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3 EIGENSCHAPPEN VAN MATERIE 
 

Leerplan: GO! 2010/004  

Leerplandoelstellingen:  

de grootheden massa en volume beschrijven en onderscheiden.  
de massa en het volume van een vaste stof en een vloeistof bepalen. 

de begrippen zuivere stof, mengsel, molecule omschrijven en met voorbeelden illustreren.  
 
het deeltjesmodel van de materie beschrijven en in verband brengen met: zuivere stof, aggregatietoestand, faseovergang, eigenschappen van de materie  
 
de samenstelling van lucht beschrijven.  
 
de druk van de lucht uitleggen steunend op het deeltjesmodel.  
 
Leerplan: OVSG o-2-2010-008 
 
Leerplandoelstellingen: 
 
Inzien dat de meeste stoffen in verschillende aggregatietoestanden kunnen voorkomen. 
 
De aggregatietoestanden in elke verschijningsvorm herkennen. 
 
De begrippen cohesie, adhesie, deelbaarheid, ondoordringbaarheid en samendrukbaarheid kennen en kunnen omschrijven. 
 
De volgende begrippen aan de hand van het deeltjesmodel kunnen hanteren: atoom, molecule, zuivere stof, mengsel, temperatuur, aggregatietoestand en 
faseovergang. 
 
Waarneembare fysische veranderingen van een stof in verband kunnen brengen met temperatuursveranderingen. 
 
Het verschil in aggregatietoestanden kunnen verklaren.  
 
De massa en het volume van materie kunnen bepalen. 
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IDEEËN 

Leerlingen komen dikwijls vanuit het lager onderwijs met intuïtieve denkbeelden rond materie, die duidelijke bijsturing vragen. Zoals altijd, is 

het ook hier nuttig daar voldoende mee rekening te houden, of zelfs vanuit te vertrekken bij de lesopbouw. We geven een kort overzicht van 

veel voorkomende ideeën bij jongeren in de eerste graad: 

● Gewicht en massa zijn voor hen synoniemen.  

● Vaste stoffen worden door hen als hard, sterk en onbuigzaam gezien.  

● Hoeveelheid materie wordt eerder gerelateerd aan volume dan aan massa 

● “Gas” wordt gezien als gevaarlijk (giftig, brandbaar, ontploffingsgevaar) 

● Lucht wordt niet als materie gezien 

● Lucht is één stof, geen mengsel van stoffen 

● Smelten en oplossen worden als hetzelfde fenomeen gezien (suiker “smelt” in water).  

KERNIDEEËN 

 

MATERIE BESTAAT UIT DEELTJES 

Centraal in dit thema staat één kernidee: “Materie bestaat uit deeltjes”.  

Het volledige kernidee luidt eigenlijk: 

 

Materie bestaat uit deeltjes 

die continu bewegen, 

en elkaar aantrekken als ze zich niet te ver van elkaar bevinden, 

maar elkaar afstoten als ze te dicht bij elkaar komen. 

Die hele zin paste echter niet op een poster, dus hebben we ze ingekort.  
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Wat is dat, materie?  

Een eerste vraag die dit oproept, is “Wat is materie juist?”. Op het eerste zicht is het antwoord op deze vraag vrij eenvoudig: materie is alles 

wat massa heeft en volume inneemt. Wij nemen volume in, en hebben massa, dus wij zijn materie. Een stoel is materie. De Aarde is 

materie. De sterren en planeten evenzeer. Op het eerste zicht evident, maar bij enigszins doordenken roept dit méér vragen op, waarop 

antwoorden niet meer zo evident is. Denk maar aan:  

● “Bestaan er dingen die wel volume innemen, maar geen massa hebben?” (ja, licht en niet-zichtbare straling) 

● “Bestaan er dingen met massa die geen volume innemen?” (ja, de singulariteit in het binnenste van een zwart gat, waar materie tot 

oneindige dichtheid wordt samengeperst… maar dit brengt ons ver).  

● “Wat is massa?” 

 

Wat is dat juist, massa?  

