
Maak de mooiste lavalamp 
 

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe maak ik de langst werkende lavalamp in een flesje van een halve liter?  

 
2. Materiaal en producten  

Materiaal:  

 - Doorzichtig, plastieken flesje van 0,5l. 

Producten 

 - Warm water 

 - Plantaardige olie 

 - Eventueel kleurstof, inkt 

 - Bruistablet (alkaselzer, aspirine …) 

3. Leerplan 
 

ASO 

STOFFEN RONDOM ONS: ca. 12 lestijden 

Mengsels en zuivere stoffen uit de leefwereld 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Mengsels uit de leefwereld begrijpen als een 

verzameling van zuivere stoffen, met gegeven of 

waarneembare eigenschappen van deze zuivere 

stoffen (C5) 

Zuivere stoffen uit de leefwereld begrijpen als 

stoffen met welbepaalde, gegeven of waarneembare, 

fysische karakteristieken (C5) 

Enkele typische voorbeelden van homogene en 

heterogene mengsels uit de leefwereld kunnen 

onderscheiden en benoemen als oplossing, emulsie 

of suspensie (C25p) 

 

De materie als mengsel van zuivere stoffen 

'VERANDEREN' VAN STOFFEN: ca. 4 lestijden 
Mogelijke stofveranderingen 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Voorbeelden uit het dagelijkse leven kunnen geven 

waarbij chemische energie wordt opgenomen (endo-

energetische reactie) of afgegeven (exo-energetische 

reactie) onder de vorm van warmte, licht of 

elektriciteit  

Van gegeven en herkenbare voorbeelden van 

chemische processen uit het dagelijkse leven de 

energieomzetting identificeren en als endo- of exo-

energetische reactie onderscheiden  

 

Chemische reacties als processen waarbij energie 

wordt uitgewisseld 

TSO 



 

Het structuurmodel van de materie 

 
 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

 
LEERINHOUDEN 

 
 

 
Een onderscheid maken tussen voorwerp- en stofeigen-

schappen. 

 
Materie 

 
 

 
De begrippen 'homogene mengsels' en 'heterogene 

mengsels' omschrijven en in duidelijke gevallen 

herkennen. 

 
Soorten mengsels 

 

  

  

4. Werkwijze 

 

Neem een doorzichtige, plastieken flesje van 0,5l. Doe er ongeveer 100ml warm water 

in.  

Als je de lavalamp een mooi kleurtje wil geven, kan je een kleurstof bij het water 

voegen. Vervolgens giet je de plantaardige olie in het flesje.  Je zorgt ervoor dat het 

flesje bijna vol is. Als laatste voeg je een bruistablet toe. Je draait de fles best niet 

terug dicht. Wanneer de lavalamp is uitgewerkt kan je een nieuwe bruistablet in de fles 

doen.  

 

5. Timing 

 

+/- 10 minuten 

 

6. Veiligheidsvoorschriften/afval 

 De leerlingen dragen best een labojas om vetvlekken van de olie op de kleren te   

            voorkomen.Er zijn geen speciale afvalvoorschriften, de producten zijn niet schadelijk   

           voor de natuur. 

 

7. Optreden reacties/besluit 

  

Door de bruistablet toe te voegen aan het mengsel, ontstaat er CO2. Deze zorgt ervoor 

dat er gasbellen ontstaan. Zo krijgen we een leuke lavalamp. 

 

8. Alternatieve methode:  

Nodig: bekerglas, brander, olijf- of zonnebloemolie, keukenzout, water, kleurstof 

Werkwijze:  

Vul het bekerglas 10 cm hoog met water. 

Giet er 50 ml olie bij. 

Voeg 1 druppel kleurstof toe. 

Verwarm de vloeistof boven de brander. 

 

9. Bronnen voor meer uitleg  

http://www.gouwevrouwe.nl/lero/chemie/posters/poster_GeertjevanDuyn.pdf 

 

 

http://www.gouwevrouwe.nl/lero/chemie/posters/poster_GeertjevanDuyn.pdf

