden de kinderen uit onze klas dan doen? 

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]  

We gaan onderzoeken wat kinderen van onze klas zouden doen als ze wisten dat de wereld nog maar 

een dag zou bestaan, en iedereen op aarde dus nog maar een dag zou leven. De leerkracht leest een 

zogenaamd krantenbericht voor waar in staat dat een enorme komeet op de aarde af komt. Er wordt 

verwacht dat de komeet morgenavond rond 22:00u inslaat op de aarde, en dat daarmee het leven op 

aarde ophoudt te bestaan, net zoals bij de dinosauriers miljoenen jaren geleden. Er kan niets worden 

gedaan om het inslaan van de komeet te voorkomen. De leerlingen moeten nadenken over wat ze 

zouden doen als ze vanaf nu tot 22:00u morgenavond vrij zijn om te doen wat ze het allerliefste zouden 

willen doen. Iedere leerling denkt hier individueel over na, en schrijft een verhaal over hoe zijn laatste 

dag eruit zou zien. Hier mogen ze ook een tekening bij maken. Belangrijk is dat er niet overlegd wordt 

bij het maken van het verhaal. 

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

Dit is niet van toepassing omdat het geen fysiek experiment is, maar een gedachtenexperiment. 

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

Iedere leerling voert zijn eigen gedachtenexperiment uit, en schrijft individueel een verhaal over wat 

hij/zij zou doen op de laatste dag. Leerlingen kunnen kiezen of ze er een tekening bij maken. 

Resultaten verwerken 

Als iedereen zijn verhaal heeft geschreven, mogen de leerlingen die dat willen hun tekening of verhaal 

delen met de rest van de klas. Iedereen moet in ieder geval vertellen wat hij / zij zou gaan doen. Klassikaal 

wordt gekeken of er clusters gemaakt kunnen worden van de gegeven antwoorden. Zijn er antwoorden 
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die veel op elkaar lijken? Bijvoorbeeld: bij familie op bezoek gaan, nog één keer doen wat je graag doet, 

geld opmaken enz. Per cluster wordt gekeken hoe vaak het voorkomt.  

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

• Fictief krantenbericht

• Pennen

• Papier

• Eventueel: kleurpotloden/stiften

Toestemming nodig van: - 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Voorlezen krantenbericht In de klas 

Indivueel nadenken en verhaal opschrijven. Eventueel 
aangevuld met het maken van een tekening. 

In de klas 

Samen bespreken wat iedereen heeft bedacht en clusters 
maken 

In de klas 

8. Tip
Er zijn ook andere manieren denkbaar om een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld via een toneelstukje.
Belangrijk is dan wel om de leerlingen eerst individueel hun gedachten te laten gaan over het vraagstuk.
Samen kunnen ze dan kiezen voor een van de scenario’s, of een combinatie ervan.



ONDERZOEKSPLAN GESCHIEDENIS VAN: 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Is er een verschil in de favoriete vrijetijdsbesteding van grootouders toen zij kind waren, ouders toen zij 

kind waren en kinderen van nu? 

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]  

We onderzoeken of wat kinderen nu doen in hun vrije tijd verschilt met wat kinderen vroeger graag 

deden. Daartoe nemen we een vragenlijst af bij kinderen die nu tussen de 9 en 12 jaar oud zijn, hun 

ouders en hun grootouders. 

Eerst bedenken we klassikaal de interviewvraag die we aan onze proefpersoon willen voorleggen. Voor 

de ouders en grootouders kan deze vraag bijvoorbeeld zijn: “Wat deed je toen je tussen de 9 en 12 jaar 

oud was het liefste in je vrije tijd? Wil je dit in één woord omschrijven?” Voor de leerlingen in de leeftijd 

van 9 tot 12 jaar kan de vraag bijvoorbeeld zijn: “Wat doe je het liefste in je vrije tijd?” 

De klas wordt ingedeeld in groepjes van 3. Ieder groepje zoekt twee proefpersonen in elke 

leeftijdscategorie: twee leerlingen uit groep 5-8, twee ouders en twee grootouders. Vervolgens stellen 

de leerlingen de vraag aan alle proefpersonen. Zij registreren de antwoorden. 

