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 Het begrip warmte en temperatuur onderscheiden en de temperatuur in verband brengen met het deeltjesmodel van de materie 

 Het warmtetransport door geleiding, stroming en straling vaststellen en in concrete voorbeelden herkennen en beschrijven 

 Illustreren hoe organismen zich kunnen beschermen tegen hoge en lage temperaturen 

 Het deeltjesmodel in verband brengen met faseovergangen.  

 De warmte-uitwisseling tijdens de faseovergang beschrijven.  

 De uitzetting van een vaste stof, een vloeistof en een gas verklaren steunend op het deeltjesmodel en met voorbeelden illustreren 
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IDEEËN 

Leerlingen hebben dikwijls een intuïtief begrip van “koud” en “warm”, gelinkt aan het concept temperatuur. Een voorwerp heeft een lage temperatuur 
als het “koud” aanvoelt, en omgekeerd, een hoge temperatuur als het “warm” aanvoelt.  
“Warmte” wordt gezien als de eigenschap van een voorwerp. Een “warm” voorwerp heeft “veel warmte”, een “koud” voorwerp weinig.  
Dikwijls wordt ook “koude “ gezien als een eigenschap. Een voorwerp op lage temperatuur “geeft dan veel koude af”.  
Warmte wordt dikwijls ook gezien als een soort “stof” die in materie zit, en tussen de deeltjes in kan “vloeien”.  
 
Rond uitzetting heersen ook dikwijls heel verschillende ideeën. Leerlingen denken dat de deeltjes zelf toenemen in volume, dat voorwerpen uitzetten 
omdat er “warmte tussen de deeltjes komt te zitten”, of dat het de “materie is tussen de deeltjes” die zal uitzetten.  
 
Bij faseovergangen blijkt het idee dat de aard van de deeltjes verandert zeer hardnekkig. Velen hebben het idee dat water bij koken omgezet wordt in 
waterstofgas en zuurstofgas, of dat de massa van de deeltjes wijzigt bij overgang van fase (waarbij gasdeeltjes “lichter” zijn dan deeltjes in vloeistoffase of 



in vaste fase).  
 
Rond de aanpassingen van dieren aan de omgeving heersen ook de nodige misconcepties, die al behandeld zijn in het deel rond ecosystemen.   

KERNIDEEËN  

 

Materie bestaat uit deeltjes 
In de leerplandoelstellingen binnen dit thema wordt expliciet verwezen naar het deeltjesmodel. Het is evident dat in dit thema dit kernidee dan ook een 
vrij centrale plaats krijgt. Het sluit zodanig sterk aan bij het thema “eigenschappen van materie”, dat je zou kunnen overwegen om beide thema’s te 
integreren tot één geheel. We zouden dit zelfs sterk durven aanraden. Door dit als één geheel te behandelen, versterk je het begrip en de samenhang van 
deze toch wel vrij belangrijke thema’s.  Zo kan je beter mogelijke misconcepties aanpakken waardoor leerlingen minder moeilijkheden zullen ondervinden 
bij verdere verdieping van deze thema’s in de tweede en de derde graad.  
 
Zoals al aangehaald in het thema “materie”, luidt het volledige kernidee: 
 

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. 

 
De continue beweging van de deeltjes is gerelateerd aan de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe heftiger de deeltjes bewegen. Hoe heftiger de 
deeltjes bewegen, des te meer plaats ze innemen. Omdat door het heftiger bewegen de deeltjes meer volume innemen, zullen voorwerpen uitzetten 
naarmate hun temperatuur stijgt. Dit geldt ook voor vloeistoffen en gassen, zoals met eenvoudige proeven kan aangetoond worden.  
 

 Het deeltjesmodel geeft ook een verklaring voor de fasen van de materie. Doordat de deeltjes meer plaats innemen, vergroot hun onderlinge 
afstand. Deze afstand bepaalt hoe sterk de deeltjes elkaar aantrekken. Naarmate ze zich verder uit elkaar bevinden, zal hun onderlinge 
aantrekkingskracht afnemen, en zal de samenhang (de cohesie) van de stof verminderen. In vaste fase is die samenhang groot, en zitten de 
deeltjes dicht op elkaar. De positie van de deeltjes zal niet wijzigen, ze vormen een vrij geordende structuur.   

