
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gebruiken suiker in heel veel bereidingen, maar wist je dat het heel 

makkelijk is om een suikerkristal te maken? Maar hoe wordt zo een 

suikerkristal juist gevormd en hoeveel tijd heeft dat nodig?  

 

Onderzoeksvraag analyseren 

Wat moet je doen? Kleur het juiste bolletje 

 

O  Een suikerkristal onderzoeken. 

O  Onderzoeken hoe een suikerkristal gevormd wordt. 
 

Hypothese 

Ik denk dat een suikerkristal .................dagen nodig heeft om zich te vormen.  

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Benodigdheden:  
o 600 g kristalsuiker  

o 250 ml water  

o Enkele druppels voedingskleurstof  

o Hoog smal glas  

o Langen satéprikker  

o Wasknijper  

o Pan  

o Koffiefilter  

o Kwastje  

 

Bereiding:  
1. Doe het water en de suiker in een pan.  

2. Zet de pan op het vuur en blijf de pan rondroeren tot het mengsel kookt.  

3. Haal de pan van het vuur. Het mag niet te lang koken.  

4. Blijf roeren tot alle suiker opgelost is.  

5. Voeg de kleurstof toe aan je mengsel. De kleur vervaagd nog een beetje 

naargelang het mengsel staat.  

6. Klem je satéprikker aan het midden van de wasknijper.  

7. Doe met het kwastje een beetje van het mengsel aan het stokje.  

8. Laat het mengel een 10 tal minuten afkoelen.  

9. Giet het mengsel in het glas.  

10. Zet je satéprikker zo in het glas dat het de bodem of de rand niet raakt.  

11. Zet de koffiefilter over het glas, zo blijft het mengsel proper.  

12. Zet het op een donkeren plaats, waar niemand het kan verzetten en laat het enkele 

dagen rusten.  

Maak je suikerkristallen zoals hieronder uitgelegd.  



 

 

 

 

 

 

 

                                         …………… dag(en) 

 

 

 

 

             O Ja   O Neen 

 Evaluatie van je onderzoekje. 
 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Analyse van de 

onderzoeksvraag 

   

  

Ik heb de foute 

mogelijkheid 

aangekruisd of niet 

geantwoord.  

  Ik heb de juiste 

mogelijkheid 

aangekruisd. 

Ik     

De leraar     

Het onderzoek 

uitvoeren  

 

  

Ik heb niet alle 

stappen van het 

onderzoek uitgevoerd.  

  Ik heb alle stappen 

van het onderzoek 

uitgevoerd.  

Ik      

De leraar      

Waarnemingen 

noteren  

 

  

Ik heb niet alles 

genoteerd.  

  Ik heb alles netjes 

genoteerd.  

Ik     

De leraar      

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren 

 

 

Mijn antwoord is niet 

correct en niet 

gebaseerd op mijn 

onderzoek.  

  Mijn antwoord is 

correct en gebaseerd 

op mijn onderzoek.  

Ik     

De leraar      
 

Hoe lang duurt het voordat er kristallen beginnen te 

vormen?  

Kwam je hypothese in de buurt van het 

onderzoeksresultaat? Je mag er 2 dagen naast zitten.  