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

Hetzelfde: de vraag en de manier van antwoorden 

Anders: de leeftijd van de proefpersonen 

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

Ieder onderzoeksgroepje schrijft de antwoorden in een tabel: 

Kind Ouder Grootouder 

Proefpersoon 1 

Proefpersoon 2 
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Resultaten verwerken 

De leerlingen vergelijken de antwoorden tussen de leeftijdsgroepen en kijken of ze overeenkomsten en 

verschillen zien. Vervolgens worden de antwoorden van alle groepjes van de klas verzameld. Op drie grote 

vellen, één vel per leeftijdscategorie, verzamelen we klassikaal de antwoorden van alle 

onderzoeksgroepjes. We maken een top 5 van favoriete vrijetijdsbesteding per leeftijdscategorie. Welke 

vrijetijdsbesteding wordt het vaakst genoemd bij de kinderen, welke bij de ouders en welke bij de 

grootouders? Wat valt op? Zijn er overeenkomsten tussen de top 5 van de kinderen, ouders en 

grootouders? Zijn er verschillen? Hoe komt dit? Wat is onze conclusie (antwoord op de onderzoeksvraag)? 

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

• Interviewvragen

• Pen en papier om de antwoorden op te

schrijven

• Tabel

• Drie grote vellen, één vel per

leeftijdscategorie, om de antwoorden van de

hele klas op te verzamelen

Toestemming is nodig van de geïnterviewde leerlingen (en van hun leerkrachten als het interview 

plaatsvindt tijdens schooltijd), ouders en grootouders 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Interviewvraag bedenken In de klas 

Tabel maken In de klas 

Proefpersonen zoeken van 9 tot 12 jaar Op school 

Toestemming vragen aan leerkracht van proefpersonen In de klas van 

de 

proefpersoon 

Ouders en grootouders vragen mee te doen met 
onderzoek 

Thuis 

Leerlingen vragen naar hun favoriete vrijetijdsbesteding Op school 

Ouders vragen naar hun favoriete vrijetijdsbesteding 
toen ze kind waren van tussen de 9 en 12 jaar 

Thuis 

Grootouders vragen naar favoriete vrijetijdsbesteding 
toen ze een kind van tussen de 9 en 12 jaar waren 

Bij de 

grootouders 

thuis/via de 

telefoon 
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Antwoorden door eigen groepje verzameld in tabel 
zetten en bestuderen  

In de klas 

Alle antwoorden van alle groepjes samen nemen en op 
3 vellen schrijven, antwoorden van één 
leeftijdscategorie (kind, ouder of grootouder) komen bij 
elkaar op een blad 

In de klas 

Top 5 maken per leeftijdscategorie In de klas 

Resultaten bespreken en conclusie trekken In de klas 

8. Tip
Eigenlijk zijn onderzoekers en proefpersonen nooit dezelfde mensen, maar bij dit onderzoek is het niet zo
erg als proefpersonen vooraf precies weten hoe het onderzoek in elkaar zit. Er kan dus gekozen worden om
de leerlingen van de klas zelf en hun ouders en grootouders proefpersoon te laten zijn.
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Op welke manier onthoud je de meeste woordjes, als je ze zonder methode uit je hoofd leert of als je 

de methode van loci gebruikt?  

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]  

We onderzoeken of je meer woordjes onthoudt als je de leerstrategie ‘de methode van loci’ gebruikt, 

dan wanneer je deze methode niet gebruikt.  

De methode van loci houdt in dat je aan elk woord een locatie koppelt: je geeft het een plaats op een 

voor jou bekende route (bijvoorbeeld de route van je voordeur naar je slaapkamer). Als je vervolgens 

probeert je de woorden te herinneren, doe je dit door je voor te stellen dat je deze route loopt. Tijdens 

het denkbeeldige lopen kom je dan langs de plekken waaraan je een woord had gekoppeld. Het idee is 

dat je je het woord herinnert door je voor te stellen dat je op die plek bent. Kijk eventueel het filmpje 

van “Snapje” over het geheugenpalies op youtube (https://www.youtube.com/watch?v=gQEeHxK4fVE). 

Klassikaal maken we een lijst van 10 willekeurige woorden die de proefpersonen uit hun hoofd moeten 

leren.  

Dan maken we onderzoeksgroepjes van ieder vier leerlingen. Ieder onderzoeksgroepje vraagt drie 

proefpersonen de woordenlijst uit zijn hoofd te leren met de methode van loci, en drie proefpersonen 

de woorden uit zijn hoofd te leren zonder een methode te gebruiken. Alle proefpersonen krijgen tien 

minuten de tijd om te leren. De proefpersonen die de methode van loci gebruiken krijgen vooraf 

duidelijk uitleg over hoe ze de methode moeten gebruiken (ze kunnen bijvoorbeeld ook het filmpje  van 

“Snapje” kijken). Daarna krijgen ze tien minuten de tijd om de woordjes te leren. 

