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Onderzoeken met een vraag in je hoofd!
Onderzoekend leren gaat over het aanleren van de basisvaardigheden van  
het wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek kan later in elke tak van  
wetenschap worden toegepast, of in welke probleemsituatie dan ook. Deze serie 
vaardigheden helpt leerlingen de vaardigheden van het praktisch onderzoek  
te ontwikkelen, terwijl het leerkrachten helpt de voorbereidingstijd zo kort 
mogelijk te houden.

Er wordt telkens één vaardigheid aangeboden, gebruikmakend van materialen 
die in elk klaslokaal te vinden zijn of eenvoudig te verkrijgen zijn. Een materialen 
kist met inventarislijst is toegevoegd. Structuur van deze serie vaardigheden:
• De vaardigheden worden aangeleerd met behulp van voorbeelden.
•  Daarna worden die vaardigheden op de proef gesteld en versterkt door de 

leerlingen het zelf te laten proberen.
•  Op die manier bouwt elke nieuwe vaardigheid voort op de aangeleerde  

vaardigheden.
•   Door verwijzingen naar het internet wordt de nieuwsgierigheid van kinderen 

geprikkeld en eigen initiatief bevorderd.

RiMarie Ontwerp 2018

Inleiding
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De mens heeft altijd willen vliegen. Allemaal probeerden ze een antwoord te 
vinden op de vraag: 'Hoe kunnen we vliegen?'
De gebroeders Wright gaven antwoord op die vraag toen ze het allereerste  
vliegtuig bouwden. Ze konden niemand nadoen, ze moesten dingen  
uitproberen en ontdekkingen doen. Terwijl ze met die vragen bezig waren  
beoefenden ze in feite de wetenschappelijke methode. Voor jou geldt dat ook  
als je dingen uitprobeert en ontdekkingen doet om een antwoord op je vraag te 
vinden. Je vraag is misschien niet zo wereldschokkend als die van de gebroeders 
Wright maar dat doet niet ter zake.

Laten we maar beginnen.
Je zou bijvoorbeeld dit kunnen doen:
Voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen toen je zag wat er gebeurde:
- Kan ik het water een andere kant op laten buigen?
- Hoe ver kan ik de straal laten uitbuigen?
- Buigt de straal altijd evenveel?
- Kan ik dit met elke ballon?
- Kan ik dit ook met een kam?
- Hangt het soms af van het type haar dat ik heb gewreven of gekamd?
- En wat gebeurt er als de straal wordt aangeraakt door de kam of de ballon?

Geef antwoord op deze vragen door dingen uit te proberen.

Als je dingen uitprobeert dan zeggen we dat je bezig met een experiment.
Soms vind je het antwoord op een vraag door simpelweg te meten of te kijken. 
Maar soms is een vraag zo ingewikkeld dat je eerst meer kennis nodig hebt  
alvorens je tot een antwoord kunt komen. 

Nieuwsgierig? Ga naar http://www.encyclopedoe.nl en kijk onder de ‘S’ van 
‘statische elektriciteit’. Je vindt daar allerlei experimenten om zelf uit te proberen.
Neem een ballon en wrijf er een

Welke vragen stel je jezelf?
En die vraag leidde misschien naar nog meer vragen, bijvoorbeeld:
- Vliegt hij beter als ik zorgvuldiger vouw?
- Moeten de vleugels naar boven staan of juist naar beneden?
- Moet ik ander papier gebruiken?
- Hoe groot moet ik hem maken?
Geef antwoord op bovenstaande vragen door ze een voor een uit te proberen.
Misschien moet je diverse keren opnieuw proberen om de verschillende  
vliegtuigen met elkaar te vergelijken.

1. Het stellen van vragen

Neem een ballon en wrijf er een keer of 
tien mee over je haar. Draai een water-
kraan zo open dat er een fijn straaltje 
water uit komt. Hou de ballon dicht bij 
de waterstraal.

Wat gebeurt er?
Komt er nu een vraag bij je op?
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Onderzoek
Maak een papieren vliegtuigje

zoals hierboven
Vliegt het ding goed?

Misschien stelde je jezelf de
vraag: “Hoe kan ik mijn vliegtuig

verbeteren?” Het vliegtuigje
is de “klassieke dart”.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar http://www.vliegtuigjevouwen.nl of naar  
http://www.paperairplanes.co.uk/ en je kunt allerlei instructiefilmpjes zien over 
het vouwen van vliegtuigjes.
• Maak alleen of met elkaar drie verschillende modellen. Zou je nu een  
onderzoeksvraag kunnen bedenken bij deze drie modellen?

Het uitgangspunt van alle wetenschappelijk onderzoek is een vraag.
Elk wetenschappelijk onderzoek/experiment begint dus met een vraag.
Dit noemen we bij een onderzoek: het formuleren van de onderzoeksvraag.
In dit eerste gedeelte heb je de vragen van ons gekregen. Wil je een goed
onderzoeker worden, dan moet je nu leren om zelf vragen te stellen.

Zelf proberen vragen te stellen.
• Maak een reeks vingerafdrukken. Dit kun je doen door wat inkt op een
ondoordringbaar vel te doen, je vinger er in te drukken en vervolgens
diezelfde vinger op een stuk schoon papier te drukken.
- Vergelijk jouw afdrukken met die van anderen.
- Zijn er afdrukken bij die hetzelfde zijn?
- Welke andere vragen komen bij je op?
Nieuwsgierig geworden? Ga naar http://www.encyclopedoe.nl en zoek onder
vingerafdrukken.

• Sommige mensen kunnen hun tong oprollen, andere weer niet.
Kun jij je tong rollen, een kuiltje maken met je tong?
Vraag je klasgenoten het te proberen.
Welke vragen kun je verzinnen om hier meer over te weten te komen?
Om op gang te komen heb ik er twee voor je:
- Hoeveel mensen in je klas kunnen dit?
- Kun je het leren als je het niet meteen kunt?
Nieuwsgierig? Doe een onderzoek hierover naar de ouders van kinderen in je 
klas. Hoe zou je dat organiseren?

• Vouw je handen in elkaar zonder er bij na te denken.
Welke duim ligt er boven? Is het de duim van de rechterhand of van de  
linkerhand?
Welke duimen liggen er het meest boven in je klas?
Komen er andere vragen bij je op?



