
Onderzoeken: Stevige driehoeken

Materialen:
Setjes Z-in-een, splitpennen, boutjes en moeren, schroevendraaier,
eventueel spatels en een perforator
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LESFICHE

Eindtermen:
De leerlingen kunnen...
- 1.1 ... gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op 
  een systematische wijze noteren;
- 1.2 ... onder begeleiding, minstens 1 natuurlijk verschijnsel dat ze 
  waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese;
- 2.2 ... specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische 
  systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren;
- 2.3 ... onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem 
  niet of slecht functioneert;
- 2.6 ... illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn 
  op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke 
  verschijnselen.
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VERWONDEREN

1. verkennen

In de voorgaande activiteit van deze leerlijn (Brede basis - smalle
top) maakten we gebruik van “VERWONDERINGSFICHES”. Neem deze
terug bij de hand en laat de leerlingen gericht nadenken over de 
vormen die men hierop terug ziet komen,
richt vooral de aandacht op de DRIEHOEKEN en
VIERHOEKEN.

Gerichte vraagstelling bij gebruik van deze verwonderingsfiches zorgt voor een brede basis voor het geplande onderzoek;
 - Waar zie je hier driehoeken of vierhoeken in terugkomen?
 - Waarom zou men gekozen hebben voor deze vorm?
 - Als men een andere vorm zou hebben gekozen, zou dit gebouw (of deze constructie) even stevig zijn?

Stel een onderzoeksvraag op. Zorg dat deze voor iedereen duidelijk is. 

Bijvoorbeeld:  
 - Welke vorm zou het stevigst zijn om mee te bouwen, de driehoek of de vierhoek? (Onderzoeksfiche 1);
 - Hoe kunnen we van een vierhoek een stevige vorm maken? (Onderzoeksfiche 2).

De verwondering start vanuit een filmpje. Leg hier de nadruk op de VORMEN die men 
terug ziet komen en laat de kinderen dit desnoods tekenen op een blad papier. Leg 
vervolgens kort de begrippen DRIEHOEKEN en VIERHOEKEN visueel vast in de klas en 
maak de terugkoppeling naar de leefwereld van de kinderen.

 - Waar zie je in de klas deze vormen terug komen?
 - Waar kom je thuis deze vormen zoal tegen?
 - Als je met blokken bouwt, werk je dan ook met deze vormen?

URL: https://vimeo.com/channels/ottzin1/414737070 
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2. onderzoek opzetten

Vervolgens zal de onderzoeksfiche klassikaal doorgenomen worden, hier komen de gebruiksmaterialen en gereedschappen 
aan bod. Leg hier de nadruk op de “EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN”. Wat is wel/niet geschikt (om te gebruiken) om 
ons onderzoek naar de stevigheid van een driehoek of vierhoek te kunnen uitvoeren.  

 Bespreek samen met de leerlingen:
-  Wat hebben we allemaal nodig? (onderzoeksfiche)
-  Wat kun je hierover vertellen? 
-  Waar kom je dit allemaal tegen?
-  Waar moet je op letten als je deze materialen/gereedschappen gebruikt?
   (voldoende aandacht aan veiligheid besteden bij gebruik van bijvoorbeeld de schroevendraaier)

Laat de leerlingen een HYPOTHESE stellen (Wat denk je?).

WAT DENK JE?

Na het eerste onderzoek reik je
ONDERZOEKSFICHE 2 aan. Hier gaan 
de leerlingen onderzoeken of men 
van een vierhoek een stevige vorm
kan maken. Dit door 1 extra lat
aan toe te voegen.

Laat ook hier de kinderen eerst een
hypothese stellen (Wat denk je?).
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3. onderzoek uitvoeren

4. waarnemingen noteren

De kinderen leggen hun waarnemingen vast op een exemplaar van de onderzoekfiches door het duimpje omhoog of omlaag 
in te kleuren.

Laat de leerlingen zeker nadenken over de vraag “HOE KOMT DIT?”. Dit antwoord mag eventueel op het blad geschreven 
of geschetst worden.

5. BESLUIT FORMULEREN

We maken een terugkoppeling naar de vooraf geformuleerde 
onderzoeksvragen, waar de leerlingen al een hypothese over 
hebben kunnen vormen (”Wat denk je?”). We linken dit met 
de resultaten vanuit de onderzoekjes.

Leg duidelijk de nadruk op wat de leerlingen GELEERD hebben 
en leg dit eveneens visueel vast.

WAT KUN JE
BESLUITEN?

De kinderen gaan in groepjes aan de slag met het eerste onderzoek. Wanneer dit onderzoek goed verlopen is, kun je
onderzoeksfiche 2 aanreiken.
Indien de setjes Z-in-een niet in voldoende aantallen beschikbaar, of helemaal niet beschikbaar zijn, kan er gebruik
gemaakt worden van spatels en een perforator (deze laatste om de gaatjes in de spatels te maken).

4Stevige driehoeken - onderzoeksbundel voor de leerkracht



RE
FL
EC

TI
E

W
at

 k
un

ne
n 

w
e 

de
 

vo
lg

en
de

 k
ee

r 
be

te
r 

do
en

?

W
at

 w
er

kt
e?

W
el

ke
 n

ie
uw

e
id

ee
ën

 k
w

am
en

 e
r?

W
at

 h
eb

be
n 

w
e 

ge
le

er
d?

5Stevige driehoeken - onderzoeksbundel voor de leerkracht


