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De proefjeskoffer: elektriciteit. 

 

 

Een magneet heeft een noord- en een zuidpool. 

 Tegengestelde polen trekken elkaar aan, gelijke polen stoten elkaar af 

 

Elektromagneet 

Een koperdraad waar elektriciteit door loopt is een elektromagneet 

 

Statische elektriciteit 

Door wrijving ontstaat statische elektriciteit.   

Gelijke ladingen stoten elkaar af 

 

Dynamische elektriciteit 

 Koper + magneet + beweging = elektriciteit 

 

Elektriciteit 
 Elektriciteit stroomt altijd door een gesloten kringloop. 

  

Wisselstroom  (AC=alternate current)/  gelijkspanning of gelijkstroom (DC=direct 

current): batterij 

- de transformator werkt met wisselstroom ( wisselspanning ). 
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1. raad je kaartje  

 

  
 

materiaal :  

een spel kaarten, een medespeler  

 

handeling : 

De medespeler kiest een kaart en laat die niet aan jou zien. Het is de bedoeling dat je die 

kaart ‘raadt’. 

Je neemt de kaart ( niet kijken), wrijft er goed mee over je haren (in je geheugen 

prenten) en stopt de kaart terug tussen de andere kaarten. 

Je geeft een korte harde klop (schuine invalshoek) op de stapel kaarten 

 

wat gaat er gebeuren?  

De stapel kaarten schuift door de klop uit elkaar in 2 stapeltjes. Neem het bovenste 

stapeltje: de onderste kaart hiervan is de gezochte kaart. 

 

waarom ? 

Door wrijving (over je haar bv.) wordt de kaart ‘geladen’. Er ontstaat statische 

elektriciteit op de kaart. Je legt de kaart op een andere kaart die daardoor ook geladen 

wordt. Die twee kaarten stoten elkaar af (bij de klop) omdat ze dezelfde lading hebben. 

 

 

2. zelf elektriciteit maken 

 

  
 

materiaal :  

een fiets en een dynamo, verbonden (via 2 elektrische draden) met een lampje. 
 

handeling : 

zet de fiets onderste boven en met behulp van de trappers laat je het wiel draaien. 

Hou de dynamo met zijn dop tegen het draaiend wiel.  
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wat gaat er gebeuren?  

 Het lampje gaat branden zolang het dopje van de dynamo ronddraait  

 

waarom ? 

 zolang de kring gesloten is stroomt de elektriciteit rond en brandt het lampje. 

 

3. Wat is er nodig om elektriciteit te maken ? de dynamische dynamo 

   
 

materiaal :  

een dynamo (om uit elkaar te halen) 

 

handeling : 

haal uit de dynamo het centrale deel: de magneet,  

de koperdraad die op een ijzeren kern is gewonden 

 

wat gaat er gebeuren?  

Door aan het dopje van de dynamo te draaien gaat binnenin de magneet ook 

ronddraaien. De magneet beweegt in een huls van koperdraad. 

 

Mechanische energie wordt omgezet in elektrische 

Koper + magneet + beweging = elektriciteit 

gevolg: 

Als de magneet t.o.v. een spoel koperdraad kan bewegen wordt elektriciteit opgewekt. 

 

toepassing 

- De werking in de elektriciteitscentrale is te vergelijken met een grote fietsdynamo: De 

stoom (van heet water) is te vergelijken met een bewegend fietswiel, terwijl de turbine net 

het wieltje van de dynamo is. In de generator zit net als in de dynamo een magneet. Als 

die magneet ronddraait, wordt energie opgewekt. 

 

4. de motor 

 

  
 

materiaal :  
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twee dynamo’s, verbindingsdraden  

 

handeling : 

in plaats van een lampje aan je dynamo te bevestigen bevestig je en 2
de

 dynamo aan de 

draadjes. 

We houden één dynamo tegen het draaiende fietswiel, zo ontstaat elektriciteit die 

stroomt naar de 2
de

 dynamo. 

 

wat gaat er gebeuren?  

Het wieltje van de 2
de

 dynamo begint te draaien 

 

waarom ? 

koper + magneet + elektriciteit = beweging 

elektrische energie wordt omgezet in mechanische 

De motor werkt met twee elektromagneten: een vaste  ( de stator ) en een bewegende ( 

de rotor ), verbonden via ‘kooltjes’. Die 2 magneten stoten elkaar voortdurend af.  