Je medeleerling moet je pols meten als 
je stil staat ( je “pols” is het aantal
eren dat je hart klopt per minuut).
Op de foto zie je hoe je de pols kan 
voelen. Welke vragen komen er bij je 
op? Je kunt ook de stethoscoop gebrui-
ken om je hartslag te horen.

Waar heb je je diertje gevonden? 
Zat hij daar alleen of met anderen?
Welke kleur heeft je beestje?
Hoeveel poten heeft het?
Heeft het ook vleugels?
Maakt het geluid?
Zie je ogen? Hoeveel?
Heeft het beestje voelsprieten?
Zet het beestje eens op je hand. 
Hoe voelt het?
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• Kies een medeleerling en tel haar of zijn ademhalingen per 15 seconden.
Doe hetzelfde nadat je medeleerling 5 keer snel achter elkaar op- en afgestapt is 
van een traptrede. (Neem bijvoorbeeld een kist of lage bank, stap erop en snel er 
weer af, en dat wel 5 keer)
En wat gebeurt er met de ademhaling per 15 seconden bij 10 keer op- en 
afstappen? Komen er andere vragen bij je op?
Nieuwsgierig geworden? Surf naar http://www.encyclopedoe.nl en zoek onder 
hartslag.

• Ga naar buiten en verzamel insecten en hele kleine beestjes.
Misschien stel je jezelf de vraag: “Waar moet ik die zoeken” of “ Hoe vang ik ze?”
Kijk onder stenen en in het gras. Er zijn tal van plekken waar je kunt zoeken.
Je kunt ze vangen door bijvoorbeeld een groot stuk papier onder een tak te 
houden en die dan heel hard te schudden.
De dieren kun je bewaren in een klein terrarium met luchtgaatjes.
Als je eenmaal een verzameling hebt, bekijk die verzameling dan aandachtig voor
een minuut of tien en noteer alle vragen die bij je opkomen. Nieuwsgierig 
geworden? Surf naar http://www.anmec.nl/bestanden/WEBSITEAFVAL.pdf. Je 
vindt hier een leskist over afvalvertering en daarin staan ook onderzoeksbladen 
over bodemdieren. Je kunt ook naar http://www.encyclopedoe.nl en daar zoeken 
onder ‘bodemdiertjes’. Dit is een zoekkaart, je kunt er de naam van je diertje
mee opzoeken.

Hieronder vind je een aantal aanloopwoorden voor onderzoekbare vragen.
Voor jongere kinderen:
Wat ... ?
Kan/Kunnen...?
Hoe...?
Is ... ? Zijn ... ?
Doet...? Doen...?
Wat gebeurt er als ... ?
Hoeveel ... ? Welke ... ?

Voor oudere kinderen:
Ik vraag me af ...
Hoe zouden we erachter kunnen komen of ... ? 
Kunnen we een manier bedenken om... ?
Zou je kunnen verwachten dat ... ?
Wat zijn de kenmerken / eigenschappen van ... ?
Wanneer ... ? Waar kun je deze vinden?
Hoe gaat ... ? Hoe werkt ... ? Wat doet ... ?
Welke verschillen / overeenkomsten zijn er tussen ... Hoe zou je deze kunnen
onderverdelen? Welke groepjes kun je hiervan maken?
Hoeveel ... ? Hoe lang ... ? Hoe zwaar ... ? enz.
Wat gebeurt er als je ... ? Wat verandert er als ... ? Wat is het effect van ... ? Wat
denk je dat er gebeurt als ... Hoe kun je ... bewerkstelligen? Wat is het verband
tussen ... ? Wat heeft ... te maken met ... ? Hoe wordt ...beïnvloed door?



Bekijk het blad van een populier op 
deze foto, maar leuker is een echt blad 
te bestuderen. Je neemt allerlei bijzon-

derheden op zodat je later een populier 
of jouw blad zal herkennen als je er 

weer een ziet. Je bestudeert de vorm, 
het formaat en de kleur van het blad 
en het patroon van de ribbels op het 

blad. Je neemt waar met je ogen. Welke 
zintuigen heb je nog meer gebruikt 

bij je waarnemingen? Je kunt ook een 
zoekkaart gebruiken voor je onderzoek. 

Nieuwsgierig geworden? Google naar 
afbeeldingen,bladvormen.

Jan Fabre: Bic art met de balpen
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Observeren betekent waarnemen en dingen om je heen opmerken. Het is meer 
dan kijken alleen want je kunt kijken zonder echt te zien.
• Sluit je ogen en probeer het klaslokaal te beschrijven.
Hoeveel ramen zijn er? Hoeveel tafels? Wat is de donkerste hoek?
Je hebt dingen in de klas vele malen gezien maar heb je ze ook opgemerkt?

• Kijk naar een BIC pen zoals die op de foto. Bekijk 'm goed om te zien waar-
uit de pen bestaat. Het zal je opvallen dat de pen uit wel 6 onderdelen bestaat, 
afgezien van de inkt. Drie soorten plastic en de punt is van verschillend metaal.
Heb je daar eigenlijk ooit eerder opgelet? Zo niet, dan heb je voor het eerst echt 
je ballpoint geobserveerd! Als je oefent kun je een betere waarnemer worden.
Zelf proberen te observeren.

• Bekijk je eigen pen maar ga nu op zoek naar kenmerken die iets zeggen over
de ouderdom van je pen. Misschien dat je nu dingen ziet die je niet eerder hebt 
waargenomen. Je ziet bijvoorbeeld dat de inkt half op is, dat er krassen aan de 
zijkant zitten en dat er in het dopje is gebeten. 

Nieuwsgierig? Google dan: Hoe werkt een balpen? Je zult merken dat er geen 
stomme vragen bestaan in de wetenschap. Met een bic-pen gemaakte  
tekeningen. Soms is iets dat je moet observeren zo klein dat je een vergrootglas 
(lens) of microscoop nodig hebt.

• Kijk door een vergrootglas naar de kristallen van suiker.
- Wat valt je op aan de grootte en de vorm van de kristallen ?
Ze zijn van verschillend formaat maar hebben allemaal scherpe kanten en  
vlakken. Vlakken en kanten lopen parallel. Elk kristal heeft 10 facetten of  
vlakken. Nieuwsgierig geworden? Surf naar http://www.encyclopedoe.nl en zoek 
onder ‘kristallen’. Observeren is niet zo eenvoudig. Je moet een vraag in je hoofd 
hebben om goed te kunnen observeren. Als je dan zorgvuldig kijkt naar iets 
dan zie je dingen die je eerder niet opmerkte. Bij wetenschappelijk onderzoek 
gebruik je ook andere zintuigen. 

