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WETENSCHAPPERS IN DE DOP 

 
Met eenvoudige materialen kun je allerlei leuke en interessante proefjes doen en 
de kinderen zo zelf natuurkundige en scheikundige regels laten ontdekken. Vaak 
ontdek je dingen die je van tevoren helemaal niet voor mogelijk had gehouden. 
 

Doel Het doen van allerlei proefjes en experimenten 

Waar Thuis 

Leeftijd 8-12 jaar 

Groepsgrootte 2-6 kinderen, 1 volwassene 

Tijdsduur ± 1½-2 uur, afhankelijk van het aantal proefjes 

Voorbereiding ± 30 minuten 

Benodigdheden - Materialen voor de verschillende proefjes. Dit zijn 
voornamelijk dingen die bijna iedereen wel in huis heeft. 
Bij ieder experiment staat aangegeven wat nodig is. 

 
VOORDAT JE BEGINT 

- Bepaal welke experimenten je de kinderen wilt laten uitvoeren en in welke 
volgorde. En misschien ken je zelf ook nog een paar leuke experimenten. 

 
- Zoek de benodigde materialen voor de desbetreffende experimenten bij 

elkaar. 
 
- Lees de uitleg van de gekozen experimenten door, zodat je weet wat er 

tijdens het experiment gaat gebeuren en waarom. 
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DE EXPERIMENTEN 

Hieronder staan diverse proefjes die je kunt uitvoeren met eenvoudige 
hulpstukken en materialen. 
De begeleider legt uit wat de kinderen moeten doen. Vraag voordat iets 
uitgevoerd moet worden wat de kinderen denken dat er zal gebeuren en waarom, 
maar zeg nog niet meteen of dat inderdaad klopt of niet. De kinderen moeten 
zelf ontdekken wat er daadwerkelijk gebeurt. 
 
Achter de pagina's met de proefjes wordt per experiment een uitleg gegeven. 
 
1. Kan papier droog blijven onder water? 

Wat heb je nodig? 
• vellen papier of krant • glas 
• emmer water  
 
Water maakt nat, dat is een feit.  Kun je dan toch iets onder water stoppen 
zonder dat het nat wordt? 
Maak van een vel papier of een stuk van een krant een prop en gooi die in de 
emmer met water. Wat gebeurt er?  
Probeer nu het volgende eens: maak nog een prop papier en druk dat vast onder 
in het glas. Houd het glas nu ondersteboven en zet het in de emmer met water. 
Let op dat je het glas niet scheef houdt. Wacht een minuut en haal het glas er 
weer uit. En, is het papier nog droog? 
 
2. Muntgeld schoonmaken 

Wat heb je nodig? 
• muntstukken van 5, 10, 20 of 50 

eurocent die niet meer mooi glimmen 
• drie kommetjes (niet van metaal) 

• azijn • zout 
 
Doe 50 ml water in het eerste kommetje 50 ml azijn in het tweede kommetje en 
in het derde kommetje 50 ml azijn en 1 theelepel zout. Doe in elk kommetje een 
paar muntstukken en laat deze minimaal 15 minuten liggen. (Ondertussen kun je 
een ander proefje doen.) Haal ze er dan weer uit en spoel ze onder de kraan 
weer af. Hoe zien de muntjes er nu uit? 
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3. Bewegende rozijnen 

Wat heb je nodig? 
• rozijntjes • drinkglas 
• 7 Up of Sprite met prik  
 
Vul het glas met 7 Up of Sprite. Doe er dan 8-10 rozijntjes bij. Wat zullen de 
rozijntjes doen: zinken of blijven drijven? 
Houd de rozijnen goed in de gaten wanneer ze op de bodem van het glas liggen. 
Wat vormt zich op de rozijntjes? En wat gebeurt er dan? 
 
4. Verborgen boodschap 

Wat heb je nodig? 
• vel papier • citroensap 
• penseeltje • kommetje 
• strijkijzer en strijkplank  
 
Doe wat citroensap in een kommetje en schrijf met het penseeltje een 
boodschap op het papier, bij voorbeeld "Mijn naam is Saskia" of de eerste regel 
van je favoriete liedje. Laat het papier drogen. (Eventueel kun je ondertussen 
een ander proefje doen.) Wanneer het papier droog is, strijk het dan met het 
warme strijkijzer (stand voor katoen). Dit kan het beste door een volwassene 
worden gedaan. Wat gebeurt er met het papier? 
 