De laatste vraag is misschien de meest relevante, maar het lastigst te beantwoorden. Je kan vertrekken vanuit gravitatie (massa is een 

eigenschap van een object die bepalend is voor de grootte van de wederzijdse aantrekking met andere voorwerpen, de gravitationele 

massa), maar je kan ook vertrekken vanuit de relatie tussen inwerkende kracht en versnelling (de massa is de verhouding tussen de grootte 

van de inwerkende kracht en de grootte van de verkregen versnelling, de inertiële of trage massa, die vreemd genoeg gelijk is aan de 

gravitationele massa). Beiden zijn niet geschikt voor de eerste graad. De leerlingen hebben hiervoor duidelijk onvoldoende achtergrond, en 

het is ook niet in het leerplan opgenomen om dit te behandelen.   

Het standaard antwoord op “Wat is dat, massa?” is in de eerste graad “De massa van een voorwerp is de hoeveelheid materie in dat 

voorwerp”.  Op zich is dat volkomen correct, maar wees op de hoede voor misconcepties en de verwarring tussen massa en gewicht. 

Want hoe bepaal je nu hoeveel materie zich in een bepaald voorwerp bevindt? Met een weegschaal, maar die maakt gebruik van het gewicht 

om de massa te bepalen!  

De verwarring tussen gewicht en massa is te begrijpen. In de spreektaal worden die twee continu door elkaar gehaald. Gewicht is “hoe zwaar 

iets is”.  Er is een duidelijk verband tussen de hoeveelheid materie en hoe “zwaar” een voorwerp aanvoelt. Het is cruciaal om leerlingen 

duidelijk te maken dat ook al is er een verband tussen hoe “zwaar” een voorwerp aanvoelt en hoeveel materie er inzit, dat dit toch twee 

duidelijk onderscheiden begrippen zijn. Eenvoudig gezegd, wordt de “zwaarte” van een voorwerp bepaald door hoe lastig het is om het 

omhoog te houden. Het gewicht van een voorwerp is hoe hard het voorwerp trekt aan of duwt tegen iets dat het omhoog wil houden. De 

“zwaarte” (en bijgevolg het gewicht) kan veranderen naargelang de omstandigheden, de massa niet.  Hoe je het concreet kan aanpakken om 

leerlingen het onderscheid bij te brengen tussen beide begrippen, behandelen we verderop bij “vaardigheden”. 



 

84 

 

Het is voor leerlingen ook heel lastig om te vatten dat iets wat helemaal niet zwaar aanvoelt, toch massa kan hebben. Lucht wordt door veel 

leerlingen in eerste instantie niet als materie herkend. Zelfs na op het eerste zicht overtuigende proeven als het bepalen van de massa van 

lucht, of aantonen dat je kan botsen met lucht of dat lucht een blokkentoren kan omver duwen, zullen veel leerlingen lucht blijven 

beschouwen als “iets dat er is, maar geen materie”.  

Wat is nu “veel” materie? Massa versus volume 

Massa en volume worden al eens door elkaar gehaald door leerlingen om het de begrippen “veel” en “meer” of “minder” te omschrijven. Als 

een voorwerp uitzet door een temperatuursverhoging, blijft de hoeveelheid materie (de massa) dezelfde, maar het neemt wel meer plaats in 

(het volume). Ook bij fase-overgangen komt dit voor. Als parafine stolt, neemt het minder plaats in. Het volume is afgenomen, maar er is niet 

“minder” parafine. Sublimerend koolstofdioxide kan een ballon opblazen, en aanmerkelijk meer plaats innemen dan in vaste vorm. Maar er is 

niet “meer” koolstofdioxide. De massa blijft gelijk. Spreek leerlingen consequent aan om zichzelf te verduidelijken als het hebben over “meer” 

of “minder”. Gaat het over een groter volume dat wordt ingenomen? Of is er effectief meer massa?   

Waar zitten die “deeltjes”? 

De deeltjes waarover sprake zijn erg klein. Echt héél erg klein. Ze zijn niet te zien met het blote oog, en ook niet met 

de strafste microscoop die werkt met zichtbaar licht. Dat maakt dit idee in eerste instantie voor leerlingen zéér 

abstract. Veelvuldig gebruik van modellen en simulaties kunnen al veel verduidelijken, en afbeeldingen gemaakt met 

een STM (scanning tunneling microscope) kunnen het al ietwat tastbaarder maken. Maar ondanks alle moeite die je 

als leerkracht hier in steekt, blijkt uit studies dat veel leerlingen hardnekkige misconcepties blijven overhouden. Het 

feit dat de deeltjes niet direct waarneembaar zijn, blijkt de voornaamste reden. Het is ook lastig om aan te nemen dat 

