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Beste leerkracht, 

Het is niet altijd eenvoudig 
om tijdens de lessen 
chemie op een veilige 
manier te experimenteren 
volgens het principe van 
‘onderzoekend leren’. 
Het educatief pakket 
‘De blauwe fles’ werd 
ontwikkeld om met 
leerlingen van de tweede 

graad op een toegankelijke 
en aantrekkelijke manier te 

werken aan wetenschappelijke 
vaardigheden binnen 

de vakken chemie of 
natuurwetenschappen. 

De leerlingen krijgen een 
onbekende oplossing waarmee ze 

een experiment moeten uitvoeren, 
waarvan de uitkomst contra-intuïtief 
is. Aan de hand van een reeks 

leerlingenfiches die een rode draad 
vormen en middels enkele klasgesprekken, 

formuleren ze zelf hypotheses en proberen 
ze deze te toetsen. Op het einde van de les 

hebben de leerlingen zelf achterhaald wat de 
oorzaak is van het mysterieuze gedrag van de 

onbekende oplossing. 

Het eerste deel van dit educatief pakket is ‘Voor de 
leerkracht’. Daar vind je uitgebreide info over hoe 
de les voor te bereiden, hoe de klas in te delen en 

welke voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook vind je erin 
terug welke eindtermen dit educatief pakket kan helpen 

bereiken. 

Dan volgt een reeks leerlingenfiches waarin de leerlingen 
doorheen het wetenschappelijk proces begeleid worden. Alle 

juiste antwoorden, die de leerlingen moeten invullen op de 
leerlingenfiches, staan uitvoerig beschreven in het deel ‘Voor de 
leerkracht’. 

Wij wensen jou en je leerlingen veel plezier met dit educatief 
pakket!

Voorwoord
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Hoe gebruik je dit pakket in de klas? 
Voorbereiding door de leerkracht
Wat heb je nodig per leerlingengroepje? 
Startopstelling: 
 - 250 ml 0,5 M NaOH-oplossing (los daarvoor 20 g NaOH op per liter gedestilleerd water)
 - 5 g dextrose (α-D-glucose)
 - Enkele druppels methyleenblauw in ethanol
 - Een kolf of erlenmeyer van 500 ml met rubberen stop (waarin bovenstaande ingrediënten 

gemengd zijn)

Opgelet: Maak deze oplossing klaar vlak voor de uitvoering van de proef! Er vindt immers een 
(trage) reactie plaats tussen het natronloog en de glucose. Waarschijnlijk gaat het hier over een 
aldolcondensatie gevolgd door oxidatie van het product ervan. Wanneer de oplossing door deze 
opeenvolgende reacties geel kleurt (i.p.v. kleurloos), zal geen blauwkleuring meer optreden 
tijdens het schudden van de vloeistof. 

Afhankelijk van de antwoorden van de leerlingen: 
 - Een chronometer
 - Een rietje
 - Een eenvoudige manometer 
 - Methaangas of stikstofgas
 - Een warmwaterbad (30°C)
 - Een reageerbuis met stop
 - Een pipet
 - … 

Gevaren en voorzorgsmaatregelen
NaOH (natriumhydroxide)

 - H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden
 - P280 Beschermende handschoenen/beschermkleding/oogbescherming/gelaats-

bescherming dragen.
 - P305-351-338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
 - P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Voor de 
leerkracht
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Lesverloop
Verderop in dit educatief pakket kan je de leerlingenfiches vinden, die de leerlingen als leidraad 
bij hun experimenten kunnen gebruiken en invullen. In dit hoofdstuk ‘Lesverloop’ wordt in 
paars, cursief beschreven op welke manier je de klas indeelt, welk klasgesprek je kan houden 
en worden andere aandachtspunten aangehaald. De zwarte tekst is de tekst zoals die op 
de leerlingenfiches staat. In blauwe, geschreven tekst lees je de juiste antwoorden, die van de 
leerlingen verwacht worden. 

Het experiment: de mysterieuze fles 
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie. Als inleiding op dit experiment, kan je een 
klasgesprek aangaan met de leerlingen over de invloed van interne en externe factoren op 
de reactiesnelheid van een chemische reactie. Die factoren kunnen o.a. zijn: temperatuur, 
aanwezigheid van katalysatoren, concentratie van aanwezige stoffen, … Laat de leerlingen zelf 
zoveel mogelijk factoren opnoemen! 