 Bij de overgang van vast naar vloeibaar bewegen de deeltjes zodanig heftig dat de geordende structuur doorbroken wordt, en dat de deeltjes 
door elkaar kunnen bewegen.  

 In vloeibare fase is de samenhang nog vrij groot, maar de deeltjes bewegen heftiger en zijn in staat om langs elkaar door te bewegen. Hun 
relatieve posities wijzigen continu, de structuur is chaotisch.  

 Bij overgang van vloeibaar naar gasvormig is de beweging zodanig heftig en vergroot de onderlinge afstand zodanig dat de onderlinge aantrekking 



tussen de deeltjes zo goed als verdwijnt. Deeltjes kunnen loskomen vanuit de vloeistof en naar de gasfase overgaan.   

 In de gasfase bewegen de deeltjes zodanig heftig dat hun onderlinge afstand vrij groot is. Zo groot dat er amper nog interactie optreedt. Deeltjes 
vliegen kriskras door elkaar, zonder noemenswaardige interactie.   

 
 
Bij de overgang van vloeibaar naar gasvormig is het belangrijk om duidelijk het verschil aan te geven tussen koken en verdampen. In beide gevallen gaan 
deeltjes over van de vloeistoffase naar de gasfase, maar toch zijn er duidelijke verschillen: 

 Verdampen gebeurt  bij elke temperatuur, maar alleen aan het oppervlak van de vloeistof. Sommige deeltjes aan het oppervlak bewegen heftig 
genoeg om aan de aantrekkingskracht van de andere deeltjes te ontsnappen en naar de gasfase over te gaan. Doordat de meest energetische 
deeltjes ontsnappen, zal de bewegingsenergie van de overgebleven deeltjes gemiddeld gezien afnemen. Dit kunnen we macroscopisch 
waarnemen doordat de temperatuur van de vloeistof zal dalen.  

 Koken gebeurt bij een specifieke temperatuur (afhankelijk van de externe druk) en in heel de vloeistof. Tijdens het koken beginnen deeltjes 
doorheen de vloeistof zodanig heftig te bewegen en wordt de onderlinge afstand zo groot, dat de samenhang wegvalt. Er worden gasbellen 
gevormd doorheen heel de vloeistof.  

 

Bij elk proces wordt energie omgezet 
Warm of koud?  
Hoe “warm” of hoe “koud” is een voorwerp? Hier heersen heel wat misconcepties rond, die allemaal terug te voeren zijn tot een verwarring tussen de 
begrippen warmte  en temperatuur.  
Een eerste stap is duidelijk maken dat hoe “warm” of hoe “koud” een voorwerp aanvoelt, geen betrouwbare indicator is voor de temperatuur. Dat wordt 
sterk geïllustreerd in onderstaand filmpje, en verder uitgewerkt onder “vaardigheden”.  
https://www.youtube.com/watch?v=vqDbMEdLiCs 

https://www.youtube.com/watch?v=vqDbMEdLiCs


Hoe “warm” of “koud” een voorwerp aanvoelt heeft alles te maken met de mate waarmee het energie opneemt of afgeeft. Een boek voelt warmer aan 
dan een metalen plaat (ook al hebben ze dezelfde temperatuur), omdat een metalen plaat veel sneller energie uit jouw hand opneemt dan hetboek.  
Er is een overdracht van energie tussen jouw hand en het voorwerp dat je vasthoudt. Deze overdracht vindt plaats omdat de temperatuur van jouw hand 
hoger is dan de temperatuur van het voorwerp dat je vasthoudt. Sommige voorwerpen, zoals de metalen moersleutel hieronder, nemen snel veel energie 
op. Zij voelen koud aan. Andere voorwerpen zoals de houten steel van de hamer, nemen aan een veel trager tempo energie op. Zij voelen minder koud 
aan. Op onderstaande figuren geeft de rode pijl de energie-overdracht weer.  

