
INSPIRATIEMAP  |  1WWW.JET-NET.NL/BASISSCHOOL

In het kort
In deze les gaan de leerlingen onder begeleiding onder-
zoekend leren wat tuinkers nodig heeft om te groeien. 

Geschikt voor 
middenbouwgroepen

Lesdoelen
Aan het einde van de les weten de leerlingen dat tuinkers licht, 
lucht en water nodig heeft om te kunnen groeien. Ze hebben 
kennisgemaakt met de opzet van een wetenschappelijk expe-
riment en hebben verschillende rekenvaardigheden geoefend.

Kerndoelen 
41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Tijdsduur 
Een tot twee weken lang (afhankelijk van de keus voor wel 
of geen vervolgonderzoek) elke dag een kwartier. Reken de 
eerste dag 30 minuten voor uitleg en het klaarmaken van de 
verschillende potjes. 

Benodigdheden
• 5 potjes of bekers
• watten
• tuinkerszaadjes
• een glazen vaas om over het potje van het ‘luchtloze’ 
 experiment te zetten 
• een keramieken of plastic bloempot of keramieken vaas om 

over het ‘licht-en-luchtloze’ potje te plaatsen
• linialen
• logboek (zie werkblad)
• gekleurd papier
• (kleur)potloden
• gummen

CBS de Regenboog, Bergschenhoek
Genomineerd voor de TechniekTrofee 2016 M1
Experimenteren met tuinkers

“De betrokkenheid van de leerlingen bij 
dit experiment was enorm groot. Elke 
ochtend gingen ze meteen heel nieuws-
gierig kijken hoe het met hun plantjes 
stond. Het was natuurlijk ook spannend, 
want sommige bakjes tuinkerszaden 
ontkiemden, maar andere slecht of niet. 
Bij twee experimenten kwam de tuin-
kers helemaal niet op: die zonder water 
en die zonder licht, lucht en water. Er 
ontstond wel wat concurrentie, en de 
leerlingen met bakjes die niets deden 
hadden ook wel enige morele onder-
steuning nodig. Daarom voegde ik ook 
een tweede week in, waarbij alle tuin-
kersbakjes zowel licht, lucht als water 
kregen. Gelukkig kwamen toen alsnog 
alle bakjes tot leven.
 

We proberen op school inmiddels om 
zo veel mogelijk wetenschaps- en tech-
nieklessen via de methode van onder-
zoekend en ontwerpend leren te geven. 
Soms doen we dat in een hele open 
setting, soms wat meer sturend. Bij dit 
tuinkersexperiment stuurde ik natuur-
lijk wel aan op de onderzoeksvraag en 
op een experiment met drie variabelen: 
licht, lucht en water. Maar verder liet ik 
ze op hun eigen manier het onderzoek 
doen. De leerlingen mochten zelf beden-
ken hoe ze hun plantjes gingen meten en 
hoe ze de resultaten zouden vastleggen. 
Dat leverde heel verschillende manieren 
op. Sommige kinderen maakten tekenin-
gen op ware grootte, een ander groepje 
maakte een strookjestabel en weer een 
ander schreef het op in cijfers en letters. 

Voor mij draait het bij W&T om ruim 
baan geven aan het ontdekkende wat 
van nature in kinderen zit. In het onder-
wijssysteem werd kinderen lange tijd 
afgeleerd om zelf op ontdekking uit te 
gaan. Dat dit nu weer verandert, vind ik 
erg goed.” 

ROBERT VAN DER VELDEN  –  TECHNIEKCOÖRDINATOR  EN LEERKRACHT VAN GROEP 4

Voorbereiding
Bedenk van te voren een vast moment op de dag waarop je 
met dit onderzoek bezig bent: een tijdstip dat je een week 
lang kunt aanhouden. 

OPBOUW VAN DE LES

Dag 1: Kringgesprek
Open het kringgesprek met de vraag wat de leerlingen van 
planten weten. Al pratend laat je ze bedenken wat planten 
waarschijnlijk nodig hebben om te kunnen groeien. Je stuurt 
daarbij naar de hypothese dat de belangrijkste dingen die 
planten krijgen licht, lucht, aarde en water zijn. 

Vertel vervolgens dat er ook een plantje is dat zelfs heel 
makkelijk groeit als er geen aarde voorhanden is: tuinkers. 
Dat kan ook groeien op watten of een stukje wc-papier. 
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OPBOUW VAN DE LES (vervolg)

Introduceer vervolgens het experiment dat je wilt gaan doen: 
kijken wat tuinkers nodig heeft om te groeien en waarmee 
tuinkers het beste groeit. Werk samen met de kinderen toe 
naar deze onderzoeksvraag: 

Hoe hoog wordt tuinkers als je het water, lucht en licht
geeft en wat gebeurt er als je dat niet doet? 

