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De onderzoeksvraag luidt: Welke zijn de soorten kunststof?  

 

Werkwijze 

Je leest aandachtig de vragen. Aan de hand hiervan los je de verschillende 
onderzoeksopdrachten op.  

Je werkt voor deze opdracht in groepjes van 4.  

 

Tijd 

Je zal hiervoor 30 minuten tijd krijgen. 

 

Hulpmiddelen 

-je mag informatie opzoeken op het internet en in boeken. 

-je mag verschillende grondstoffen gebruiken aangeboden door de leerkracht.  

 

Wat zal je leren? 

Aan de hand van de onderzoeken leren we meer over ‘kunststoffen’: 

-de soorten 

 

Evaluatie 

Zowel de leerkracht als jezelf zullen de evaluatie uitvoeren. De evaluatiecriteria vind 
je op de laatste pagina. 

1.Analyse van de onderzoeksvraag 

Wat is de onderzoeksvraag? 

Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek uit te gaan, 

en bestaat uit verschillende delen: 
- Onderzoeksvraag analyseren. 

- Onderzoek uitvoeren. 

- Waarnemingen noteren. 

- Besluit noteren. 

 

 

 



………………………………………………………………………………………………….. 

 

Met wie moet je deze opdracht uitvoeren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hoeveel tijd krijg je hiervoor? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat is de werkwijze? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat mag je gebruiken? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Moeilijke begrippen 

Noteer op een afzonderlijk blad de woorden die jullie in de opdracht niet begrijpen. 
Leg de moeilijke woorden aan elkaar uit. Indien er woorden zijn die jullie niet aan 
elkaar kunnen uitleggen, vragen jullie hulp aan jullie leraar. 

 

Moeilijk woord Uitleg  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.Het uitvoeren van het onderzoek 

OPDRACHT 1:   3 soorten plastic 



Proefje 1:  

Nodig: theelichtje, plastieken lepeltje 

 Wat zal er gebeuren als we het plastieken lepeltje boven het theelichtje 

houden?  

 We laten het terug afkoelen, welke vorm heeft het lepeltje nu?  

 Neem het lepeltje, kan je het makkelijk breken?  

 Zulke plastics heten we thermoplasten. 

 

Proefje 2: 

Nodig: theelichtje, pvc buis 

 Wat zal er gebeuren als we de buis verwarmen?  

 Kan je de buis in twee breken?  

 Deze harde plastics noemen we thermoharders. 

 

Proefje 3: 

Nodig: elastiekje, plastieken handschoentje 

 Trek aan het elastiekje. Wat gebeurt er als je het loslaat?  

 Doe het zelfde met de handschoen.  

 Deze plastics noemen we elastomeren. 

 

 

3.De waarnemingen noteren. 

 

De 3 groepen van de kunststoffen zijn: 

→………………………… 

 

→………………………… 

 

→………………………… 

 

4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Je kent nu het verschil tussen de 3 soorten plastic. Zijn volgende voorwerpen 

voorbeelden van thermoplasten, thermoharders of elastomeren? 



Elastiek, Asbak, Speelgoedfiguurtjes, Vliegtuig, Pannenlikker, Fietsband, Gom, Plastiek folie, 

Plastieken box, Plastieken fles, Afstandsbediening, Nylonkous, Fopspeen, Harde beker, Plastieken 

lepel, Wasmand, Fiets, Stuk pvc buis, Kauwgom, Bakvorm, Plastieken beker,  

Soort plastiek Thermoplasten Thermoharders Elastomeren 

Eigenschappen 

Worden week als 

je ze  verwarmt en 

stijf als ze terug 

afkoelen. 

Ze kunnen 

gemakkelijk 

vervormd worden, 

waardoor ze goed 

zijn voor 

massaproductie. 

Ze worden niet week 

als je ze verwarmt. 

Ze zijn hard en 

temperatuurbestendig. 

Je kan er moeilijk een 

kras in maken of een 

stuk afbreken. 

Ze zijn buigbaar 

en elastisch. 

Ze nemen steeds 

hun 

oorspronkelijke 

vorm terug aan bij 

uittrekking. 

Ze blijven steeds 

soepel. 

Voorbeelden 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

 

 

Evaluatie 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 



Analyse van de 
onderzoeksvraag 

Ik heb meer 
dan 2 vragen 
niet 
beantwoord. 

Ik heb 2 
vragen 
beantwoord. 

Ik heb één 
vraag niet 
beantwoord. 

Ik heb alle 
vragen 
beantwoord. 

 ik     

 de leraar     

Het onderzoek 
uitvoeren 

Ik heb 1 van 
de 3 proeven 
uitgevoerd. 

 Ik heb 2 van 
de 3 proeven 
uitgevoerd. 

Ik heb alle 
proeven 
uitgevoerd. 

 ik     

 de leraar     

Waarnemingen Ik heb niets 
bij de 
waarneming 
genoteerd. 

  Ik heb het 
antwoord bij 
de 
waarneming 
genoteerd. 

 ik     

 de leraar     

Antwoord op de 
onderzoeksvraag 

Ik heb geen 
enkel 
voorbeeld 
ingevuld. 

Ik heb maar 
de helft van 
de 
voorbeelden 
ingevuld. 

Ik heb meer 
dan de helft 
van de 
voorbeelden 
ingevuld. 

Ik heb alle 
voorbeelden 
ingevuld. 

 ik     

 de leraar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de attitudes 

 



 Zeer zwak Zwak Goed Zeer 
goed 

Inzet en 
doorzettingsvermogen 

Uitgesproken 

traag 

werktempo bij 

opdrachten, 

taken of 

projecten. 

Verprutst 

zijn/haar tijd 

door te 

dromen, te 

kletsen, …  

 

Het 

werktempo is 

matig. Houdt 

zich zeer 

wisselend 

bezig. Heeft 

regelmatig 

aanmoediging 

nodig om door 

te zetten. 

 

Goed 

werktempo, 

maakt zinvol 

gebruik van 

de normale 

tijd om een 

taak af te 

werken, een 

opdracht te 

doen. 

 

Werkt 

hard. 

Houdt er 

een stevig 

werktempo 

op na. 

 ik     

 de leraar     

 

Reflectie op het onderzoek 

Hoe verliep jouw onderzoek? ………………………………………………………………. 

 

Wat ging goed? ……………………………………………………………………………… 

 

Wat ging er minder goed? …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback van de leraar 

 



Datum: _________________________ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

Paraaf van de leraar: 

 

 

Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? 

 

 

 

 

 

 


