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Wat moet je onderzoeksplan bevatten? Hieronder staan negen onderdelen 

beschreven met uitleg en vragen die in je onderzoeksplan terug moeten komen. 

  

1. Gegevens van de onderzoekers 

 Namen onderzoekers 

 Naam school  

 Plaats school 

 Klas  

 Onderzoeksgroep 

 

2. Inleiding 

Beschrijf in de inleiding de volgende elementen: 

 Wat is de probleemstelling waar jullie aan gaan werken? Wat willen jullie te weten komen? 

 Welke materialen en welke plekken in de natuur gaan jullie met de klas onderzoeken? 

 Welk materiaal en plek in de natuur onderzoekt jullie onderzoeksgroep? 

 

3. Onderzoeksvraag 

Stel je onderzoeksvraag op. Wees zo specifiek mogelijk en probeer alle onderdelen van jullie 

onderzoeksplan hierin te vatten. Bekijk ook eerst de andere onderdelen die in je onderzoekplan 

moeten komen en de vragen die daar bij staan. Door heen en weer te gaan tussen de onderdelen 

krijg je elk onderdeel steeds duidelijker. 

Voorbeeld: Wat wordt waargenomen aan biodegradatie van een sinaasappelschil, in de vorm van 

verandering in eigenschappen, als deze begraven is in tuinaarde en is blootgesteld aan het weer voor 

een periode van 12 weken? 

 

Help Avantium - Onderzoek naar biodegradatie  

Richtlijnen voor een onderzoeksplan 



2 

4. Hypothese 

Zoek informatie op over biodegradatie in het algemeen en informatie over het materiaal dat jullie gaan 

onderzoeken.  

Geef antwoord op de volgende vragen: 

 Wat denken/verwachten jullie dat er met dit materiaal gebeurt op deze plek in de natuur?  

 Wat denken jullie gedurende de metingen waar te nemen aan afbraak van dit materiaal?  

 Wat verwachten jullie dat er na twaalf weken gebeurd is? Wat denken jullie dan waar te nemen? 

 Denken jullie dat er verschil is in biodegradatie in vergelijking met de materialen en de 

natuurplekken die door andere onderzoeksgroepen in de klas onderzocht worden? En zo ja, welke 

verschillen denken jullie te zien? 

 

5. Experimentopzet 

Denk na over de opzet van je experiment om de biodegradatie van jouw materiaal in de tijd volgen en 

te analyseren. Hou daarbij steeds je hypothese voor ogen: hoe kun je deze toetsen (accepteren of 

verwerpen)?  

Richtlijnen vanuit Avantium: 

 Zet het experiment vijf keer in, met hetzelfde materiaal op dezelfde plek (dit geeft het beste 

gemiddelde resultaat).  

 Meet tenminste twaalf weken. 

Geef antwoord op de volgende vragen:  

 Op welke manier ga je de plek in de natuur nabootsen?   

 Op welke manier plaats je jouw materiaal in deze plek?  

 Waarom doe je dat zo? Geef onderbouwing. 

 

6. Benodigdheden 

Maak een lijst van benodigdheden. Wat heb je nodig voor de uitvoering van je experimenten? 

7. Meetopstelling 

Beschrijf en/of teken je opstelling. 
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8. Meetprotocol  

Voor het meten van de biodegradatie van het materiaal heeft Avantium de volgende richtlijnen 

opgesteld. 

8a. Voorbereiding experiment 

Noteer onderstaande gegevens over het materiaal en de omgeving in het excelbestand. 

Materiaal 

 Beschrijf alle eigenschappen van de materialen:  

1. Waarvan is dit materiaal gemaakt (indien van toepassing: welk soort kunststof)? 

2. Wat is het product (bijv. aardappelzak)? 

3. Hoe ziet het materiaal eruit (bijv. kleur, doorzichtig, wit)? 

4. Structuur van het materiaal (bijv. zacht, knapperig of hard)? 

5. Uit welke supermarkt komt het materiaal? 

6. Andere eigenschappen? 

 Neem foto’s van het materiaal voordat je aan het experiment begint.  

 Snijd nauwkeurige stukken van het materiaal (bijv. 5x5 of 10x10cm) 

 Weeg de stukken materiaal (als er een nauwkeurige balans beschikbaar is). Je kunt ook 20 of 30 

stuks wegen en het gemiddelde gewicht bepalen. 

Plek in de natuur/omgeving 

 Beschrijf de eigenschappen van de omgeving waarin je jouw materiaal geplaatst hebt.  

1. Wat voor grond of water gebruik je? Als je buitenwater gebruikt, neem dan ook wat van de bodem 

mee.  

2. Waar komt dit vandaan? Bijv. tuinaarde uit het tuincentrum, uit je tuin in XX stad, van het strand in 

XX, in het bos in XX, water uit sloot in XX dorp enz. 

3. Waar bestaat het uit (zand, aarde, water, wat staat op de verpakking?)? 

4. Wat voor structuur heeft het (bijv. vezels, bolletjes? En hoe is de aarde opgebouwd: luchtig, open, 

dicht als klei…)? 

5. Andere eigenschappen? 

 Hoeveel gebruik je van het omgevingsmateriaal (in gram of mL)? 

 In wat voor bak plaats je het materiaal? 

8b. Metingen uitvoeren 

 Je zet het experiment vijf keer in, met hetzelfde materiaal op dezelfde plek. Dit geeft het beste 

gemiddelde resultaat.  

 Meet minstens twaalf weken. 

 Kijk niet vaker dan en keer per week naar het materiaal. Als je vijf keer hetzelfde materiaal naast 

elkaar hebt staan, hoef je niet iedere keer naar alle vijf te kijken.  
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 Maak aantekeningen van veranderingen en foto’s van het materiaal dat je waarneemt. Noteer 

deze in het excelbestand. 

 Beschrijf ook de verschillende (weers)omstandigheden die zich voordoen tijdens de meetperiode.  

 Maak elke week foto's! 

 Weeg aan het einde van het experiment het materiaal opnieuw nadat je het hebt schoon gemaakt 

en gedroogd (als dat nog mogelijk is). 

 

9. Resultaten vastleggen en inleveren 

 Leg je waarnemingen vast in het excelbestand en door middel van foto’s. Het excelbestand krijg je 

van je docent. 

 Lever je resultaten na afronding van je onderzoek in bij Avantium via 

www.avantium.com/scholenonderzoekbiodegradatie  

 

http://www.avantium.com/scholenonderzoekbiodegradatie

