
ACTIVITEITEN  

NAAM activiteit Agrotopia. Activiteit 5.  
Er hangt chemie in de lucht. 

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 leerlingen onderzoeken meststof met een EC-meting en bepalen aan de hand daarvan 
of de voeding voor de planten op hydrocultuur een juiste mengverhouding heeft. Ook het 
gebruikte water als oplosmiddel voor de meststof is van belang. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
Niet alle mest is dezelfde. Tegelijk is de concentratie en het soort 
gebruikte water heel belangrijk. Te veel en de planten ‘verbranden’, te 
weinig en je krijgt niet de maximale opbrengst. 
 
We testen het met de mini-Agrotopia of aparte testpotjes. 
 
Belangrijke onderzoeksvaardigheden: Opstelling, telkens maar 1 
variabele veranderen, rapportage. 
 
 
 
 
 

 



Methode en organisatie 

Materiaal Per klas: 
• Kiemplantjes/ zaden / mini-agrotopia 
• verschillende soorten meststof 
• verschillende soorten water 

 
  

Groeperingsvormen Naar keuze 

Beschrijving van de 
activiteit (inclusief 

coaching) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fase 1: Elektriciteit 
 
Als bij de leerlingen het begrip over elektriciteit zeer beperkt is kan 
deze -kort door de bocht- uitleg helpen om dit onzichtbare fenomeen 
te illustreren. 
 

 
Elk voorwerp bestaat uit ‘bolletjes’ die we atomen noemen. Sommige 
atomen hangen zeer goed aan elkaar en vormen harde materialen, 
andere dan weer minder, zoals vloeistoffen.  
Rond de kern (protonen en neutronen) vliegen elektronen in een baan. 
Deze kunnen relatief makkelijk van atoom verspringen, wat zorgt dat 
een atoom meer negatief geladen wordt. 
Bij dit atoom is er geen plaats voor 6 elektronen. Komt er eentje bij, 
dan springt er een elektron naar het volgende atoom… en dan weer het 
volgende… enz. 
 



 
 

 
 
Als je zelf statisch geladen wordt (droog weer, rubberen zolen) en je 
raakt een voorwerp aan dat geleidt (metalen kast bvb) dan gaat jouw 
lading richting de aarde en voel je een schokje. 
Bij droog weer laadt je auto op door wrijving met de lucht. De lading 
raakt hij niet kwijt aan de aarde omdat hij op rubberen banden staat. 
Pas als jij de auto aanraakt gaat de lading via jou naar de aarde. 
 



 
 
Spanning.  Stel je voor dat de hele klas in een klein kamertje opgesloten 
zit, al uren.  Zweetgeurtjes en negatieve vibes (elektronen) alom, 
spanning loopt op. 
Tot de deur opengaat.  De meesten willen naar buiten stromen, naar de 
andere zaal. Pas als er evenwicht is (beide zalen ongeveer evenveel 
mensen) voel je je wat op je gemak. 
Batterijen werken net zo, aan de ene kant zitten negatief geladen 
elektronen bijeen gestouwd, de andere kant is leeg. De batterij is ‘leeg’ 
(er is geen spanning meer) als in beide zijden evenveel elektronen zijn. 
 
Stel deze vraag vooraf aan de leerlingen, de meeste zullen antwoorden 
dat de batterij leeg is als alle elektronen aan de andere kant zitten (wat 
voor dezelfde situatie zorgt als daarvoor) 
 



 
 
 
Fase 2:  Geleidbaarheid (conductoren) en weerstand (isolatoren). 
 
Ook al is het een ander concept, geleiden van stroom lijkt een beetje 
op geleiden van warmte. Sommige stoffen zijn goede geleiders, andere 
zijn goede isolatoren en alles daartussen in. 
 
Die ‘geleidbaarheid’ ( <->weerstand) van elektriciteit drukken we uit in 
Ohm. Hoe minder iets geleidt, hoe meer weerstand de elektriciteit 
ondervindt, dus hoe hoger de waarde in Ohm. 
 
Dit kan je meten met een multimeter.  
Soms kan het verschil milli-Ohms zijn, of aan de andere kant Kilo-Ohms 

 
 



Toestellen zoals hierboven worden vooral gebruikt door elektriciens 
natuurlijk. En hoewel ze zeker wel werken (en visueel) worden er in de 
landbouw toestellen gebruikt die specifiek tot doel hebben EC-waardes 
te meten (Electric Conductivity / geleidbaarheid). 

Tip: gebruik je toch een multimeter, zorg dan dat de afstand tussen de 
twee meetpennen niet te groot is en ongeveer steeds even ver. Noteer 
de eerste waarde die op het scherm komt. Als je de pennen een paar 
seconden laat zitten begint het batterijtje van de multimeter via de 
pennen elektrolyse te veroorzaken en kloppen de metingen helemaal 
niet meer. 
 
Fase 3: Testen 
 
Laat de leerlingen de geleidbaarheid testen van verschillende soorten 
water. (gedistilleerd, kraantjes, regen, …) 
 
Laat hen zout toevoegen. Noteer de waarden (conclusie?) 
 
Hoe meer zout, hoe beter de geleidbaarheid. 
Mest bevat mineralen zoals zouten. 
Hoe beter de geleidbaarheid, hoe meer meststoffen. 
 
Een mogelijke test is het meten van de oplossing met Wuxal. Elke dag 
wordt een meting gedaan. Blijft de concentratie gelijk? (van de Wuxal, 
niet van de leerlingen natuurlijk…) 
 
Een andere test kan zijn dat je een staal met de juiste Wuxal-oplossing 
geeft en de leerlingen Wuxal toevoegen tot de waardes 
overeenkomen. 
 
Vervolgens kunnen ook andere meststoffen getest worden. 
(Zie tabel in werkschriftje voor ideale waardes in verschillende soorten 
water) 
 
 
Fase 4: Verzamelen van gegevens, rapporteren, conclusies 
 
Ook hier worden de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen 
getoetst. 



 

 

 

 
Zorg dat resultaten traceerbaar zijn (dus genoteerd worden). 
 

Opmerkingen: 

Sterkinstem.be 

Vives Hogeschool Kortrijk 

EC onderwijsinnovatie 