Opgelet: draag tijdens het experimenteren steeds een veiligheidsbril, een labojas en 
beschermende handschoenen!

Deze voorzorgsmaatregelen zijn standaard bij het uitvoeren van chemieproeven in de klas.  
De oplossing die tijdens de les gebruikt wordt (0,5 M NaOH) is echter relatief veilig om mee te 
werken. Wanneer er gemorst wordt op huid of kleding met het natronloog, bijvoorbeeld doordat 
de stop van de kolf vliegt tijdens het schudden, kan dit eenvoudig verwijderd worden door te 
spoelen met water. Methyleenblauw kan vlekken veroorzaken op kleding. 

Stap 1: Schudden maar!

Per groepje, krijg je een kolf met 250 ml van een onbekende vloeistof. Met die vloeistof gaan we 
enkele eenvoudige experimenten doen. Het is aan jou om na te denken over wat je ziet gebeuren. 

Schud stevig met de kolf. Houd daarbij steeds de stop goed op de kolf. 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. Wat gebeurt er wanneer je met de kolf schudt?

De vloeistof krijgt een blauwe kleur.

Laat de kolf nu even staan.

 � Noteer hier jouw waarnemingen. Wat gebeurt er wanneer je de kolf even laat staan? 

De vloeistof wordt terug kleurloos. 

Schud opnieuw met de kolf en laat de kolf vervolgens weer even met rust. 

 � Noteer hier jouw waarnemingen.

De vloeistof verandert telkens opnieuw van kleur, net zoals na de eerste keer schudden. 

Had je verwacht dat dit zou gebeuren? 

Alle antwoorden zijn goed. 

De uitkomst van dit experiment zullen de leerlingen waarschijnlijk niet verwacht hebben. Het is 
dan ook redelijk contra-intuïtief om vast te stellen dat een vloeistof van kleur verandert wanneer 
je ermee schudt. Sommige leerlingen merken misschien op dat er een blauwe ring bovenaan de 
kolf zichtbaar is, wanneer de vloeistof met rust gelaten wordt. Deze waarneming kan later nog 
van pas komen, wanneer de leerlingen op zoek gaan naar een verklaring voor dit fenomeen. 
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Stap 2: Hypotheses formuleren

Wat je tijdens dit experiment ziet gebeuren met de inhoud van de kolf, had je vast niet verwacht. 
Tijdens deze stap gaan we onderzoeken welk element precies deze opmerkelijke waarnemingen 
veroorzaakt. 

Eerst ga je enkele hypotheses formuleren. Een hypothese is een verklaring voor een 
waarneming, die nog niet wetenschappelijk bewezen is. Een hypothese kan je nadien gaan 
onderzoeken d.m.v. een experiment. Zo kan je nagaan of de hypothese juist of fout is. 

Som hieronder drie mogelijke hypotheses op, die kunnen verklaren wat er gebeurt met de 
inhoud van de kolf. Geef ook telkens aan op welke manier deze hypothese kan getoetst worden. 
Om je op weg te helpen, hebben we alvast één hypothese als voorbeeld gegeven. 

 � Hypothese 1:

Contact met de rubberen stop veroorzaakt de verkleuring van de vloeistof
Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen

De vloeistof voorzichtig in de fles walsen zonder daarbij de stop te raken. 
OF
De stop tijdelijk vervangen door een kurken stop. 

 � Hypothese 2:

Schudden voegt energie toe aan de vloeistof, waardoor ze van kleur verandert. 
Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen

Energie toevoegen door de vloeistof op te warmen. 

 � Hypothese 3: 

Schudden brengt lucht in de vloeistof en die lucht is nodig voor de kleurverandering. 
Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen

De lucht boven de vloeistof verwijderen. 

 � Hypothese 4: 

Er zitten twee vloeistoflagen, met verschillende dichtheid, in de kolf. Wanneer je schudt, mengen de 
vloeistoflagen zich. 
Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen

Lucht doorheen de vloeistof leiden zonder schudden. 
OF
Een klein beetje van de van de vloeistof bovenaan de kolf overbrengen in een reageerbuis en daarmee 
schudden. 