Je luistert, ruikt en raakt dingen aan met een speciaal doel voor ogen.
Met wat voor zintuigen zou je suiker nog meer kunnen onderzoeken?

2. Observeren



Kijk naar de strepen op de zebra op 
de foto. Maak de volgende zinnen af 
met de woorden die onderaan worden 
gegeven.

1. De breedste strepen zitten op zijn ...
2. De strepen zitten het dichtst bij 
elkaar op zijn ... 
3 De strepen zijn gebogen op zijn ...
4 De strepen zijn afwezig op zijn ...

buik – achterste – dij – poten

Raak de ruit, de muur, de vloer, de tafel 
en de deur aan. Maak een lijst begin-
nend met het warmste object tot het 
koudste.
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Hoe goed neem jij waar?
• Teken de voorkant van je eigen huis.
Gebruik potloden voor je tekening.
Hoeveel ruiten zitten in elke raampartij? Zitten er regenpijpen tegen de gevel?
En welke kleur hebben de kozijnen? 

Nieuwsgierig ?
• Neem de tekening mee naar huis en teken er met een gekleurde stift bij of
verander dingen aan je tekening die je nu thuis anders ziet. Neem de tekening
weer mee naar school en maak er een tentoonstelling van.

• Als je buiten bent, doe dan de volgende observaties.
- Hoeveel lantaarnpalen kom je tegen als je van school naar huis gaat ?
- Kijk naar je eigen spiegelbeeld in een etalageruit. Steek je rechterhand op.
Welke hand steekt je spiegelbeeld op ?
- Hoe hard waait het?  
Noteer 5 observaties die je het antwoord op die vraag geven.
De wind zelf zie je niet, maar wel wat er gebeurt als het hard waait!
- Bekijk de dichtstbijzijnde boom. Beschrijf de kleur van de bast. Zijn er nog meer 
kleuren aan de boom op te merken. Ben je verbaasd?

Kijk door een vergrootglas naar zout-
kristallen. Hoeveel vlakken en facetten 
heeft een zoutkristal? Hoeveel scherpe 
randen heeft een zoutkristal?
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Als je naar een appel en een sinaasappel kijkt dan zul je overeenkomsten zien.
Ze zijn allebei min of meer rond, ze hebben een schil en pitten. Maar er zijn ook 
verschillen. Een sinaasappel is verdeeld in parten, in tegenstelling tot een appel 
en ook de kleuren zijn anders.

• Kijk eens rechts je het blad van een beuk en daaronder het blad van een 
plataan.
- In welk opzicht komen de bladeren met elkaar overeen?
- Waar zitten de verschillen?
Maak een lijst van de overeenkomsten en de verschillen.
Je moet heel nauwkeurig kijken.
Welke punten heb je opgemerkt in het vorige voorbeeld?

Overeenkomsten:
De bladranden zijn gekarteld
Beide bladen hebben nerven.
Elk blad zit aan een takje vast.
De bladeren worden kleiner naarmate ze hoger op de tak zitten.
Verschillen:
Het blad van de esdoorn heeft 5 punten, de beuk maar een.
Het nerven-patroon is verschillend.
De beukenbladeren zitten dichter op de hoofdtak.

Nieuwsgierig? Google naar afbeeldingen determineren bladvormen.
Wat zou determineren betekenen?

Zelf proberen te vergelijken.
• Verzamel 4 foto’s van een van je ouders of grote zus/broer:
De eerste is een foto uit de babytijd, op de tweede foto is hij/ zij 2,5 jaar, op de 
derde foto 5 jaar en de laatste foto is genomen op 15 jarige leeftijd.
Vergelijk de grootte en de vorm van de lichaamsdelen bij de 4 leeftijden.
De verhoudingen van het lichaam veranderen als een kind groeit.
Dit betekent o.a. dat het hoofd van een baby groot is ten opzichte van de rest 
van het lichaam maar bij 15 jaar is niet meer zo. Hetzelfde geldt voor de benen.

• Je ziet hiernaast twee verschillende soorten manden.
Kijk naar de materialen die zijn gebruikt.
- Hoe verschillen die van elkaar.
- Hoe wordt de eerste mand gemaakt?
- En hoe verschilt dat van de manier waarop de tweede mand is gemaakt?
Stel je gaat naar een winkel om een mand te kopen. Er is heel veel keuze.
Op welke dingen zou je letten voor je jouw keuze maakte?
(denk aan flexibiliteit, sterkte, grootte, prijs etc.)

3. Overeenkomsten en verschillen/vergelijken
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4. Classificeren of indelen

Jij hebt je spaarvarken omgekeerd en sorteert de munten. Alle gelijke munten leg 
je in aparte stapeltjes. Op school zitten jullie in klassen gerangschikt naar leef-
tijd. De meeste kinderen in jullie klas hebben dezelfde leeftijd. Als we mensen of 
dingen bij elkaar zetten omdat ze hetzelfde zijn, zijn we aan het indelen of  
classificeren. Dat classificeren of indelen kunnen we op verschillende manieren.

• Hiernaast zien we een afbeelding van groenten en fruit.
Maak nu eens een indeling op kleur.
Maak ook een indeling op of ze fruit zijn of groente.
Welke indeling lijkt het meest nuttig?

• Je verzamelt 3 groepen voorwerpen uit de keuken. Schrijf ze op in 3  
verschillende groepen.
Groep 1 bevat metalen voorwerpen
Groep 2 bevat plastic voorwerpen
Groep 3 bevat papieren voorwerpen.
In welke groep zou je een yoghurtpak indelen?

• Wij willen levende dingen graag indelen omdat er zo ontzettend veel van zijn. 
Zo kun je ze heel simpel indelen: Ongewervelde dieren en gewervelde dieren. 
Elke groep op zich kan weer vele onderverdelingen hebben. Bijvoorbeeld kun je 
de dieren met een ruggengraat onderverdelen in vissen, vogels, zoogdieren etc.
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Je hebt planten met bloemen en planten zonder bloemen. De planten zonder 
bloemen kunnen onderverdeeld in zeewier, paddenstoelen, varens etc. Als je 
classificeert dan bepaal je in welke groep je iets onderverdeelt. Alle dingen die 
daar dan sterk op lijken komen in die zelfde groep.

