
1. Inleiding

 
 
Onderzoekend leren is iets waar niet alleen wij als studenten, maar ook steeds meer 
basisschoolkinderen mee aan de slag gaan. De ontdekdoos is een mooi voorbeeld van onderzoeken 
lerend. Zonder (of met een korte) instructie kunnen de kinderen zelf aan de slag met ontdekken! Dat 
dit in de praktijk voor sommige kinderen nog niet meevalt is wel gebleken uit onze middag met de 
ontdekdoos: haren verklaren. Dat de kinderen veel plezier beleven aan ontdekkend leren is bevestigt! 
 

2. Het vooronderzoek: niveau, doelgroep, waarom deze opdrachten, etc. 
 
De ontdekdoos “Haren verklaren” hebben we gemaakt voor groep 5 van de Theun de Vriesskoalle in 
Veenwouden. De Theun de Vriesskoalle werkt in de middag met de methode BLINK, waarbij ze de 
gehele middag tijd besteden aan vakoverstijgende thema’s. Blink bevat lesmateriaal dat nieuwsgierig 
maakt en leerlingen zoveel mogelijk zelf op onderzoek uit laat gaan samen met de leraar als 
expeditieleider. (Blink, 2020). Door het volgens van deze methode zijn de kinderen gewend aan 
onderzoek doen en zelfstandig aan de slag met onderzoeksvragen en experimenten. In groep vijf komt 
voor natuur en techniek gezonde voeding, de seizoenen en planten en dieren om je heen aan bod 
(tule.slo 2020). In de periode tussen de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie hebben de kinderen 
het thema: `bijzondere bewoners`. Tijdens dit thema leren 
ze onder andere dat mensen, dieren en planten zich 
aanpassen aan hun leefomgeving. De les met de 
ontdekdoos is één les geworden uit een serie van drie 
lessen waarin de kinderen dit leren. Tijdens deze les leren 
ze dat dieren zich aanpassen aan de omgeving waar ze zich 
bevinden en je dat kunt zien/voelen aan hun vacht. Ze leren 
dat vacht en veren vaak water afstoten en olie de 
waterafstotende kracht verminderd. Hierdoor leren ze ook 
dat olie slecht voor dieren is en daardoor een olieramp ook 
catastrofaal is voor natuur. 
 
 

Figuur 1 De opdrachtkaarten 



 
3. materiaallijst (wat zit er in de doos, wat moet nog worden verzameld) 

 
Wat zit er in de doos: 
 

- 1 instructiekaart leerkrachten 
- 4x vier opdracht- en 1 instructiekaart 
- 4 antwoordbladen 
- Een tasje wol 
- Een pot met veren van een eend 
- 2 potjes olie 
- 4 potjes voor warm water 
- 2 thermometers 
- 2 vergrootglazen 
- 2 scharen 
- 10 elastiekjes 
- 2 schaaltjes 
- 2 theelepels 
- Een handdoek 
- Een plantenspuit 
 

 
De leerlingen moeten hun eigen pen/potlood meenemen. 
 

 
Figuur 2 Inhoud van de doos 

 
 
 



 
 
 
 
Instructiekaart leraren. 
 
Voor u staat de ontdekdoos: “Haren verklaren ”. In deze doos vindt u alle materialen en 
opdrachten voor een onderzoekende les over haar.  
 
Tijdens deze les ontdekken de kinderen dat, net als planten, ook dieren zich aanpassen aan 
hun omgeving. Ze onderzoeken waarom zoogdieren een vacht hebben en vogels een 
verenkleed. Daarmee ontdekken ze dat de huidbedekking van dieren verschilt, omdat elk dier 
aangepast is aan zijn eigen omgeving en leefwijze.  
 
In de doos bevinden zich 4 gebundelde opdrachtkaarten waarmee de leerlingen zelf aan de 
slag gaan. De volgorde waarin ze de opdrachten maken mogen ze zelf bepalen. Per keer 
kunnen er twee groepjes tegelijk aan één opdracht werken. 
 
