
ONDERZOEK METALEN 2 

 

Onderzoeksvraag 

 

 

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 ‘metalen’: 

-de hardheid 

 

Evaluatie 

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

 

 

Welke metalen zijn het hardst? 

 



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  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



2.Het uitvoeren van het onderzoek 

Onderzoek 1:  

Klop met een hamer op een nagel die we achtereenvolgens op een plaatje lood, koper en 

ijzer bevestigen. 

Duid de hardheid van de verschillende metalen aan. 

 

Metaal Resultaat 

Lood 0 zacht (=nagel kan gemakkelijk 

ingeklopt worden) 

0 middelhard (=nagel kan ingeklopt 

worden maar minder gemakkelijk) 

0 hard (=nagel kan moeilijk of niet 

ingeklopt worden) 

 

Koper 0 zacht (=nagel kan gemakkelijk 

ingeklopt worden) 

0 middelhard (=nagel kan ingeklopt 

worden maar minder gemakkelijk) 

0 hard (=nagel kan moeilijk of niet 

ingeklopt worden) 

 

IJzer 0 zacht (=nagel kan gemakkelijk 

ingeklopt worden) 

0 middelhard (=nagel kan ingeklopt 

worden maar minder gemakkelijk) 

0 hard (=nagel kan moeilijk of niet 

ingeklopt worden) 

 

 

 

 

 

 

 



3.De waarnemingen noteren. 

 

Rangschik de geteste metalen van hard naar zacht. 

 

 

 

1.……………………………………………………… 

 

2.……………………………………………………… 

 

3.……………………………………………………… 

 

  4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Kras met een stukje koper op een stukje aluminium en omgekeerd en duid aan wat je 

vaststelt. 

Proef Vaststelling 

Aluminium op koper 0 krassen duidelijk zichtbaar 

0 krassen moeilijk of niet zichtbaar 

 

Koper op aluminium 0 krassen duidelijk zichtbaar 

0 krassen moeilijk of niet zichtbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
opdrachten 
niet 
uitgevoerd. 

Ik heb de 
opdrachten 
maar voor de 
helft 
uitgevoerd. 

 Ik heb de  
opdrachten 
volledig 
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 
toepassing 
ingevuld. 

  Ik heb alle 
toepassingen 
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? 

 


