
De keukenprofessor.. !
De leerlingen van de onderbouw gaan op een leuke en toegankelijke wijze 
voorspellen, observeren, conclusies trekken en verklaren.  !
Er worden zes verschillende vloeistoffen ingevroren. !
De leerlingen gaan voorspellen wat er gebeurt als je verschillende 
vloeistoffen invriest en proberen aan de hand van observaties conclusies 
te trekken over het vriespunt van verschillende vloeistoffen en hoe het 
komt dat de ene vloeistof sneller bevroren is dan de ander. !
Benodigdheden: !
• een ijsblokjesvorm of een ijsjesvorm 
• diepvries 
• timer  
• water 
• azijn 
• olie 
• siroop 
• (koffie)melk 
• chocoladesaus !
Er kan natuurlijk afgeweken worden van de keuzes van de 
vloeistoffen, mits er maar een verschil blijft in viscositeit. !
Verloop: !

1.Verzamel de materialen; !
2.Vul de vormen met de zes verschillende vloeistoffen; !
3.Vraag de leerlingen om een voorspelling te doen:  !

• wat zal er met de vloeistoffen gebeuren als ze de vriezer in gaan? 
• zullen ze allemaal bevriezen of niet? 
• welke bevriest het eerste en welke als laatste? !

4.Stop de vloeistoffen in de vriezer en kijk 
met intervallen naar de vloeistoffen (per 
30 minuten). Kijk vervolgens als laatste 
keer de volgende dag in de vriezer. 

5.Laat de leerlingen elke keer observeren en 
vertellen wat ze zien: komt hun observatie 
nog overeen met hun voorspellingen? Waarom 
wel/waarom niet? 

6.Laat de leerlingen eindconclusies trekken 
na de laatste observatie en vraag om 
verklaringen voor wat ze uiteindelijk 
zien. !

Verklaring en uitleg: !
Na drie uur zijn alle vloeistoffen bevroren behalve de chocoladesaus. De volgende dag zal de 
chocoladesaus nog steeds niet bevroren zijn, maar ziet er wel wat dikker en stroperiger uit. Water en azijn 



zijn de eerste vloeistoffen die bevriezen, iets later gevolgd door koffiemelk. Siroop en olie volgen daarna, 
maar wel met belletjes erin.  	
!
De conclusie die getrokken kan worden is: hoe dikker de vloeistof, 
hoe moeilijker deze bevriest. Dit kan voor de leerlingen eenvoudig 
verklaard worden door het feit dat de koude lucht er meer moeite 
voor moet doen alle delen van de vloeistof te bereiken. Hoe dunner 
de vloeistof hoe eenvoudiger is het om een andere vorm aan te 
nemen en dus hoe makkelijker de koude lucht erbij kan.	
!
Als afsluiting van deze activiteit kan de leerlingen verteld worden 
dat wetenschap niet alleen iets is voor mensen in witte jassen in een laboratorium, maar dat je zelfs in je 
eigen keuken op een leuke manier met wetenschap bezig kunt zijn.	
!
Veel plezier!	