Na het leren, vragen we de proefpersonen de woordenreeks op te schrijven. Hiervoor krijgen ze vijf 

minuten. Na die vijf minuten nemen we de antwoordvellen in en kijken we ze na. 

4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)?
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Hetzelfde: De te leren woorden, de tijd om te leren, de test met de vraag hoeveel woorden onthouden 

zijn, de tijd om de test te maken, de instructie, de rustige ruimte waarin de proefpersonen het 

onderzoek doen, de leeftijd van de proefpersonen.     

Anders: De leermethode (leren met de methode van loci of niet) 

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

We noteren de antwoorden in de volgende tabel: 

Leermethode Aantal woordjes goed onthouden 

Proefpersoon 1 Loci 

Proefpersoon 2 Loci 

Proefpersoon 3 Loci 

Proefpersoon 4 Woordenlijst 

Proefpersoon 5 Woordenlijst 

Proefpersoon 6 Woordenlijst 

Resultaten verwerken 

We berekenen het gemiddelde aantal woordjes dat is onthouden door leerlingen die de methode van loci 

gebruikten en het gemiddelde aantal woordjes dat is onthouden door de leerlingen die geen leerstrategie 

gebruikten. We vergelijken de aantallen. Valt er iets op? 

Vervolgens bespreken we klassikaal welke groepjes er een verschil vonden in het aantal onthouden 

woorden per leerstrategie. We bedenken waarom dit verschil er wel/niet is. Tot slot formuleren we een 

antwoord op de onderzoeksvraag (de conclusie). 

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

• 6 blaadjes waarop de 10 te leren

woorden staan

• 6 proefpersonen: 3 voor de ‘loci

methode’, 3 die geen leermethode zullen

gebruiken

• Pennen en papier voor de proefpersonen

• Pen en papier om na te kijken en de

resultaten op te schrijven

• Tabellen

• Een stopwatch

• Een rustige plek om de woordjes te leren en

de test te maken

Toestemming nodig van: de proefpersonen, de leerkrachten van de deelnemende proefpersonen als 

de test plaatsvindt tijdens de les 
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7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen.
Schrijf er ook bij wie het gaat doen.

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Filmpje van “Snapje” over woordenpaleis 
bekijken 

In de klas 

Woordenlijst maken In de klas 

Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Per groepje de woordenlijst 6 keer uitprinten Op school 

Tabel maken In de klas 

Proefpersonen vragen In andere klassen 

Toestemming vragen aan leerkracht 
proefpersonen 

In de klas van de 

proefpersonen 

Proefpersonen indelen in twee groepen met 
ieder een andere strategie 

In de klas 

De proefpersonen de “methode van loci” 
uitleggen, de woordenreeks geven en vragen 
deze met de “methode van loci” te onthouden 

In een rustige ruimte 

De proefpersonen de woordenreeks geven en 
ze vragen hem zonder leermethode te 
onthouden 

In een rustige ruimte 

De tijd bijhouden In een rustige ruimte 

Proefpersonen hun antwoorden laten 
opschrijven 

In een rustige ruimte 

Antwoorden nakijken en aantal woorden 
opschrijven in tabellen 

In de klas 

Resultaten samenvoegen en conclusie trekken In de klas 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Is er een verschil in de doelen waarvoor kinderen of volwassenen zouden actievoeren? 

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]  

In dit experiment onderzoeken we voor welke doelen kinderen actie zouden voeren, welke doelen dat 

voor volwassenen zijn en of er een verschil is tussen deze twee leeftijdsgroepen. We meten dit door 

aan leerlingen uit een andere bovenbouwgroep van onze school te vragen waar ze actie voor zouden 

voeren. We stellen dezelfde vragen aan onze ouders en leraren.  

