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ONDERZOEK KUNSTSTOF 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de eigenschappen van kunststoffen? 

 

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 35 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’: 

-eigenschappen 

 

Evaluatie 

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

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. 
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1.Analyse van de onderzoeksvraag 

Wat is de onderzoeksvraag? 

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

 

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  
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2.Het uitvoeren van het onderzoek 

 

Onderzoek 1: warmtegeleiding 

Giet kokend water in een metalen en een kunststof beker. 

Meet om de 2 minuten de temperatuur van het water in beide bekers. 

Waarneming: 

 Start Na 2 minuten Na 4 minuten Na 6 minuten 

Metalen beker 

 

    

Kunststof 

beker 

 

    

 

Onderzoek 2: Geleidbaarheid voor elektriciteit 

Bekijk een aantal elektriciteitssnoertjes die in de klas aanwezig zijn. 

Welke grondstoffen zie je aan de buitenkant van deze snoeren? 

…………………………………………………………………………….. 

 

Onderzoek 3: Duurzaamheid 

Neem een stukje aluminiumfolie, cellofaan en een diepvrieszakje. 

Probeer deze 3 te scheuren en noteer hieronder van gemakkelijk te scheuren naar 

moeilijk. 

1. ……………………………….. 

 

2. ……………………………….. 

 

3. ……………………………….. 
 

Onderzoek 4: Invloed van warmte 

Leg een stukje kunststof boven de gloeidraad van de kunststofbuiger. 

Bekijk na enkele minuten het stukje kunststof. 
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Waarneming: 

…………………………………………………………………… 

 

Doe nu dezelfde proef met een ander stukje kunststof. 

Waarneming: 

…………………………………………………………………… 

3.De waarnemingen noteren. 

1.Het warmte-isolerend vermogen van kunstof is ……………….dan dat van metaal. 

2.Kunststoffen zijn geleiders/isolatoren voor elektriciteit. 

3.Kunststof is …………………… 

4.Alle/sommige kunststoffen smelten en vervormen onder invloed van warmte. 

     

4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Opdracht 1: 

Kijk met je klasgenoten naar het filmpje. 

Wees aandachtig. 

Vul onderstaande vragen in. 

YouTube: het klokhuis – plastic 

1. Plastic is een kunststof. Wat betekent dat? 

 

2. Plastic is gemaakt uit een aaneenschakeling van moleculen. We noemen dit een 

polymeer. Hoe noemen we dit nog? Probeer het woord correct te schrijven! 

 

3. Waarom wordt glycerol gebruikt bij het maken van plastic? 
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4. In welk jaar werd plastic uitgevonden? 

 

5. 10% van de aardolie wordt gebruikt om er plastic van te maken. Wat maakt de 

mens met de rest van olie? 

 

6. In Rusland, Saoedi-Arabië en Canada zit veel olie in de grond. In welke 

werelddelen liggen deze landen? 

 

Rusland:  

Saoedi-Arabië:  

Canada:  

 

 



6 
 

7. Wat zijn de voordelen van plastic? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8. Wat zijn de nadelen van plastic? 

 

9. Bio-plastic is gemaakt van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld aardappelen. Wat 

halen ze uit de aardappelen? 

 

10. Hoe krijgen ze kleuren in de bio-plastic? Bv. een groene kleur? 
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Opdracht 2: Nadelen van plastic. 

Lees het artikel en beantwoord de vragen. 

Van condooms tot huisdieren: 

Vlamingen spoelen 8000 ton afval door toilet 

 

Portefeuilles, smartphones, maandverband, luiers, condooms, frietvet, goudvissen en 

een occasionele hamster. De Vlamingen spoelen het allemaal gewild of ongewild door 

het toilet. Waardoor een deel van dat afval in onze rivieren belandt. 

Zondag springen naar schatting weer zo'n 3.800 mensen in Vlaamse beken en rivieren 

tijdens de 'Big Jump' om te pleiten voor proper water. Want écht proper zijn de Vlaamse 

waterlopen niet, zegt Natuurpunt. Zo belandt nog altijd 20 procent van ons huishoudelijk 

afvalwater ongezuiverd in rivieren en beken. Bovendien kiepert de Vlaming maar wat graag 

allerlei rommel door zijn toiletpot, zo blijkt uit cijfers van Aquafin. 

 

Elk jaar haalt Aquafin 8.000 ton vuilnis uit het afvalwater van de Vlaamse gezinnen - het 

water dat we doorspoelen en dat wegloopt uit onze badkuipen en wastafels. Daarbij zitten 

steeds meer vochtige doekjes en vochtig toiletpapier. "Die vochtige doekjes zorgen voor de 

zwaarste problemen, want ze vergaan niet", zegt Vincent Nuytemans van Aquafin. "Ze 

zorgen voor vuilophoping in de riolering." Ook luiers, maandverbanden en tampons zorgen 

voor verstopte afvoerbuizen en rioleringen. 

 

Sigarettenpeuken zijn kleiner en dus in die zin minder schadelijk, maar ook die vergaan niet 

en komen dus in onze waterlopen terecht. Hetzelfde geldt voor condooms, die in de rivieren 

komen bovendrijven. Dan zijn er nog de accidentjes: portefeuilles, smartphones of zelfs 

valse gebitten die per ongeluk in de toiletpot belanden en doorgespoeld worden. Wat nogal 

wat gezinnen wél bewust lozen, zijn frietvet en verf. Vooral vet blokkeert de leidingen omdat 

het in koud water stolt. Ook gebruiken heel wat mensen blijkbaar de wc-pot om zich van 

dode huisdieren te ontdoen. Meestal goudvissen, maar Aquafin treft ook al eens hamsters, 

ratten of muizen aan. 

 

Waar komt het afval, dat we door het 

toilet spoelen, terecht? 

 

 

Wat is de ‘Big Jump’? 

 

 

Hoeveel kg is dit? 1 ton = 1000 kg –  
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8.000 ton = 8.000.000 kg = 

 

Hoeveel ton vuilnis haalt Aquafin uit het 

afvalwater? 

 

 

Wat zit er steeds meer in het afvalwater 

en vormt een groot probleem omdat het 

niet vergaat? 

 

 

Wat zorgt nog voor vuilophoping in de 

riolering? 

 

 

Welk afval wordt nog veel 

doorgespoeld, maar eerder per 

ongeluk? 

 

 

Waarom mag je geen frietvet en verf 

doorspoelen? 

 

 

 

Opdracht 3: Klastaak 

1)Maak per groep een collage van 10 voorwerpen gemaakt uit kunststof: 5 

voorwerpen gebruikt in de woning en 5 voorwerpen gebruikt buiten de woning. 
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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 de 
onderzoeken 
niet 
uitgevoerd. 

Ik heb 1 
onderzoek 
uitgevoerd. 

Ik heb 3 
onderzoeken 
uitgevoerd. 

 

Ik heb alle  
onderzoeken  
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 
enkele 
opdracht 
uitgevoerd. 

Ik heb 1 
opdracht voor 
de helft  
ingevuld. 

Ik heb 2 
opdrachten 
voor het 
grootste deel 
ingevuld. 

Ik heb alle 
opdrachten 
ingevuld. 

 ik     

 de leraar     

 

Reflectie op het onderzoek 

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

 

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

 

Wat ging er minder goed? …………………………………………………………………. 
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Feedback van de leraar 

 
Datum: _________________________ 

___________________________________________________________
___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___ 

Paraaf van de leraar: 

 

 

Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? 

 