Zelf proberen te classificeren.
• Google naar afbeeldingen ‘gevaarlijke dieren’ en kijk eens hoeveel  
verschillende gevaarlijke dieren er zijn. Je ziet dat er o.a. insecten, reptielen en 
grote zoogdieren tussen zitten. De dieren zijn nu dus heel anders geclassifi-
ceerd dan bij de schema’s hierboven. Zo kun je ook een onderzoek doen naar 
‘bedreigde diersoorten’.  

• Deel de voorwerpen (objecten) hierboven in twee groepen in: dingen die 
warmte makkelijk doorgeven (geleiders) en dingen die dat juist niet doen  
(isolatoren)

• Ouarda deelt enkele spullen uit haar huis in. Zij gebruikt 2 groepen: snijdende 
dingen en dingen met een hefboom of hendel. Maar zij ontdekt dat sommige 
dingen die snijden ook een hefboomwerking hebben.
Dit zijn uiteindelijk haar 3 groepen:

De snijdende dingen omvatten: 
mes
scheermesje
aardappelschilmesje
Dingen die snijden en met hefboomwerking:
nagelclipper
schaar
blikopener
‘Hefbomen’:
Waterkraan
Deurgreep
Tang

In welke groep zou je de volgende zaken indelen:
Flessenopener, sleutel, kurkentrekker?
Nieuwsgierig? Ga naar http://www.encyclopedoe.nl en zoek onder warm en 
koud. Je kunt ook zoeken onder ‘hefbomen’.
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Heb je wel eens gehoord van een visueel dagboek?
Hoe zou dat eruitzien? Als je een fototoestel hebt zou je een dag van de week 
kunnen vastleggen. Je kunt je dag ook filmen. Sommigen doen dat al via de soci-
ale media. Een dag boek is alleen voor jezelf. Sociale media deel je met anderen.

Misschien zul je bepaalde dingen tellen. Bijvoorbeeld hoe vaak je een bepaalde 
vogel ziet. Of hoeveel verschillende dieren je op een plek vind. Je kunt hiervoor 
een teller gebruiken. De beste manier om getallen vast te leggen is in een tabel 
of grafiek. Misschien wil je de geluiden die dieren maken vastleggen en wil je 
daar over schrijven. Maar misschien is het beter ze op te nemen met een  
recorder.

Je kunt tekeningen maken of foto's nemen om vast te leggen hoe dieren er uit 
zien. Een tekening lukt alleen als je lang genoeg het dier kunt bekijken. Hoe zou 
je dat doen met een vlinder? Waarschijnlijk moet je een filmcamera gebruiken als 
het dier schichtig is. En natuurlijk kun je altijd enkele aantekeningen maken.

Een bezoek aan een museum, fabriek, boerderij kun je vastleggen met foto's 
en een beschrijving. Je kunt ook een reportage ter plekke maken en dat filmen. 
Maar soms kun je ook echte voorwerpen mee terugnemen. Je kunt dan een 
tentoonstelling maken.

Een tentoonstelling is een model om zichtbaar te maken wat je gezien, geleerd 
en verzameld hebt en wat je aan anderen wilt laten zien. Zo’n tentoonstel-
ling moet er natuurlijk goed uitzien en interessant zijn, anders komt er niemand 
kijken.

5. Aantekenen, optekenen, registreren

Er zijn vele manieren om vast te leggen 
wat je doet en wat je observeert.
Als je wilt registreren wat je doet zul je 
er waarschijnlijk over schrijven. Je zult 
bv. een dagboek bijhouden zoals die op 
het plaatje. Misschien maak je ook wat 
foto's.

Bijvoorbeeld hoeveel vogels je hebt 
geteld per uur. Hoe zou jou grafiek er 
dan kunnen uitzien?

Je moet altijd de beste manier kiezen 
om de vorm van je tentoonstelling te 
kiezen. Denk bv. ook aan de route en 
hoe actief zijn de bezoekers? 

Soms moet je ook iets maken voor je 
tentoonstelling. Verzamel informatie 
rondom een thema. Bedenk met een 
paar kinderen hoe je over dit thema 
een interessante tentoonstelling kunt 
maken, waarbij de bezoekers ook iets 
te onderzoeken hebben.
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Zelf proberen te registreren.
Als je registreert verzamel je data. Statistiek gaat erover wat deze data ons 
vertelt. Tabellen, grafieken en diagrammen maken die data op verschillende 
manieren zichtbaar. Door kennis hiervan kan je de beste manier kiezen om te 
registreren. Die registratie kun je weer gebruiken om kansen te berekenen en te 
voorspellen. 

• De Turftabel
Hier zet je de waarnemingen in. Ben je klaar met tellen dan tel je in je tabel het 
aantal malen dat een waarneming voorkomt. Dit noemen we de frequentie (of 
aantal). Voorbeeld: Voor de schoolkrant maak je een snelle inventarisatie van de 
meest beluisterde artiest in de klas. In deze turftabel worden de keuzes verza-
meld en opgeteld. Van de verzamelde gegevens kun je weer een tabel maken. 
Een turftabel is dus eigenlijk een soort werktabel.

• Gewone tabel
Gewone tabellen zijn er in allerlei ‘soorten en maten’. Je moet een tabel kunnen 
lezen maar ook zelf kunnen maken. Gegevens: Aantal gebouwde woningen in 
Zeeland tussen 1981 en 1996. 
Jaar 1981: 127.771, 1986: 142.382, 1991: 151.049, 1996: 157.204, 2001: 
166.801. Maak hiervan een tabel en laat hem door andere kinderen lezen.
Van je gegevens kun je ook een grafische voorstelling maken, 'een plaatje'.

• De meest bekende is de grafiek of lijndiagram.
Een lijndiagram is een diagram waar de gegevens zijn weergegeven door een 
getrokken lijn. Bij wiskunde wordt hier meestal van een grafiek gesproken.
Je maakt een lijndiagram door eerst de assen te tekenen. Hierna teken je de 
punten van de gegevens. Vervolgens worden de punten met elkaar verbonden 
door een lijn.

Hieonder zie je een aantal verkochte cd’s binnen 5 uur.
aantal uren 0 1 2 3 4 5 op de horizontale as
aantal cd’s 50 60 90 60 50 30 op de vertikale as.
Teken de punten van de gegevens en verbindt deze met elkaar! Je hebt nu een 
lijndiagram of grafiek gemaakt!