5. Kan een paperclip drijven op water? 

Wat heb je nodig: 
• kom gevuld met schoon water • keukenpapier 
• paperclips • potlood 
• afwasmiddel  
 
Wat moet je doen? 
Geef de kom met water en de paperclip aan de kinderen en vraag ze de paperclip 
op het water te leggen om te zien of deze blijft drijven. (De paperclip zal zinken 
hoe vaak je het ook probeert.) 
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Geef dan een stukje keukenpapier (ca. 6x6 cm) aan de kinderen en laat ze dit 
voorzichtig op het water leggen. Daarna mogen de kinderen heel voorzichtig (een 
droge) paperclip op het papiertje leggen. 
Als dit gelukt is, kan met een potlood het keukenpapier voorzichtig naar beneden 
worden geduwd totdat het zinkt. Blijft de paperclip drijven? Nee? Dan gewoon 
nog eens proberen. De paperclip eerst wel weer droog maken. 
 
Als de paperclip drijft, dan een paar druppeltjes afwasmiddel bij het water 
doen. Wat gebeurt er met de paperclip? 
 
6. Krantenproef 
Wat heb je nodig: 
• 1 krant • liniaal van 30 cm 
 
Neem twee pagina's van de krant en leg deze op elkaar uitgevouwen op tafel 
neer. Vouw nu beide pagina's 4x dubbel, zodat je een redelijk klein pakketje 
overhoudt. 
Leg nu de liniaal op tafel en laat deze 10 cm over de rand uitsteken. Leg de 
opgevouwen krant op de tafel (over de liniaal) precies tot aan de rand van de 
tafel. Sla nu met je hand op de liniaal. Wat zal er gebeuren met de krant? 
 
Leg de liniaal weer op tafel met 10 cm over de rand. Neem nog eens twee 
pagina's van de krant, maar dit keer niet vouwen. Leg de pagina's ook nu precies 
tot aan de rand van de tafel over de liniaal. Sla met je hand op de liniaal. Wat zal 
er gebeuren? Hetzelfde als bij de vorige proef of iets anders? 
 
7. Cola en zout 
Wat heb je nodig: 
• 1 drinkglas • cola met prik 
• eetlepel met zout  
 
Vul het glas voor de helft met cola en strooi een eetlepel zout bij de cola en 
wacht af wat er gebeurt. 
Let op: Na dit proefje is de cola niet meer geschikt om op te drinken. 
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8. Kun je in een ballon prikken zonder dat deze kapot knalt? 
Wat heb je nodig: 
• veel ballonnen • lange satéprikkers 
• plakband  
 

Laat ieder kind een ballon opblazen (niet al te groot opblazen, ongeveer 10-12cm) 
en dichtknopen. Geef er dan een satéprikker bij. Vraag of ze door de ballon 
kunnen prikken zonder dat deze kapot knalt. Waar zou je doorheen moeten 
prikken? 
Als het niemand lukt, geef dan voor de volgende ballon de volgende tip: prik eens 
voorzichtig door de navel (het donkere stukje boven op de ballon). Wanneer de 
prikker in de ballon zit, moet hij er ook weer uit. Waar zou je dan doorheen 
moeten prikken? Tip: naast de knoop. 
Een stapje verder: is het ook mogelijk door de zijkant van de ballon te prikken 
zonder dat de ballon kapotknalt? Plak eens een stukje plakband (ongeveer 5 cm 
lang) op de ballon (goed aandrukken) en prik daar doorheen met de satéprikker. 
 
9. Welk ei is gekookt en welk ei is rauw? 

Wat heb je nodig: 
• gekookte eieren • rauwe eieren 
 
Kook één of meer eieren, afhankelijk van de groepsgrootte. 
Merk nu de gekookte eieren en de rauwe eieren, schrijf bijvoorbeeld een A op de 
gekookte eieren en een B op de rauwe eieren. 
De kinderen mogen van tevoren niet weten welke van de eieren gekookt is en 
welke rauw. 
Allereerst mogen de kinderen alleen naar de eieren kijken. Kun je aan de 
buitenkant zien welke rauw is en welke gekookt? Nee toch? 
Dan mogen de kinderen een ei op tafel leggen en ronddraaien. Daarna nog een 
keer hetzelfde doen, maar dan met het andere soort ei. 
Wel verschil is er te zien in de manier waarop de eieren draaien? 
Welk ei zou dan het rauwe ei zijn? 
Herhaal het rondraaien nog een keer, maar nu mogen de kinderen tijdens het 
draaien even een vinger op het ei leggen. 
Welk verschil is te zien tussen beide eieren? Is het al helemaal duidelijk welk ei 
rauw is en welk ei gekookt? 
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10. Kun je mij verstaan? 

