Educatief pakket

HoeZitDat?!

Zes eenvoudige experimenten die
Technopolis naar je klas brengen!
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www.technopolis.be

Colofon

Dit educatief pakket werd samengesteld door Technopolis.
Het doel? Jouw leerlingen WOW doen uitschreeuwen wanneer ze ontdekken hoe geweldig
wetenschap is. Hoor je hen tijdens hun ontdekkingstocht schreeuwen “WOW, ook dát is wetenschap”
en “WOW, dat kan ík ook”? Dan weet je dat je prijs hebt. De kans bestaat dat zij later met wetenschap
aan de slag willen gaan. Alles begint met die ene WOW. Die is als een klein vlammetje, een vuur dat
kan losbarsten in een grenzeloze passie om met wetenschap een stempel op de wereld te drukken.
En ja, iederéén kan met wetenschap het verschil maken. We gaan niet zitten wachten op de
nieuwe Marie Curie of Stephen Hawking om een antwoord te bieden op de uitdagingen van
de 21e eeuw. We zijn zeker dat zolang men maar vertrouwen heeft in de wetenschap én in
zichzelf er geen grenzen zijn in wat men allemaal kan bereiken. Die boodschap dragen we
niet alleen uit in Mechelen, maar ook online, op de grootste en de kleinste evenementen,
in scholen, op expo’s, op tv, al vloggend in onderzoeksinstellingen en bedrijven…
Experimenteer, maar wees voorzichtig.
Ontdek op www.technopolis.be nog meer verrassende experimenten om in de klas te
doen. Houd altijd toezicht wanneer een minderjarige een experiment doet. Technopolis is
niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen bij het uitvoeren van experimenten.
Wij horen graag wat je van het educatief pakket vindt. Laat het ons weten via info@technopolis.be.
Met jouw feedback kunnen we onze pakketten nog beter maken.
Bedankt!
Het Technopolis-team

Technopolis - 2021
Alle rechten voorbehouden. Gebruik het educatief pakket alleen voor educatieve
doelen en met de correcte bronvermelding (© Technopolis).
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Voorwoord

Dit educatief pakket is een aanvulling bij de interactieve quiz “HoeZitDat?!” (voor leerlingen van
de 1ste graad van het secundair onderwijs) die bovenop jouw bezoek aan Technopolis wordt
aangeboden. Het educatief pakket helpt je om jouw bezoek aan Technopolis en de wetenschapsquiz
voor te bereiden. Het kan ook dienen om na je bezoek in de klas verder in te gaan op wat de leerlingen
tijdens hun bezoek hebben ervaren.
In de wetenschapsquiz “HoeZitDat?!” moeten de leerlingen de afloop van ieder experiment trachten
te voorspellen. Dat stimuleert wetenschappelijk denken: observeer, analyseer, beredeneer, voorspel,
controleer.
In het educatief pakket staat een omschrijving van het experiment zoals het door de edutainer
werd uitgevoerd, aangevuld met een wetenschappelijke verklaring. Bij ieder uitgevoerd experiment
wordt een gelijkaardig of aanvullend proefje voorgesteld dat je samen met de leerlingen in de klas
met eenvoudige materialen kunt uitvoeren. Voor de leerkracht is er ook achtergrondinformatie
toegevoegd.
In elk hoofdstuk wordt aangeduid welke specifieke eindtermen behaald worden bij het behandelen
van de betreffende wetenschappelijke thema’s. Achteraan het pakket vind je nog enkele meer
algemene eindtermen terug, die de scholenshow en het educatief pakket kunnen helpen realiseren.
Voor meer experimenteerplezier kan je steeds terecht op www.technopolis.be.
We wensen jou en jouw klas veel plezier met dit educatief pakket!
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1. De dichtheid van water
1.1

Wat leerde je in de show?

Experiment:
Warm en koud water

Wat is de wetenschappelijke
verklaring?

De edutainer heeft een doorzichtige bak met water op
kamertemperatuur voor zich staan. Hij heeft ook twee
bekers met gelballetjes bij. In de ene beker zitten blauwe
gelballetjes, die afgekoeld zijn met ijs. In de andere beker
zitten rode gelballetjes in warm water. De edutainer giet
nu tegelijkertijd beide bekers leeg in de bak met water.

De gelballetjes bestaan uit heel veel water, dat bij elkaar
gehouden wordt d.m.v. een chemische verbinding,
namelijk een polymeer. Dat polymeer is speciaal
ontwikkeld om veel water te kunnen opslorpen.

De rode (warme) gelballetjes blijven drijven, de blauwe
(koude) gelballetjes zinken naar de bodem. Na een tijdje
zakken de rode balletjes en stijgen de blauwe balletjes, tot
uiteindelijk alle gelballetjes kriskras door het water zweven.

Door de rode gelballetjes op te warmen, gingen de
waterdeeltjes verder uit elkaar zitten. Daardoor werd de
dichtheid van het water lager. De dichtheid van warm
water is dus lager dan de dichtheid van het koude water.
Daardoor gaat het warme water op het koude ‘drijven’.
Omgekeerd is de dichtheid van de blauwe balletjes
groter, door de koude temperatuur. Daardoor
zakken de koude gelballetjes naar de bodem.
Na een tijdje raakt de temperatuur in de bak
terug in evenwicht. Zowel de blauwe als de rode
gelballetjes zijn nu op kamertemperatuur.
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1.2

Doe het zelf... maar dan anders:
Mysterieuze cocktail

Wat heb je nodig?
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Water
Olie
IJsblokje
Optioneel: voedingskleurstoffen (rood of blauw)
Hoog glas

Aan de slag

Tips voor een geslaagde zomercocktail

Giet eerst water in het glas. Kleur – indien gewenst – het water
met enkele druppels voedingskleurstof. Doe nu voorzichtig
wat olie in het glas. De olie blijft op het water drijven. Je ziet
duidelijk twee lagen in het glas: een waterlaag (onderaan) en
een olielaag (bovenaan). Gooi nu een ijsblokje in de ‘cocktail’.