• Je kunt ook een staafdiagram maken.
Eigenschappen staafdiagram:
- In een staafdiagram geeft de lengte van een staaf de hoeveelheid aan
- In een staafdiagram staat bij elke staaf waar het over gaat
- In een staafdiagram staan de staven los van elkaar
Aan de hand van een turftabel maak je weer het diagram. Op de horizontale as 
zet je de dagen van de week. Op de verticale as de cijfers 1 tot en met 5 van 
onder naar boven. Met een turftabel houd je bij hoeveel kinderen er te laat 
komen gedurende een week op school. Daarna maak je er een staafgrafiek/
diagram van.
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• Cirkeldiagram
In een cirkeldiagram geeft de grootte van de sectoren (“de taartpunten”) van de 
cirkel de aantallen of frequenties weer. Dit is in percentages van het totaal.  
Je kunt er dus goed zien hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar  
verhouden.

• Venndiagram
Een Venndiagram laat het verband zien tussen verschillende dingen of  
verzamelingen. In onderstaand Venndiagram staan links de planteneters, rechts 
de vlees eters en in het midden de alleseters die zowel vlees als planten eten. 
Over zulke indelingen en relaties kun je op verschillende manieren nadenken.

• Carolldiagrammen
Carolldiagrammen brengen ook een ordening aan in hoe een dataset is geor-
dend. Hier links staat een voorbeeldje dat groente en fruit ordent: is het een 
groente of niet en is het rood of niet.

Wat we waarnemen kunnen we op vele manieren weergeven... 
 

Waar gaat deze cirkeldiagram over? 
Ga naar http://www.schooltv.nl/beeld-
bank/clip/20110329_diagrammen01
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• Mirjam heeft de hele ochtend het nest van een koolmees in de gaten  
gehouden. Wat zij gezien heeft staat hieronder met erachter de manieren om die 
observaties vast te leggen.
1. Nest en jongen Lijst
2. Op en aan vliegen van de ouders tekening
3. Gedrag jongen beschrijving
4. Het aangeleverde voedsel door de ouders tabel met tijden
Verander nu deze lijst zodat steeds de beste methode wordt gekozen.

• Beschrijf het dier op de foto hiernaast aan een denkbeeldige blinde vriend.
Beschrijf de kenmerken heel gedetailleerd op papier. Kan je vriend uit je  
beschrijvingen opmaken dat het om een sprinkhaan gaat?

• Bestudeer de haarkleur van al je klasgenoten.
- Welke kleur komt het meest voor?
- Hoeveel kleuren zijn er?
Hoe denk je die informatie vast te leggen?
Je kunt beginnen met een turftabel en dan die tabel weer veranderen in een ander 
diagram. (lijndiagram/grafiek, staafdiagram of cirkeldiagram?)
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• Ajoub wil een gans en een havik te tekenen. Hij is begonnen maar weet niet 
hoe hij nu verder moet. Probeer zijn tekeningen te verbeteren door de volgende  
informatie te gebruiken:
- Ganzen zijn grote, plompe vogels met een lange nek, kort poten en een ronde 
snavel. Ze eten graan, gras en zeewier. Ze hebben zwemvliezen tussen de tenen.
- Haviken hebben een scherpe, kromme snavel, en klauwen met sterke, gebogen 
nagels. Ze hebben een korte nek en een lange staart. Ze eten kleine, levende 
dieren, zoals muizen.

• Observeer een eenvoudig apparaat zoals een puntenslijper. Kies de beste 
methode om de werking ervan vast te leggen.

• Sandy wou er achter komen hoe dieren met elkaar “praten”. Ze observeerde 
enige tijd enkele honden, vogels, insecten en schapen. Ze kwam erachter dat die 
dieren dingen konden 'zeggen' als: 'Ga weg', 'Pas op, gevaar', 'Kijk mij eens'... 
Hoe kan Sandy registreren wat ze heeft gezien?
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Eerst heb je geleerd gegevens op te schrijven of in tabellen en grafieken te 
zetten. Nu gaat het erom die tabellen, grafieken en diagrammen te “lezen” of op 
de juiste manier te interpreteren.

• Deze tabel bevat 24 informatie – elementen
Zes leerlingen hebben bijgehouden wat ze lezen in hun vrije tijd en wanneer ze 
dat doen, De 1 in de rode cirkel vertelt dat 1 leerlingen bijna iedere dag in een 
stripboek leest. Worden er ook jeugdboeken gelezen? Lezen de leerlingen die 
vaker of minder vaak dan een stripboek? Wat kun jij nog meer lezen uit deze 
tabel?

• Kijk naar de schema’s rechts gaan allebei over hetzelfde. Kun je uitleggen waar 
ze over gaan?

• Toen je klein was, zag je tekening van een mens er anders uit dan nu. Het 
schema van een mens was toen voor jou nog niet zo ingewikkeld. We noemen 
zo’n vroege tekening een koppoter. Weet jij waarom? Hoe ver ben jij met het 
tekenen van een mens? Zou dat ook iets met oefenen te maken hebben?

• In het verleden bestonden informatiebronnen zoals kranten en boeken bijna 
alleen uit teksten. Nu wordt er steeds meer gebruik gemaakt van beelden. Ook 
3D modellen kunnen een bron zijn van informatie. Welke informatie kun je uit 
dit model van een mens halen?

Je hebt nu gezien dat tabellen, schema's en grafieken een hele hoop informatie 
kunnen bevatten. Maar je moet leren ze te lezen, te interpreteren om alle infor-
matie tot je te nemen.

6. Interpreteren
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Je weet nu hoe je tabellen kunt “lezen” of interpreteren.
Nu gaan we leren al die informatie die uit tabellen of andere bronnen komt te 
analyseren. Dat betekent dat je leert de informatie zo te bestuderen dat je er 
uithaalt wat je nodig hebt om je vragen te beantwoorden.

• Kijk weer naar de tabel van de leesboeken. Dit keer heb je een vraag in je 
hoofd. Er wordt beweerd dat basisschool leerlingen in Nederland steeds minder 
lezen. Klopt die bewering voor deze 6 kinderen? Welke informatie zou je nog 
meer moeten verzamelen om te toetsen of deze bewering klopt? En als die 
bewering zou kloppen voor bijvoorbeeld fictie, klopt het dan ook voor alle 
andere vormen van lezen zoals kranten en tijdschriften? Vind je die uitsplitsing 
van informatie belangrijk? Waarom?

