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EXPERIMENT VWO: TUINKERS BIJ LICHT EN DONKER 

 
 
De komende 7 dagen ga je in een eigen experiment onderzoeken onder welke 
omstandigheden tuinkerszaadjes het beste groeien. 
 
Wat ga je onderzoeken? 
Ik ga onderzoeken of de tuinkerszaadjes het beste groeien in het licht of in het donker. 
 
Wat veronderstel jij? 
Wat denk ik vooraf aan de proef wat het antwoord is op deze vraag? 
 
Wat heb je nodig? 

- 2 schoteltjes 
- Watten 
- 20 tuinkerszaadjes 
- Water 

 
 
Wat ga je doen? 
Op beide schoteltjes leg ik een dun laagje watten en daarop 10 zaadjes. De watten maak ik 
vochtig (niet téveel water). Ik zorg vervolgens dat elke dag de watten een beetje vochtig 
blijven. Eén schoteltje plaats ik in het licht, het andere schoteltje op een donkere plaats. Ik 
zorg dat op beide plaatsen de andere omstandigheden zo gelijk mogelijk blijven.  
 
Gedurende zeven dagen noteer ik elke dag de lengte (neem het gemiddelde van 5 plantjes) 
en de kleur van de plantjes. Ook maak ik op dag 7 twee natuurgetrouwe tekeningen (volgens 
de tekenregels) van een plantje uit het donker en een plantje uit het licht. Hiervoor haal ik het 
plantje van de watten af, zodat ik ook het wortelstelsel kant tekenen. 
 
Wat neem ik waar? 
…… 
 
Welke conclusie kan ik trekken? 
….. 
 
 
 
 
 
Na afloop van je experiment verwerk je je resultaten in tabellen en in een lijndiagram. Hier 
trek je vervolgens je conclusie uit. Is je onderzoeksvraag beantwoord? Klopt je 
veronderstelling? 
 
Gebruik voor de uitwerking van je verslag pagina 21 van je theorieboek. Verwerk de 
volgende onderdelen in deze volgorde in je verslag:  
 

- Titel 
- De onderzoeksvraag 
- Je veronderstelling 
- Werkplan (werkwijze, materialenlijst en tijdsplanning) 
- Resultaten (tabellen, grafieken en tekeningen) 
- Conclusie 
- Extra vragen 

 



Biologiepagina.nl 

 

Het verslag (telt 1x mee) moet je inleveren op …………………………  
Let op: te laat inleveren betekent puntaftrek! ( -1 per dag) 
 
Verwerk ook deze extra vragen in je verslag: 
 

1) Wat is tuinkers precies voor een plantje? Zoek extra achtergrondinformatie over de 
tuinkers en schrijf dit in eigen woorden op. 

2) Waarom is het belangrijk dat bij deze proef de andere omstandigheden zo gelijk 
mogelijk blijven? (op het licht en donker na dan) 

3) Heb je een verklaring voor de uitkomst van je proef? 
4) Bij een proef is het ook belangrijk dat je achteraf bedenkt wat verkeerd gegaan is in je 

proef of wat beter had gekund. Wat zou jij de volgende keer anders doen in je proef 
om betere resultaten te krijgen? 

 
 
 
Normering 
 

Titelblad  1 pnt 

Onderzoeksvraag, 
veronderstelling en werkplan 

 2 pnt 

Resultaten 
Tabellen 
Grafieken  
Tekeningen 

 Totaal 6  pnt 
 2 pnt 
 2 pnt 
 2 pnt 

Conclusie  2 pnt 

Extra vragen 
- vraag 1 t/m 4 

 Totaal 3 pnt 
  

Verzorging  1 pnt 

Totaal 15 punten 

 