 
Het omgekeerde geldt eveneens. Hoe slagen sommige mensen erin te lopen over kolen? De temperatuur van de kolen is meer dan 500°C! Daar is niks 
magisch aan. Kolen geven energie af aan een laag tempo. Als je het contact met de kolen relatief kort houdt (erover wandelen, niet blijven staan), nemen 
je voeten weinig energie op. Mocht je over ijzer op 500°C wandelen, dan heb je wel een probleem. Ijzer geeft zeer snel veel energie af, wat tot serieuze 
brandwonden kan leiden.  
Eens duidelijk dat “temperatuur” niet noodzakelijk gelinkt is aan “warm” of “koud”, kan het onderscheid tussen “warmte” en “temperatuur” vastgelegd 
worden.  

 Temperatuur is de maat voor hoe heftig de deeltjes bewegen.  

 Warmte is energie die overgedragen wordt tussen voorwerpen op verschillende temperatuur.  
Warmte is ook iets anders dan thermische energie.  

 Thermische energie is een eigenschap van een specifiek voorwerp.  

 Warmte is energie die overgedragen wordt tussen twee voorwerpen. 
Als leerkracht kan je vragen aan je leerlingen om consequent de juiste termen te gebruiken: 

 Een voorwerp is niet “warmer”, maar heeft een “hogere temperatuur”.  

 Een voorwerp wordt niet “kouder”, maar de “temperatuur daalt”.  
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 Een voorwerp “neemt geen koude op”, maar “staat warmte af”. In dezelfde context: de “koude komt niet  binnen”, maar er wordt “warmte 
afgestaan aan de omgeving”.   

En hoe gebeurt dat juist, die warmteoverdracht?  
Overdracht van warmte is overdracht van energie tussen twee voorwerpen op verschillende temperatuur. Door naar die essentie terug te grijpen kunnen 
de verschillende mechanismen van warmtetransport gemakkelijk geïdentificeerd worden: 

 Door geleiding. Dit gebeurt in materie, maar is er geen verplaatsing van materie. Sommige materialen geleiden goed, andere veel minder. Een 
verklaring hiervoor kan gegeven worden vanuit het deeltjesmodel. De overdracht gebeurt doordat deeltjes heftiger gaan trillen en hierbij botsen 
op naburige deeltjes. Deze beginnen daardoor ook heftiger te trillen, en botsen weer tegen naburige deeltjes, enz… 

 Door stroming. Dit gebeurt in materie, en hierbij wordt materie verplaatst (stroming). Deze vorm komt vooral voor in vloeistoffen en gassen. Door 
het opnemen van warmte gaan deeltjes heftiger bewegen en nemen hierdoor meer volume in. Het deel van het gas/vloeistof dat de warmte 
heeft opgenomen zal hierdoor stijgen en vervangen worden door gas/vloeistof dat nog geen warmte heeft opgenomen. Het opgestegen deel zal 
weer afkoelen en naar beneden gaan. Hierdoor ontstaat een continue circulatie waardoor warmte doorheen het gas/vloeistof verspreid wordt. 
Dit principe vormt de basis van de centrale verwarmingsinstallatie in huis. Zowel de circulatie van water doorheen de radiatoren, als de circulatie 
van de door de radiatoren opgewarmde lucht is hierop gebaseerd.  Hoe het komt dat het gas/vloeistof op hogere temperatuur zal stijgen, kan in 
de eerste graad niet expliciet behandeld worden, omdat dit inzicht in drukverschillen en opwaartse stuwkracht verondersteld. Er kan wel op 
gewezen worden dat het niet de warmte is die stijgt (zoals dikwijls veralgemeend wordt), maar het gas/vloeistof dat de warmte heeft 
opgenomen. Interessant in die context is ook dat het mechanisme van stroming niet werkt in een gewichtloze omgeving 
(http://phys.org/news/2015-05-astronaut-body-temperature-space.html), wat één van de redenen is waarom je astronauten in het ISS meestal in 
korte broek ziet rondzweven.  

