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Onze infodag kan jammer genoeg niet in levende lijve doorgaan. Daarom hebben wij voor 

het vak STEM een onderzoekje uitgeschreven dat je ook gemakkelijk thuis kan uitvoeren. 

Print het bundeltje af en ga samen met onze leerlingen op onderzoek.  

 

STEM is niet alleen onderzoeken, maar ook ontwerpen. Dit proefje geeft jullie al een beeld 

over hoe wij te werk gaan op het Sint-Michielscollege. 

 

Veel plezier en hopelijk tot snel! 

 

 

Onderzoeksvraag 

Uit welke kleuren bestaat de zwarte inkt van een viltstift? 

 

 

Info:  

Jullie weten dat als je bepaalde kleuren wil verkrijgen, je 

hoofdkleuren moeten mengen met elkaar. Hiernaast zie je zo 

enkele voorbeelden.  

In dit onderzoek gaan we op zoek naar het antwoord op onze 

onderzoeksvraag:  

“Uit welke kleuren bestaat de zwarte inkt van een viltstift?” 

  

f Onderzoeksvraag 
 

N Hypothese 
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We vragen je om een hypothese te noteren. Dit is een antwoord op de onderzoeksvraag. Je 

formuleert hier wat JIJ denkt dat het antwoord zal zijn. Het is niet belangrijk of dit 

uiteindelijk ook het juiste antwoord is. Het is wel belangrijk dat je er al eens over nadenkt. 

Hypothese (vul aan) 

De zwarte inkt van een viltstift bestaat uit de kleuren: ……………… 

…………………………………………………………………………….. 

We kozen voor een experiment met materiaal en gereedschap dat thuis voorhanden zou 

kunnen zijn. 

Materiaal en gereedschap 

Materiaal Gereedschap 

• Koffiefilter  

(of theefilter of eventueel filtreerpapier) 
• Schaar  

• Water  
• Breed doorzichtig drinkglas  

(of hoge doorzichtige pot) 

• Zwarte stift(en) (wateroplosbaar)  
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Materiaal en gereedschap 

Verzamel het materiaal en gereedschap uit de vorige kader. 

 Bekijk het filmpje van het proefje van STEM op de website. 

Stappenplan 

1. Knip de koffiefilter zo dat de breedte net in het drinkglas past. 

2. Teken op de filter een bol op 1 cm van de onderkant met een zwarte stift. 

• (Als je meerdere stiften wil onderzoeken, dan plaats je ze ver genoeg uit elkaar, 

maar wel op dezelfde horizontale lijn.) 

3. Vul het glas met 0,5 cm water. 

4. Het papier wordt aan de bovenzijde omgeplooid en om de rand van het glas 

gehangen. Zorg er voor dat het papier net het water raakt, maar dat de stippen boven 

het waterniveau blijven. 

5. Wacht 15 minuten af en noteer je waarnemigen bij resultaten. 

 

Proefopstelling  

 

 

 

 

 

  

¡ Uitvoeren  
 

Info: 

Deze scheidingsmethode wordt 

chromatografie genoemd en is één 

van de oudste. 

Hij berust op het verschil in 

oplosbaarheid en absorptie. 
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Noteer de kleuren die je van onder naar boven ziet verschijnen. 

Stift 1: ………………………………………………………… 

Stift 2: ………………………………………………………… 

Stift 3: ………………………………………………………… 

 

 

 

Wat is het besluit van het onderzoek?  

Uit welke kleuren bestaat de inkt van een zwarte viltstift? 

…………………………………………………………………………….. 

Indien je dit onderzocht:  

Zijn de kleuren bij elke zwarte viltstift hetzelfde? 

…………………………………………………………………………….. 

Klopte jouw hypothese? Verklaar. 

…………………………………………………………………………….. 

Ü Resultaten 
 

Ò Reflectie 
 