Æ Giet eerst de meest suikerrijke drank (met de
grootste dichtheid) in je cocktailglas.
Æ Sluit af met de drank met de kleinste dichtheid. Je
kan de dichtheid van een stof zelf bepalen met een
maatbeker en een weegschaal. Door af te lezen hoeveel
vloeistof er in de maatbeker zit, ken je het volume van
de vloeistof. Deel de massa (in kilogram) door het
volume (in liter), en je kent de dichtheid van de stof.
Æ Een alcoholvrije laagjescocktail die je in de klas kan
maken: honing – muntsiroop – appelsap – slagroom.
Proost!

Wat gebeurt er?
Vloeistoffen met een kleinere dichtheid drijven
op vloeistoffen met een grotere dichtheid. Olie
heeft een kleinere dichtheid dan water.
Het ijsblokje zinkt door de olie maar blijft drijven op het water.
Huh? Maar in het proefje van de show zonken de koude
gelballetjes toch naar de bodem van het water? Je leerde daar
dat de dichtheid van water groter wordt als je het afkoelt.
Waarom gebeurt dat hier dan niet? Dat komt omdat het
water is bevroren. Als water bevriest, dan zet het terug uit.
De dichtheid wordt dus juist kleiner, kleiner dan die van
koud water. Daardoor blijven de ijsblokjes drijven op het
water. Maar de dichtheid van olie is nog kleiner dan die
van het ijsblokje. Het ijsblokje zinkt dus door de olie.
Wil je dat de vloeistoffen zo weinig mogelijk mengen
bij het samenstellen van je cocktail? Giet dan de
vloeistoffen met de grootste dichtheid eerst in het glas.
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1.3

Achtergrondinformatie

Is het jou ook al opgevallen dat je in het zwembad lichter
lijkt? Dat komt omdat het water jou omhoogduwt en een
deel van je gewicht draagt. Je lichaam wordt dan net zoveel
lichter als het gewicht van het water dat je verplaatst. Dat
werd ontdekt door Archimedes, in de derde eeuw vóór
Christus. Het verklaart waarom zware schepen toch blijven
drijven: als hun ‘waterverplaatsing’ maar groot genoeg
is, ondervinden ze een opwaartse kracht die gelijk is aan
hun gewicht, en blijven ze drijven. Maak je ze zwaarder,
dan zinken ze wat dieper, tot ze weer evenveel water
verplaatsen als hun eigen massa. Een duikboot blijft zweven
als de opwaartse kracht net even groot is als zijn gewicht.
Daarom pompt hij water naar binnen of buiten, tot hij net
evenveel weegt als het water dat hij in totaal verplaatst.

nog net evenveel water verplaatsen als hun eigen massa.
Voorwerpen met een grotere dichtheid dan 1 kg/l wegen meer
dan het water dat ze verplaatsen. De opwaartse kracht die ze
ondervinden is kleiner dan hun eigen gewicht, en ze zinken.
Voorwerpen met een dichtheid van precies 1 kg/l blijven in
het water zweven. Toch in zoetwater, want een liter zeewater
weegt iets meer. Een duikboot onder zee moet dus een
tikje zwaarder zijn dan in zoetwater, wil hij evenveel kg water
verplaatsen als zijn eigen massa en blijven zweven.

Anders gezegd: of een voorwerp al of niet blijft drijven hangt
af van zijn dichtheid. De dichtheid (massa per volume) kun
je uitdrukken in kilogram per liter. De dichtheid van water is
ongeveer 1 kg/l.
Voorwerpen met een kleinere dichtheid drijven op water. Ze
verplaatsen immers meer kg water dan ze zelf bevatten. In
de praktijk stijgen ze voor een deel boven het water uit, tot ze

1.4

Eindtermen

Bij het hoofdstuk ‘De dichtheid van water’ passen volgende eindtermen:

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.20
De leerlingen brengen waarneembare fysische verschijnselen in verband met temperatuursveranderingen
op basis van het deeltjesmodel.
6.24
De leerlingen leiden de uitwerking van krachten af uit authentieke contexten.
6.43
De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, meetmethoden
en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies uit te voeren.
6.44
De leerlingen gebruiken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten
gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave.
6.49
De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
B-stroom:
6.10
Leerlingen brengen waarneembare fysische verschijnselen in verband met temperatuursveranderingen.
6.14
Leerlingen geven voorbeelden van de uitwerking van krachten in authentieke contexten.
6.27
De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten,
meetmethodes en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies uit te voeren.
6.28
De leerlingen gebruiken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische
en STEM-contexten gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave.
6.32
De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
A-stroom en B-stroom:
BG 6.3 De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van grootheden in functionele contexten.
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2. Zuren en basen
2.1

Wat leerde je in de show?

Experiment:
CO2 en indicatoren
De edutainer voegt CO2-ijs toe aan enkele vazen gevuld
met gekleurd water. Er ontstaat witte waterdamp
en de vloeistoffen veranderen van kleur.