een solide blok hout bestaat uit allemaal onzichtbare, trillende deeltjes waartussen zich helemaal niks bevindt! Wil je dat leerlingen het 

deeltjesmodel effectief internaliseren, dan moet je ervoor zorgen dat ze dit model een hoge status toekennen. Dit kan door ze te laten inzien 

dat dit model een verklaring kan bieden voor heel wat fenomenen, en dat ze door dit model te gebruiken zelfs vrij accuraat kunnen 

voorspellen wat er in bepaalde gevallen zal gebeuren. Misconcepties kunnen een ernstige hinderpaal vormen voor verder leren, dus het is 

zeker aan te raden aan dit onderwerp de nodige tijd te besteden om deze te minimaliseren. Onder “vaardigheden” geven we een aantal 

activiteiten die hiertoe concreet kunnen bijdragen. 

Over welke “deeltjes” hebben we het hier nu juist?  

In dit thema zijn de deeltjes “de kleinste stukjes waarbij een stof nog die stof blijft”. Je kan bv. een suikerdeeltje in twee splitsen, maar beide 

helften zijn dan geen suiker meer, maar een andere stof. Dit opent alvast de deur naar het model dat de vermelde deeltjes uit nog kleinere 

bouwstenen bestaan.   
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Dat “kleinste stukje waarbij een stof nog een stof blijft” kan je een molecule noemen. Als leerkracht moet je je ervan bewust zijn dat dit niet 

altijd even correct is. Zo kan je moeilijk spreken van een “zout-molecule”. Keukenzout bestaat uit een rooster van Na+ en Cl- ionen, die zich 

rangschikken in een rooster. Een “zout-molecule” bestaande uit één Na en één Cl atoom komt niet voor. En als je zout oplost in water, dan 

zijn de zout-deeltjes tussen het water resp. Na+ en Cl- -ionen.  

In de eerste graad ga je deze nuances niet maken, en is het soms beter om consequent te spreken over “deeltjes” in plaats van molecules. 

 

Hoe merken we dat die deeltjes continu bewegen?  

Ook al kan je de deeltjes niet zien, toch merk je dat ze bewegen. Leerlingen moeten een duidelijke link kunnen leggen tussen de temperatuur 

van een voorwerp, en de beweging van de deeltjes waaruit het voorwerp gemaakt is. Dit is verre van evident. Temperatuur is een gekende 

grootheid, die geassocieerd wordt met “hoe warm of koud een voorwerp aanvoelt”. Deze associatie moet langzaam maar zeker vervangen 

worden door “temperatuur is een grootheid die aangeeft hoe heftig de deeltjes bewegen”.  

 

De woordkeuze is hier bewust “heftig” en niet “snel”. Temperatuur is recht evenredig met de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes in 

het voorwerp. Deze is niet enkel afhankelijk van de snelheid van de deeltjes, maar ook van de massa. Deeltjes met grote massa in één 

voorwerp kunnen bewegen aan een lagere snelheid dan deeltjes met kleine massa in een ander voorwerp, en toch kan de temperatuur van 
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het eerste voorwerp hoger zijn.  

De associatie tussen “hogere temperatuur” is “heftiger bewegen” is het vertrekpunt voor het verklaren van fenomenen als diffusie, het 

bestaan van aggregatietoestanden en fase-overgangen, volumeveranderingen bij temperatuurswijzigingen, en de veranderlijke 

oplosbaarheid bij wijzigende temperatuur. Door een sterk verklarend vermogen toe te kennen aan deze associatie, zal dit idee duidelijk aan 

status winnen bij leerlingen.   

Het continu bewegen van de deeltjes verklaart ook de druk die gassen (en lucht in het bijzonder) uitoefenen. Het begrip druk is vrij lastig, en 

begripsvorming wordt in de eerste graad nog bemoeilijkt doordat het nergens expliciet gedefinieerd wordt. In die zin is het aan te bevelen nog 

niet te spreken over de druk “in een gas of vloeistof”, maar van de druk “uitgeoefend door een gas of een vloeistof op een oppervlak”. Dat is 

gemakkelijk te verklaren vanuit het deeltjesmodel, zonder bijkomende definities.  De deeltjes van een gas bewegen continu, en botsen met 

de wanden van de ruimte waarin ze vastgehouden worden en tegen de objecten in die ruimte. Zo botsen luchtdeeltjes continu tegen ons en 