Eerst brainstormen we klassikaal voor welke doelen je kunt actievoeren. Die schrijven we op het 

digibord. Op basis van deze onderwerpen maken we een vragenlijst. Die ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

1. Ik ben      0  Kind   0  Volwassene 

2. Kleur het bolletje in bij het onderwerp waarvoor jij zou actievoeren. Je mag maar één bolletje

inkleuren.

o Stop mishandeling van dieren

o Langere pauze

o Meer geld (salaris/zakgeld)

o Wereldvrede

o Etc…

o Ik zou voor geen enkel onderwerp dat hierboven staat actievoeren

Mocht de vragenlijst te lang worden omdat er teveel verschillende onderwerpen tijdens de brainstorm 

naar voren komen, dan kun je ervoor kiezen om de onderwerpen met de klas te clusteren of om er een 

paar uit te kiezen waar je het liefst antwoord op wilt. 

Elke leerling uit de klas vraagt een leerling uit een andere bovenbouwklas en één van hun ouders om 

proefpersoon te zijn en de vragenlijst in te vullen.  
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4. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en wat verandert (eerlijk onderzoek)?

Hetzelfde: de vraag 

Anders: de leeftijd van de proefpersonen 

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

We maken een tabel die er als volgt uitziet: 

Onderwerp voor actie Kinderen Volwassenen 

Mishandeling van dieren 

Langere pauze 

Meer geld (salaris/zakgeld) 

Etc… 

Ik wil voor geen enkele van deze 

onderwerpen actie voeren 

In de klas vullen we de tabel in. In de kolom “Kinderen” zetten we bijvoorbeeld een turfstreepje bij 

“Langere pauze”, telkens als iemand van die leeftijd het antwoord ‘Langere pauze” heeft gegeven. 

Ditzelfde doen we voor de kolom “Volwassenen”. Vervolgens berekenen we hoeveel procent van de 

kinderen een bepaalde antwoord mogelijkheid koos. Ditzelfde doen we voor de volwassenen. We 

vergelijken de percentages van de kinderen en ouders met elkaar. Zien we overeenkomsten? Zien we 

verschillen? Tot slot formuleren we een antwoord op onze onderzoeksvraag (de conclusie). (Als de 

leerlingen nog niet met percentages kunnen werken, werk dan met de ruwe getallen: wat komt het meest 

voor, het is dan wel belangrijk dat het aantal volwassenen en kindern precies even groot is.) 

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

• Onderwerpen waarvoor je kunt

actievoeren

• Een kopie van de vragenlijst voor elke

proefpersoon

• De tabel

• Pen en papier

Toestemming nodig van: leerlingen uit de andere klas, de leerkracht van deze kinderen als de 

vragenlijsten worden afgenomen tijdens schooltijd, de ouders 
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7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie wat gaan doen.
Schrijf er ook bij wie het gaat doen.

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Brainstormen over onderwerpen waarvoor je zou 
kunnen actievoeren 

In de klas 

Een vragenlijst maken In de klas 

Kopietjes van de vragenlijst maken voor de 
proefpersonen 

Bij het 

kopieerapparaat 

Een leerling uit een andere groep vragen mee te doen 
met het onderzoek 

Een andere klas 

op school 

De leerkracht van de proefpersoon vragen of de leerling 
even weg mag uit de les 

In de klas van 

de 

proefpersoon 

Eén van je ouders vragen mee te doen met onderzoek Thuis 

Vragenlijsten uitdelen aan de proefpersonen In de andere 

klas en thuis 

Tabel maken en invullen In de klas 

Resultaten bespreken en conclusie trekken In de klas 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Welke materialen kunnen de aantrekkingskracht van een magneet veranderen? 

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

Bedenk eerst welke materialen je gaat onderzoeken. 

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

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

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

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]  

In dit experiment onderzoeken we vanaf welke afstand een magneet een paperclip aantrekt en hoe 

deze afstand verandert als je verschillende materialen tussen de paperclip en de magneet houdt. 

We bedenken eerst welke materialen we voor dit onderzoek gaan gebruiken. Kies voor materialen 

waarvan je verwacht dat ze de aantrekkingskracht van de magneet beïnvloeden. Bijvoorbeeld: glas, een 

gum, hout, metaal enzovoorts.  

We maken eerst een proefopstelling. Op een vel papier maken we met behulp van een lineaal 

centimeterstreepjes. We leggen de paperclip bij nul. Eerst leggen we de magneet helemaal aan het 

andere uiteinde van het blad en daarna bewegen we hem steeds dichter naar de paperclip toe. Als we 

zien dat de paperclip beweegt, houden we de magneet stil, en noteren bij welk centimeterstreepje hij 

was toen de paperclip begon te bewegen.  

