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De kleur van  
groente en fruit 
 
Plaats in doorlopende leerlijn  
academische vaardigheden: 
 
Niveau: Gevorderd 
Hoofddoel: Onderdeel C ‘Onderzoeksvaardigheden’ 
Nevendoelen: Onderdeel B ‘Sociale vaardigheden en samenwerken’; 
Onderdeel F ‘Creatieve en ondernemende vaardigheden/professio-
nele vaardigheden’ - Pro-activiteit en besluitvaardigheid. 

 
 

Verantwoording opzet lesactiviteit, algemeen 
 

Het practicum ‘De kleur van groente en fruit is een opdracht die 
wordt gegeven aan leerlingen van 4 vwo om hun kennis over de cel 
en natuurwetenschappelijke methode toe te kunnen passen op een 
context uit hun eigen leefomgeving. Vanuit matrix onderdeel C 
‘Onderzoeksvaardigheden’ worden de elementen toegepast die be-
trekking hebben op een gevorderde vaardigheid: enigermate com-
plex en semi-zelfstandig. Dit practicum voeren leerlingen in 
tweetallen uit in één les, onder begeleiding van de docent en TOA. 
Leerlingen hebben daarna nog tijd om thuis of in de les het practi-
cum uit te werken. 
De activiteit bestaat uit een inleiding en vervolgens een aantal stap-
pen die de onderzoekend leren-cyclus volgen: verkennen van het on-
derwerp, opzetten onderzoek, uitvoeren onderzoek, concluderen, 
presenteren. Bij elke stap wordt aangegeven welk element uit de 
matrix van toepassing is en op welke wijze deze wordt ingezet. 

Verantwoording opzet inleiding 
 

De inleiding is bedoeld om bij leerlingen nieuwsgierigheid te prikkelen 
over dagelijkse zaken. Waarom is een tomaat eigenlijk rood? Hoe 
zit dat op celniveau in elkaar? Zijn paprika’s anders? Hier wordt 
voorkennis geactiveerd en het verband tussen theorie en praktijk  
gelegd.  
Daarnaast geeft de inleiding globale uitleg over wat er van de leer-
ling wordt verwacht.  
 

 
Onderzoek:  
waarom zijn tomaten rood? 
 
Planten kunnen heel uiteenlopende kleuren hebben. De 
groene kleur van bladeren van planten komt door chloro-
plasten. De gele kleur van citroen en de rode kleur van 
een paprika door chromoplasten. Veel blauw-paarse bloem-
kleuren zijn veroorzaakt door kleurstoffen (anthocyanen) 
in het vacuolevocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jullie werken in tweetallen. Verzamel vier verschillende 
gekleurde plantendelen om vier verschillende preparaten 
te maken om dit onderzoek mee uit te voeren. 
 
Materialen: 
n  Verschillende gekleurde plantendelen: bloemen, wortel, 

paprika, tomaat, sinaasappel, rode biet, rode kool. 
Dit staat op de demotafel klaar voor jullie, met daarbij 
de middelen om een preparaat te maken: pincetten en 
scheermesjes 

n  Prepareerset in bakje 
n  Microscoop 
n  Gedestilleerd water 
n  Teken- en schrijfmateriaal 
 
Snijd van alle plantendelen een klein stukje af en wrijf dit 
fijn tussen je vingers. 
 
................................................................................ 
 
Opdracht 1  
Bedenk een passende onderzoeksvraag 
 
................................................................................ 
 
Opdracht 2  
Stel daarna zelf je hypothese op 
 
................................................................................ 
  

Anthocyaan Chromoplasten
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Verantwoording opzet beginsituatie  
(opdracht 1 en 2) 

 
Door leerlingen de vrijheid te geven te kiezen welke plantendelen  
zij willen gebruiken voor dit onderzoek nemen leerlingen de eerste 
stappen naar zelfstandig onderzoek uitvoeren. Eerder hebben zij 
misschien zogeheten ‘kookboekpractica’ uitgevoerd, waarbij stap 
voor stap werd verteld wat zij moesten doen, niet complex, met  
begeleiding (basisniveau van de matrix). Nu neemt de complexiteit 
toe, en wordt er meer creativiteit verwacht. 
De leerling wordt geacht zijn kennis van onderzoek doen toe te  
passen en zelf een onderzoeksvraag op te stellen die voldoet aan de 
criteria (zie Vragenmachientje van het WKRU, te vinden op 
https://www.wetenschapdeklasin.nl/leidraad). Hierna stelt hij zelf 
een hypothese op. Docent en TOA checken deze alvorens de leerling 
het practicum verder uit te laten voeren, en stellen kritische vragen 
n.a.v. de door leerlingen opgestelde onderzoeksvragen, zodat de 
leerling hoofd- en bijzaken gescheiden houdt. 