Wat is de wetenschappelijke
verklaring?
Het water in de vazen kreeg een kleurtje door toevoeging van
een zuur-base-indicator. Zuur-base-indicatoren verkleuren
wanneer ze in aanraking komen met een zuur of een base.
Wanneer je CO2 , ook wel koolstofdioxide of koolzuurgas
genoemd, aan water toevoegt, ontstaat er een zuur. Denk
maar aan koolzuurhoudende waters of frisdranken, vol
CO2–bubbels. Wanneer je de vaste vorm van CO2 (CO2-ijs of
droogijs) aan de vazen met gekleurd water toevoegt, wordt
het water zuur en veranderen de indicatoren van kleur.
Niet alleen in de bubbels van frisdranken zit CO2. Ook de lucht
die wij uitademen bestaat voor zo’n 4% uit CO2. Bovendien
zit CO2 ook in de uitlaatgassen van auto’s, in de rook die uit
de schouwpijpen van huizen en fabrieken komt, … Door deze
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(extra) CO2-uitstoot warmt de aarde steeds meer op. CO2 is
immers een broeikasgas. De zonnestralen die op de aarde
invallen worden gedeeltelijk weerkaatst. Maar de vele CO2deeltjes in de lucht laten de stralen niet meer ontsnappen
waardoor de aarde steeds meer opwarmt. Vandaar de naam
broeikasgas. De CO2-deeltjes maken van de aarde een
soort serre (een broeikas) waar het steeds warmer wordt.
Het vele CO2 dat tegenwoordig uitgestoten wordt, heeft
nog meer kwalijke effecten. Doordat de CO2-deeltjes zich
vermengen met het zeewater, verzuurt de zee. En niet zo’n
klein beetje: ongeveer de helft van alle CO2 dat de mensheid
de lucht in stuurt door verbranding van fossiele brandstoffen,
komt in de oceanen terecht. Dat is heel schadelijk voor
de levende organismen in de zee. Net zoals de gootsteen
of de koffiezet ontkalkt wordt met zure azijn, zal het zure
effect van opgelost CO2 het zeewater op termijn ontkalken.
En dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor koraalriffen en
andere levende organismen in onze zeeën en oceanen.

2.2

Doe het zelf... maar dan anders:
Rodekoolsap

Wat heb je nodig?

Wat gebeurt er?

Æ Rodekoolsap (dat kan je makkelijk zelf maken door
fijngesneden rodekool voor de helft onder water
te zetten en 10 minuten aan de kook te brengen.
Na afkoelen giet je het sap door een zeef.)
Æ 3 glazen met wat water
Æ Azijn
Æ Cola
Æ Afwasmiddel
Æ Optioneel: andere vloeistoffen om te testen

Ook rodekoolsap is een zuur-base-indicator.
Door toevoeging van een zuur (azijn, cola) kleurt
het rodekoolsap rood. Toevoeging van een base
(afwasmiddel) geeft aan rodekoolsap een groene kleur.
Een rodekool die je in de winkel koopt is eerder paars.
Tijdens de bereiding wordt er wat azijn of zure appeltjes
aan toegevoegd. Zo verandert de paarse kool in rodekool!

Aan de slag
Neem de glazen met water en voeg wat rodekoolsap
toe zodat het water kleurt. Voeg in het 1ste glas wat
azijn toe, in het 2de cola en in het 3de wat afwasmiddel.
Wat gebeurt er met de kleur van het rodekoolsap?
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2.3

Achtergrondinformatie

In de natuur vind je wel vaker zuur-base-indicatoren. De
kleurstof die een roos haar rode kleur geeft bijvoorbeeld,
verandert ook van kleur wanneer ze in een zure of basische
omgeving terecht komt. Zure stoffen smaken meestal zuur,
zoals citroensap, pompelmoessap, azijn. Basische stoffen
zijn daarentegen eerder zeepachtig. Bekende basische
stoffen zijn toiletzeep, afwasmiddel en ammoniak.
De mogelijkheid om van kleur te veranderen, zorgt soms voor
grappige taferelen. Mensen die een blauwe hortensiastruik
aangekocht hebben, schrikken zich het volgend seizoen
een hoedje wanneer de nieuw uitgekomen hortensia’s
roze zijn. Dat heeft alles te maken met de zuurgraad. In
kalkrijke bodems krijgt de hortensia roze bloemen, in
eerder zure bodems kleuren de bloemen mooi blauw.

2.4

Kleurstoffen die van kleur veranderen met de zuurgraad,
kunnen erg handig zijn voor wetenschappers. Als je wil weten
of een stof zuur of basisch is, kan je immers niet altijd gewoon
proeven. Sommige stoffen zijn giftig, andere smaken zoet
vanwege de grote hoeveelheid suiker die erin opgelost is (denk
maar aan cola, die zoet smaakt maar eigenlijk heel zuur is).
Een bekende zuur-base indicator die in laboratoria gebruikt
wordt, is lakmoes, dat rood kleurt in een zure omgeving en
blauw in een basische omgeving. Lakmoes wordt gewonnen
uit korstmossen (een combinatie van algen en schimmels).

Eindtermen

Bij het hoofdstuk ‘Zuren en basen’ passen volgende eindtermen:

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.49
De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
B-stroom:
6.32
De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.