Zelf proberen te analyseren
Om een weerkaart te kunnen begrijpen, moet je de weersverschijnselen kennen. 
Ga naar http://www.weer.nl/ voor informatie. Zoek een land waar jij naartoe wilt 
en probeer te weten te komen of het daar morgen lekker zonnig is. Misschien wil 
je nog meer weten? Weersverschijnselen waarnaar je nieuwsgierig zou kunnen 
zijn, staan in de tabel hieronder.

Veel dingen in het leven worden beïnvloed door het weer.
Het weer is o.a. van groot belang voor boeren, voor vissers, voor schippers, 
kortom voor alle buitenlui. Lastig is dat het soms zo slecht voorspelbaar is.

7. Analyseren
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• Hassan houdt van vissen. In een notitieboekje houdt hij al zijn vis- 
avonturen bij. Door dat te doen hoopt hij er achter te komen wat het beste 
moment is om uit vissen te gaan. Hierboven zie je een bladzijde uit zijn notitie-
boekje. Uit Hassan's tabel zie je dat hij op 5 mei geen enkele vis heeft gevan-
gen. Hij ving er echter twee op de avond van 10 mei. Etc. etc. Hassan wil weten 
bij welk weer hij het beste kan gaan vissen. Kijk weer naar de tabel. Hij ving de 
meeste vis op warme bewolkte dagen. Misschien is dat het beste weer om te 
gaan vissen.
Als Hassan nou wil weten op welk moment van de dag hij het beste kan gaan 
vissen dan moeten we weer naar de tabel kijken. Hij ving 8 vissen in de avond,  
5 's ochtends en maar twee op een middag. Dus waren de avonden de beste 
momenten en de middagen de slechtste.

Je hebt nu gezien dat analyseren meer is dan interpreteren of lezen van de  
gegevens. Bij analyseren bestudeer je de gelezen informatie met een vraag in je 
achterhoofd.

• Een weerstation heeft verschillende meetinstrumenten:  
thermometer, luchtdrukmeter, windsnelheidsmeter, windvaan, regenmeter  
of luchtvochtigheidsmeter. Met een weerstation kun je dus beter het weer  
voorspellen. 
Nieuwsgierig? 
Bouw met een groepje een eigen weerstation.
Ga naar http://www.sciencecenteropschool.nl/nemo/files/File/HenDeenbui.pdf
Hoe ga je jouw weersinformatie registreren en interpreteren en mogelijk daarna 
analyseren?
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We willen allemaal goed zorgen voor het milieu en we dragen 
allemaal kleding. De tabel hier links laat zien wat nodig is voor de 
productie van bepaalde stoffen en hoe die productie het milieu 
belast. 

Welke soort stoffen voor kleding  
belasten door hun productie het milieu het meest?  
Had je dat verwacht?  
Kun je bij het kopen van kleding hier rekening mee houden? Hoe 
denk je dat te kunnen doen?

Marja heeft 5 verschillende tandwielen op een plank geschroefd. De tandwielen  
zijn niet allemaal even groot en grijpen allemaal in elkaar. Zo draaien ze allemaal 
als je aan één van de tandwielen draait. Welke informatie over deze tandwielen 
kun je krijgen door goed te observeren. Welke vraag heb je dan in je hoofd? We 
geven vast een voorbeeld:
Welke kant draaien de tandwielen op? Registreer deze gegevens door  
bewegingspijlen in een tekening te plaatsen. Je kunt ook in een mooie app 
onderzoeken hoe tandwielen draaien: http://www.gearsket.ch/
Kun jij nog een vraag bedenken en het antwoord hierop registreren en  
interpreteren?
Nieuwsgierig? Zoek dan op you tube video’s over tandwieloverbrengingen. Er 
bestaan ook kettingoverbrengingen en snaaroverbrengingen. 

Zie hier rechts een afbeelding van een 
mooie gratis app over tandwielen: 
http://www.gearsket.ch. Je kunt hier-
mee simuleren hoe tandwielen draaien.

Wat zie je op de afbeeldingen  
hierboven? Wat zou het woord  
'overbrenging' betekenen?
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We hebben gezien hoe je informatie kunt analyseren. Is het je opgevallen dat je 
iets nieuws hebt geleerd door de informatie te analyseren? Je hebt bijvoorbeeld 
geleerd door analyse van het notitieboekje van Hassan, dat voor hem het beste 
moment om te gaan vissen de avond was, tijdens bewolkt maar warm weer.
Dit is nieuwe informatie. Je wist dit niet voor je de notities analyseerde.
Dit nieuwe dat je geleerd hebt noemen we een conclusie of gevolgtrekking.

• Kijk opnieuw naar de tabel links met de informatie over de productie van  
stoffen. Als je de informatie analyseert kun je de volgende conclusies trekken:
1. Het fabriceren van Polyester is minder belastend voor het milieu dan het 
produceren van katoen.
2. De productie van de natuurlijke stoffen wol en zijde blijkt het milieu meer te 
belasten dan de productie van synthetische stoffen als Acryl.

• Kijk naar onderstaand cirkel diagram van de gemiddelde hoeveelheid  
huisdieren in Nederland.  

Uit dit diagram kun je bepaalde conclusies trekken:
1.De meeste kinderen in Nederland hebben een kat als huisdier.
2.Vissen komen in Nederland als huisdier niet zoveel voor als honden.

• Bestudeer het schema en de foto hiernaast. De pijlen geven aan dat sommige 
dieren door andere dieren worden gegeten.
Conclusie:
Alle planten en dieren in de natuur zijn van elkaar afhankelijk. Ze hebben elkaar 
nodig, de één is het voedsel voor de ander.

8. Analyseren

Kleine dieren worden gegeten door 
grotere dieren en die, op hun beurt, 
weer door nog grotere. 
Dode planten, dieren en uitwerpselen 
zijn voedsel voor de opruimers in de 
natuur, die uiteindelijk de biomassa 
weer afbreken tot de elementaire 
bouwstoffen. 
Deze reeks van eten en gegeten  
worden heet een voedselketen.
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Zelf conclusies proberen te trekken.
Door goed te observeren kun je zelf conclusies trekken.
• Welke conclusies kun je trekken uit de tekeningen van de batterijen hier links?

• Hieronder zie je een hoop beestjes. Al deze dieren zijn insecten.