We voeren het experiment uit in onderzoeksgroepjes van vier. Eén van de onderzoekers beweegt de 

magneet. De tweede onderzoeker houdt de paperclip in de gaten en geeft een signaal zodra deze 

beweegt. De derde onderzoeker noteert de afstand door een streepje te zetten op het blad. De vierde 

onderzoeker houdt in de gaten of de andere onderzoekers het goed doen.  

Als we dit vijf keer hebben gedaan, zodat we er zeker van zijn dat we de juiste afstand weten vanaf 

waar de magneet de paperclip aantrekt, voeren we het experiment opnieuw uit maar dan met een 

‘blokkade’ ertussen. Nu houdt de vierde onderzoeker één van de gekozen materialen tussen de 

magneet en de paperclip. Door de magneet langs de centimeterstreepjes te bewegen kijken we 
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opnieuw bij welke afstand de magneet de paperclip aantrekt. We schrijven de gemeten afstand op. Dit 

herhalen we opnieuw vijf keer zodat we zeker weten dat de gemeten afstand juist is. Vervolgens voeren 

we het experiment nogmaals vijf keer uit, maar nu houdt de vierde onderzoeker een ander gekozen 

materiaal tussen de magneet en de paperclip. We noteren opnieuw de gemeten afstanden. We 

herhalen dit voor alle gekozen materialen. 

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

Hetzelfde: de paperclip, de magneet, hoe we de magneet houden, de manier waarop we de afstand 

bepalen  

Anders: wat we tussen de magneet en papercliphouden: niets, gekozen materialen 

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

We zetten onze antwoorden in een tabel die er als volgt uitziet: 

Wat? Niets Materiaal 1: 

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

Materiaal 2: 

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

Meting 1 

Meting 2 

Meting 3 

... 

Resultaten verwerken 

We bereken het gemiddelde en vergelijken de gemeten afstanden. Wat is de antwoord op onze 

onderzoeksvraag (conclusie)? We bespreken de proef klassikaal na. We vergelijken ons antwoord en onze 

tabel met de antwoorden en tabellen van andere onderzoeksgroepjes. Valt er iets op? 

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

• Pen en papier om een tabel te maken

• Een vel papier om centimeterstreepjes op

te tekenen

• Een lineaal

• Een (redelijk sterke) magneet

• Een paperclip

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Materialen kiezen In de klas 

Tabel maken In de klas 

Proefopstelling maken In de klas 

Afstand meten met niets ertussen, resultaten opschrijven In de klas 

Afstand meten met gekozen materiaal ertussen, 
resultaten opschrijven 

In de klas 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Welke verf smeert makkelijker: gekoelde verf, verf op kamertemperatuur of verf die verwarmd is tot 50 

graden?  

2. Hoe past deze vraag bij het onderzoeksonderwerp van de professor?

Alle dingen om ons heen (dieren, planten, mensen en dingen) bestaan uit heel kleine deeltjes, die we 

moleculen noemen. Moleculen kun je met het blote oog niet zien. Wat je daarom ook niet kunt zien is dat 

alle moleculen heel zachtjes trillen. Als je iets warmer maakt, dan gaan de moleculen sneller trillen. Als je 

iets afkoelt dan trillen de moleculen langzamer. Ook verf bestaat uit moleculen. In dit onderzoek kijken 

we dus eigenlijk naar de invloed van de snelheid waarmee moleculen in verf bewegen op de 

smeerbaarheid van verf. 

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

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

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

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

4. 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]  

In dit experiment onderzoeken we wat er gebeurt met de smeerbaarheid van verf als we de 

temperatuur, en daarmee de snelheid van het trillen van de moleculen in de verf, veranderen.  

We vergelijken koude verf, verf op kamertemperatuur en verwarmde verf. We koelen de verf af door 

een bakje met verf een nacht in de koelkast te zetten. De verf op kamertemperatuur zetten we een 

nacht in de klas. Het bakje met warme verf maken we door het in een pannetje kokend water (au bain-

marie) tot 50 graden op te warmen. We meten de temperatuur van de verf met een thermometer. 

Met de klas maken we een antwoordformulier met daarop een boos gezichtje, een neutraal gezichtje 

en een blij gezichtje. Op dit formulier geven de proefpersonen aan hoe makkelijk smeerbaar ze de verf 

vonden nadat ze alle drie de soorten verf hebben gesmeerd. 

