
ACTIVITEITEN  

NAAM activiteit Agrotopia. Activiteit 1.  
Wat hebben planten nodig om te chillen?. 

Leeftijdsgroep ☐ 3de graad lager (10-12 jaar)  
☐ 1de graad secundair (12- 14 jaar) 

Tijdsduur:  

Doelen/Vaardigheden eigen 
aan de context 

(de leerlingen kunnen …) 

 

 
Korte samenvatting van de activiteit: 
 
De kinderen onderzoeken aan welke basisvoorwaarden moet voldaan worden om planten 
te laten groeien.  

 

 

Voor meer info over onderzoekend en ontwerpend leren: 
Van de Keere, K., & Neyrynck, G. (2020). Sterk in stem (1ste ed.). Acco. 
www.sterkinstem.be 

 



 

CONTEXT 

Motivatie 

 

 
Als startactiviteit kiezen we voor laagdrempelig onderzoek naar wat 
zaden nodig hebben om te ontkiemen of wat planten nodig hebben om 
te groeien.  
De klassieker ‘water, licht, lucht en warmte’ wordt onder de loep 
gelegd. 
 
Daarna komt het lichtspectrum aan bod. 
 
Belangrijke onderzoeksvaardigheden: Opstelling, telkens maar 1 
variabele veranderen, rapportage. 

 
Methode en organisatie 

Materiaal Per klas: 
• Kiemplantjes, potjes met teelaarde 
•  

Per groep van 4: 
• Plantenspuit, verstuiver  

 
  

Groeperingsvormen Groepen van 4 

Beschrijving van de 
activiteit (inclusief 

coaching) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fase 1: Kiemplanten/zaden laten groeien. 
 
Vraag aan de kinderen wat planten precies nodig hebben om te 
groeien. (waarschijnlijke antwoorden:) 
 
-Water 
-Aarde 
-Warmte 
-Licht 
 
Vraag: zijn deze vier elementen echt nodig? Of kan een plant ook 
groeien met drie elementen? (m.a.w. kunnen we iets weglaten?) 
 
Bespreek wat we nodig hebben om een testopstelling te maken. 
Gebruik zaden zoals een zaailint met radijzen of erwten. 
Belangrijk is dat je zoveel mogelijk variabelen uitsluit om aan ‘eerlijk’ 
onderzoek te doen (bijvoorbeeld dezelfde grootte potjes, dezelfde 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

soort planten, …). In tegenstelling tot wat in het werkboekje staat 
zullen meer dan 8 potjes nodig zijn! 
 
Mogelijke antwoorden: 
4 potjes met zaden. Eentje in het zonlicht, eentje in het donker, eentje 
in de koelkast, eentje dat geen water krijgt. 
 
Stel de vraag: het plantje in de koelkast krijgt dan ook water? Of net 
niet? Is er ook een potje op de vensterbank dat geen licht krijgt? Hoe 
weet je dan of het licht ervoor zorgde dat het plantje groeide of de 
warmte? Of Beide…? 
 
Bij doorvragen zullen de kinderen hun testopstelling moeten 
optimaliseren.  
Per testplek komen er meerdere potjes.  
Hoe behouden we het overzicht? (vergelijk met hoe een leerkracht 
bijhoudt wie welke koekjes bestelt bij een koekenverkoop op school). 
Laat de leerlingen tot een oplossing komen. 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
 

• Merk op dat hier 24 potjes worden gebruikt. 
• Zand wordt hier als ‘geen voeding’ gebruikt. Zand bestaat uit 

kleine korreltjes geërodeerde steen. Aarde is ‘vuil’ zand (takjes, 
blaadjes, verrotte planten, dierenresten, mest, …) 

• Kansen om aan digitalisering te doen: laat leerlingen in Excel 
zelf een overzicht maken om te rapporteren. 

• Verdere opdeling kan: om de twee dagen noteren. 
 
Besluit? 



 
Fase 2: Zichtbaar lichtspectrum 
 
Hoe komt het dat we een regenboog zien? Wat is een regenboog 
eigenlijk? Kunnen we zelf een regenboog maken? 
 
Verwijs eventueel naar de workshop op Agrotopia (drie gekleurde 
lampjes (RGB) die samen wit licht als resultaat gaven). 
 
Nodig: zonlicht of sterke lamp, plantenspuit per 4 kinderen. 
 
Vraag: Met welke opstelling van de elementen licht, water, jijzelf 
(ogen) kan je een regenboog maken? 
 
De droge uitleg: 
Licht dat overgaat van het ene medium in het andere (hier van lucht 
naar water in een regendruppel) wordt gebroken. Het water wordt in 
een prismavorm uiteengehaald in de voor onze ogen 7 zichtbare 
kleuren. Onder een hoek van 42 graden wordt het licht gespiegeld in de 
achterkant van de druppel. Daarna verlaat het licht de regendruppel. 

Besluit:  
De volgorde van de elementen is: licht, ogen, waterdruppels. Of anders 
gezegd: sta met je rug naar de zon en spuit de nevel weg van de zon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Extraatje: Hoe verklaar je dit? 

 

 
Vraag: Welke van deze kleuren hebben planten nu niet nodig om te 
groeien? 
 
Wij zien een voorwerp doordat het licht weerkaatst (denk maar aan de 
maan). Een gele t-shirt weerkaatst rood en groen maar absorbeert 
blauw. Een rode t-shirt weerkaatst rood en absorbeert blauw en groen. 
Welke kleur weerkaatsen planten? (en hebben ze dus niet nodig?) 
Welke twee kleuren absorberen ze (en gebruiken ze dus wel)? 
  

Opmerkingen: 

Sterkinstem.be 
Vives Hogeschool Kortrijk 

EC onderwijsinnovatie 

Het licht van de eerste breking verlaat de druppel en wordt nog eens 
gebroken door een andere regendruppel. Misschien heb je er nooit op 
gelet, maar bij de tweede regenboog staan de kleuren in de omgekeerde 
volgorde. 



 
 
 
 