 
Opdracht 1: Warme schapen 
 
In deze opdracht ontdekken de leerlingen de isolerende werking van schapenhaar. Ze vullen 
twee glazen met heet (+- 40 graden) water en isoleren 1 glas met schapenhaar door dit er met 
een elastiek omheen te vouwen. Ze meten de temperatuur van het water van beide glazen en 
10 minuten later doen ze dat nog een keer. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Wat denk jij?  
 
Opdracht 2: Nat Schaap 
 
Bij deze opdracht onderzoeken de leerlingen of een schapenvacht goed tegen water kan. Door 
water en olie op de haren te doen ontdekken de leerlingen wat water/olie met een harenvacht 
doet 
 
Opdracht 3: teken een haar 
 
Bij deze opdracht nemen de leerlingen het haar van hun klasgenootjes even goed onder de 
loep. Wat zie je? Wat is de vorm van het haar. Dit mogen ze tekenen op een invulblad. Komen 
de tekeningen overeen? 
 
Opdracht 4: Vliegende veren 
 
Om te weten hoe een veer eruitziet en hoe een veer werkt gaan de leerlingen een veer 
onderzoeken. Ze knippen een veer doormidden en bekijken hoe hij er van binnen uitziet. 
Waarom zou hij er zo uitzien? Ook testen ze wat het effect is van water en olie op een veer.  
4. Handleiding voor de leerkracht 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Instructiekaart leerlingen 
 
Vandaag gaan jullie aan de slag met, jullie raden het misschien al: HAAR! In deze ontdekdoos 
vinden jullie alles wat je hiervoor nodig hebt. 
 
Waarom hebben we haar? Waarom heeft een schaap wol en een vogel veren en wat heeft dit 
voor zin?!  Jullie gaan dit in groepjes onderzoeken en ontdekken daarmee dat dieren (net als 
planten en mensen) zich ook aanpassen aan hun omgeving. 
 
In de doos zitten 4 opdrachtkaarten die je mag gaan doen. Het maakt niet uit met welke je 
begint. Vul de antwoorden die je hebt ontdekt in op het invulblad. Heb je tijd over, dan mag 
je dit blad ook nog mooi versieren. 
 
Voordat je begint met de opdracht moet je goed lezen wat je moet doen, ook is het heel 
belangrijk dat alles veilig gebeurt! Let dus even op de volgende tips: 
 

- Vraag hulp als je het niet vertrouwd of niet precies weet wat je moet doen.  
- Gebruik de materialen waarvoor ze bedoel zijn 
- Lees de opdrachten goed door 
- Blijf rustig 

 
 
Heel veel plezier!  
 



8. Foto’s van de doos + inhoud 
 

 
 

 
 



7. Testverslag + foto’s 
 
In het weekend voordat we de les gaven hebben we de ontdekdoos getest samen met de 
kinderen van Jelle (leeftijd 5&7) tijdens deze test hebben we net gedaan of als het een les was 
zodat we ook tegen dezelfde dingen aan konden lopen als de leerlingen in de klas. De 
leerlingen waar we de doos voor gemaakt hebben zijn wel iets ouder dan Jelle zijn kinderen 
dus af en toe hebben we geholpen met het lezen. Na het lezen van de instructiekaart gingen 
we aan de slag.  
 
Opdracht 1: WARME SCHAPEN  
 
Gelijk kwamen we erachter dat de thermometers die we gekocht hadden niet in de potjes 
pasten die we voor het warme water hadden bedacht. Ook goed om ons af te vragen waar 
het warme water in de klas vandaan komt? We spreken af dat als er geen warme kraan is één 
van ons even wat water uit de keuken gaat halen en in de klas brengt. We vullen andere potjes 
met warm water en meten de temperatuur: beide ongeveer 44 graden. Het potje proberen 
we te omringen met schapenwol, hiervoor gebruiken we elastiekjes, deze voegen we nog toe 
aan de doos. Na tien minuten wachten meten we de temperatuur van het water nog een keer. 
We zien dat de temperaturen nu van elkaar verschillen. Het water in het potje met de 
schapenwol eromheen is nu 39 graden en die zonder 35. Schapenwol isoleert dus!  
 