We verdelen de klas in groepjes van vier. Elk groepje zoekt drie proefpersonen in een andere klas. We 

vragen de proefpersonen om ombeurten alle drie de soorten verf op een vel papier te smeren. De 

eerste proefpersoon smeert eerst de koude verf, dan de verf op kamertemperatuur en dan de warme 

verf. De tweede proefpersoon smeert eerst de verf op kamertemperatuur, dan de warme verf en dan 

de koude verf. De derde proefpersoon smeert eerst de warme verf, dan de koude verf en dan de verf 

op kamertemperatuur. Telkens nadat de proefpersoon één soort verf heeft gesmeerd, vragen we 
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hem/haar op het antwoordformulier aan te geven hoe goed smeerbaar ze de verf vonden. Als dat nodig 

is, dan brengen we de koude en de warme verf tijdens de proef weer op de juiste temperatuur door ze 

respectievelijk terug in de koelkast of terug in het kokende water te zetten. 

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

Hetzelfde: de soort verf, het papier, de kwast, de instructie voor de proefpersonen 

Anders: de temperatuur van de verf  

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

We maken een tabel die er als volgt uitziet: 

Smeerbaarheid 😊😊 😐😐 ☹ 

Koude verf 

Verf op kamertemperatuur 

Warme verf 

Resultaten verwerken 

We tellen hoeveel boze, neutrale en blije gezichtjes werden gekozen bij de afgekoelde verf, de verf op 

kamertemperatuur, en de opgewarmde verf. We bespreken met ons groepje of ons iets opvalt. 

Op het digibord verzamelen we alle antwoorden van alle groepjes. Zijn er verschillen tussen de 

antwoorden die de groepjes hebben gevonden? Welke conclusie kunnen we trekken: welke verf smeert 

het beste?   

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

• Verf

• Bakjes die in kokend water kunnen

• Koelkast

• Kampeerkookstel of fornuis

• Pannetje met kokend water

• Thermometer

• Kwasten

• Vellen papier om de verf op te smeren

• Tabel om resultaten in te vullen

• Pen om resultaten op te schrijven

• Antwoordformulier voor de proefpersonen

Toestemming nodig van onze proefpersonen uit de andere klas, de leerkracht van de proefpersonen als de 

proef plaatsvindt tijdens schooltijd. 



 WKRU. Gebruik van dit materiaal: Creative Commons ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ (CC BY-NC-SA 4.0). Zie: www.wkru.nl/materialen/gebruik-materialen/ 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Proefpersonen vinden In andere klassen 

Toestemming vragen aan leerkracht van 
proefpersoon 

In de klas van de 

proefpersoon 

Verzamelen van materialen (verf, kwasten, 
bakjes, kampeerkookstel, pannetje, 
thermometer, vellen papier, pennen..) 

Door de hele school 

Bakje verf laten afkoelen In de koelkast 

Bakje verf op kamertemperatuur laten komen In de klas 

Antwoordformulier maken In de klas 

Bakje verf opwarmen Bij het 

fornuis/kampeerkooktoestel 

Proefpersonen verf laten smeren In de buurt van het fornuis 

in een rustige ruimte 

Proefpersonen formulier laten invullen In de buurt van het fornuis 

in een rustige ruimte 

In groepje antwoorden in tabel invullen en 
bespreken 

In de klas 

Resultaten nabespreken en concluderen In de klas 
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Kiezen kinderen een ander soort snack als ze denken dat ze na het eten van de snack flink moeten 

sporten? 

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]  

We gaan onderzoeken of kinderen een andere snack kiezen als ze denken dat ze na het eten van de 

snack flink moeten sporten. We kiezen eerst samen welke klas we gaan vragen om proefpersoon te zijn. 

We gaan naar de klas en vragen: “Willen jullie meedoen aan ons onderzoek? Jullie krijgen dan een 

opdracht die iedereen makkelijk kan uitvoeren. De opdracht is niet voor iedereen hetzelfde. Het is 

belangrijk dat jullie na afloop niet aan de anderen vertellen wat jouw opdracht was. Als jullie beloven 

dat je niets vertelt, kan je meedoen. Als iedereen is geweest, komen we terug in de klas om te vertellen 

waar ons onderzoek over gaat.”  