 
................................................................................ 
 

Opdracht 3  
Maak minimaal 4 preparaten 
 
................................................................................ 
 
Werkwijze per soort preparaat: 
n  Scheur een (bloem)blad zo doormidden, dat in het 

scheurvlak een heel dun vlies ontstaat van één cellaag 
dik. Je kunt op dezelfde manier een preparaat maken 
van een blad van rode kool. 
Knip een gekleurd stukje van het vlies af en maak daar-
van een preparaat in water. 

a Bekijk het preparaat eerst bij 40x vergroting en stel 
daarna enkele cellen scherp bij een vergroting van 
400x. 

b Maak een natuurgetrouwe tekening volgens de teken-
regels van een drietal aan elkaar grenzende cellen.  
Vermeld bij de tekening wat de herkomst is van de kleur. 

n  Snijd met een scheermes een aantal zeer dunne plak-
jes van de winterpeen. Kies het dunste plakje uit en 
maak een preparaat.  
Herhaal a en b voor dit preparaat. 

n  Snijd met een scheermesje een dun stukje af van de 
huid van een paprika. Soms lukt het om de buitenlaag 
er af te trekken. Maak een preparaat. Je kunt op de-
zelfde manier een preparaat maken van de huid van 
een tomaat of sinaasappel. 
Herhaal a en b voor dit preparaat. 

n  Snijd met een scheermesje een dun stukje af van het 
vruchtvlees net onder de schil van een rijpe tomaat, 
paprika of rode biet. Maak een preparaat. 
Herhaal a en b voor dit preparaat. 

 
 
Verantwoording opzet uitvoering practicum  
(opdracht 3) 

 
Nadat de leerlingem een selectie hebben gemaakt van welke  
plantendelen zij willen gebruiken, staat per plantendeel beschreven 
hoe hiervan een preparaat gemaakt kan worden. Dit hebben zij op 
deze manier nog niet eerder gedaan, wel soortgelijke voorbeelden. 
Ook hier zijn docent en TOA aanwezig om leerlingen te helpen als 
een preparaat niet werkbaar is. 
De gedachte hierachter is dat een leerling zichzelf aanleert een  
realistisch en uitvoerbaar Plan van Aanpak te formuleren, met een 
methode- en instrumentkeuze die aansluit bij de onderzoeksvragen. 
De leerling kan dit ook verantwoorden vanuit de hypothese. 
 
 

................................................................................  
 

Opdracht 4  
Beschrijf kort je resultaten. Wat valt je op? 
 
................................................................................ 
 

Opdracht 5  
Discussie: bediscussieer je resultaten 
 
n  Verklaring/interpretatie van gevonden resultaten 
n  Betrouwbaarheid (hoe betrouwbaar/valide is je  

onderzoek, hoe wordt dit beter?) 
 
................................................................................  
 

Opdracht 6  
Conclusie: beantwoord je onderzoeksvraag en  
vergelijk je conclusie met je hypothese 
 
................................................................................ 

 
Verantwoording opzet analyseren en interpreteren 
van de gegevens (opdracht 4, 5 en 6) 

 
Door de leerlingen stapsgewijs door de resultaatsectie te laten 
lopen, worden zij geholpen systematisch om te gaan met hun  
gegevens, de weergave hiervan, en uiteindelijk de bespreking en 
analyse in de wetenschappelijke discussie. Op deze manier is de  
opbouw naar een onderbouwd antwoord op de onderzoeksvraag 
een logisch gevolg van de eerder genomen stappen. Leerlingen  
worden geacht informatie te ordenen op basis van relevantie, samen-
hang en betrouwbaarheid en hier uitspraken over te kunnen doen.
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