Wat heb je nodig: 
• plastic bekertjes • dun touw 
• spijkers • prikpen 
 
Laat een kind ongeveer 3,5 meter van de andere kinderen af staan. Deze mag nu 
iets zachtjes fluisteren naar de anderen. Kunnen die verstaan wat gefluisterd 
wordt? Dat is niet zo eenvoudig, nietwaar? 
 
Dan kan nu de bekertjestelefoon gemaakt worden met de kinderen. 
Prik voorzichtig een gaatje in de onderkant van twee plastic bekertjes. (Gebruik 
eventueel extra bekertjes voor elk tweetal.) 
Neem een stuk touw van ca. 3,5 meter. Steek een uiteinde door het gaatje in het 
bekertje en knoop dit om een spijker. Trek daarna het touw aan totdat de 
spijker tegen de bodem aanzit. Doe hetzelfde met het andere uiteinde. Je hebt 
nu twee bekertje die met elkaar verbonden zijn door middel van het touw. 
 
Geef nu de bekertjes aan een of meerdere tweetallen. De ene mag nu in het 
bekertje iets fluisteren, terwijl de ander met het bekertje aan zijn oor moet 
luisteren. Let op: het touw moet wel strak staan. En, is het nu te verstaan?
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UITLEG 

 
1. Kan papier droog blijven onder water? 

In het glas zit niet alleen een prop papier, maar ook lucht. Lucht is lichter dan 
water (oftewel de dichtheid van lucht is kleiner dan de dichtheid van water) en 
in het water wil de lucht dan ook omhoog gaan. Maar omdat het glas 
ondersteboven in de emmer is gezet, kan de lucht niet omhoog het glas uit. Het 
water in de emmer kan niet in het glas komen, omdat dat al vol is met papier en 
lucht. 
 
2. Muntgeld schoonmaken 

Munten van 5, 10, 20 en 50 eurocent hebben een laagje koper. Dit koperlaagje 
reageert met zuurstof die in de lucht zit, waardoor op het muntje een donker 
laagje koperoxide ontstaat. Koperoxide kan worden opgelost in een zure stof en 
dat is azijn. Het toegevoegde zout aan azijn heeft een versnellend effect. 
 
3. Bewegende rozijnen 

In frisdrank zoals 7 Up of Sprite zit koolzuurgas (CO2). Wanneer het is 
ingeschonken in een glas begint het koolzuurgas te verdampen en dan zie je 
allemaal gasbelletjes (de prik). Deze belletjes hechten zich ook aan de rozijnen 
in het glas. Rozijnen zijn redelijk licht en kunnen wanneer zich er voldoende 
gasbelletjes aan hebben gevormd mee naar boven worden genomen. Eenmaal 
boven aan het oppervlak laten de gasbelletjes los, waardoor de rozijnen weer 
zinken. En dan begint het weer van voren af aan. 
 
4. Verborgen boodschap 

Citroensap is een organische stof die bij verhitting met het strijkijzer 
'verbrandt'. De citroensap wordt door de hitte omgezet in koolstof, waardoor 
de boodschap donker en leesbaar wordt. 
 
5. Kan een paperclip drijven op water? 

Dit experiment heeft te maken met de zogenaamde oppervlaktespanning. Dit 
houdt in dat er aan het wateroppervlak een soort vliesje ligt dat gevormd wordt 
door watermoleculen (hele kleine waterdeeltjes) die elkaar aantrekken. Het vlies 
is niet stevig genoeg om een zwaar voorwerp te dragen. Een paperclip is 
zwaarder dan water en zal dus zinken als je hem op het water legt, omdat het 
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vlies kapot gaat. Maar als je voorzichtig een stukje keukenpapier op het water 
legt kun je daarop wel dingen leggen die zwaarder zijn dan water. En als je 
vervolgens het keukenpapier voorzichtig wegduwt, komt er geen extra druk op 
het vlies, zodat het vlies heel blijft. De paperclip lijkt te drijven, maar eigenlijk 
is dat niet zo. Het is de oppervlaktespanning die de paperclip ondersteunt. 
Voorwerpen die lichter zijn dan water, zoals een kurk, die drijven wel echt. 
 
Wanneer wat afwasmiddel in het water wordt gedaan gaat het tussen de 
watermoleculen zitten, waardoor de onderlinge aantrekkingskracht minder 
wordt. De oppervlaktespanning (het vlies) vermindert daardoor en kan wat op het 
water lag niet meer ondersteunen, zodat het alsnog zinkt. 
 