 � Hypothese 5: 

Mogelijk komen de leerlingen nog met andere hypotheses op de proppen. Alle antwoorden zijn goed.  

Wanneer de leerlingen enkele minuten de tijd gehad hebben om na te denken over mogelijke 
hypotheses, kan je hen onderbreken voor een klasgesprek. Overloop de hypotheses die ze zelf 
reeds aangedragen. Soms komen de leerlingen snel met hun hypotheses aanzetten, andere 
klassen hebben het er moeilijker mee, vooral als de leerlingen nog niet vertrouwd zijn met deze 
manier van wetenschappelijk denken. Probeer de mogelijke hypotheses zoveel mogelijk van de 
leerlingen zelf te laten komen. Maak op het bord een overzicht van de aangedragen hypotheses.
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Stap 3: Hypotheses toetsen

Toets nu jouw drie hypotheses aan de werkelijkheid. Probeer op die manier te achterhalen 
welke hypothese juist is en welk element de verkleuring van de vloeistof verklaart. Beschrijf 
voor elke hypothese de benodigdheden, de werkwijze en de uitkomst van het experiment. 

Op dit moment heeft elke leerling drie hypotheses opgeschreven. Hieronder beschrijven ze 
een experiment om die hypothese te toetsen aan de werkelijkheid. Ook bij deze stap is het 
belangrijk dat de leerlingen zelf experimenten bedenken om hun hypotheses te toetsen. Zo 
ervaren ze dat het bedenken van hypotheses én van experimenten om die hypotheses te testen, 
erg belangrijk zijn in het wetenschappelijk onderzoek. 

 � Hypothese 1: De stop van de kolf veroorzaakt verkleuring
Wat heb je nodig? Een kurken stop
Hoe ga je tewerk? Vervang de rubberen stop van de kolf door een kurken stop. Schud opnieuw met 
de kolf. Probeer ook eens de vloeistof te walsen zonder daarbij de kurk te raken. 
Wat gebeurt er?  
De vloeistof verkleurt wel 
De hypothese is fout

 � Hypothese 2: Toegevoegde energie zorgt voor verkleuring
Wat heb je nodig? Een warmwaterbad
Hoe ga je tewerk? De vloeistof kort opwarmen in het warmwaterbad. 
Wijs de leerlingen er hier op dat je de oplossing slechts een heel klein beetje hoeft te 
verwarmen om evenveel energie toe te voegen als bij het schudden. Stel daarom het 
warmwaterbad niet hoger in dan 30°C. Bij hoge temperaturen ontleedt het glucose sneller, 
waardoor het experiment niet meer werkt. 

Wat gebeurt er?  
De vloeistof verkleurt niet 
De hypothese is fout

 � Hypothese 3: Lucht veroorzaakt verkleuring van de vloeistof
Wat heb je nodig? Aardgaskraantje, zuurkast, slangetje
Hoe ga je tewerk? Laat aardgas doorheen de vloeistof borrelen, doe de stop op de kolf en schud 
met de kolf. 
Deze hypothese moet getest worden onder een zuurkast, tenzij ze met stikstof uitgevoerd 
wordt (dit heeft de voorkeur). 

Wat gebeurt er?  
De vloeistof verkleurt niet 
De hypothese is juist

 � Hypothese 4: Het mengen van twee vloeistoflagen zorgt voor verkleuring

Wat heb je nodig? Een rietje OF een reageerbuis met stop en een pipet
Hoe ga je tewerk? Blaas heel voorzichtig lucht door de vloeistof, zonder de vloeistof te veel te 
verstoren. OF zuig met een pipet een klein beetje vloeistof bovenaan de kolf weg, breng de vloeistof 
over in een reageerbuis met stop en schud ermee. 
Wat gebeurt er?  
De vloeistof verkleurt wel 
De hypothese is fout
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Stap 4: Extra experimenten en besluit

Op dit moment zullen enkele leerlingen, die het experiment met aardgas of stikstofgas 
uitgevoerd hebben, reeds weten welke hypothese de juiste is: de lucht die bij het schudden 
in contact komt met de vloeistof, zorgt voor de blauwe verkleuring. Deze hypothese verklaart 
meteen ook de blauwe ring die zichtbaar is bovenaan de kolf, wanneer de vloeistof in rust is. 