We voeren het onderzoek uit in groepjes van vier leerlingen. Elk groepje nodigt om de beurt vier 

proefpersonen uit bij ons in de klas en vraagt wat ze willen snacken: een banaan of een zakje chips. Dat 

doen we op twee verschillende manieren: 

1. Tegen de eerste twee proefpersonen zeggen we: “Je mag een snack kiezen. Wil je een banaan

of een zakje chips?”. Nadat de proefpersoon heeft gekozen, zeggen we: “Bedankt, dit was het

onderzoek. Als iemand je vraagt wat je opdracht was, zeg dan dat je daar niks over mag zeggen.

We komen straks in je klas uitleggen waar het onderzoek over gaat. Beloof je dat je niets zult

zeggen?”

2. Tegen de andere twee proefpersonen zeggen we: “Je gaat zo direct drie rondjes om de school

rennen en dan meten we hoe lang je daar over doet. Het is belangrijk dat je goed presteert. Nu

mag je eerst een snack kiezen. Wil je een banaan of een zakje chips?”. Belangrijk is dat de

proefpersonen echt denken dat ze moeten sporten. Nadat de proefpersoon heeft gekozen,

zeggen we: “Bedankt, dit was het onderzoek al. Je hoeft niet te rennen. Als iemand je vraagt

wat je opdracht was, zeg dan dat je daar niks over mag zeggen. We komen straks in je klas

uitleggen waar het onderzoek over gaat. Beloof je dat je niets zult zeggen?”
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We schrijven de antwoorden van de proefpersonen op. 

Als alle kinderen zijn getest, gaan we naar de klas om uit te leggen wat we proberen te onderzoeken: 

we willen weten of je een andere keuze maakt als je weet dat je moet sporten. Daarom hoorden 

sommige leerlingen dat ze moesten gaan rennen. Dat hoefde niet, het ging erom dat ze dachten het 

moest en wat ze wilden eten om zich daarop voor te bereiden. Spreek af met de klas dat jullie komen 

vertellen wat de uitkomst van het onderzoek is. 

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

Hetzelfde: de twee snacks waartussen ze kunnen kiezen, de instructie voor proefpersonen, de 

leeftijdsverdeling in beide groepen proefpersonen (dus hoeveel leerlingen uit groep vijf en hoeveel uit 

groep zes bijvoorbeeld), het aantal jongens en meisjes in beide groepen proefpersonen. 

Anders: De instructie/uitleg die ze krijgen voordat ze een snack kiezen 

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

We maken een tabel. Daarin turft ieder groepje de keuzes van de proefpersonen: 

Proefpersonen die wel 

informatie kregen over 

het sporten 

Keuze voor banaan Aantal leerlingen 

Keuze voor zakje chips Aantal leerlingen 

Proefpersonen die geen 

informatie kregen over 

het sporten 

Keuze voor banaan Aantal leerlingen 

Keuze voor zakje chips Aantal leerlingen 

Resultaten verwerken 

Als ieder groepje gegevens verzameld heeft, voegen we alle resultaten samen tot één tabel. Daarin zien 

we het totaal aantal leerlingen bij de verschillende keuzes. Op basis daarvan zien we of de keuze anders 

is, als proefpersonen dachten dat ze moesten sporten. 
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6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? Hebben we van iemand toestemming nodig?

• Eventueel: Een aantal bananen en zakjes

chips voor ieder groepje

• Pen en papier

• Tabel om gegevens te noteren

Toestemming nodig van: Leerkrachten van andere klas 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 
Klas kiezen die proefpersoon zijn en vragen of ze mee 
willen doen 

Op school 

Onderzoeksgroepjes maken In de klas 

Bananen en zakjes chips kopen Supermarkt 

Taken binnen het onderzoepsgroepje verdelen: 
• Wie gaat de leerlingen uit de klas halen en wie

brengt ze terug
• Wie geeft de uitleg aan de proefpersonen
• Wie schrijft de resultaten op

In de klas 

Ruimte regelen om het experiment uit te voeren Op school 

Bananen en zakjes chips klaarleggen Lokaal op 

school 

Experiment uitvoeren Lokaal op 

school 

Resultaten in tabel schrijven In de klas 

Uitleg over het onderzoek geven aan de klas met 
proefpersonen 

Op school 

Resultaten van het onderzoek vertellen aan de klas met 
proefpersonen 

Op school 

8. Tips
Het onderzoek kan uitdagender gemaakt worden door:

• De gegevens uit de tabel om te zetten naar verschillende soorten grafieken, bijvoorbeeld een
staafdiagram of een cirkeldiagram.