6. Krantenproef 
Van belang bij deze proef is de luchtdruk: de lucht drukt op de krant. De 
luchtdruk drukt ongeveer met een kracht van 1 kilo per vierkante centimeter. 
Hoe groter dus de krant, hoe meer vierkante centimeters en hoe groter de 
totale druk op de krant. 
Bij de eerste proef, waar de krant klein gevouwen is, gaat de krant omhoog, 
omdat de kracht van de slag op de liniaal groter is dan de luchtdruk. Bij de 
tweede proef is de krant groot en is de luchtdruk daarop enorm (de Contact is 
uitgevouwen bijv. 43 x 63 cm = 2709 vierkante cm, zodat de totale luchtdruk op 
de krant 2709 kilo is.) 
De lucht drukt harder op de krant dan de slag met de liniaal en de krant blijft 
dan ook liggen of scheurt. 
 
7. Cola met zout 

In cola zit koolzuurgas (CO2). Wanneer het is ingeschonken in een glas begint 
het koolzuurgas te verdampen en dan zie je allemaal gasbelletjes (de prik). Deze 
belletjes hechten zich ook aan de kleine zoutkorrels in het glas. En dat zijn er 
heel veel. Het schuim dat je ziet zijn eigenlijk allemaal gasbelletjes. 
 
8. Kun je in een ballon prikken zonder dat deze kapot knalt? 
Wanneer een ballon wordt opgeblazen stijgt de luchtdruk aan de binnenzijde, 
waardoor de ballon uitrekt. Hierdoor komt er van binnenuit spanning op de ballon 
te staan. Bij de navel en de knoop is een ballon minder uitgerekt dan in het 
midden van de ballon oftewel daar is de spanning kleiner. Prik je in het midden 
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van een ballon dan maak je daarmee een klein gaatje in de ballon dat direct 
scheurt vanwege de grote spanning die erop staat. De lucht vanuit de ballon gaat 
met grote snelheid naar buiten en botst met een KNAL tegen de lucht buiten de 
ballon. 
Prik je voorzichtig in de navel, dan wordt het gaatje afgesloten of er ontstaat 
slechts een piepklein scheurtje, zodat de ballon langzaam leeg loopt en niet 
knalt. 
 
Als je een stukje plakband ergens midden op de ballon plakt kun je er wel met 
een prikker doorheen prikken zonder dat de ballon kapot knalt. De plakband 
voorkomt namelijk dat het gaatje in de ballon kan uitscheuren. 
 
9. Welk ei is gekookt en welk ei is rauw? 

Wanneer je de schaal van een rauw ei stuk maakt, dan zie je dat het binnenste 
(eigeel en eiwit) redelijk vloeibaar is. Wanneer je het met je vingers zou willen 
pakken, dan lukt dat niet, het glijdt zo tussen je vingers door. 
Tijdens het koken van een ei verandert de structuur van het binnenste: die 
wordt stevig en gaat vastzitten aan de eierschaal. 
 
Wanneer je een gekookt ei draait, dan bewegen het binnenste en de eierschaal 
tegelijkertijd, omdat het binnenste vastzit aan de eierschaal, Bij een rauw ei 
bewegen het binnenste en de eierschaal niet precies gelijkertijd. Hierdoor 
draait het rauwe ei minder soepel en langzamer dan een gekookt ei. 
 
Als je tijdens het draaien van een gekookt ei er even je vinger op legt, dan zal 
het ei vrijwel meteen stoppen. Het rauwe ei draait nog wel even door als je dit 
doet. Dit komt omdat bij het rauwe ei het zachte binnenste blijft draaien als je 
de buitenkant even aanraakt. Door het draaien van het binnenste komt ook de 
eierschaal weer in beweging. 
 
10. Kun je mij verstaan? 

Een geluidsbron, zoals een stem, veroorzaakt trillingen in de lucht die zich als 
geluidsgolven door de lucht bewegen. Wanneer het geluid het trommelvlies in het 
oor van iemand bereikt, kan het worden gehoord. Tijdens het voortbewegen door 
de lucht vermindert de waarneembaarheid van het geluid. Dus hoe verder je weg 
staat van de geluidsbron, hoe minder duidelijk je het zult horen. Daarom is 
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gefluister vanaf een grotere afstand niet goed te horen.  Dat je het gefluister 
wel kunt verstaan door de bekertjes komt doordat het geluid zich via het touw 
beter voortbeweegt dan door de lucht. 
Hoe werkt nu de bekertjestelefoon? Je stem veroorzaakt geluidstrillingen die 
worden doorgegeven aan het bekertje. Het bekertje geeft deze trillingen door 
aan het touw en het touw geeft vervolgens de trillingen weer door aan het 
andere bekertje, zodat degene die luistert het kan horen. 


