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UITDAGING

ONDERZOEK DE 

KLEUREN DIE IN EEN 

ZEEPBEL TE ZIEN 

ZIJN

In 2017 is het feest in de 
wereld van de kunst, want 
de kunstbeweging De Stijl 
bestaat 100 jaar. Dit wordt 
gevierd bij allerlei musea 
met de titel ‘Mondrian to 
Dutch Design’. De Stijl was 
een vernieuwende kunst-
stroming met kunstenaars 
die een betere en moderne 
samenleving wilden maken. 
Door gebruik van primaire 
kleuren, abstracte vormen-
taal, horizontale en verti-
cale lijnen ontwierpen ze 
naast schilderijen, meubels, 
huizen en zelfs hele steden. 
Eén van de belangrijkste 
schilders van De Stijl was 
de Nederlander Piet Mon-
driaan. De schilderijen van 
Mondriaan zijn gemakkelijk 
te herkennen; hij gebruikte 
namelijk alleen streepjes, 
lijnen en kleurvlakken. Dit 
wordt abstracte kunst 

INLEIDING

genoemd, in tegenstelling 
tot concrete afbeeldingen 
weet je niet meteen wat het 
voorstelt. 
Mondriaan was gek op de 
kleuren rood, blauw en geel. 
Deze drie kleuren worden 
ook wel primaire kleuren 
genoemd, omdat je door ze 
te mengen alle andere kleu-
ren kunt maken. Hebben je 
leerlingen wel eens goed 
naar een zeepbel gekeken? 
Uit welke kleuren is de bel 
opgebouwd? In deze uitda-
ging doen leerlingen onder-
zoek naar de kleuren die 
in een zeepbel te zien zijn. 
De leerlingen doorlopen 
hiermee de stappen van het 
onderzoekend leren. 

IN HET KORT

Verwonderen: Introduceer het 
thema De Stijl en Mondriaan. 
De leerlingen bestuderen een 
aantal werken van de schilder 
en bespreken de kleuren. 

Verkennen: Waar hebben de 
leerlingen wel eens, behalve in 
een regenboog, de kleuren van 
een regenboog gezien? Leer-
lingen discussiëren hierover in 
groepjes. 

Onderzoek opzetten: De leer-
lingen bespreken wat de beste 
samenstelling voor een grote 
zeepbel zou kunnen zijn. Vervol-
gens ontwerpen de leerlingen in 
groepjes van twee een opstel-
ling om een bel te maken en te 
observeren.

Onderzoek uitvoeren: De leer-
lingen doen onderzoek naar de 
beste samenstelling voor een 
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en laat je niets wijsmaken

• Zaklampjes
• Stevig karton
• Prisma’s 
• Cd’s 
• Papier
• Camera 

HANDIGE  
MATERIALEN 
 
•  Water
• Verschillende soorten afwas 
 middel
• Lauw water 
• Glycerine
• Behangplakselpoeder 
• Satéstokjes
• Wol of katoen
• Plastic bekers en bakjes
• IJzerdraad

SLEUTELWOORDEN 

De Stijl: Nederlandse kunstbe-
weging opgericht in 1917. Kun-
stenaars aangesloten bij deze 
beweging wilden een radicale 
hervorming van de kunst, die 
gelijk opging met de technische, 
wetenschappelijke en sociale 
veranderingen in de wereld.

Piet Mondriaan: Nederlandse 
kunstschilder die vooral bekend 
werd door zijn schilderijen met 
streepjes, lijnen en gebruik van 
primaire kleuren

Licht: straling die we met onze 
ogen kunnen zien

Kleur: eigenschap van licht die 
we kunnen zien

Zeepvlies: dun laagje zeepsop, 
soms in de vorm van een bel

VOORBEREIDEN 
 
DUUR: 30 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door 
en verzamel de materialen 
voor deze uitdaging. Bekijk de 
volgende aflevering van Het 
Klokhuis: 
http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-maakt-geschiede-
nis-de-stijl/#q=mondriaan 