 Door straling (je kan hiervoor terugkoppelen naar het gedeelte rond energie en straling).  Voor deze vorm van warmteoverdracht is geen materie 
nodig. Denk maar aan de zon. De zon draagt heel wat energie over aan de aarde, maar tussen de zon en de aarde zit geen materie. Elk voorwerp 
waarvan de deeltjes in beweging zijn stuurt straling uit. Hoe heftiger de deeltjes, hoe energetischer de stralen. Voorwerpen op 
kamertemperatuur sturen IR-straling uit. De ruimte zelf stuurt microgolfstraling uit die overeenkomt met een temperatuur van ongeveer -269°C. 
Vanaf ongeveer 1000°C gaan voorwerpen donkerrood gloeien, wat overgaat naar oranje, geel en blauw naarmate temperaturen oplopen tot 
10.000 °C. Het is door te kijken naar de kleur van sterren dat astronomen de temperatuur van die sterren kunnen bepalen, ook al zijn ze lichtjaren 
ver.  
De uitgestuurde straling kan geabsorbeerd worden door andere voorwerpen, waardoor er energie-overdracht gebeurt. Zowel voorwerpen op 
hoge als op lage temperatuur sturen straling uit en absorberen straling. Echter, het voorwerp op de hoogste temperatuur zal meer energie 
uitstralen dan het absorbeert, en het voorwerp op lage temperatuur zal meer absorberen dan het uitstraalt. Netto is er dus energie-overdracht 
van het voorwerp op hoge temperatuur naar het voorwerp op lage temperatuur.    

 
Wil je dat leerlingen de link kunnen leggen naar technische toepassingen en fenomenen in de natuur, dan moet je ze inzicht geven in de factoren die 
invloed hebben op hoe snel warmte wordt overgedragen. Het tempo van warmte-overdracht is van veel factoren afhankelijk: 
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 Het temperatuursverschil: hoe groter het temperatuursverschil tussen de twee voorwerpen, hoe sneller warmte zal overgedragen worden.  

 Het contactoppervlak: hoe groter dit oppervlak, hoe sneller warmte zal overgedragen worden.  

 Het materiaal: is dit een goede geleider of juist niet, kan er convectie optreden, wordt straling goed geabsorbeerd of juist gereflecteerd?  
 
De warmte die opgenomen(of afgestaan) wordt veroorzaakt een temperatuurstijging (of daling). Maar voor eenzelfde hoeveelheid warmte kan deze 
temperatuurstijging sterk verschillen van voorwerp tot voorwerp. Dit hangt af van de warmtecapaciteit van het voorwerp, die bepaald wordt door de 
cohesie en de massa. Dit is leerstof die behandeld wordt in de tweede graad, maar je kan dat zeker al vermelden als er vragen komen in die richting.  
 

Warmte en faseovergangen 
Hoe zit dat nu bij faseovergangen? Het is leerlingen vrij duidelijk dat je om water te koken en aan de kook te houden, je het water best op een brandend 
vuurtje houdt. Dit zouden leerlingen kunnen verklaren als “om in die gasfase te komen, moeten deeltjes steeds heftiger gaan bewegen, dus je hebt 
continu energie nodig”.  Als je het temperatuursverloop van een zuivere stof echter bekijkt, zie je dat de temperatuur tijdens een faseovergang constant 
blijft. Het lijkt er dus op dat deeltjes wel in de gasfase overgaan, maar dat ze daarbij niet heftiger gaan bewegen! Deze bewegingsenergie is echter niet de 
enige bijdrage aan de thermische energie. Ook de interactie tussen de deeltjes speelt een rol. Hier geldt de vuistregel: hoe groter de onderlinge afstand, 
des te meer thermische energie. Je kan dit vergelijken met hoogte-energie: hoe verder een voorwerp van het aardoppervlak, hoe meer energie. Dit 
verklaart waarom bv. stoom op 100°C meer thermische energie bevat dan eenzelfde hoeveelheid vloeibaar water op 100°C. Bij stoom (water in gasfase) is 
de gemiddelde afstand tussen de deeltjes groter dan bij vloeibaar water. Dus ook al bewegen ze even heftig, de thermische energie van de stoom zal 
hoger zijn.  