voorwerpen in de kamer, en oefenen daardoor een “druk” uit. Een demonstratie als de Maagdenburgse halve bollen, of een glas water met 

een bierviltje erboven omdraaien (zie onder vaardigheden…) kan dit spectaculair demonstreren. Let wel op dat hier de nodige afspraken 

worden gemaakt met collega’s uit tweede graad en collega’s aardrijkskunde. Druk wordt expliciet behandeld in de lessen fysica of 

natuurwetenschappen in tweede graad, en luchtdruk komt aan bod in de eerste graad in aardrijkskunde. Door concrete afspraken wat 

wanneer gezien wordt, kan tijd bespaard worden en efficiëntie gewonnen. En als leerlingen driemaal dezelfde demonstraties zien, kan dit vrij 

demotiverend werken…   

Aantrekking versus beweging: de aggregatietoestanden. 

Hoe heftiger de deeltjes bewegen, hoe meer plaats ze gemiddeld innemen. Dit is merkbaar doordat materie uitzet als je de temperatuur 

verhoogt. Combineer je dit met “en elkaar aantrekken als ze zich niet te ver van elkaar bevinden”, dan heb je een verklaring voor de 

aggregatietoestanden van de materie. Hoe groter de gemiddelde afstand tussen de deeltjes, hoe minder sterk ze elkaar aantrekken, tot ze op 

een punt komen waar ze elkaar helemaal niet meer aantrekken. Het verhaal rond aggregatietoestanden is een verhaal van de strijd tussen 

aantrekken en bewegen. Hoe heftiger de beweging, hoe zwakker de aantrekking.  



 

87 

 

  

Het onderscheid tussen de aggregatietoestanden vast, vloeibaar en gas en de onderlinge overgangen is niet altijd even duidelijk. Bij een 

aantal zuivere stoffen is er een duidelijk onderscheid (bv. water). Maar bv. boter is binnen een zeker temperatuursbereik zeker niet vast te 

noemen, maar vloeibaar evenmin. Je kan ook verwijzen naar het pekdruppelexperiment. Ook al lijkt pek, zoals bij een wegbedekking, een 

vaste stof te zijn, langdurige observatie toont aan dat het wel degelijk vloeibaar is. Glas is dan wel een vaste stof, maar heeft geen kristallijne 

structuur3.  

En dan zijn er ook stoffen die bij temperatuursverhogingen heel anders reageren dan de geijkte fase-overgangen. Een ei bv., gaat bij 

temperatuursverhoging van vloeibaar naar vast, maar keert bij afkoeling niet terug naar vloeibaar.  

 

Eigenschappen van materie verklaren met deeltjes.  

Veel materiaaleigenschappen zoals buigzaamheid, elasticiteit, smelt- en stolpunten, elektrische geleiding, oplosbaarheid, … kunnen 

verklaard worden vanuit dit kernidee.  

● Stevigheid hangt samen met hoe sterk de deeltjes elkaar aantrekken. Een grote aantrekkingskracht tussen deeltjes verklaart dat het 

lastig is om materiaal te breken of te vervormen.  

● Ook oplosbaarheid kan op die manier gekaderd worden, al speelt daar de wederzijdse afhankelijkheid mee tussen oplosmiddel en 

opgeloste stof. Het zijn niet enkel de deeltjes van de op te lossen stof die elkaar sterk aantrekken, ook hoe sterk de deeltjes van het 

oplosmiddel eraan trekken speelt mee.  

                                                
3 Sommige bronnen noemen glas een vloeistof, maar dit klopt niet. Zie bv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Glas#Vloeistof_of_vaste_stof . 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glas#Vloeistof_of_vaste_stof
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● Elasticiteit kan verklaard worden door erop te wijzen dat deeltjes elkaar aantrekken als ze niet te ver uit elkaar zitten, maar dat ze 

afstoten als ze te dicht op elkaar zitten. Die twee invloeden (aantrekken en afstoten) zorgen voor een evenwicht. Als je het voorwerp 

induwt, dan worden de deeltjes afgestoten en zal het voorwerp terug zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Als je het uitrekt, dan 

worden de deeltjes terug aangetrokken, en zal het voorwerp eveneens terug zijn oorspronkelijke vorm aannemen.  