Als je de plaatjes hier links en hierboven bestudeert, weet je dan welke diertjes 
hieronder insecten zijn?

Welke conclusies kun je trekken met betrekking tot insecten? 

Je hebt geleerd vragen te stellen.
Je hebt geleerd om te gaan met informatie.
Je hebt geleerd de informatie te begrijpen van grafieken, tabellen en schema's
Kun je nog meer conclusies trekken? Dan moet je eerst analyseren met een 
vraag in je hoofd. Je hebt geleerd informatie te analyseren om zodoende 
antwoorden op vragen te krijgen.
Uit je analyses heb je geleerd conclusies te trekken.
Vaak zul je, terwijl je bezig bent informatie te bestuderen, tegelijkertijd interpre-
teren, analyseren en concluderen.

De bij hierboven is een insect. De drie 
dieren hieronder zijn geen van allen 
insecten.
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Proberen te verklaren waarom iets gebeurt is een belangrijk onderdeel van de 
wetenschap. Soms is dat heel makkelijk. Eten kook je sneller in een pan met 
deksel dan in een pan zonder deksel. Waarom? Omdat het deksel voorkomt dat 
een deel van de hitte ontsnapt en om het vocht vast te houden.

Soms is het wat lastiger om een verklaring te vinden.
De plant hier rechts heeft het moeilijk. Misschien gaat hij wel dood. Hoe zou dat 
komen? Enkele redenen zouden kunnen zijn:

Hij krijgen teveel zon.
Hij krijgt te weinig water.
Hij krijgt teveel water.
De potgrond is te arm.
Hij heeft last van een plantenziekte.
Hij staat op de tocht.

Welke verklaring is de juiste? 
Om daar achter te komen is het misschien nodig:
Eerst meer te weten te komen over de planten.
De plant langer te observeren.
Een aantal testen te doen.
Na te gaan wat je al weet over planten.

• Karin mengde wat water met olijfolie in een fles en schudde die goed.
Na enige tijd scheidden de olie en water zich weer van elkaar. De olie dreef op 
het water. 
Karin probeerde te verklaren hoe dat komt. Ze wist al van eerdere experimenten 
dat sommige vloeistoffen zich niet laten mengen. Ze wist ook dat lichtere  
vloeistoffen blijven drijven op zwaardere vloeistoffen. 
Ze schreef het volgende in haar verslag: 'Ik heb gezien dat de olijfolie zich op 
het water ging drijven. Verklaring: Olie en water mengen niet; olie is lichter dan 
water dus drijft de olie boven en niet het water.
Nieuwsgierig? Ga naar http://www.proefjes.nl/proefje/013 Er zijn nog veel meer 
scheikunde proefjes met vloeistoffen te vinden.

Zelf proberen te verklaren.
• Niels was met zijn vrienden aan het kamperen. Ze maakten een pot thee en 
goten de thee in verschillende mokken. Na een paar minuten was de thee van
Niels flink afgekoeld maar die van Johan was nog te heet om van te drinken.
Bedenk eens 4 verklaringen voor wat hier gebeurde.

9. Verklaringen bedenken



O N D E R Z O E K E N   m E T  E E N  V R A A G  I N  J E  H O O f D2 6

• Sjors probeerde er achter te komen hoeveel spijkers hij in een dop van een fles 
moest leggen om de dop te laten zinken. Hij liet net zo lang spijkers op de dop 
vallen tot de dop zonk. Hij herhaalde deze proef wel 5 keer en schreef zijn  
resultaten op 

T E S T  1 T E S T  2 T E S T  3 T E S T  4 T E S T  5

A A N T A L 
S P I J K E R S

6 3 4 5 7

Bedenk drie redenen hoe het kan dat het aantal spijkers niet steeds hetzelfde is.

• Souad probeerde er achter te komen hoe snel water door grond heen spoelt.
Ze maakte papieren trechters en stopte onderin wat wol. Daarna vulde ze elke 
trechter met verschillende soorten grond. Daarna goot ze water in de trech-
ters en keek op de klok hoe lang het duurde voor er water onderuit de trechter 
kwam.
Ze maakte verslag van haar experiment:
a. klei: na 5 minuten nog geen druppel
b. zand: eerste druppels na 30 seconden
c. grind: water vliegt er meteen doorheen

Maak een lijstje van alle mogelijke verklaring voor de observaties van Souad.

• Als je verschillende objecten op een schuin oppervlak legt zullen  
sommigen naar beneden glijden, andere zullen blijven liggen. Welke van  
onderstaande factoren kunnen verklaren waarom sommige objecten gaan glijden 
en andere niet?
1. De grootte van het object
2. Het gewicht
3. De vorm
4. Het materiaal waarvan het is gemaakt
5. De gladheid van het oppervlak
6. De gladheid van het schuine vlak
7. De lengte van de objecten
8. De schuinte van de helling
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In de wetenschap zul je vaak een vraag stellen die als volgt begint: 'Wat zou er 
gebeuren als...'
Dit zijn zogenaamde voorspellende vragen. Als je een dergelijke voorspellende 
vraag stelt, moet je met een redelijke veronderstelling komen. Je gebruikt de 
kennis die je al hebt. Je doet een redelijke voorspelling.

Cola Light is beter voor de lijn. Er zit minder suiker in. 'Light' betekent 'ligt'. 
Ahmed vraagt zich af of Cola Light dan ook werkelijk lichter is dan gewone Cola. 
Hij stelt zichzelf de vraag wat er zal gebeuren als hij een blikje gewone Cola en 
een blikje Cola Light beiden in een bak met water doet. Wat is jouw  
voorspelling?

• Stel dat iemand je vraagt: “Gaat het vandaag regenen?”
Dan doe je misschien een gok zonder bij na te denken. Maar als je een redelijke 
veronderstelling wil maken zul je waarnemingen doen die je daarbij helpen.
Je zult naar de bewolking kijken, de richting van de wind, de weerberichten en 
de barometer.
Bespreek de voortekenen die regen aankondigen met je groep en leraar.

Zelf proberen te voorspellen
• Je maakt een slinger (pendule) met een touwtje met aan het eind een gewicht. 
Dat kan een kraal zijn, een steentje of een stukje klei. Als je de lengte van het 
touwtje verandert, zie je dat de duur van de slinger meeverandert. Maak  
10 slingerbewegingen en neem de tijd op. Ook hiervan kun je weer een tabel 
maken.  

