
 

Losse en vaste stof in een scheikundeles 
  Transcript van een gesprek over een chemisch verschijnsel.  
 

Docent (wijzend naar de gele troebeling) “Toine, heb je enig idee wat dat voor gele stof 
is?” 

Toine (na raadpleging van oplosbaarheidtabel in BINAS*) “Ik denk loodjodide, meneer.” 
Docent “Waarom denk je dat?” 
Toine “Het is het enige slecht oplosbare zout dat kan ontstaan, en dus kan neerslaan.” 
Docent “Heel goed! Heb je al gecheckt of loodjodide inderdaad een gele kleur heeft?” 

(Toine schudt van nee, maar ook vragend “hoe doe ik dat?”) 
Docent “Kijk maar in tabel 65B van de BINAS” 
Yorick (heeft BINAS bij zich liggen, en roept al snel met de vinger in het boek) “Klopt!” 
Docent “Merci Yorick”. Dan aan Toine: “Nou, je hoort het, loodjodide is geel. Kun je me 

ook de aggregatietoestand van het loodjodide vertellen?” 
Toine “Losse stof” (Yorick kijkt verrast op, en luistert vanaf dan grijnzend mee) 
Docent (aarzelt en pauzeert even) “Geen vaste stof?” 
Toine “Nee meneer, het wordt een poeder, kijk maar!” (wijst naar de bodem van de 

reageerbuis, waar zich inderdaad al een dun laagje geel loodjodide heeft afgezet) 
Docent “Zou het ook een vloeistof kunnen zijn?” 
Toine “Nee. Het kan wel stromen …” (pakt een andere reageerbuis met een droog 

poeder uit zijn rekje, dicht de buis af met zijn duim en zwenkt hem zacht zodat het 
poeder heen en weer gaat door de buis) “… maar het zijn kleine korreltjes. Dus is 
het een poeder, een losse stof.” 

Docent (denkt enkele seconden na) “OK. Vraagje: vind je sneeuw ook een losse stof?” 
Toine “Ja, lijkt me wel.” 
Docent “En als ik er een sneeuwbal van maak?” 
Toine “Dan is het een vaste stof geworden.” 
Docent “En als ik die sneeuwbal hard tegen een muur gooi, zodat hij uiteenspat?” 
Toine “Wat naar beneden valt, is dan weer losse sneeuw, losse stof.” 
Docent “Ik geloof dat ik je volg. Dus om te spreken van een vaste stof moet het wel om 

een flinke klomp materiaal gaan?” 
Toine “Ja!” 
Docent “Als je een korreltje onder een microscoop bekijkt, is het ook al een hele klomp.” 

(pakt de reageerbuis met de loodjodide- neerslag, en geeft die aan de leerling) 
“Wil je het water in deze buis even indampen boven die bunsenbrander daar? 
Nee, dat staat niet in het practicumvoorschrift, dit is extra, en ik zal je zo uitleggen 
wat mijn bedoeling daarmee is.” 

 
Toine loopt naar de bunsenbrander, Yorick vliegt achter hem aan, ze steken de 
bunsenbrander aan, en al indampend ontspint zich een levendige discussie tussen de twee. 
De docent loopt even rond, helpt / praat met andere leerlingen en komt ca. tien minuten later 
weer bij Toine en Yorick terug. 
 
Docent “Is het indampen gelukt? Laat eens kijken die reageerbuis.” 
Toine (overhandigt de buis met het aangekoekte zoutmengsel) “Het is een vaste stof 

geworden meneer”. En vervolgt: “Ik geloof dat ik begrijp wat u bedoelde, meneer. 
Het is eigenlijk hetzelfde, hè, vaste stof en losse stof?” (docent knikt) “Dus als ik 
met een hamer een klap geef op een klomp vaste stof …. (docent maakt gebaar 
van “ga door”) … dan blijft het gewoon een vaste stof, alleen fijner.”  

Docent (knikt bevestigend) “Waarom dacht je eigenlijk dat een poeder geen vaste stof 
is?” 

Toine “Omdat poeders kunnen stromen, en je ze ergens in kunt gieten, net als 
vloeistoffen.” 

Docent “Ik kan me best wel voorstellen dat je zo dacht. Maar poeders zijn dus écht vaste 
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stoffen, alleen heel fijn verdeeld” (Yorick knikt heftig ja, zo van: “dat zei ik je 
toch!”). Docent houdt nu de leerling een metaaldraad voor: “En welke 
aggregatietoestand heeft deze draad?”  

Toine (grijnzend) “Ook vaste stof.” 
Docent “En dit?” (houdt de leerlingen een metalen brillo schuursponsje voor) 
Toine (nog breder grijnzend): “Vaste stof!” 
Docent “En dit?” (wijst naar de zinkaanslag op een elektrode, door Toine en Yorick een 

kwartier eerder geproduceerd middels elektrolyse van een zinkchloride oplossing) 
Toine “Vast!” 
Docent “En dit?” (krabt met spatel aan de binnenkant van de ingedampte buis wat poeder 

los) 
Toine “Vast!” 
Docent “Dit vergeet je VAST nooit meer!”  
Toine (grijnzend van oor tot oor): “VAST niet!” 

 
* BINAS is het op middelbare scholen gebruikte tabellen en informatieboek voor de vakken 
biologie, natuurkunde en scheikunde. 
 
 