Competenties inzake duurzaamheid
B-stroom:
9.5
De leerlingen herkennen voorbeelden van de impact van klimaatveranderingen.
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3. Brandbaar gas
3.1

Wat leerde je in de show?

Experiment:
Methaanknal in verfblik
De edutainer vult een verfblik met een gaatje in
het deksel met methaan. Ook onderaan het blik zit
een gaatje. Het methaangas ontsnapt langs het
bovenste gaatje. De edutainer steekt het brandbare
methaangas aan, waardoor er een vlam verschijnt.
De vlam van de methaankaars is eerst geel. De vlam
wordt steeds kleiner en krijgt een blauwe kleur. Na een
poos verdwijnt de vlam in het blik… met een explosie.

Wat is de wetenschappelijke
verklaring?

het methaan langs boven ontsnapt en opbrandt, wordt
er onderaan gewone lucht ‘aangezogen’. Van zodra er
voldoende zuurstof voor een volledige verbranding in het
blik aanwezig is, krijgt de vlam een typisch blauwe kleur.
Op het einde verdwijnt de vlam in het blik en volgt een
explosie. Dat komt doordat het mengsel van methaan
en zuurstof (in de lucht) op dat moment een optimale
verhouding bereikt heeft om te ontploffen.
Ontploffingen in mijnen en riolen zijn vaak het gevolg
van een mix van methaangas met lucht. Daarom namen
mijnwerkers vroeger vaak een kanarie mee de mijn
in, die ze zo hoog mogelijk in een kooi zetten. Omdat
methaangas opstijgt, was een dode kanarie het teken
om je zo snel mogelijk uit de voeten te maken.

Methaan is lichter dan lucht en ontsnapt langs het gaatje in
het deksel. Maar omdat methaan een kleurloos en reukloos
gas is, kan je dat niet zien. Methaan is ook een brandbaar
gas. Wanneer je het langs het deksel ontsnappende
methaan in brand steekt krijg je een heuse methaankaars.
Door het methaan aan te steken, verdwijnt het gas stilaan
langs boven. De verbrandingsreactie gebruikt het gas
sneller op dan dat er nieuw methaangas aangevoerd
kan worden. Daarom wordt de vlam steeds kleiner.
In het begin van het experiment is de vlam geel, ten gevolge
van een onvolledige verbranding. Dat komt omdat er niet
voldoende zuurstof in de verfpot aanwezig is. Doordat

methaangas

BOEM
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3.2

Doe het zelf... maar dan anders:
De kleur van een vlam

Wat heb je nodig?

Wat gebeurt er?

Æ Bunsenbrander

Wanneer je de bunsenbrander aansteekt, draai dan steeds
eerst de luchttoevoer (onderaan de bunsenbrander)
dicht. Je ziet nu een gele vlam, een gevolg van onvolledige
verbranding. De temperatuur van deze vlam is relatief laag.
Een gele vlam is ideaal om de bunsenbrander te laten
branden, zonder dat je ermee aan het werk gaat. Wanneer
je iets verwarmt met een gele vlam, zal er roet ontstaan.

Aan de slag
De methaankaars in de quiz was niets anders dan
een eenvoudige bunsenbrander, maar dan zonder
constante methaantoevoer. Het principe van
volledige en onvolledige verbranding kan ook met een
gewone bunsenbrander aangetoond worden.
De gas- en de luchttoevoer van een bunsenbrander
kan je afzonderlijk regelen. De gastoevoer (aardgas)
regel je met het kraantje van de gasfles (of op de
labotafel) en het kraantje op de gasslang.
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Wanneer de luchttoevoer geopend wordt, krijg je een hete,
blauwe vlam. Hier is nagenoeg geen roetontwikkeling.
De verbranding is volledig en er ontstaat CO2 en
water. Het topje van de vlam is het warmst en kan
temperaturen tot meer dan 1500°C bereiken.
Aardgas bestaat hoofdzakelijk uit methaan. Afhankelijk
van waar het aardgas gewonnen werd, zitten er nog
andere gassen, zoals stikstof en CO2 , in het gasmengsel.
Er wordt ook een geurstof aan aardgas toegevoegd,
zodat lekken sneller opgemerkt worden.

3.3

Achtergrondinformatie

Methaan is net als CO2 een broeikasgas. Methaan zorgt er
dus samen met CO2 voor dat de aarde een serre, een broeikas
wordt. Broeikasgassen laten de schadelijke zonnestralen
die weerkaatsen op de aarde niet meer ontsnappen uit onze
atmosfeer, waardoor de aarde dus steeds meer opwarmt.
De grootste producent van methaangas zijn koeien.
Koeien eten veel gras of hooi. Bij het verteren daarvan,
krijgen ze de hulp van bacteriën. Een bijproduct van dat
bacteriële verteringsproces is methaan. Dat vindt zijn weg
langs buiten via boeren en scheetjes. Mensen hebben
hetzelfde probleem bij het eten van kolen, uien en bonen.

een mengsel waterstof en zuurstof. Daardoor zijn afstanden
(relatief) beperkt. Een raket moet namelijk nog voldoende
brandstof hebben om weer terug naar de aarde te geraken.
Daarom is Mars voorlopig nog te ver voor een bemande vlucht.
Maar op een aantal planeten, zoals Mars, zit er
methaan in de dampkring. Wanneer het mogelijk
wordt om die methaan te winnen en in te zetten als
raketbrandstof voor de terugvlucht, ligt de weg naar
het ontdekken van nieuwe planeten voor ons open!