Om dit fenomeen verder te onderzoeken en om de andere leerlingen de kans te geven om tot 
het juiste besluit te komen, voert de ganse klas nu onderstaande experimenten uit. Experiment 
1 hoeft niet opnieuw uitgevoerd worden door leerlingen die deze test al deden tijdens stap 3. 

Je hebt de kans gekregen om enkele hypotheses te toetsen aan de werkelijkheid. Nu gaan we 
enkele extra experimenten uitvoeren, die nog duidelijker zullen maken wat er met de vloeistof 
gebeurt. Na het uitvoeren van deze experimenten, kan je een besluit vormen. 

Opgelet: mogelijk heb je één of meerdere van onderstaande experimenten reeds uitgevoerd 
tijdens stap 3. Neem in dat geval je waarnemingen van hierboven over. 

Experiment 1 
Opgelet: werk in de zuurkast! 

Vervang de lucht boven de vloeistof in de kolf door aardgas of door stikstofgas. Sluit daarvoor 
een darmpje aan de gaskraan en laat het gas enkele seconden door de vloeistof borrelen. Haal 
het darmpje uit de vloeistof en zet snel de rubberen stop weer op de kolf. Voer deze proef uit 
onder een zuurkast. 

Voer vervolgens opnieuw het experiment uit stap 1 uit: schudden maar! 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

De vloeistof verandert niet van kleur wanneer er geen lucht in de kolf aanwezig is 

Vervang het aardgas of het stikstofgas weer door lucht. Sluit de kolf weer af met de rubberen 
stop. Schudden maar! 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

De vloeistof verandert opnieuw van kleur, nu er weer lucht in de kolf aanwezig is 

Deze proef vormt hét bewijs dat de lucht die bij het schudden in contact komt met de vloeistof, 
zorgt voor de blauwe verkleuring. 

Experiment 2 
Bevestig een eenvoudige manometer aan de kolf. 
Vervang daarvoor de rubberen stop van de kolf door 
een stop met een slangetje erdoor. Dat slangetje 
bevestig je aan een u-vormige manometer of 
drukmeter (zie tekening). 

Schud nu opnieuw voorzichtig met de kolf, tot 
verkleuring optreedt. Observeer tegelijkertijd de 
manometer. 

Laat de kolf nu even met rust en observeer de 
manometer. 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

Wanneer je met de kolf schudt, stijgt de vloeistof in de manometer in de arm aan de kant van de 
kolf. Dat wil zeggen dat de druk in de kolf lager wordt door schudden: er wordt lucht ‘gebruikt’. 
Wanneer je de kolf even met rust laat, blijft de druk in de kolf gelijk. 
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Wanneer de leerlingen enkel experiment 1 zouden uitvoeren, zouden ze verkeerdelijk kunnen 
besluiten dat de tweede reactie het omgekeerde is van de eerste reactie. Door middel van 
experiment 2 zullen ze ontdekken dat dat niet zo is. Bij de eerste reactie ‘verdwijnt’ er lucht uit 
de kolf, die niet terug gevormd wordt tijdens de tweede stap. 

Let wel op: sommige leerlingen zullen er in eerste instantie van overtuigd zijn dat het 
vloeistofpeil in de manometer wél terug stabiliseert tijdens de tweede reactie. Moedig 
leerlingen met deze waarneming aan om het nog eens te proberen en extra goed op het 
vloeistofpeil in de manometer te letten. Wanner je deze misvatting opmerkt in de klas, kan je 
de leerlingen erop wijzen dat zelfs wetenschappers vaak de neiging hebben om resultaten te 
interpreteren zodat ze in overeenstemming zijn met hun verwachtingen. 

Experiment 3 
Neem nu een chronometer in de hand. Meet de tijd dat je moet schudden vooraleer verkleuring 
optreedt. Meet vervolgens de tijd die verstrijkt vooraleer de vloeistof terug ontkleurd is. Wat 
merk je op? 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

De verkleuring van kleurloos naar blauw gaat sneller dan de ontkleuring van de blauwe vloeistof. 