● Hoe sterker de deeltjes elkaar aantrekken, hoe meer energie het zal vergen (“hoe heftiger ze zullen moeten bewegen”) om ze uit 

elkaar te halen, dus hoe hoger de temperatuur waarbij het materiaal zal smelten/verdampen.  

● Elektrische geleidbaarheid wordt verklaard door geladen deeltjes die kunnen bewegen doorheen de stof.  

 

Zuivere stoffen en mengsels 

Hoe komt het in sommige stoffen de deeltjes elkaar sterk aantrekken, en in andere niet? Omdat het andere deeltjes zijn! De deeltjes kunnen 

verschillen in grootte, in vorm, in massa, … In eenvoudige modellen kunnen de deeltjes allemaal als bolletjes weergegeven worden, maar 

deze vereenvoudiging schiet dikwijls tekort (meer daarover bij het perspectief “modellen”).  

In een zuivere stof zijn alle deeltjes gelijk. Stoffen die bestaan uit verschillende deeltjes zijn mengsels. Als één van de voorbeelden van 

mengsels kan hierbij lucht aangehaald worden.  

Het idee dat enkel gelijkaardige deeltjes elkaar aantrekken, kan hierbij naar boven komen als misconceptie. In een mengsel interageren de 

deeltjes van elke component met alle andere deeltjes. Indien dit niet het geval is, zal in vele gevallen het mengsel spontaan scheiden (zie bv. 

olie en water).   

 

PERSPECTIEVEN 

 

PATRONEN 

Binnen dit thema kan je op een aantal opmerkelijke patronen de aandacht vestigen.  

Een eerste patroon dat prominent naar voor kan gebracht worden is dat bij veel processen, waarbij materie duidelijke veranderingen 

ondergaat, de hoeveelheid materie (de massa) niet verandert.  

● Bij het stollen van parafine verandert duidelijk het volume, maar de massa blijft gelijk.  
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● Als water bevriest neemt het volume toe, maar de massa blijft gelijk.  

● Als in een ballon CO2 overgaat van vaste toestand naar gas, blijft de massa gelijk.  

 

Een tweede patroon dat op de voorgrond geplaatst kan worden is het gegeven dat heel wat processen sneller gaan als de temperatuur 

verhoogd wordt. Voorbeelden zijn: 

● Suiker lost sneller op in water op hoge temperatuur dan op lage temperatuur 

● Diffusie van inkt gaat aanmerkelijk sneller in water op hoge temperatuur dan op lage temperatuur 

● Stofomzettingen verlopen sneller bij hogere temperatuur. Hier kan de link gelegd worden naar koudbloedige dieren, die effectief eerst 

hun lichaamstemperatuur moeten verhogen vooraleer ze kunnen overgaan tot specifieke activiteiten.   

MODELLEN 

In dit thema plaatst een sterke focus op modellen. De deeltjes zijn te klein om met het blote oog of zelfs met 

optische instrumenten te zien, dus er moet een beroep gedaan worden op modellen om de deeltjes voor te stellen.  

In eerste instantie is het voldoende om de deeltjes voor te stellen als kleine bolletjes. Een dergelijk model is 

krachtig genoeg om een heel aantal fenomenen te begrijpen en te verklaren. Aan de hand van dit model kan de link 

tussen temperatuur en beweging aangebracht worden, kunnen de fasen van de materie 

voorgesteld worden en kan je fase-overgangen beschrijven. Let wel op een aantal valkuilen: 

● Modellen zoals nevenstaande figuur kunnen aanleiding geven tot hardnekkige 

misconcepties. Bekijk bv. de afbeelding van de vloeistof-fase. Daar staat expliciet een 

vloeistofoppervlak getekend. Dit bevestigt (onbedoeld) de misconceptie dat “materie in 

vloeistoffase” wil zeggen dat de deeltjes dan zweven in een “meta-vloeistof” (meestal wordt 

aan water gedacht). Merk ook op dat in de gasfase er aanmerkelijk minder deeltjes 
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getekend staan dan in de vaste en vloeibare fase. Dit bevestigt de misconceptie dat bij verdampen deeltjes “verdwijnen”.  