Opdracht 2: NAT SCHAAP  
 

We spoten wat water op de schapenwol en zagen dat het 
erbovenop bleef liggen en mooie druppeltjes vormde. Toen 
we met de wol gingen schudden vloog het water er meteen 
vanaf. Daarnaar hebben we er olie op gedaan wat niet op de 
wol bleef liggen maar een 
beetje aan de binnenkant 
ging plakken. Het 
waterafstotende effect 
was er niet meer. Het werd 

wel een beetje een kliederboel met de olie dus goed om 
rekening mee te houden waar ze deze opdracht doen in de 
klas. 
 
Opdracht 3: TEKEN EEN HAAR 
 
Voor deze opdracht hebben we een haar nodig. We vragen een van de kinderen een eigen 

haar uit hun hoofd te trekken. Dit vonden ze nog best wel 
spannend, iets om rekening mee te houden in de klas. Het 
lukte wel, de kinderen ontdekken gelijk dat een haar dus best 
wel stevig is. Het is lastig om door de loep de vorm van de haar 
goed te zien maar als je het juiste licht hebt en goed kijkt zie 
je het wel. Een haar tekenen werd bij onze testkinderen 
echter wel alleen een streep, of een halve cirkel. We zijn 
benieuwd hoe dit in de klas gaat. 



 
Opdracht 4: VLIEGENDE VEREN 
 

De laatste opdracht die getest moest worden was vliegende veren. 
Ondertussen lag de tafel bezaaid met de formulieren, potjes olie, 
handdoeken en water. Kinderen moeten dus na de gemaakte 
opdracht hun werktafel wel weer goed opruimen.  
Wanneer je de veer doormidden knipt zie je dat de schacht hol is. 
Wanneer je iets hoger knipt in de veer zie je een wittige binnenkant. 
Bij het spuiten met water zagen 
we ongeveer hetzelfde effect 
als bij de schapenwol. Het 
water droop gelijk van de veer 
af. Toen we de veer in de olie 

doopten werd hij een stuk zwaarder en trok de olie in 
de veer. Toen we de veer weer door het water haalden 
bleef de olie erin.  
 



8. Evaluatie en leeropbrengst van de opdracht  
 
Onderzoekend leren is voor sommige leerlingen best wel uitdagend! We hebben een hele 
leuke middag gehad waarin ieder kind fanatiek aan de slag is geweest met een lach op hun 
gezicht. Dit bevestigt dat kinderen graag zelf onderzoekend leren en daar plezier aan beleven. 
In de 1 uur en 15 minuten die we voor deze les hadden heeft geen kind zich verveeld.  
De opdracht was een doos te maken waarmee de kinderen met zo weinig mogelijk instructie 
aan de gang konden. Na uitleg van de veiligheidsregels mochten de kinderen in groepjes aan 
de slag met de opdrachten. We hebben gemerkt dat (ondanks onze instructie) lezen voor 
groep 5 erg lastig is. De meeste kinderen begonnen gelijk met experimenteren zonder de 
instructiekaart goed door te lezen. Dit had als gevolg dat het schapenhaar en de veren al onder 
de olie zaten voordat er water in het spel was geweest. Dit is voor ons zeker een leermoment 
geweest. Tijdens de volgende les zullen we hier meer aandacht aan besteden om te 
voorkomen dat dit opnieuw zal gebeuren. 
 

 



10. Bijlagen (opdrachtkaarten, aan de ene kant de opdracht uitgelegd en aan de achterkant 
de uitleg van het experiment) 
 
 
 
 

OPDRACHT 1: Warme schapen. 
 
De harige vacht moet warm zijn. Onderzoek dit met de wol van een schaap. 
 