Met deze waarnemingen tonen de leerlingen opnieuw aan dat reactie twee niet het omgekeerde 
is van reactie 1. Bovendien levert deze waarneming stof tot nadenken: wat zou er gebeuren 
indien de ontkleuringsreactie sneller zou gaan dan de kleurreactie. De leerlingen zullen al snel 
tot de conclusie komen dat er in dat geval geen sprake kan zijn van kleuring. 

Besluit 
Zet nu al je waarnemingen van hierboven op een rijtje. Wat kan je besluiten? 

Wat veroorzaakt de verkleuring van de vloeistof? 

De vloeistof verandert van kleur door contact met de lucht die er doorheen stroomt bij het schudden. De 
lucht (of een onderdeel in de lucht) is een reactant.  

Wat kun je vertellen over de snelheid van de reacties die plaatsvinden? 

Het kleuren gaat sneller dan het ontkleuren. De ‘heenreactie’ gaat dus sneller dan de ‘terugreactie’. 

Is de overgang van geen kleur naar kleur en omgekeerd een evenwichtsreactie? Verklaar! 

Neen, de reactie is niet in evenwicht. Daarvoor zijn twee duidelijke aanwijzingen:

1. Het kleuren gaat sneller dan het ontkleuren.  
2. Er wordt ‘lucht’ gebruikt tijdens het kleuren, maar die lucht komt niet terug vrij bij het ontkleuren. 

In principe is de les nu afgelopen. Afhankelijk van de chemische voorkennis van de leerlingen, 
is het mogelijk om nog verder in te gaan op de reacties die dit fenomeen van kleuren en 
ontkleuren veroorzaken. Hieronder kan je dan ook de chemische verklaring en achtergrondinfo 
raadplegen. 
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Achtergrondinformatie
Methyleenblauw is een aromatische kleurstof die o.a. gebruikt wordt om microbiologische 
preparaten te kleuren. Het kleurt dode cellen blauw, terwijl levende cellen niet gekleurd 
worden. Daarnaast wordt methyleenblauw in de scheikunde gebruikt als redoxindicator, die 
een kleurverandering ondergaat bij een bepaalde redoxpotentiaal. In geoxideerde vorm heeft 
methyleenblauw een blauwe kleur, in gereduceerde vorm is het kleurloos (leucomethyleen of 
methyleenwit). Het is die laatste eigenschap die de kleuren in ons experiment verklaart. 

Methyleen blauw (blauw)

N

SH3C
N

CH3 Cl CH3

N
CH3

Reductie

Oxidatie

+ ½ O2 + Cl-+ OH-

Leucomethyleen (kleurloos)

S
H3C

N

CH3 CH3

N
CH3

H
N

In basisch milieu (hier natronloog) oxideert glucose traag tot gluconzuur. 

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2OH- � CH2OH-(CHOH)4-COOH + H2O

Door de aanwezigheid van natrium-ionen in de oplossing, zal dit vooral voorkomen als het 
natriumzout van gluconzuur.

CH2OH-(CHOH)4-COOH + NaOH � CH2OH-(CHOH)4-COO- Na+ + OH-

Het aanwezige methyleenblauw versnelt de vorming van gluconzuur, omdat het een 
redoxreactie aangaat met glucose. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is een erg ingewikkeld 
proces. De belangrijkste stappen worden hieronder weergegeven. 

Tijdens de optredende redoxreactie oxideert het glucose tot gluconzuur, terwijl methyleenblauw 
gereduceerd wordt tot zijn kleurloze vorm.

N

SH3C
N

CH3 Cl CH3

N
CH3

Methyleen blauw (blauw)Glucose

CH2OH-(CHOH)4-CHO + OH- +

Gluconzuur

CH2OH-(CHOH)4-COOH + Cl- +

Leucomethyleen (kleurloos)

S
H3C

N

CH3 CH3

N
CH3

H
N

Maar wanneer je met de oplossing schudt, komt er extra zuurstof in de oplossing terecht. Door 
die extra zuurstof oxideert het methyleenblauw opnieuw tot zijn blauwe vorm. 