• Leerlingen uit meerdere klassen vragen om mee te doen. Het is dan extra belangrijk om de gelijke
leeftijdverdeling van beide groepen proefpersonen in de gaten te houden.
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

Wat doen kinderen van onze school om beter te worden als ze koorts hebben? 

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]  

We gaan onderzoeken wat kinderen van onze school doen om beter te worden als ze koorts hebben. 

We voeren het onderzoek uit in groepjes van drie. Eerst maken we met de hele klas een korte 

vragenlijst. We vragen bijvoorbeeld: 

Denk aan de laatste keer dat je koorts had. Weet je nog wat je toen hebt gedaan om beter te worden? Ik 

lees nu een aantal dingen die je kan doen. Wil je ja/nee zeggen of je dat toen hebt gedaan? 

o Heb je een medicijn genomen om de koorts te remmen?

o Heb je een pijnstiller genomen?

o Heb je vitaminepillen genomen?

o Heb je veel water en/of thee gedronken?

o Heb je iets gegeten waarvan je denkt dat het gezond is (bijv. fruit, soep)?

o Ben je naar de dokter geweest toen je koorts had?

o Heb je rustig aan gedaan (bijv. in bed gelegen, geslapen)?

o Heb je natte, koude handdoeken op je lichaam gelegd?

o Heb je een warm bad genomen?

o Ben je naar school gegaan?

o Heb je nog iets anders gedaan? Wat dan?

Ieder groepje stelt de vragen aan drie kinderen uit een andere klas (groep 5 t/m 8) en schrijft de 

antwoorden op.  

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

We houden de vragen voor iedere leerling gelijk. 
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5. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, streepjes zetten, …] 

We turven de antwoorden in de volgende tabel: 

Wat heb je gedaan om beter te worden toen je koorts had? 

o Ik heb een medicijn genomen om de koorts te remmen Aantal leerlingen 

o Ik heb een pijnstiller genomen Aantal leerlingen 

o Ik heb vitaminepillen genomen Aantal leerlingen 

o Ik heb veel water en/of thee gedronken Aantal leerlingen 

o Ik heb iets gegeten waarvan ik denk dat het gezond is (bijv. fruit,

soep)

Aantal leerlingen 

o Ik ben naar de dokter geweest toen ik koorts had Aantal leerlingen 

o Ik heb rustig aan gedaan (bijvoorbeeld in bed gelegen, geslapen) Aantal leerlingen 

o Ik heb natte, koude handdoeken op mijn lichaam gelegd Aantal leerlingen 

o Ik heb een warm bad genomen Aantal leerlingen 

o Ik ben naar school gegaan Aantal leerlingen 

o Ik heb iets anders gedaan, namelijk …

- …

Aantal leerlingen 

Resultaten verwerken 

Vervolgens voegen we alle onderzoeksresultaten klassikaal samen op het digibord. We bespreken wat er 

opvalt. Wat komt het meest voor? Wat het minst? Zijn er nog oplossingen naar voren gekomen die we 

niet hadden verwacht? Waarom zie je deze onderzoeksresultaten? Wat is je conclusie (het antwoord op 

de onderzoeksvraag)?  

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

• Pen • Tabel om de antwoorden op te schrijven

Toestemming nodig van: De leerkrachten en leerlingen van andere klassen 

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

Taak Wie? Wanneer? Waar? 

Groepjes maken In de klas 

Samen een vragenlijst maken In de klas 

Taken in het groepje verdelen In de klas 
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Aan de leerkracht van andere klassen vragen of we 
leerlingen mogen vragen om mee te doen 

Op school 

Leerlingen vragen om mee te doen Op school 

De vragen stellen aan de leerlingen Rustige 

ruimte 

De antwoorden opschrijven Rustige 

ruimte 

8. Tips
Het onderzoek kan uitdagender gemaakt worden door:

• De gegevens uit de tabel om te zetten naar verschillende soorten grafieken, bijvoorbeeld een
staafdiagram of een cirkeldiagram.

• Het onderzoek uit te breiden met de vraag hoe goed ze denken dat wat ze gedaan hebben werkt.
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1. Wat is onze onderzoeksvraag?

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

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]  

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.  

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

Hetzelfde: de hoogte, de persoon die beide knikkers laat vallen, het moment waarop de kikkers los 

worden gelaten 

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

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)? 

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

• 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

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

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 concluderen In de klas 