L E N G T E  V A N  J E  T O U W T I J D  V A N  
1 0  S L I N G E R B E W E G I N G E N

1 5  C m 8  S E C O N D E N

Wat zou er gebeuren als je het touw inkort tot 10 cm?
Wat zou er gebeuren als je de steen zwaarder maakt?
Weet je trouwens wie Christiaan Huygens was?

Soms proberen we iets te voorspellen en worden we volkomen verrast door een 
onverwacht resultaat: Stel je vult twee bakken met water, een met heet en een 
met koud water. Je zet ze beiden in de vriezer. Welke zal het eerst bevroren zijn?
Mocht je gedacht hebben dat de koude het eerst bevroren is dat zit je er naast. 
Het hete water bevriest het eerst. 

Als je een uitkomst wil voorspellen dan kijk je naar informatie die je daarbij van 
nut kan zijn. Daarna maak je een redelijke veronderstelling. Kun je een verklaring 
geven voor het eerder bevriezen van heet water?

10. Voorspellen
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• Bekijk opnieuw het experiment met de Cola-blikje in het water. Zou hetzelfde 
gelden voor light producten van andere drankjes?

• Kijk opnieuw naar het experiment met de doorlaatbaarheid voor water van 
grond eerder gedaan door Souad.
Wat denk je dat er zou gebeuren als ze opnieuw water zou gieten in dezelfde 
trechters die nu grond bevatten die helemaal nat is?

1. De tweede dosis water zou helemaal niet doorkomen.
2. De tweede dosis water zou veel sneller doorlopen.
3. De tweede dosis water zou langzamer doorsijpelen
4. Het verloop zou van andere dingen afhangen en kan nog niet worden  
voorspeld.

• Onderstaande tabel laat zien hoeveel benzine verschillende auto's bij verschil-
lende snelheden verbruiken.

m E R K C I L I N D E R 
I N H O U D

B E N Z I N E 
G E B R U I K  I N 
D E  S T A D

8 0  K M / U 1 2 0  K M / U

V O L K S 
W A G E N

9 0 0 3 2 , 8 4 7 , 9 3 5 , 5

f O R D 1 3 0 0 3 1 3 3 , 3

V A U X H A L L 2 0 0 0 2 3 , 7 3 9 , 8

R O V E R 3 5 0 0 3 6 , 3 2 7 , 9

Kun je nu de volgende getallen op de lege plekken in de tabel plaatsen?  
16,2 - 23,8 - 29,7 - 36,6 - 43,5. Kun je uitleggen waarom je de getallen op die 
plekken wil invullen?
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Soms moet je eerst wat experimenteren voordat je antwoord vind op een vraag.
Voorbeeld. Denk nog eens aan de plant in hoofdstuk 9. De vraag die je jezelf 
dan stelt is: 'Waarom gaan sommige van mijn planten dood?'
1.Misschien heb je ze niet genoeg water gegeven
2.Misschien heb je ze teveel water gegeven.
3.Misschien krijgen ze niet voldoende zon.
4.Misschien krijgen ze teveel zon.

Om er achter te komen of ze te weinig water hebben gekregen moet je ze meer 
water gaan geven. Als dan de plant zich herstelt heb je jouw vraag beantwoord. 
Je plant was bezig dood te gaan door watergebrek.

Tom deed het volgende experiment. Hij wou er achter komen welke soorten 
bonen het snelst ontkiemen.
Hij deed een proef met drie verschillende soorten bonen. De eerste soort legde 
hij in een leeg blik met wat vochtig papier. De andere twee soorten in glazen 
potten met wat aarde. Na een week zag Tom dat de bonen in het blik sprui-
ten vertoonden. Hij concludeerde dat de bonensoort in het blik dus het sneller 
ontkiemt dan de andere bonensoorten.
Maar zijn test was niet helemaal eerlijk. Waarom niet?

Toms test was niet eerlijk omdat de bonen niet op gelijke manier werden  
behandeld. De bonen in het blik waren op vochtig vloeipapier gelegd terwijl de 
anderen in of op potgrond lagen. Bovendien kregen de bonen in het blik geen 
licht en de bonen in de glazen potten wel. 
Hoe zou Tom de test wel zuiver kunnen uitvoeren?
Hij zou alle omstandigheden absoluut gelijk moeten houden, behalve dan de drie 
soorten verschillende bonen.

Hij zou dezelfde potten moeten gebruiken, dezelfde hoeveelheid bonen in de 
pot doen met dezelfde hoeveelheid grond.
Alleen de bonen mogen (moeten) verschillen.

Op die manier heb je een eerlijk experiment waarin slechts 1 element uit de 
proef (variabele) verschillend is.
Een zuiver, eerlijk experiment kenmerkt zich door het gelijk houden van alle 
omstandigheden behalve die ene die je wil onderzoeken.

11. Een experiment zuiver houden

Dezelfde bonensoort in verschillende 
bakken grond is een mooie proef om 
de grondsoorten te testen. Op welke 
grond groeit de boon het best?
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Zelf proberen een experiment zuiver te houden.
• Pepijn en Debbie rekten elastieken uit om te zien welke het sterkste waren.
Pepijn beweerde dat rode sterker waren dan blauwe, maar Debbie was het daar 
niet mee eens.

Ze besloten een test te doen om achter de waarheid te komen.
Welke van de onderstaande factoren zullen ze gelijk moeten houden om de test 
eerlijk te laten verlopen.
1. de lengte van de elastieken
2. de dikte van de elastieken
3. het gewicht dat ze er aan wilden hangen
4. hoe lang ze de elastieken zouden laten hangen

• Alex deed een zuiver experiment om er achter te komen wat sneller oplost, 
zout of suiker. Vul de ontbrekende woorden in zijn verslag in.
Ik vond ........... potten.
Ik deed een ......... hoeveelheid warm water in elke pot.
Toen deed ik 2 lepels zout in de eerste pot en ....... lepels suiker in de tweede 
pot.
Ik roerde ze ........... en ontdekte dat zout eerder oplost.

Ga naar http://onderwijsmiddelen.c3.nl/project/expedition-chemistry/
Zorg altijd dat je onderzoekt met een vraag in je hoofd. Een experiment is alleen 
zinnig als je van te voren een vraag, een onderzoeksvraag, in je hoofd hebt! Je 
hoopt dan dat je door jouw experiment/onderzoek een antwoord vindt op je 
vraag.
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