Leucomethyleen (kleurloos)

S
H3C

N

CH3 CH3

N
CH3

H
N

+ ½ O2 + Cl- 

N

SH3C
N

CH3 Cl CH3

N
Cl

Methyleen blauw (blauw)

+ OH-
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Het geoxideerde methyleenblauw kan nu opnieuw een redoxreactie aangaan met het glucose in 
de oplossing. Terwijl er bij de kleurstap effectief zuurstof uit de lucht wordt opgenomen, wordt 
er daarentegen geen zuurstof gevormd bij de ontkleuringsstap, wat de uitkomst van de proef 
met de manometer verklaart. 

In de ontkleuringsstap wordt het methyleenblauw opnieuw gereduceerd, je kan dus zeggen dat 
het methyleenblauw dienst doet als katalysator.  

Je kan het proces (schudden  kleuren  rusten  ontkleuren) herhaaldelijk uitvoeren, tot 
op het moment dat alle glucose geoxideerd is tot gluconzuur. Ook wanneer alle zuurstof in de 
lucht boven de vloeistof opgebruikt is, stopt de reactie. Wanneer je dan de stop even verwijdert 
van de kolf, kan je het experiment verderzetten. 

De informatie hierboven in het achterhoofd houdende, kan je nog enkele extra experimenten 
en/of klasgesprekken bedenken om als verdieping uit te voeren in de klas. Wanneer je 
langer schudt, komt er meer zuurstof in de oplossing en wordt er meer geoxideerd (blauw) 
methyleenblauw gevormd, wat een intensere kleur oplevert en waardoor het ook langer zal 
duren vooraleer de oplossing terug kleurloos is. Echter, dit is niet zo als je oneindig lang schudt. 
De hoeveelheid methyleenblauw in de oplossing is de beperkende factor: er kan niet meer 
methyleenblauw oxideren dan er aanwezig is in de oplossing. 
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Eindtermen
Dit educatief pakket kan helpen om volgende eindtermen omtrent ‘onderzoekend leren/leren 
onderzoeken’ te bereiken: 

Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk probleem, 
vraagstelling of fenomeen kunnen de leerlingen

2 een eigen hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven hoe deze kan 
worden onderzocht.

3 voorwaarden en omstandigheden die een hypothese (bewering, verwachting) weerleggen 
of ondersteunen, herkennen of aangeven.

4 ideeën en informatie verzamelen om een hypothese (bewering, verwachting) te testen en 
te illustreren.

5 omstandigheden die een waargenomen effect kunnen beïnvloeden, inschatten.

6 aangeven welke factoren een rol kunnen spelen en hoe ze kunnen worden onderzocht.

7 resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen tegenover de verwachte, 
rekening houdende met de omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden.

8 resultaten van experimenten en waarnemingen verantwoord en bij wijze van hypothese, 
veralgemenen.

10 doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting, waarnemen.

12 alleen of in groep, een opdracht uitvoeren en er een verslag over uitbrengen.
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Leerlingenfiches
Het experiment: de mysterieuze fles
Opgelet: draag tijdens het experimenteren steeds een veiligheidsbril, een labojas en 
beschermende handschoenen! 

Stap 1: Schudden maar! 

Per groepje, krijg je een kolf met 250 ml van een onbekende vloeistof. Met die vloeistof gaan 
we enkele eenvoudige experimenten doen. Het is aan jou om na te denken over wat je ziet 
gebeuren. 

Schud stevig met de kolf. Houd daarbij steeds de stop goed op de kolf. 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. Wat gebeurt er wanneer je met de kolf schudt? 

Laat de kolf nu even staan.

 � Noteer hier jouw waarnemingen. Wat gebeurt er wanneer je de kolf even laat staan? 

Schud opnieuw met de kolf en laat de kolf vervolgens weer even met rust. 

 � Noteer hier jouw waarnemingen.

Had je verwacht dat dit zou gebeuren? 

Leerlingen-
fiches
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Stap 2: Hypotheses formuleren

Wat je tijdens dit experiment ziet gebeuren met de inhoud van de kolf, had je vast niet verwacht. 
Tijdens deze stap gaan we onderzoeken welk element precies deze opmerkelijke waarnemingen 
veroorzaakt. 

