


Inspiratiemiddag W&T: 

 De wereld van planten 



De wetenschapper of onderzoeker 

Wat kun je allemaal aan planten onderzoeken? 
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Wat kun je allemaal aan planten onderzoeken? 

Plantenziekten 

Bloemontwikkeling Bestuiving 

Voedsel  Groei 
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Waarom bestuderen we planten? 

www.plantcell.org/cgi/doi/10.1105/tpc.109.tt1009 



We kunnen niet zonder planten 

• Planten produceren het    
grootste deel van de zuurstof 
die we inademen 

 

• Planten produceren het 
grootste deel van de energie 
die we als voedsel of brandstof 
gebruiken. 

 

• Planten produceren een 
geweldige hoeveelheid nuttige 
stoffen. 



Waarom bestuderen we planten?  

Om bedreigde planten en 

milieus te beschermen 

 

Om de natuur beter te 

begrijpen 

 

Om beter gebruik te maken 

van planten als grondstof 

en producent van voedsel, 

medicijnen en energie. 
Photo credit: tom donald 

http://www.plantcell.org/site/teachingtools/TTPB1.xhtml 
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Onderzoek aan vruchten 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.jpg


Onderzoek aan vruchten 

Wat zit er eigenlijk in een vrucht en waarom? 

Vruchten zijn heel belangrijk voor mensen, maar zeker 

ook voor de plant zelf. 

Onderzoeken: 

-Heel goed kijken 

-Bedenken wat het zou kunnen zijn. 

-Proefjes doen om dat te testen. 



Onderzoek aan vruchten 

1. Het zaad/de pit: hierin zit de baby van de plant 

 

2. Het vruchtvlees: dit is vaak lekker zoet en bevat veel 

voedingstoffen, zodat dieren de vrucht graag opeten.  

 

3. De schil: Deze beschermt de vrucht tegen uitdroging, bacteriën en 

schimmels (rot worden). 

 

4. Het steeltje: Hiermee zat de vrucht aan de plant vast.  



Wat kun je vinden in een zaadje of pit? 
 

Zaden kunnen er heel verschillend uitzien. Maar 

binnenin zit overal ongeveer hetzelfde. 
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De Avocadopit 

Daarin zit de baby van de plant! 



Wat kun je vinden in een zaadje of pit? 
 

Zaadhuid 

Wortelpuntje 

Stengeltje 

Kiembladen 

of plantenbaby 



De pinda/boon 



Wat kun je vinden in een zaadje of pit? 
 

 Embryo / plantenbaby: 

   Nieuwe plantje 

 

 Kiemblad(en):  

   Blaadjes met reservevoedsel. 

 

 Het endosperm:  

   Voedsel in het zaad. 

 

 De zaadhuid:  

   Beschermt het zaad als dit    

   niet meer in de vrucht zit. 
 



http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20030108_tomaten01/


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.jpg


Verspreiding van de vrucht: 

- Door de wind (bijv. paardenbloem/esdoorn) 
 

- Door de plant zelf (mechanisch, bijv. springzaad/balsemien) 
 

- Door het water (bijv. gele lis) 
 
- Door dieren (eten van fruit/bessen/noten of omdat vruchten    
  aan de vacht blijven haken)  



Mijn onderzoek aan de WUR: 



Onderzoekend leren 

• Zelf dingen onderzoeken aan de hand van een gegeven 

onderzoeksvraag. 

• Als je wilt dat de leerlingen over een bepaald onderwerp 

meer leren. 

 

• Zelf een onderzoeksvraag bedenken en een onderzoekje 

opzetten. 

• Als je de leerlingen wilt laten kennis maken met de 

wetenschap en wilt leren hoe ze dingen zelf kunnen 

onderzoeken. 



Onderzoekend leren 

Zelf een onderzoeksvraag bedenken en een onderzoekje 

opzetten. 

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-
Opleidingen/Wetenschapsknooppunt/Expertise
gebieden/TOOL-Onderzoekend-Leren.htm 



Onderzoekend leren 



Onderzoekend leren 

• Wat is het nut van de schil? 

 (vruchten met en zonder schil laten liggen) 

• Wat zit er in een pit? 

       (openmaken, met vergrootglas/microscoop bekijken, zaaien 

 en een paar dagen later openmaken, etc.) 

• Wat heeft een zaadje nodig om te kunnen kiemen?  

 (water/zand/bepaalde temperatuur) 

• Hoe ver kunnen bepaalde zaden door de wind verspreid worden? 

 (los laten in de wind, hoe ver van de boom liggen ze) 





Waarom hebben planten 
eigenlijk bloemen? 
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Onderzoek zelf een bloem 

Welke onderdelen zitten er aan de bloem? 
 
Waarvoor zijn die onderdelen? Welke functie zouden ze kunnen hebben? 

Kaasjeskruid Sint Janskruid Bolderik 
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De bloem 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080702_bloem01


De bestuiving 



Van bloem tot zaadje 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_cndpclipsb37klapro


Onderzoekend leren 

• Op welke kleur bloemen komen vlinders af? 

• Hoe lang blijft een bloem bloeien? 

• Hoe lang blijft een bij op de bloem zitten? 

• Wat gebeurt er als het stuifmeel op de bloem gekomen is? 

• Komen bijen ook af op een papieren bloem? 

• Waar zit de nectar in de bloem? 

• Welke bloem wordt door welk insect bestoven? 
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Waarom zijn er zo veel 
verschillende bloemen? 



Veldonderzoek: 
Werkblad 

Kaasjeskruid Klaproos 

Bolderik 

Zuring Korenbloem 

Duizendblad Kruldistel Gele kamille 

Margriet 

Witte klaver 



Veldonderzoek: 
Werkblad Wilde bij 

Honingbij 

Hommel 

Zweefvlieg 

Vlinder 
(koolwitje) 
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Veldonderzoek 

Welke insecten zitten op welke bloemen? 

Plant Beestje Aantal 

Kaasjeskruid Hommel 3 

Bij 6 

Zweefvlieg 1 

Vlinder 0 

Vlieg 0 

Duizendblad Hommel 0 

Bij 1 

Zweefvlieg 0 

Vlinder 0 

Vlieg 7 (+ 6 kevertjes) 



Bekijk een mooi filmpje op youtube, waarin allerlei bestuivende dieren 
voorkomen: http://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4 
 

Welke dieren herkennen jullie allemaal? 

http://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4
http://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4


Vliegenorchis: 
 
 
-Lijkt op een zweefvlieg 
 

-Ruikt als een zweefvlieg 
vrouwtje 
 

-Geen nectar 
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De bloemen van de Aronskelk zijn groen 
en er steekt een bruine knots uit. Deze 
knots verspreidt een sterke, 
bedwelmende geur (niet lekker).  
 
 
 
 
 
Kleine vliegjes worden aangetrokken 
door deze geur en kruipen naar binnen. 
Eenmaal binnen vallen ze naar beneden 
in de bloem, waar het lekker warm is 
(soms wel 15 graden warmer dan buiten) 
en ze wat kunnen eten. De vliegjes 
overnachten in de bloem en komen vol 
met stuifmeel te zitten. Daarmee 
verlaten ze ‘s ochtends weer de bloem. 
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http://webapplicaties.wageningenur.nl/onderwijs-
opleidingen/wetenschapsknooppunt/bestuivergame/index.html 
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