Leg uit dat jullie gaan experimenteren door in 5 groepjes ver-
schillende dingen met de tuinkerszaden te doen. Elk groepje 
probeert iets anders uit:

1. Hoe snel groeit tuinkers als ik de zaadjes licht, lucht en 
water geef?

2. Wat gebeurt er als ik het plantje licht en lucht geef, 
 maar geen water?
3. Wat gebeurt er als ik het plantje licht en water, maar
 geen lucht geef (door een dichte pot over het zaadje heen 

te zetten)?
4. Wat gebeurt er als ik het plantje water en lucht, maar geen 

licht geef (door het bakje in een donkere kast te zetten)? 
5. Hoe snel groeit tuinkers als ik het zaadje in een dichte kast 

zet met een pot eroverheen en geen water geef? 

Laat het logboekformulier zien waarop de groepjes elke dag 
kunnen vastleggen hoeveel hun plantje is gegroeid. Het vast-
leggen kun je ze laten doen door middel van gekleurde strook-
jes – door die elke keer af te knippen op dezelfde hoogte als 
de plantjes, krijgen ze een staafdiagram. Natuurlijk kun je 
ook op andere manier meten en registreren: laat ze hier zelf 
over nadenken. 

Op het formulier kunnen de groepjes ook elke dag aangeven 
wat hun voorspellingen zijn voor de volgende dag. 

Het experiment prepareren
Het experiment begint door elk groepje een bakje tuinkers te 
laten prepareren en op de juiste manier of plek weg  te laten 
zetten. 

Vraag de groepjes op dag 1 ook om, al is er nog niets te zien,  
hun waarnemingen op te schrijven (ze zien dan allemaal een 
potje watten met daarop wat tuinkerszaadjes) en hun voor-
spelling voor de volgende dag te noteren.

Dag 2 t/m 5: Voorspellingen en waarnemingen vastleggen 
Laat leerlingen op dag 2 t/m 5 elke ochtend hun tuinkers 
meten en hun bevindingen vastleggen, en ook een voorspel-
ling voor de volgende dag noteren. 

Dag 5: Proces bespreken en conclusies trekken
Laat de groepjes op dag 5 hun uitkomsten vastleggen en 
presenteren op verschillende manieren: in woorden, in cijfers, 
door te tekenen, door een grafiek te maken. Welk antwoord 
kunnen ze nu geven op de onderzoeksvraag? Reflecteer hier 
ook even goed op het proces van onderzoeken en laat de leer-
lingen verwoorden wat ze bij elk potje zouden kunnen doen 
om het groeiproces positief te beïnvloeden. 

Afsluiting
Een paar van de 5 groepjes zullen te maken krijgen met tuin-
kerszaden die niet of heel slecht ontkiemen. Met name licht 
en water blijken cruciaal. Om deze groepen ook een ‘succes’ 
te laten ervaren, kun je nog een week lang alle bakjes licht, 
lucht en water geven, zodat elk groepje uiteindelijk een bakje 
tuinkers heeft. Sluit de les feestelijk af door samen boter-
hammen met kaas en/of boter en tuinkers te eten. 

Tips 
• Kies een vast moment op de dag om met het onderzoek 

verder te gaan. Zo kweek je nog meer betrokkenheid en 
weten de kinderen: ‘Het is weer tijd om naar onze plantjes 
te gaan kijken.’ Kinderen kunnen dan zelfstandig aan de 
slag met het vastleggen van de groei van de plant. 

• De groepjes die een bakje tuinkerszaden hebben die niet 
ontkiemen, kunnen best gedemotiveerd raken. Blijf hen 
expliciet en bemoedigend bij het experiment betrekken: dit 
hoort ook bij onderzoeken en geeft juist hele belangrijke 
informatie!

Experimenteren met tuinkers
CBS de Regenboog, Bergschenhoek
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Naam plant

Naam onderzoekers

Zaadjes gezaaid op (datum)

Onze zaadjes krijgen   water / licht / lucht   (doorstrepen wat je niet geeft)

Bijzonderheden

Datum:    Hoogte van de tuinkers:

Teken of beschrijf wat je ziet

Voorspelling voor morgen:

Datum:    Hoogte van de tuinkers:

Teken of beschrijf wat je ziet

Voorspelling voor morgen:
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Bijzonderheden
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