En hoe zien we dat allemaal in de natuur?  
Er zijn heel wat fenomenen in de natuur waar we de principes van warmtetransport kunnen observeren. Heel wat 
organismen hebben specifieke aanpassingen die hen in staat stellen om in omgevingen te leven met extreem hoge 
of lage temperaturen.  

 Als je temperatuur wat teveel stijgt, wordt je rood. Dit komt omdat er meer bloed naar de oppervlakte 
komt, om via stroming warmte uit het binnenste van je lichaam naar buiten toe af te voeren.  

 Daarnaast begin je ook te zweten. Het zweet verdampt door warmte van je lichaam op te nemen, 
waardoor dit afkoelt.  

 Als de omgeving aan de frisse kant is, krijg je “kippenvel” waardoor de haren op je lichaam gaan 
rechtstaan. Hierdoor wordt convectie aan je huid afgeremd, en zal je minder snel warmte afstaan aan de 
omgeving.  

 Een dikke vacht zorgt eveneens voor verminderde convectie aan de huid.  

 Vet is een slechte warmtegeleider. In koude streken hebben dieren dikwijls een grotere vetlaag, wat hen 
extra beschermt tegen warmteverlies.  
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 Kamelen en dromedarissen hebben er echter alle belang bij dat hun lichaamswarmte vlot wordt afgevoerd, en 
hebben hun vetreserve in bulten, en niet verspreid over het hele lichaam. Hierdoor kan aan de oppervlakte 
van hun lichaam voldoende convectie en radiatie plaatsvinden, zodat ze overtollige lichaamswarmte snel 
kunnen afvoeren.  

 Soorten in koudere streken zijn overwegend groter dan vergelijkbare soorten in regionen met hogere 
gemiddelde temperaturen. IJsberen zijn bv. aanmerkelijk groter dan hun neven in meer zuidelijke regionen. 
Hoe groter een organisme, hoe kleiner de verhouding oppervlakte/volume. Door deze kleinere verhouding 
zullen grotere organismen relatief gezien minder snel warmte verliezen, wat best handig is in polaire 
omgevingen.  

 Dit verminderen van de oppervlakte/volume verhouding zien we ook als dieren zich oprollen tot een balletje bij 
het slapen.  

 Hagedissen in de woestijn lopen zeer snel over hete zandvlaktes (soms zelfs op hun achterpoten) om de 
contacttijd en het contactoppervlak tussen henzelf en het zand zo klein mogelijk te maken en zo de 
warmteoverdracht te minimaliseren.  

 Leeuwen liggen dikwijls op rotsen, omdat dit relatief goede geleiders zijn en lichaamswarmte kunnen afvoeren.  

 Japanse honingbijen gebruiken hun lichaamswarmte om zich te beschermen tegen horzels. Verschijnt er een 
horzel bij hun nest, dan vormen ze met honderden een balletje rondom. Door hun vleugelbewegingen voeren ze 
hun eigen lichaamswarmte richting de horzel, waardoor deze op den duur bezwijkt.  

 

PERSPECTIEVEN 

 

Patronen 
Een duidelijk patroon dat leerlingen in dit onderdeel leren herkennen is dat warmte spontaan van voorwerpen op hoge temperatuur naar voorwerpen op 
lage temperatuur zal overgaan. Deze overdracht zorgt ervoor dat de temperatuur van het ene voorwerp zal dalen, en van het andere zal stijgen. De 
overdracht stopt als de temperatuur van beide voorwerpen gelijk is. Spontane warmteoverdracht zal dus temperatuurverschillen wegwerken.  



 
 
Een tweede patroon waar je leerlingen op kan wijzen, zie je bij faseovergangen. Of er bij een faseovergang warmte wordt opgenomen of afgestaan, hangt 
af van de mate van samenhang van begin- en eindfase.  

 Bij een overgang naar een fase met grotere samenhang, wordt er warmte afgegeven aan de omgeving. Op dit principe berust bv. de werking van 
een condensatie-ketel: door de waterdamp uit de rookgassen te laten condenseren, geven deze warmte af aan de ketel, wat gebruikt wordt bij 
verwarming.  

 Bij een overgang naar een fase met minder sterke samenhang, wordt er warmte opgenomen. Hierdoor krijg je het koud als je uit de douche stapt, 
want het verdampende water neemt warmte op uit je lichaam.  