● Modellen van vaste stoffen waarbij de deeltjes verbonden zijn door staafjes kunnen bij leerlingen het idee vastzetten dat er effectief 

verbindingsstukjes zijn in vaste toestand, die “verbroken” worden bij overgang naar vloeistoffase. Hierop verder redenerend kunnen 

leerlingen dan ook tot de conclusie komen dat materie in vloeibare fase minder plaats inneemt dan in vaste fase, omdat “de staafjes 

er niet meer tussen zitten”. Een misconceptie die nog versterkt kan worden omdat water, de meest voorkomende vloeistof in de 

leefwereld van de leerlingen en als enige uitzondering, effectief minder volume inneemt als vloeistof dan als vaste stof.  

● De interactie tussen de deeltjes (aantrekken als ze niet te ver van elkaar zitten, maar afstoten als ze te 

dicht bij elkaar staan) kan voorgesteld worden door veren tussen de deeltjes, zoals op bovenstaande 

figuur. Dit is een model voor de interactie tussen de deeltjes, en geen structuurmodel. Er zitten niet echt 

veren tussen de deeltjes. Leerlingen worden hierop best expliciet gewezen, zodat ook hier geen  

misconcepties ontstaan. Een andere mogelijke misvatting is dat deze interactie enkel optreedt in vaste 

toestand. Maar ook in vloeistof en gasfase is deze interactie er. Alleen is door de verhoogde thermische 

beweging de situatie veel chaotischer. 

 

Het model waarbij deeltjes worden voorgesteld als allemaal dezelfde bolletjes vraagt vrij snel om uitbreiding. Zo geeft dit model geen 

verklaring voor de verschillende stofeigenschappen, kan je hiermee niet verklaren waarom een ei bij verhoging van temperatuur overgaat van 

vloeibaar naar vast en niet terug vloeibaar wordt bij afkoelen, …  

Het idee dat verschillende stoffen bestaan uit verschillende deeltjes (en dat de verschillende stofeigenschappen 

hierdoor verklaard worden), wordt dan ook best concreet gevisualiseerd door verschillende deeltjesmodellen te 

gebruiken. Deze verschillen kunnen zowel in omvang als kleur zijn, maar het is misschien wel aan te bevelen om 

ook al de verschillen in vorm aan te geven. Zo kunnen waterdeeltjes voorgesteld worden als driehoekjes, 

suikerdeeltjes als zeshoekjes, proteïnen als kleine sliertjes, …  
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Hiermee kan je de verschillende soorten mengsels beschrijven als verzamelingen van verschillende deeltjes. Vanuit een dergelijke 

voorstelling kan je verder opbouwen naar de atomaire structuur van de deeltjes, en kan je eveneens beter aansluiten bij andere thema’s, 

zoals bv. spijsvertering, waar zetmeel dan een combinatie wordt van suikerdeeltjes, en proteïne-linten in kleinere stukken afgebroken kunnen 

worden.  

 SCHAAL EN VERHOUDING 

Hoe groot zijn die deeltjes eigenlijk, waarvan sprake?  

Het lastige aan dit hele onderwerp is het feit dat de deeltjes in kwestie niet zichtbaar zijn met het blote oog, en dit dus voor leerlingen vrij 

abstract blijft. Een mooie illustratie van grootte-orden kan gevonden worden in de flash-animatie “scale of the universe” (htwins.net/scale2/). 

Denkoefeningen als “als deze tennisbal een deeltje van een tennisbal zou zijn, hoe groot zou dan die tennisbal zijn?” zijn zeker aan te 

bevelen om de jongeren een idee te laten krijgen hoe klein die deeltjes nu echt zijn.  
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Indien ze al de cel gezien hebben als bouwsteen van levende wezens, is het ook interessant te bekijken hoe een cel zich verhoudt tot de 

deeltjes waarvan sprake. Een interessant weetje is dat één cel ongeveer evenveel deeltjes bevat, als een menselijk lichaam cellen.  

Een overzicht zoals op onderstaand schema kan zeer nuttig zijn bij de conceptvorming rond grootte-ordes. Let wel op, de getallen zijn 

zodanig groot dat de betekenis verloren kan gaan. Een tennisbal die 1.000.000.000 x groter dan een waterdeeltje, zegt dikwijls weinig. 