In onze scheetjes zit niet altijd methaan. Koeien daarentegen
hebben altijd methaan in hun boeren en scheetjes! En
aangezien ze nogal winderige dieren zijn, produceren ze
ook veel methaan. Let wel: een scheetje bestaat uit vele
verschillende gassen. Methaan is er slechts een deel van, het
niet-ruikende deel. De geur van een scheetje komt van de
zwavelverbindingen die ontstaan na vertering van je voedsel.
NASA doet tegenwoordig onderzoek om van methaan
raketbrandstof te maken. Momenteel vliegen raketten vaak op

3.4

Eindtermen

Bij het hoofdstuk ‘Brandbaar gas’ passen volgende eindtermen:

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.29
De leerlingen leggen uit hoe stofomzettingen, stofuitwisselingen en energieomzettingen
het functioneren van mens en dieren mogelijk maken.
6.37
De leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en ergonomisch.
6.43
De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, meetmethoden
en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies uit te voeren.
B-stroom:
6.22
Leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en ergonomisch.
6.27
De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, meetmethodes
en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies uit te voeren.
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4. Rollende wielen
4.1

Wat leerde je in de show?

Experiment:
Welk wiel wint de race?

Wat is de wetenschappelijke
verklaring?

De edutainer laat twee wielen met eenzelfde massa
gelijktijdig van een hellend vlak naar beneden rollen.
De massa is bij beide wielen echter anders verdeeld.
Bij wiel A zit de massa meer naar het centrum terwijl
de massastaven bij wiel B aan de buitenkant zitten.

Het wiel met de massastaven dichtbij het centrum rolt
sneller dan het wiel met de massastaven aan de rand.
Hoewel beide wielen dezelfde massa hebben, is die niet op
dezelfde manier verdeeld. Het wiel met de massastaven
aan de buitenkant moet meer van zijn energie gebruiken om
te kunnen ronddraaien. Daardoor blijft minder energie over
om vooruit te gaan en komt het wiel later beneden aan.

Wiel A rolt het snelst naar beneden.
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4.2

Doe het zelf... maar dan anders:
Een leerling als draaitol

Wat heb je nodig?

Wat gebeurt er?

Æ Draaistoel
Æ Twee halters (of andere massa’s,
bijvoorbeeld brikken melk)
Æ Een stabiele leerling

Hoewel de leerling in beide gevallen dezelfde massa heeft
(inclusief gewichten), is die massa niet op dezelfde manier
verdeeld. Wanneer meer massa aan de buitenkant zit (de
armen gestrekt met de halters), is er meer energie nodig
om die massa in een grote cirkel te doen ronddraaien.
De halters aan de buitenkant moeten meer afstand
afleggen dan wanneer de armen tegen het lichaam
gehouden worden.

Aan de slag
Zet één van de leerlingen op een draaistoel.
De voeten mogen de grond niet raken.
Laat de proefpersoon de armen strekken en geef in elke hand
een halter. Begin met de stoel te draaien en laat de leerling op
een bepaald moment de halters tegen het lichaam houden.

Met alle massa aan de binnenkant, is er veel minder
energie nodig om dezelfde afstand af te leggen. Alle
energie die eerst nodig was om de massa aan de
buitenkant aan het draaien te brengen, kan nu gestoken
worden in het kleine cirkeltje. Gevolg: de leerling draait
nu veel sneller, met dezelfde hoeveelheid energie.
Kunstschaatsers maken handig gebruik van dit gegeven.
Ze zetten een pirouette in met hun armen wijd uitgestrekt,
om daarna hun armen dicht bij hun lichaam te trekken.
Zo kunnen ze supersnelle pirouettes maken. En ook heel
snel weer stoppen met draaien door hun armen te strekken,
zodat ze aan de volgende oefening kunnen beginnen.
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4.3 Achtergrondinformatie

In de natuurkunde heet dit ‘de wet van behoud van
draaimoment’. De leerlingen kunnen van deze wet gebruik
maken in de speeltuin. Wanneer ze aan de buitenkant
van een draaimolen plaatsnemen en die aan het draaien
brengen, kunnen ze het draaien versnellen door allemaal
dichtbij de draaiingsas plaats te nemen. De grootste durver
kan aan de buitenkant blijven, terwijl zijn klasgenoten in het
midden zitten: hij zal de hoogste snelheid waarnemen.

4.4 Eindtermen

Bij het hoofdstuk ‘Rollende wielen’ passen volgende eindtermen:

Competenties inzake wiskunde, exacte
wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.24
De leerlingen leiden de uitwerking van krachten af uit
authentieke contexten.
6.25
De leerlingen onderzoeken het verband tussen snelheid,
afstand en tijd.
B-stroom:
6.14
Leerlingen geven voorbeelden van de uitwerking van krachten
in authentieke contexten.
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5. Tennisbal en volleybal
5.1

Wat leerde je in de show?

Experiment:
Samen botsen
De edutainer neemt een tennisbal en een volleybal en
houdt beide ballen in de lucht, tegen elkaar aan en met de
tennisbal bovenaan. Wanneer hij de ballen gelijktijdig loslaat,
raakt de volleybal als eerste de grond. De volleybal blijft
roerloos liggen en de tennisbal botst dubbel zo hoog op.

