
 

En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan 

 (categorie 3) 

   

 

Bij een natuurwetenschappelijk onderzoek probeer je een verband te leggen tussen 

theorie en praktijk. De proef, het experiment, je onderzoek of het practicum wordt 

gebruikt om de theorie te bewijzen of te demonstreren. 

 

De inleiding: 

Het verslag begint met een theoretische 

verhandeling .  

Hiervoor haal je de informatie uit je boek of uit 

andere betrouwbare bronnen. 

Je bespreekt dus vooraf de theoretische 

achtergrond van je onderzoek. Dit kunnen 

bijvoorbeeld ook formules zijn, die je gebruikt 

tijdens het practicum. 

Aan het einde van de inleiding geef je ook de 

onderzoeksvraag en de hypothese duidelijk weer. 

 

Daarna voer  je het  experiment volgens het werkplan uit, je noteert de resultaten en 

de conclusie. 

 

 

Albert Einstein  

 

Vervolgens beschrijf je in je verslag bij het onderdeel discussie niet alleen de punten 

zoals die opgesomd zijn bij het verslag van categorie twee, maar ook hoe jouw 

resultaten passen in de theoretische verhandeling die in de inleiding staat. 

 

 



 

 

Een voorbeeld: 

Als je wilt uitzoeken hoelang een kaars brandt in een afgesloten ruimte, dan besteed 

je in de inleiding aandacht aan verbrandingprocessen. Dat daarbij een brandstof 

omgezet wordt met behulp van zuurstof in bepaalde verbrandingsproducten. 

Dat de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is een maat is voor de brandtijd van de 

kaars, enzovoort. 

Je eindigt de theoretische verhandeling met de onderzoeksvraag en de hypothese. 

Geef deze duidelijk weer. 

 

De onderzoeksvraag moet zoveel mogelijk  verband houden met wat je werkelijk gaat 

meten/bepalen. 

In dit geval: “Hoe lang brandt de kaars in een bepaalde afgesloten ruimte?”.  

Dit kun je meten met een stopwatch. 

“Gebruikt een kaars bij de verbranding zuurstof?” is in dit geval een verkeerde 

onderzoeksvraag. Dat is wel zo, maar dat valt niet zo eenvoudig te bepalen. Het zou 

bijvoorbeeld wel de titel van je verslag kunnen zijn. 

Als je een verklaring wilt geven voor de verschillen in de brandtijden,  dan betrek je 

daarbij de theoretische achtergrond, in dit geval de beschikbaarheid van de 

hoeveelheid zuurstof. Deze verklaring komt dan in  het onderdeel discussie te staan. 

 

Je voert vervolgens de proef uit volgens het werkplan (dit moet je soms zelf 

bedenken), je noteert de resultaten, je formuleert de conclusie, je schrijft een 

discussie en een nawoord en je noteert de bronnen. 

 

Hoe schakel je het toeval uit bij een experiment? Het 

duplo-experiment en de controleproef. 

 

Als je een natuurwetenschappelijk onderzoek doet, moet 

je het toeval  in de waarnemingen uitschakelen. 

Daarom moet je een experiment altijd een of meer keren 

herhalen. (Vooral bij biologische experimenten is  



dit het geval.)  

Je voert het experiment in duplo(2 keer) of triplo(drie keer) uit. 

 

Madame Curie 

 

Een voorbeeld: 

Als je onderzoekt of pissebedden een voorkeur hebben voor een droge of een 

vochtige omgeving heeft het   weinig zin om dit met één of twee pissebedden uit te 

voeren.  

Deze kunnen door allerlei oorzaken een afwijkend gedrag vertonen. Ze kunnen 

toevallig minder vitaal zijn. Je hypothese kan dan niet goed bewezen worden. 

Daarom is het beter om een groter aantal pissebedden te gebruiken, bijvoorbeeld 10 

of 20. 

Bij een duplo-experiment herhaal je de proef nog een keer, dit is bedoeld om het 

toeval uit te schakelen of om nauwkeuriger waar te kunnen nemen. 

 

Titraties worden altijd in duplo (of beter nog in triplo) uitgevoerd. Omdat 

je een kleuromslag moet beoordelen, is het betrouwbaarder wanneer je 

de proef een aantal keer uitvoert. 

Eigenlijk moet er altijd een duplo-experiment gedaan worden, soms blijft 

deze op school achterwege door tijdgebrek of doordat de experimenten 

te kostbaar zijn. 

 

 

 

 

 

Een jodo-metrische titratie 

 

 

In veel experimenten wordt onderzoek gedaan naar een vergelijking van twee 

situaties. 

Een voorbeeld: “Hebben tuinkerszaden water nodig voor de ontkieming?” 



Dit kan je alleen bepalen door een vergelijkingsexperiment te doen. Je laat een 

groep zaden mét water ontkiemen en een andere groep zonder water ontkiemen. 

Alle andere omstandigheden houd je hetzelfde.. 

De zaden die geen water krijgen vormen de controleproef voor de zaden die dat wel 

krijgen.  

 

Nog een voorbeeld: 

Bij de bereiding van waterstofgas via de reactie van zink met zwavelzuur is de 

reactiesnelheid laag. 

Als je een paar druppels kopersulfaatoplossing toevoegt, neemt de reactiesnelheid 

toe. “Zijn de koperionen of de sulfaationen verantwoordelijk voor het verhogen van 

de reactiesnelheid? “ 

Dit kun je onderzoeken door de reactiesnelheid te meten onder twee verschillende 

omstandigheden, de ene keer met een oplossing waar koperionen in aanwezig zijn 

en geen sulfaationen, en de andere keer met een oplossing zonder koperionen en 

met sulfaationen. Alle andere omstandigheden houd je constant.  

Wanneer je nu in een van de twee situaties een verhoging van de reactiesnelheid 

waarneemt, kun je de onderzoeksvraag beantwoorden. 

Wat was hier nu de controleproef? 

 



 

  Het verslag  van een natuurwetenschappelijk onderzoek (cat.3) bevat: 

 

  Een titelpagina met: 

 

-  een titel, vaak de naam van de proef/het practicum  

-  het nummer van de opdracht en van de bladzijde uit je boek 

-  de naam/ namen van de leerlingen, de klas(sen) en de datum 

 

  Een aantal pagina’s met: 

 

-  een inleiding , deze bevat  de theoretische achtergronden (formules)  van je onderzoek,  

   een vraagstelling/ de onderzoeksvraag (deze is af te leiden uit de proef of staat in je boek), 

   de hypothese/ de veronderstelling (voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag) 

 

-  het werkplan met  de werkwijze (staat in je boek of moet je zelf bedenken) en de lijst van  de  

   gebruikte materialen/benodigdheden  

 

-  de waarnemingen /de uitkomsten/ / de metingen/ de tekeningen / de afbeeldingen van 

   proefopstellingen/ de grafieken, alle voorzien van een legenda, tabellen met groot- en eenheden 

 

-  de conclusie (vergelijk de onderzoeksvraag en de waarnemingen met elkaar) 

 

-  de discussie met  een  terugblik op je hypothese en een verklaring voor de conclusie,  

   de suggesties voor verbeteringen, oorzaken van fouten, nieuwe  onderzoeksvragen 

 

-  het nawoord (reflectie: wat heb je geleerd, was de proef zinvol?) 

 

-  de  bronnen 

 

 

 