Hoeveel is dat, een miljard? Je kan analogieën maken naar meer begrijpbare grootheden (zoals “een miljard seconden, is meer dan 31 

jaar…”). Deze verschillen in grootte-ordes worden dikwijls als moeilijk vatbaar, maar zeer fascinerend ervaren door leerlingen. Het is de 

moeite om hier expliciet bij stil te staan.  
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Fenomenen op macro-schaal verklaren op micro-schaal 

In heel dit thema wordt dit perspectief prominent gehanteerd. Keer op keer gaan we fenomenen die we waarnemen op macro-schaal (met het 

blote oog) verklaren aan de hand van wat er gebeurd met de deeltjes waaruit voorwerpen bestaan (de microschaal): 

 

Macro-schaal Micro-schaal 

Een voorwerp voelt warmer aan De deeltjes bewegen heftiger 

Een voorwerp zet uit als de temperatuur stijgt De deeltjes bewegen heftiger en nemen meer plaats in 

Een gas oefent druk uit De deeltjes botsen tegen de wanden 

Inktdruppel verspreidt zich in water Waterdeeltjes botsen tegen inktdeeltjes 

Verschillende stoffen hebben andere eigenschappen Verschillende stoffen bestaan uit andere deeltjes 

Een stof komt voor in verschillende aggregatietoestanden Hoe heftiger de deeltjes bewegen, hoe verder ze uit elkaar zitten en 

hoe minder sterk ze elkaar aantrekken. 

 

 STROMEN EN BEHOUD 

Het perspectief “stromen en behoud” kan gebruikt worden bij het bekijken van uitzetting en fase-overgangen, Een gekende misconceptie is 

het idee dat als een voorwerp uitzet, “er materie bijkomt”, of dat bij verdampen “materie verloren gaat”. Door een aantal demonstraties kan 

aangetoond worden dat de hoeveelheid materie (het gewicht) niet wijzigt als je het systeem goed afsluit. Behoud van materie is een vrij 

belangrijk inzicht dat centraal staat in bv. chemie. Als de massa toeneemt dan moet er materie van buitenaf zijn gekomen, als de massa 

afneemt is er materie naar elders verplaatst. Dit inzicht heeft geleid tot het begrijpen van bv. verbranding en roesten. Als hiervoor in de eerste 

graad al een stevige basis gelegd kan worden, kan dit het leren in hogere graden alleen maar gemakkelijker maken.  

 

VAARDIGHEDEN 
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ONDERZOEK OPZETTEN EN UITVOEREN 

Het leerplan vermeld expliciet dat leerlingen massa en volume van een vaste stof en een vloeistof moeten kunnen bepalen. Leerlingen 

vertrouwd maken met het gebruik van weegschalen, maatbekers en maatcilinders is hierbij evident, evenals bijbrengen van zin voor 

nauwkeurigheid.  

 

Het is zeker de moeite om stil te staan bij het gebruik en werking van een weegschaal. Want wat meet een weegschaal nu eigenlijk? Massa 

of gewicht? In het stukje rond kernideeën hebben we duidelijk gemaakt dat dit twee verschillende dingen zijn: 

● Massa is de hoeveelheid materie. 

● Gewicht is hoe hard je moet trekken of duwen om iets te ondersteunen of omhoog te houden.  

Met een aantal demonstraties kan je dit onderscheid mooi aantonen. Wat je nodig hebt is een bagageweegschaal zoals in onderstaande 

afbeelding.  
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Hang er een rugzak aan, en hou de balans in eerste instantie mooi stil. Vraag de leerlingen wat ze aflezen op de weegschaal. Deze geeft een 

uitlezing in kg, dus dat is een massa.  

Beweeg de rugzak nu op en neer. De meter verschuift continu. Wijzigt de massa (de hoeveelheid materie) van de rugzak continu? Of moet ik 

er harder/minder hard aan trekken bij op en neer bewegen (het gewicht)? Het moet de leerlingen duidelijk worden dat er geen materie bijkomt 

of afgaat, maar dat een weegschaal wel degelijk de massa van een voorwerp bepaalt op basis van het gewicht. En vermits het gewicht kan 

wijzigen, is het noodzakelijk om een weegschaal te gebruiken zoals het hoort: zonder te bewegen, op een horizontaal oppervlak… Beschik je 

over een personenweegschaal en een lift, dan kan je bekijken hoe de uitlezing wijzigt in rust, als de lift naar boven vertrekt, afremt, … 

Dan kan je nog nuancering aanbrengen. Hang aan bovenvermelde bagageweegschaal een voorwerp dat nat mag worden (bv. een gevulde 

drinkbus). Dompel deze onder in een emmer water en bekijk hoe de meter wijzigt. Is er materie verdwenen? Helemaal niet, maar het water 

duwt de drinkbus omhoog, dus de weegschaal moet minder hard trekken aan de drinkbus (en bijgevolg vermindert het gewicht).  

