
ONDERZOEK METALEN 3 

 

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 geleidbaarheid 

-de wrijving 

-vocht en metalen 

-beroepen 

 

Evaluatie 

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

Welke metalen geleiden het best warmte 

en elektriciteit? 

Welke metalen worden aangetast door 

vocht? 

 



 

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: geleidbaarheid 

Neem een stuk ijzerdraad en een stuk koperdraad van dezelfde lengte en dikte en 

verwarm deze aan 1 kant. 

Vaststelling: welke draad warmt het snelst op? 

Koperdraad / ijzerdraad (schrappen wat niet past) 

Elektriciteitsleidingen zijn meestal gemaakt uit ………………… . 

 

 

Onderzoek 2: wrijving 

Wrijf 2 metalen plaatjes tegen elkaar gedurende 5 minuten. 

Vaststelling: na enige tijd worden de metalen warm / niet warm en ze vervormen/ 

vervormen niet (schrappen wat niet past) 

 

Onderzoek 3: vocht 

1)Leg een stukje ijzer onbeschermd buiten en laat dit één week liggen. Bekijk 

volgende les het stukje ijzer. 

Vaststelling: het vertoont wel / geen roestvlekken (schrappen wat niet past) 

Dit roesten van metalen noemt men corrosie. Corrosie is een aantasting van het 

oppervlak door chemische invloeden. Hierdoor kunnen metalen beschadigd 

worden. 

 

 



2)Leg enkele stalen nagels in een bokaal met water en leg enkele stalen nagels 

gewoon op tafel. Laat dit gedurende één week staan en bekijk volgende les het 

resultaat. 

 

Vaststelling: 

Proef Vaststelling 

Nagels op tafel 0 veel roest 

0 weinig roest 

0 roestvlekken ontstaan snel 

0 roestvlekken verschijnen pas na langere tijd 

 

Nagels in bokaal met water 0 veel roest 

0 weinig roest 

0 roestvlekken ontstaan snel 

0 roestvlekken verschijnen pas na langere tijd 

 

 

 

 

 

3.De waarnemingen noteren. 

…………………. tast het staal aan en vormt roest. Onder invloed van vocht zullen 

ijzeren en stalen voorwerpen nog vlugger ………………… . Daardoor zullen 

voorwerpen die op een droge plaats staan minder snel ……………….. dan in een 

vochtige omgeving. 

     

 

 

 

 

 

 



4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

Opdracht 1: beroepen 

☼Bekijk de site www.tofam.be 

☼Klik op TOFAM Oost-Vlaanderen 

☼Klik op metaal en techniek-jou toekomst-West-Vlaanderen 

☼Kies eerste metaalverwerking 

☼Noteer de verschillende beroepen die bij dit onderdeel voorkomen 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

 

 

http://www.tofam.be/


Opdracht 2:  

Noteer het juiste woord naast de omschrijving: 

Gebruik hiervoor het internet of de boeken van “Explora” 

Omschrijving Woord 

Aantasting van metalen door verschillende invloeden 

van buitenaf. 
 

Metalen die ijzer bevatten en dus aangetrokken 

worden door een magneet. 

 

Verzamelnaam voor goud, zilver en platina. 

 

 

Metalen die geen ijzer bevatten en dus niet 

aangetrokken worden door een magneet. 

 

 

 

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 2 
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 
uitgevoerd. 

 Ik heb alle 
opdrachten 
uitgevoerd. 

 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: 

 

 

 