 
Een derde patroon dat in dit deel duidelijk wordt, is dat organismen zich aanpassen aan hun omgeving om de lichaamstemperatuur te regelen of op peil 
te houden. Dit kan zowel door gedrag, als door aanpassingen aan het lichaam. Organismen zullen bij hoge omgevingstemperatuur de overdracht van 
warmte van hun lichaam naar de omgeving zo efficiënt mogelijk proberen maken, terwijl ze bij lage omgevingstemperatuur de overdracht van warmte 
zoveel mogelijk zullen proberen beperken.  
Er zijn uitzonderingen op dit patroon: bij extreem hoge omgevingstemperaturen zoals in de woestijn zie je ook wel dat organismen de overdracht van 
warmte trachten te beperken, maar dan niet van hun lichaam naar de omgeving maar omgekeerd: als de omgevingstemperatuur hoger is dan de 
lichaamstemperatuur zal er warmte van de omgeving naar het lichaam toe worden overgebracht, wat tot oververhitting kan leiden.  

Modellen 
Een pijl is een eenvoudig model om aan te geven tussen welke objecten er een warmteoverdracht plaatsvindt. De dikte van de pijl kan aangeven hoe 
groot de warmteoverdracht is. De pijl is gericht van het voorwerp dat warmte afgeeft naar het voorwerp dat warmte opneemt.  
Temperatuurverschillen kunnen eventueel aangeduid worden met kleuren (rood voor voorwerp op hoogste temperatuur, blauw voor lagere 
temperatuur). Zie de figuur hierboven bij “patronen”.  
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temperatuur

WARMTE
Lage 

temperatuur



 

Structuur en functie 
Dit perspectief kan centraal gezet worden bij het bekijken van de aanpassingen van dieren aan omgevingen met hoge en lage temperatuur. Hoe je dit 
perspectief kan gebruiken om te bekijken hoe dieren aangepast zijn aan de omgeving is al uitgebreid besproken bij het thema rond ecosystemen., In dit 
thema kan je meer specifiek gaan kijken hoe de structuur van dierenlichamen is aangepast om in meer of mindere mate de  functie van warmte-transport 
te vervullen. Koppel steeds terug naar één van de gekende mechanismen van warmteoverdracht: 

 Straling: kleur van huid/vacht/… , optimaliseren van verhouding oppervlakte/volume 

 Convectie: stroming van bloed naar oppervlakte, rechtstaan van haren om convectie tegen te gaan, … 

 Conductie: gaan liggen op stenen, … 

Oorzaken   
Wat veroorzaakt een spontane warmteoverdracht? In essentie is dit een temperatuurverschil tussen twee voorwerpen. Zo gauw één voorwerp  een 
hogere temperatuur heeft dan een ander, kan er een warmteoverdracht plaatsvinden. Die warmteoverdracht kan alleen plaatsvinden, als de warmte kan 
getransporteerd worden via één (of meer) van de mechanismen voor warmtetransport (convectie, conductie, radiatie). Schematisch wordt dit: 
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Beide voorwaarden zijn noodzakelijk om tot een effectief spontane warmteoverdracht te komen.  

 Stromen en behoud 
Warmte is energie die overgedragen wordt van één voorwerp naar een ander. Dat dit kan opgevat worden als een “stroom” van energie is evident.  

VAARDIGHEDEN 

 

Argumenteren 
Rond dit thema kan je werken met concept cartoons. Een zeer mooie in dit kader is bv.  

 
Laat leerlingen discussiëren en een standpunt innemen. Het voordeel van werken met concept cartoons is dat leerlingen in eerste instantie niet gevraagd 
wordt om zélf een standpunt te formuleren, maar kunnen nadenken en argumenteren over standpunten van anderen (de cartoonfiguren). Ze kunnen 
argumenten pro en contra geven en afwegen, en gebaseerd op hun ideeën een hypothese formuleren. Deze hypothese kan dan getoetst worden door 
een experiment (zie hieronder). 
Aan de hand van de data (het bewijsmateriaal) uit het experiment kan dan weer geargumenteerd worden of hun hypothese juist was of net niet, en welke 
van hun ideeën in vraag gesteld kunnen worden.  