DOELSTELLINGEN
De leerlingen:

• onderzoeken hoe je het  
 beste een zeepbel maakt

• onderzoeken hoe je het  
 beste een werkzame  
 bellenblazer houder maakt 

• ontwerpen een opstelling  
 voor het maken van een  
 grote zeepbel 

• ontdekken dat een bel niet  
 kleurloos is

• oefenen met observeren  
 en het beschrijven van hun  
 observaties

• formuleren een hypothese  
 om hun observaties te  
 verklaren 

grote zeepbel en bouwen hun 
opstelling. Daarna observeren 
ze hun bellen. Wat zien ze? Blijft 
de bel altijd dezelfde kleur? 

Concluderen: De leerlingen 
trekken conclusies op basis 
van de resultaten die ze hebben 
gevonden. 

Presenteren: De leerlingen 
presenteren hun bevindingen 
aan hun klasgenoten.

Reflectie: terugkaatsing van het 
licht

Observeren: nauwkeurig bekij-
ken

Verklaren: een reden bedenken 
waarom iets zo is 
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LESVERLOOP
VERWONDEREN

DUUR: 20 MINUTEN – 
KLASSIKAAL 

Introduceer het thema Mondri-
aan. De volgende tekst kan on-
dersteunend zijn aan je verhaal. 

Piet Mondriaan leefde van 
1872 tot 1944 en is tot op 
de dag van vandaag een van 
de beroemdste Nederlandse 
kunstenaars. Hij leefde in de 
tijd van de Eerste Wereldoor-
log, een zware en donkere tijd 
in Nederland, ook al deden wij 
niet mee aan de oorlog. Het 
tijdschrift en de kunstbeweging 
De Stijl wilde het leven van de 
mensen wat lichter en fijner 
maken. Piet Mondriaan was een 
van de kunstenaars van De Stijl. 
Zijn schilderijen zijn opvallend 
en herkenbaar: streepjes, lijnen 
en kleurvlakken. Dat was in het 
begin van zijn carrière wel an-
ders. De volgende video geeft 
aan op welke manier zijn werken 
veranderden:
 https://www.youtube.com/
watch?v=-d-zrbFiZQg. 

Laat achtereenvolgens de 
volgende werken van Mondriaan 
zien: De rode boom, De grijze 
boom, Bloeiende appelboom en 
Pier en oceaan. De afbeeldin-
gen van deze schilderijen kun 
je via Google vinden. Bespreek 
vragen als: wat zie je? Zie je 
overeenkomsten tussen de 
werken? Wat maakt zijn schil-
derijen zo bijzonder? En op 
welke manier maakt Mondriaan 
gebruik van kleuren? Waarom 
werkte Mondriaan op een ge-
geven moment alleen nog maar 
met primaire kleuren? Zoom in 
op kleuren. Bespreek licht en 
regenbogen met de leerlingen.

Bekijk eventueel (een deel) van 
de video van Het Klokhuis over 
De Stijl: 
http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-maakt-geschiede-
nis-de-stijl/#q=mondriaan 

VERKENNEN  

DUUR: 10 MINUTEN – 
GROEPJES VAN VIER –  
LEERKRACHT ALS COACH 

Waar hebben de leerlingen wel 
eens, behalve in de regenboog, 
de kleuren van een regenboog 

gezien? Wat is er nodig om een 
regenboog te maken? Laat om 
de discussie op gang te brengen 
de groepjes een cd en prisma 
bekijken. Wat zien ze? Vraag of 
ze nog andere manieren kennen 
om een regenboog te maken. 
Je ziet de kleuren van een 
regenboog ook soms in een plas 
water waar een beetje olie in is 
gelekt. Bespreek de bevindingen 
klassikaal. 

Tip: Professor Robbert Dijkgraaf 
legt in DWDD University van al-
les uit over licht. Bekijk eventueel 
een deel van de aflevering met 
de leerlingen.  