Wat is de wetenschappelijke
verklaring?

punt. Dan is de potentiële energie maximaal. Onderweg
verliest de bal wat energie ten gevolge van wrijving.
In het experiment dat de edutainer uitvoerde, heb je twee
ballen die potentiële energie omzetten in kinetische energie.
Wanneer de volleybal de grond raakt wil hij zijn kinetisch
energie gebruiken om weer op te botsen. De tennisbal zit
echter in de weg. Maar energie kan niet zomaar verdwijnen
(vandaar de wet van behoud van de energie). De volleybal
geeft dus zijn energie door aan de tennisbal die er vlak boven
zit. De volleybal heeft al zijn energie afgegeven en valt bijgevolg
volledig stil. De tennisbal heeft nu veel meer energie (de eigen
energie en die van de volleybal) en springt dus ook veel hoger.

Wanneer je een bal vasthoudt, ondervindt die invloed van de
zwaartekracht. Men zegt dan dat de bal ‘zwaartekrachtenergie’
of ‘potentiële energie’ bezit. Tijdens het vallen wordt
de potentiële energie van de bal gradueel omgezet in
‘bewegingsenergie’ of ‘kinetische energie’. Hoe dichter bij
de grond, hoe hoger de kinetische energie. Op de grond
aangekomen heeft de bal geen potentiële energie meer over,
maar is zijn kinetische energie maximaal. De bal verandert
nu van richting en stuitert op. De kinetische energie van
de bal daalt nu gradueel, om nul te worden op zijn hoogste
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5.2

Doe het zelf... maar dan anders:
Slingerende bowlingbal

Wat heb je nodig?

Wat gebeurt er?

Æ Een bowlingbal (of een andere, zware bal)
Æ Een stuk staaldraad of een stevig, niet-elastisch touw
Æ Een constructie om de bal-met-touw aan op te hangen

De bowlingbal slingert van je weg en komt dan terug
naar je toe, tot op enkele centimeters van je kin/neus.

Aan de slag
OPGELET: DEZE PROEF VOER JE ALS
LEERKRACHT BEST ZELF UIT!
Maak één uiteinde van de staaldraad/het touw stevig
vast aan de bowlingbal. Hang de bowlingbal-mettouw op in de hoogte. Zorg dat de bal ongeveer op
heuphoogte hangt en vrij kan bewegen in alle richtingen
(geen breekbare spullen in de buurt!). Zorg dat de
constructie stevig is en geen zwakke punten vertoont.
Ga op ongeveer anderhalve meter van de bal staan en
breng de bal naar je toe. Hou de bal enkele centimeters
voor je kin of je neus en laat de bal los (geef geen duwtje!).
Blijf onbeweeglijk staan. Ga niet voorover leunen.

20

De potentiële energie van de bowlingbal wordt omgezet
in kinetische energie en omgekeerd. Maar er kan nooit
extra energie bijkomen. Bij elke slingerbeweging verliest
de bowlingbal ook een beetje energie, door wrijving
met de lucht en met het aanhechtingspunt van de bal
aan het touw en het touw aan de draagconstructie.
Hoe dicht je de bal ook bij je hoofd houdt, hij zal nooit
hoger dan dat komen bij het terugslingeren.

5.3

Achtergrondinformatie

Dit toffe toestel ken je vast wel. Met een ‘wieg van Newton’
kan je een gelijkaardig fenomeen bewonderen. Je laat een
kogel vallen tegen een rijtje kogels, en de laatste kogel van het
rijtje schiet plotseling weg. Hoe komt dat? Het antwoord is
eenvoudig: de kogel die tegen de andere kogel kaatst, heeft
een bepaalde massa en een bepaalde snelheid. Samen heet
dat de ‘impuls’. Wanneer hij nu tegen de andere kogels kaatst,
wordt hij in zijn vaart plotseling gestopt: er is een obstakel
op de weg. De impuls die de kogel had, wordt doorgegeven
aan de tweede kogel. Die wordt op zijn beurt gehinderd
door de derde kogel, dus wordt de impuls doorgegeven
aan de derde kogel. De impuls plant zich voort, tot aan de
laatste kogel. Die wordt nergens door gehinderd, dus schiet
de laatste kogel weg. Aangezien alle kogels even zwaar
zijn, zal de laatste kogel met dezelfde snelheid wegschieten
als waarmee de eerste kogel tegen de andere botste.
Omdat de impuls nooit kleiner of groter kan worden, zou dit
systeem in theorie eeuwig kunnen blijven botsen. Toch zullen
de kogels na een tijdje stilvallen. Dat komt omdat bij elke botsing
een deel van de energie wordt omgezet in geluidsgolven (de
tik die je hoort), in warmte (door wrijving) en in vervorming (bij
elke bots worden de kogels een heel klein beetje ingedeukt).
Daardoor wordt de impuls bij elke botsing een fractie kleiner.

5.4 Eindtermen

Bij het hoofdstuk ‘Tennisbal en volleybal’ passen de volgende eindtermen:

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.23
De leerlingen analyseren energieomzettingen in levende en niet-levende systemen.
6.24
De leerlingen leiden de uitwerking van krachten af uit authentieke contexten.
B-stroom:
6.13
Leerlingen relateren energieomzettingen aan veranderingen van energievorm(en) in authentieke contexten.
6.14
Leerlingen geven voorbeelden van de uitwerking van krachten in authentieke contexten.
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6. Gloeiend heet & ijskoud
6.1

22

Wat leerde je in de show?

Experiment:
De stikstofwolk

Wat is de wetenschappelijke
verklaring?

De edutainer giet vloeibare stikstof (-196°C) in één snelle haal
bij kokend water (100°C). Het mengsel spat hoog op en er
vormt zich een gigantische wolk gecondenseerde waterdamp.