ARGUMENTEREN 

Dit onderdeel geeft aan leerlingen een opportuniteit om te leren zich correct en genuanceerd uit te drukken. Je kan vooral focussen op 

termen als “veel”, “meer” en “minder”. Als een ijzeren staaf uitzet bij het opwarmen, is er dan “meer” staaf? Is er na stollen “minder” parafine? 

Als CO2 van vast overgaat naar gasvormig in een afgesloten ballon, zie je de blok verkleinen en de ballon groeien. Is er dan “meer” of 

“minder” CO2? 

Een correct gebruik van de termen massa en volume bij argumentatie rond deze verschijnselen kan veel verduidelijken. Je kan doelbewust 

de vage termen gebruiken en de leerlingen zelf de verwarring laten inzien die de dubbelzinnigheid ervan kan veroorzaken.  
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MODELLEN GEBRUIKEN – VERKLARINGEN GEVEN 

Je geeft leerlingen best de nodige ruimte om met de aangereikte deeltjesmodellen redeneringen op te bouwen en deze te testen aan de 

realiteit.  De VOV-werkvorm (Voorspellen-Observeren-Verklaren) is hier uitermate geschikt voor. We geven een opsomming van een aantal 

demonstraties/experimenten die met deze werkvorm gebruikt kunnen worden:  

● Meet de massa van een lege luchtballon. Blaas de ballon vervolgens op, en vraag aan de leerlingen of deze meer, evenveel of minder zal wegen 

dan de lege. Vraag hen duidelijk te verklaren waarom ze dat denken. Bekijk vervolgens het resultaat. Geef leerlingen wiens voorspelling niet 

overeen kwam met het geobserveerde, de gelegenheid om aan te geven waar ze mis waren met hun redenering.  

● Omgekeerd glas. Vul een glas tot bovenaan met water. Plaats er een bierviltje boven. Draai het om glas met bierviltje om zodat het viltje 

onderaan zit. Hou het bierviltje op zijn plaats met je hand. Vraag wat er zal gebeuren als je je hand weghaalt. De meeste leerlingen zullen 

vermoeden dat het bierviltje lost en dat het water uit het glas valt. Alles blijft echter op zijn plaats! Vraag een verklaring gebaseerd op wat ze 

weten van het deeltjesmodel.  

● Waterdamp condenseren op een koud glas. Wat zal er gebeuren aan de buitenkant van een glas water als je er een grote hoeveelheid ijs 

bijvoegt? Observatie toont aan dat er zich waterdruppels op vormen. Vraag aan leerlingen dit te verklaren met behulp van hun kennis van het 

deeltjesmodel. Waar komt dat water vandaan? Waarom vormt het druppels op het oppervlak van het glas?  

● Rond oppervlaktespanning en cohesie. Vul een glas water tot helemaal aan de rand met 

water. Vraag aan leerlingen hoeveel muntstukjes van 2 of van 5 cent ze nog in het glas 

zouden kunnen gooien, zonder dat het overloopt. De meeste leerlingen denken 1 tot 5, 

maar verrassend genoeg zijn dit er nog 10 tot 20 (op voorwaarde dat je ze eerst half in het 

water steekt en dan loslaat). Laat leerlingen het wateroppervlak observeren, en ze kunnen 

vaststellen dat dit helemaal bol staat. Vraag hen dit te verklaren aan de hand van het 

deeltjesmodel. Het heeft te maken met het feit dat deeltjes aan het oppervlak elkaar 

aantrekken, én naar binnen getrokken worden, terwijl deeltjes in de vloeistof naar alle 

kanten worden getrokken. Hier kan je dan op verder bouwen, door hetzelfde te proberen met een water waar een scheutje afwasmiddel in 

gedaan is. Daar is het effect veel kleiner. Hoe zou dat komen?  

Je kan modellen ook gebruiken voor het illustreren van processen waarbij je er niet vanuit mag gaan dat de deeltjes van alle stoffen bolletjes 

zijn. Zo kan je het vast worden van een ei bij opwarming mooi illustreren door als deeltjes (de eiwitten) paperclips te gebruiken.   
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