Eerst ga je enkele hypotheses formuleren. Een hypothese is een verklaring voor een 
waarneming, die nog niet wetenschappelijk bewezen is. Een hypothese kan je nadien gaan 
onderzoeken d.m.v. een experiment. Zo kan je nagaan of de hypothese juist of fout is. 

Som hieronder drie mogelijke hypotheses op, die kunnen verklaren wat er gebeurt met de 
inhoud van de kolf. Geef ook telkens aan op welke manier deze hypothese kan getoetst worden. 
Om je op weg te helpen, hebben we alvast één hypothese als voorbeeld gegeven. 

 � Hypothese 1: Contact met de rubberen stop veroorzaakt de verkleuring van de vloeistof
Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen

 � Hypothese 2:

Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen

 � Hypothese 3: 

Beschrijf hieronder een experiment waarmee je deze hypothese kan toetsen
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Stap 3: Hypotheses toetsen

Toets nu jouw drie hypotheses aan de werkelijkheid. Probeer op die manier te achterhalen 
welke hypothese juist is en welk element de verkleuring van de vloeistof verklaart. Beschrijf 
voor elke hypothese de benodigdheden, de werkwijze en de uitkomst van het experiment. 

 � Hypothese 1: De stop van de fles
Wat heb je nodig?  

Hoe ga je tewerk?  

Wat gebeurt er? 

De vloeistof verkleurt wel/niet
De hypothese is juist/fout 

 � Hypothese 2:  
Wat heb je nodig?  

Hoe ga je tewerk?  

Wat gebeurt er? 

De vloeistof verkleurt wel/niet
De hypothese is juist/fout 

 � Hypothese 3:  
Wat heb je nodig?  

Hoe ga je tewerk?  

Wat gebeurt er? 

De vloeistof verkleurt wel/niet
De hypothese is juist/fout
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Stap 4: Extra experimenten en besluit

Je hebt de kans gekregen om enkele hypotheses te toetsen aan de werkelijkheid. Nu gaan we 
enkele extra experimenten uitvoeren, die nog duidelijker zullen maken wat er met de vloeistof 
gebeurt. Na het uitvoeren van deze experimenten, kan je een besluit vormen. 

Opgelet: mogelijk heb je één of meerdere van onderstaande experimenten reeds uitgevoerd 
tijdens stap 3. Neem in dat geval je waarnemingen van hierboven over. 

Experiment 1

Opgelet: werk in de zuurkast! 

Vervang de lucht boven de vloeistof in de kolf door aardgas of door stikstofgas. Sluit daarvoor 
een darmpje aan de gaskraan en laat het gas enkele seconden door de vloeistof borrelen. Haal 
het darmpje uit de vloeistof en zet snel de rubberen stop weer op de kolf. 

Voer vervolgens opnieuw het experiment uit stap 1 uit: schudden maar! 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

Vervang het aardgas of het stikstofgas weer door lucht. Sluit de kolf weer af met de rubberen 
stop. Schudden maar! 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

Experiment 2

Bevestig een eenvoudige manometer aan de kolf. Vervang 
daarvoor de rubberen stop van de kolf door een stop met 
een slangetje erdoor. Dat slangetje bevestig je aan een 
u-vormige manometer of drukmeter (zie tekening). 

Schud nu opnieuw voorzichtig met de kolf, tot verkleuring 
optreedt. Observeer tegelijkertijd de manometer. 

Laat de kolf nu even met rust en observeer de manometer. 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 
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Experiment 3

Neem nu een chronometer in de hand. Meet de tijd dat je moet schudden vooraleer verkleuring 
optreedt. Meet vervolgens de tijd die verstrijkt vooraleer de vloeistof terug ontkleurd is. Wat 
merk je op? 

 � Noteer hier jouw waarnemingen. 

Besluit

 � Zet nu al je waarnemingen van hierboven op een rijtje. Wat kan je besluiten? 

Wat veroorzaakt de verkleuring van de vloeistof? 

Wat kun je vertellen over de snelheid van de reacties die plaatsvinden? 

Is de overgang van geen kleur naar kleur en omgekeerd een evenwichtsreactie? Verklaar! 
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