De vloeibare stikstof koelt het kokend water plots gigantisch
af. Tegelijkertijd warmt de vloeibare stikstof op waardoor het
massaal verdampt. Boven het warm-koude mengsel bevindt
zich nu in eerste instantie een hoop waterdamp (gasvormig
en onzichtbaar) en gasvormig stikstof. De waterdamp zal
echter meteen condenseren (overgaan naar vloeibare
toestand) op het koude stikstofgas. Dat kan je vergelijken
met het waterdamp dat in de badkamer op de koude spiegel
condenseert. De gecondenseerde waterdamp is de witte
mist die je ziet verschijnen. Omdat het temperatuursverschil
zo groot is (bijna 300°C), gebeurt het hele proces vrij
hevig en spat alles hoog op. Net zoals wanneer je een
hete frituurketel blust met water (dat doe je beter niet).

6.2

Doe het zelf... maar dan anders:
Het regent… in de klas!

Wat heb je nodig?
Æ
Æ
Æ
Æ

Kookpot met water
Verwarmingsplaat
Koelkast in de buurt
Glazen plaat

Aan de slag
Leg de glazen plaat vooraf een tijdje in de koelkast. Breng het
water aan de kook. Je ziet de gecondenseerde waterdamp
al voor het water kookt opstijgen. Haal de glazen plaat uit de
koelkast en hou ze een beetje schuin boven het kokend water.
Tegen de glazen plaat ontstaat een wolk van
gecondenseerde waterdamp. Wanneer je het proces
een tijdje laat doorgaan raakt de wolk zodanig
verzadigd dat het zelfs begint te ‘regenen’.

Wat gebeurt er?
Wolken bestaan uit gecondenseerde waterdamp. Wanneer
de warme, gasvormige waterdamp de koude glasplaat
raakt, condenseert het. De kleine waterdruppels zetten
zich af tegen de koude, glazen plaat en kruipen als het ware
samen. Tegen de glazen plaat ontstaat een mistlaagje.
Het proces blijft doorgaan, waardoor er steeds meer
waterdruppels blijven bijkomen. De waterdruppeltjes op
de plaat worden groter en versmelten met elkaar. Wanneer
de waterdruppels te zwaar zijn om aan de plaat te blijven
hangen, vallen ze naar beneden. Ze komen terug in de kookpot
terecht waar het proces weer van voor af aan begint.
Dit gebeurt iedere dag in de natuur en wordt ‘de
kringloop van het water’ genoemd. In de natuur gaat
het proces echter veel trager, omdat maar zelden
de kooktemperatuur van water wordt bereikt.
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6.3

Achtergrondinformatie

Je zou het niet zeggen als je ze als plukjes dons langs de
hemel ziet zweven, maar wolken zijn puur water. Enorme
hoeveelheden water bovendien. Één klein, pluizig wolkje kan al
zo’n 500.000 kg water bevatten. Die massa kan je vergelijken
met meer dan 100 olifanten. En toch blijft dat water boven!
Dat komt omdat een wolk uit héél kleine druppeltjes water
bestaat, die elk apart in staat zijn om te blijven zweven.
Een wolk is eigenlijk een mistbank. (En mist is een wolk
op grondniveau.) Als je door mist loopt, krijg je na een
tijdje allemaal kleine waterdruppeltjes op je kleren en je
brilglazen. Dat bewijst alvast dat mist uit water bestaat.
De druppeltjes die je op je kleren ziet hangen, ontstonden
uit een hele reeks mistdruppeltjes die bovenop elkaar
geland zijn, en samengevloeid. Net zoals motregen op
een ruit samenvloeit tot grotere druppels. De individuele
mistdruppeltjes zijn zó klein dat je ze niet apart kunt zien.
Nu moeten we dus alleen nog te weten komen hoe je
ginder hoog in de lucht mist moet maken. Daarvoor moet
je weten dat het daarboven koud is. Hoe hoger je stijgt,
hoe kouder het wordt. Als je al eens met een vliegtuig hebt
gereisd, heb je de piloot misschien horen aankondigen
dat het buiten min vijftig was, of nog kouder. Nu hangen de
meeste wolken wel wat lager dan een verkeersvliegtuig,
maar toch nog op een hoogte waar het ijskoud is.
Terug naar de grond nu, of beter, naar een wateroppervlak.
Als de zon schijnt, wordt dat water warm. Een
gedeelte ervan zal verdampen. Hou bij warm weer
het niveau van de tuinvijver maar in de gaten: dat kan
gemakkelijk een centimeter per dag zakken.
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Die warme waterdamp stijgt op, hoger en hoger. Waarbij
het kouder en kouder wordt. Vroeg of laat zo koud,
dat de waterdamp weer begint te condenseren, en
druppeltjes vormt. Of zelfs ijskorreltjes. Daar is je wolk!
Hetzelfde gebeurt in de badkamer: als je een warm bad neemt,
verdampt een deel van dat warme water. Die waterdamp
kun je niet zien, maar een eindje verder zie je druppels
ontstaan op de spiegel. De waterdamp die in aanraking
kwam met het koude glas van de spiegel, condenseert
opnieuw. In het groot spelen zeeën, meren en rivieren de
rol van bad, en de koude luchtlagen spelen spiegel.
Per jaar verdampen er op aarde honderdduizenden
kubieke kilometers water. Die vormen allemaal wolken.
Omdat er ook nog zoiets bestaat als wind, hoeven die
wolken niet te ontstaan boven de plaats waar het water
verdampte. En eens ze ontstaan zijn, reizen ze onder invloed
van de wind verder. Vaak zie je de wolken boven je hoofd
voorbijtrekken. In de wolk botsen druppeltjes tegen elkaar
tot grote druppels. Sommige van die druppels worden weer
verstoven door de wind, andere groeien door. Als ze groot
genoeg worden, vallen ze naar beneden en regent het.
Al die honderdduizenden kubieke kilometers water
komen uiteindelijk allemaal weer naar beneden, om
boven of onder de grond terug te vloeien naar de zee,
klaar voor het volgende rondje damp-wolk-regen.