Onderzoek plannen en uitvoeren 
Aansluitend bij de discussie over de sneeuwman en de jas, kan je een experiment opzetten om geformuleerde hypothesen te testen. Ideaal daarvoor zijn 
een aantal proefbuisjes die je omwikkeld met verschillend materiaal (krantenpapier, katoen, wol, isolatiemateriaal) en dan vult met ijsschilfers. Door 
gedurende een zekere tijd elke 30 s de temperatuur te meten kan je in kaart brengen in welk proefbuisje de temperatuur het snelst stijgt. Een dergelijke 
eenvoudige proef is ideaal om een aantal basisvaardigheden rond het plannen en uitvoeren van onderzoek bij te brengen. Zo leren ze: 

 Een duidelijk onderzoeksplan opzetten 

 Welke variabelen constant gehouden worden (zelfde diameter proefbuisjes, even grote massa ijs in alle buisjes, …), welke je gecontroleerd laat 
variëren (isolatie rond proefbuisjes) en wat je meet (de temperatuur).  

 Je kan verschillende groepjes hetzelfde laten testen en wijzen op belang van reproduceerbaarheid.  

Data analyseren en interpreteren 
Uit een experiment waarbij de snelheid waarmee de temperatuur wijzigt wordt gemeten, zoals hierboven beschreven, kunnen leerlingen heel wat leren 
rond gegevens voorstellen in grafieken en hoe deze te interpreteren. Een belangrijke conclusie is bv. dat de stof waarbij de temperatuur het minst stijgt, 
de grootste isolerende waarde heeft. Deze omgekeerde correlatie (hoe groter A, hoe kleiner B) is iets waar expliciet op gewezen moet worden. Dit is voor 
veel leerlingen in eerste instantie vrij lastig. Meestal maken zij een lineaire correlatie: hoe groter A, hoe groter B.  
 
Een experiment dat expliciet vermeld staat in de leerplannen is het opstellen van een smelt- of stolcurve.  
Deze oefening is relevant, omdat de constante temperatuur tijdens een faseovergang voor vele leerlingen enigszins verrassend zal zijn.  
Dit experiment kan ook gebruikt worden als oefening om data voor te stellen in een grafiek, al willen we toch wel enige kanttekeningen plaatsen.  

 Om een bruikbare grafiek te verkrijgen, zijn zeker een 20-tal meetpunten noodzakelijk. Indien leerlingen nog geen ervaring hebben met 
eenvoudiger grafieken wordt dit direct een vrij complexe opgave, zeker als alle meetpunten handmatig op bv. mm-papier moeten aangeduid 
worden.  

 Het is niet altijd even evident om een constant temperatuursverloop te verkrijgen tijdens een faseovergang. Dit vraagt de nodige experimentele 
expertise. Indien leerlingen zelf deze proef uitvoeren, kan het zijn dat zij door onnauwkeurigheden niet het gewenste resultaat verkrijgen, en dat 
de gewenste conclusies moeilijk getrokken kunnen worden.  

 Om zowel tijd te sparen als enigszins verzekerd te zijn van bruikbare data, is het aan te raden om deze proef zelf uit te voeren met behulp van een 
temperatuursensor en data-log software. Dit geeft direct een illustratieve curve.  



Modellen gebruiken – verklaringen geven 
In dit thema worden ook een aantal fenomenen besproken waar het gebruik van modellen (met name het deeltjesmodel) noodzakelijk is om 
geobserveerde fenomenen te kunnen verklaren. Uitzetting van voorwerpen als de temperatuur verhoogd wordt is er zeker zo een van, maar ook 
convectie en conductie en energieopname of afstaan bij faseovergangen kunnen allemaal verklaard worden door gebruik te maken van het 
deeltjesmodel.  
Het belang van dit model en het verklarend potentieel ervan kan je keer op keer benadrukken, zodat leerlingen hun eigen intuïtieve mentale modellen 
langzaam maar zeker kunnen vervangen door de wetenschappelijke ideeën. 

 