ONDERZOEK 
OPZETTEN 
  
DUUR: 15 MINUTEN – 
TWEETALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

De leerlingen bespreken wat 
de beste samenstelling voor 
een grote zeepbel zou kunnen 
zijn. Neem je Dreft, een eigen 
merk of glycerine? Doe je er een 
schepje suiker bij? Of misschien 
behangplakselpoeder? Laat de 
leerlingen een aantal hypothe-
sen formuleren. 
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Vervolgens ontwerpen de 
leerlingen in groepjes van twee 
een opstelling (een stevige 
houder) om een bel te maken 
en te observeren. Dat mag een 
ronde bel zijn, maar het mag 
ook een plat zeepvlies zijn. Het 
is juist makkelijker om de bel te 
observeren als die niet door de 
lucht zweeft! Laat de tweetallen 
hun ontwerp eerst tekenen.  
Vervolgens wisselen ze hun 
tekeningen uit met een ander 
tweetal en  geven ze elkaar 
feedback. 

ONDERZOEK 
UITVOEREN 

DUUR: 30 MINUTEN –  
TWEETALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH
 
De leerlingen toetsen hun hy-
potheses. Welke samenstelling 
zorgt voor de grootste zeepbel? 

Vervolgens bouwen ze hun 
opstelling. Als leerkracht coach 
je de leerlingen. Kunnen de 
leerlingen hun opstelling ver-
beteren? Daag de leerlingen uit 
om hun opstelling te verbete-
ren. Tot slot observeren ze hun 
zeepbel: welke kleuren zien ze? 
Blijven de kleuren hetzelfde of 
veranderen ze? Gebeurt er iets 
vlak voordat de bel knapt? Leer-
lingen noteren hun bevindingen. 
Ze kunnen een zaklamp gebrui-
ken om de bel beter te bekijken.

PRESENTEREN 

DUUR: 15 MINUTEN –  
KLASSIKAAL 

De leerlingen presenteren hun 
werk aan hun klasgenoten. Hier-
bij bespreken ze: 

• het onderzoeksproces 
 (hypothese, uitvoering van  
 onderzoek etc.) 
• hun ontwerp om een bel te  
 maken 
• waar waren ze blij mee? 
• waar waren ze minder 
 tevreden mee? 
• hun observaties 

CONCLUDEREN 

DUUR: 15 MINUTEN –  
TWEETALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

Welke conclusies kunnen de 
leerlingen trekken uit het on-

derzoek dat ze gedaan hebben 
naar de samenstelling van het 
zeepsop? 

Vervolgens presenteren de leer-
lingen hun opstelling. Waarom 
hebben ze op deze manier hun 
opstelling gebouwd? En tot slot 
geven de leerlingen antwoord 
op de vragen uit de fase Onder-
zoek uitvoeren. 

• getrokken conclusies op  
 basis van observaties 
• wat hebben de leerlingen  
 ontdekt wat ze nog niet 
 wisten? 

ACHTERGROND-
INFORMATIE
DE STIJL: KUNST-
STROMING

De Stijl wilde de grootste stijl 
aller tijden zijn. De kunstenaars 
die ertoe behoorden waren heel 
idealistisch en streefden naar 
een betere wereld. De kunste-
naars van De Stijl wilden hun 
kunst niet alleen toegankelijk 
maken voor de rijke maar ook 
voor de ‘gewone’ mensen. Door 
middel van kunst liet men zien 
wat er in de maatschappij nog 
niet bereikt was: orde! Ze sloten 
willekeur uit, gingen voor orde, 
harmonie en de perfecte balans. 
Mensen  hoefden in een schil-
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derij niet gelijk de betekenis te 
zien, maar moesten  aangezet 
worden er over na te denken. 
De kunstenaars probeerden na-
tionale en internationale aanslui-
ting te vinden bij andere kunste-
naars door een tijdschrift uit te 
geven. Dankzij dit tijdschrift  en 
de brede verspreiding ervan is 
uiteindelijk de kunststroming De 
Stijl ontstaan. 