6.4

Eindtermen

Bij het hoofdstuk ‘Gloeiend heet en ijskoud’ passen volgende eindtermen:

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.49
De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
B-stroom:
6.10
Leerlingen brengen waarneembare fysische verschijnselen in verband met temperatuursveranderingen.
6.32
De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
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Eindtermen
In elk hoofdstuk werd reeds aangeduid welke specifieke eindtermen
behaald worden bij het behandelen van de betreffende wetenschappelijke
thema’s. Hieronder staan nog enkele meer algemene eindtermen die de
scholenshow en het educatief pakket kunnen helpen realiseren.

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
A-stroom:
6.47
De leerlingen passen stapsgewijs de wetenschappelijke methode toe om een probleem te onderzoeken.
B-stroom:
6.30
De leerlingen passen stapsgewijs de wetenschappelijke methode toe om een aangereikte wetenschappelijke
onderzoeksvraag te beantwoorden.

Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties,
innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch
denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
A-stroom en B-stroom:
13.9
De leerlingen formuleren voor een afgebakend probleem een onderzoeksvraag aan de hand
van aangereikte criteria. (transversaal) .
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13.10

De leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag aan de hand
van aangereikte criteria. (transversaal)

13.12

De leerlingen voeren een oplossingsstrategie systematisch uit i.f.v. een onderzoek of een probleem. (transversaal)

13.13

De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag of hypothese aan de
hand van aangereikte richtlijnen. (transversaal)

Op ontdekking in het
doe-centrum

Op verplaatsing en online

Wil je jouw leerlingen gek op wetenschap en techniek maken?
En durf je daarvoor de leerboeken gerust even opzij te schuiven?
Dan zit je als leerkracht bij Technopolis aan het juiste adres!
Het maakt niet uit of je leerlingen nog maar net op de schoolbanken
zitten of al bijna afgestudeerd zijn. Bijleren en versteld staan,
zullen ze!
Via talloze interactieve opstellingen ondervinden je leerlingen dat
wetenschap écht overal schuilt! Geef je je leerlingen graag een
duwtje in de juiste richting? Boek dan een e-rally (een elektronisch
parcours langs een 10-tal interactieve opstellingen) of stuur hen
op pad met een doe-prent of onderzoekboekje speciaal voor
scholen. De allerjongsten (vanaf de 2e kleuterklas) staat een hele
wereld op kindermaat te wachten in het Kinder-doe-centrum!
Zelf doen en experimenteren is steeds de boodschap. Dat geldt
dubbel tijdens de workshops in het Lab, Atelier en in STEK, de
nieuwe zone voor creatieve denkers en makers van 14 tot 18 jaar.
Je leerlingen écht verwennen doe je via een spectaculaire
interactieve wetenschapsshow op maat van de leeftijd
van jouw leerlingen.

Fascineren met wetenschap en technologie doet Technopolis
lang niet alleen in het bekende doe-centrum, maar ook via
allerlei activiteiten op scholen en plekken waar je het minst
verwacht en – zeker de jongste jaren – online. Door dagelijks
coole weetjes, spectaculaire experimenten en leerrijke vlogs
op sociale media te posten, heeft Technopolis de laatste jaren
een online community van trouwe volgers tot stand gebracht,
waaronder voornamelijk jongeren. Technopolis richt zich op
sociale media ook op het onderwijs: speciaal voor leerkrachten
is er de pagina ‘Technopolis voor leerkrachten’ op Facebook
en ‘Technopolis_Academy’ op TikTok. Niet alleen op sociale
media halen we alles uit de kast. Zo ontwikkelden we speciaal
voor jouw leerlingen ook Quiz-o-polis, een digitale quiz op z’n
Technopolis, en Friend Zone, een gratis escape game die zich
pal in de leefwereld van jongeren afspeelt. We laten echt geen
enkele weg onbenut om jou en je leerlingen te bereiken.

Doorstroom naar
STEM-studierichtingen
Door kinderen en jongeren te fascineren met wetenschap en
technologie, wil Technopolis een zaadje planten in de hoofden
van kinderen en jongeren die voor belangrijke studiekeuzes staan
en hen subtiel een duwtje in de richting van STEM-studies en
-jobs geven. De eerste stap bestaat erin hen te overtuigen van de
maatschappelijke waarde van STEM en de toekomstperspectieven
die STEM-opleidingen hen bieden. Technopolis doet er dan ook
alles aan om zo veel mogelijk kinderen en jongeren in contact te
brengen met echte rolmodellen die heel concreet tonen hoe ze
dagdagelijks STEM inzetten voor een meer duurzame toekomst.

Technologielaan 1
2800 Mechelen

info@technopolis.be
www.technopolis.be
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Volg ons overal