Wat heb je nodig: 
 

- Twee glazen met goed warm water (ongeveer 40 graden) 
- Een thermometer 
- Schapenwol 
- Een stopwatch  

 
1. Vraag je meester/juf om warm water. 

 
2. Doe een thermometer in beide glazen, hoe warm is het water in glas 1? En in glas 2? 

Vul dit in op je invulblad. 
 

3. Pak de schapenwol en zet daar glas 1 in. Zorg dat de wol goed om het glas heen zit. 
Glas twee zet je er naast (zonder wol er omheen) 

 
4. Zet de stopwatch op 10 minuten 

 
5. Maak de kruiswoordpuzzel 

 
6. Zijn de 10 minuten voorbij? Meet opnieuw de temperatuur van het water van beide 

glazen en vul het in op je antwoordenblad. 
 

7. Geef antwoord op de vragen bij 4. 
 

 
 



OPDRACHT 2: Nat schaap 
 
Onderzoek of een harenvacht goed tegen water kan! 
 
Wat heb je nodig: 
 

- Een plukje schapenwol 
- Een plantenspuit met water 
- Een kannetje slaolie 

 
1. Pak de schapenwol. Spuit daar met een plantenspuit op. Wat gebeurt het? Vul dit in 

op de je invulblad. 
 

2. Schud even met de schapenwol. Wat gebeurt er nu? 
 

3. Giet nu een beetje slaolie over de schapenwol. Wat zie je? 
 

4. Spuit nu opnieuw een beetje water op de schapenwol. Wat gebeurde er? 

 



OPDRACHT 3: teken een haar 
 
 
In deze opdracht ga je het haar van je klasgenoot onderzoeken.  
 
Je hebt nodig: 
 

- Een loep 
- Een haar van je klasgenoot 
- Een potlood 

 
Probeer de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. Welke vorm hebben de haren? 
 

2. Zijn de haren dik of dun? 
 

3. Kun je de haren makkelijk breken? 
 

4. Teken nu een haar in het vak op je invulblad. 
 

 
 
 

 



OPDRACHT 4: Vliegende veren 
 
Je hebt nodig: 
 

- schaar 

- veer 

- schaaltje water  

- schaaltje olie 
 
 
 

1. Knip de veer doormidden, hoe ziet de binnenkant van de schacht eruit? 
 

2. Waarom ziet de binnenkant er zo uit? Wat denk je? 
 
Een veer moet ook tegen water kunnen. Onderzoek het!  
 
3. Dompel de veer onder in een schaaltje water, wat zie je? 

 
4. Haal de veer uit het water. Wat zie je? 

 
5. Haal de veer door de olie, wat zie je? 

 
6. Dompel je veer nu nog een keer in het water. Wat gebeurt er? 



Antwoordblad: 
 
Opdracht 1: 
 

1. De temperatuur van het water is: 
 
Glas 1: _______ Glas 2: _______ 
 

2.  Maak tijdens de 10 minuten 
wachten de woordzoeker: 

 
3.  De temperatuur van het water na 

10 minuten is: 
 
Glas 1: _______ Glas 2: _______ 

 
4. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? 

Wat denk jij? Vul in: 
 

 
 
 
 
 

 
Opdracht 2: 
 

1. Wat gebeurt er? 
 
 
2. Wat zie je? 
 
 
3. Wat gebeurt er? 
 
 
4. Wat gebeurt er? 
 

 



Opdracht 3: 
1. Welke vorm hebben de haren? 

 
 

2. Zijn de haren dik of dun? 
 
 
 

3. Kan je haren makkelijk breken? 
 

 
 
4. Teken zo precies mogelijk een haar: 
 

 
 
 
 
 

Opdracht 4: 
 

1. Hoe ziet de binnenkant van de schacht eruit? 
 
 

 
2. Wat denk je? 

 
 

 
3. Wat zie je? 

 
 

4. Wat zie je? 
 
 

5. Wat zie je? 
 
 

 
6. Wat gebeurt er? 

 