(Bron: wikikids)

KLEUREN

Kleur is een eigenschap van 
licht die wordt bepaald door de 
verschillende golflengtes waar-
uit dat licht is samengesteld. 
Het licht geeft zeepbellen alle 
kleuren van de regenboog. De 
kleuren in een zeepbel ontstaan 
door de manier waarop het licht 
door de bel wordt gebroken. 
Lichtstralen worden aan de 
voorzijde én aan de achterzijde 
van een dun zeepvlies weer-
kaatst. 
Recept voor bellenblaas: 

• 8 koppen water 
• 1 kop afwasmiddel 
• 3 theelepels glycerine 
Het zeepsop werkt beter nadat 
deze een paar uur gestaan 
heeft.

LICHT

Als licht niet door een voorwerp 
kan bewegen, kunnen er twee 
dingen gebeuren. Voorwerpen 
met een lichte kleur, zoals een 
wit laken, weerkaatsen veel licht. 
Gladde en platte oppervlakten 
zoals een spiegel daar weer-
kaatst het licht het meest. Als 
licht op een spiegel of een me-
talen autodak valt, dan kaatsen 
de stralen in één richting terug 

als een stuiterbal. Wist je dat 
maanlicht helemaal niet bestaat! 
Alleen sterren en de zon geven 
licht. De maan geeft licht door 
een weerkaatsing van het licht 
van de zon. Dus als je de maan 
ziet schijnen is het eigenlijk 
het zonlicht dat tegen de maan 
weerkaatst.

Voorwerpen met een donkere 
kleur nemen juist veel licht op 
en absorberen het licht. Neemt 
een voorwerp licht op, dan 
wordt het warm. Bijvoorbeeld 
een glijbaan die lang in de felle 
zon staat, wordt heel heet. Ga 
je voor de zon of lamp staan, 
dan zie je een schaduw. Want 
licht kan niet door iemand heen 
schijnen.

Licht kan ook breken. Heb je 
weleens gezien dat een rietje er 
gebroken uitziet in een glas wa-
ter of dat een zwembad ondie-
per lijkt? Dat is een gevolg van 
breking. Breking is de manier 
waardoor licht in verschillende 
soorten materialen schijnt. Die 
verschillende soorten materi-
alen noem je mediums. Licht 
kan door deze verschillende 
mediums, verschillende snel-
heden hebben. Zo beweegt 
licht sneller door de lucht dan 
door water. Het licht vertraagt 
dan met ongeveer 25 procent 
en de lichtstralen kunnen van 
richting veranderen. Als het licht 
vanuit de lucht in een glas water 
terecht komt, dan breekt het. 
Hoe sterk het licht verandert is 
afhankelijk van het medium.

(Bron: wikikids)

EXTRA LINKS 
 
Mondrian to Dutch Design: 
http://www.holland.com/global/
tourism/interests/holland-sto-
ries/mondrian-to-dutch-design.
htm 

De Stijl/Mondriaan Het Klok-
huis:
http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-maakt-geschiede-
nis-de-stijl/#q=mondriaan 

Licht en kleur in een zeep¬vlies:
https://www.nemokennislink.
nl/publicaties/licht-en-kleur-in-
een-zeepvlies

Filmpje van hele grote zeepbel-
len:
https://www.youtube.com/
watch?v=7yMKsf9FBlM 

DWDD University met Robbert 
Dijkgraaf, thema Licht: 
http://dewerelddraaitdoor.vara.
nl/nieuws/terugkijken-dwdd-uni-
versity-presenteert-licht-door-
robbert-dijkgraaf 

      
De reeks uitdagingen Ontdek 

het zelf zijn bestemd voor 
alle klassen van het primair 

onderwijs en komen tot stand 
onder verantwoordelijkheid 

van TechYourFuture en HEIN! 
in samenwerking met Heutink. 
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