 

 

5. de  elektromagneet  

   
De eerste Bell-telefoon 

 

materiaal :  

een batterij (4,5  V), (o f trasformator)  een nagel, elektriciteitsdraad  kleine ijzeren 

voorwerpen zoals een paperclip, naalden, kopspelden… 

 

handeling : 

draai een elektriciteitsdraad rond een ijzeren staaf ( een grote nagel bv.) en verbind het 

begin en het einde van die draad met de polen van de batterij zodat er elektriciteit  

stroomt door de draad. 

a) breng nu de ijzeren staaf in de buurt van de kleine ijzeren voorwerpen 

b)  maak een draad los van de batterij ( er stroom is onderbroken) en breng de ijzeren 

staaf opnieuw in de buurt van de ijzeren voorwerpen. 

 

wat gaat er gebeuren?  

a) de ijzeren staaf werkt als een magneet 

b) de ijzeren staaf  trekt geen ijzeren voorwerpen meer aan 

 

waarom ? 

Elke stroomdraad waar elektriciteit door loopt is een elektromagneet, door de 

stroomdraad te wikkelen als een spoel rond een ijzeren kern wordt de elektromagneet 

krachtiger. 

  

toepassingen: een elektrische bel, de telefoon 
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6. remmende elektriciteit 

 

materiaal : 2 koperbuizen, even lang (zo’n 50 cm) en even breed  

en nog een staafmagneet en een even groot  staafje aluminium ( die door de buizen 

kunnen) 

  

handeling : hou de buizen verticaal en laat de staafmagneet en het aluminiumstaafje 

gelijktijdig door de buizen naar beneden vallen. 

 

wat gaat er gebeuren? 

Welke van de 2 staafjes zal eerst beneden zijn? Het zwaardere magneetje of het lichtere 

aluminiumstaafje? 

 

Waarom ? 

Koper + magneet + beweging = elektriciteit. 

Daardoor wordt de koperen buis een elektromagneet die het vallende magneetstaafje 

afremt (wordt aangetrokken door de wand). Het aluminiumstaafje wordt niet 

aangetrokken en zal dus eerst uit de buis vallen. 

 

Een variante:  

Gebruik een koperen buis en een pvc-buis van dezelfde lengte en doorsnede en laat er 

om beurten het aluminiumstaafje en het magneetstaafje door vallen. 

Welke verschillen constateer je ? en waarom ? 

 

7. De toverbol (of plasmabol) 

 

  
 

materiaal :   

hiervoor heb je elektriciteit nodig om de lamp aan te zetten. Veel licht geeft die lamp 

niet, maar er zijn lichtflitsen te zien in de glazen bol.   

  

handeling : 

a) leg je hand op de bol, of 1 vinger 

b) leg een TL-lamp ( een neonlamp of een spaarlamp kan ook) op de bol 

c) leg een metalen (geld)stuk op de bol, en beweeg je vinger in de buurt van het 

munstuk 

 

wat gaat er gebeuren? 

a) de lichtflitsen gaan zich samenvoegen op de plaats waar de hand (de vinger) de bol 

raakt 
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b) de TL-lamp gaat branden, van de bol tot de plaats waar je de buislamp vast houdt. 

Verplaats je hand op de buis, en je zult zien dat er meer of minder van de lamp licht 

gaat geven. 

c) Als je vinger in de buurt komt springen er kleine vonkjes over 

 

waarom ? 

de kern van de bol staat onder hoogspanning, de bol zelf is luchtledig en de elektrische 

stroom loopt weg naar de buitenkant van de bol. 

Het menselijk lichaam is een goede geleider van elektriciteit. 

Op het ogenblik dat iemand de bol aanraakt stroomt de stroom via zijn lichaam naar de 

aarde en is hij ‘ verbindingsdraad ‘ tussen de bol en de aarde 

De TL-lamp heeft weinig stroom nodig om te branden. De weinige stroom die ze via de 

wand van de lamp ontvangt is voldoende om te gaan branden. 

 

Testje: 

Laat iemand zijn hand op de bol leggen en laat dan iemand anders met één vinger de 

arm van die persoon aanraken. 

 

wat gaat er gebeuren? 

Zal de vonk overspringen? 

 

8. Het knipperlicht /wisselstroom 

 

  
 

materiaal:   

hiervoor is elektriciteit nodig ( stopcontact); een lange, dubbele elektrische draad met 

een klein neonlampje ( bv. het rode lampje uit een koffiezetapparaat, of in nachtlampjes) 

 

handeling: 

bevestig het lampje aan de lange draad en  stop de draad in het stopcontact 

zwaai de draad in het rond 

 

wat gaat er gebeuren? 

a) zie je een cirkelvormige lichtkring ? 

b) of wat zie je dan ?  

 Je ziet geen volle cirkel van licht maar een stippellijn 

 

waarom? 

Als we het lampje stilhouden lijkt het of het lampje constant brandt alhoewel het, door 

de wisselstroom 100 keer per seconde aan en uit gaat.Dit komt door de nawerking van 

het licht op ons netvlies. 

Als we het lampje ronddraaien zien we dat het lampje nu bepaalde delen van de cirkel 

verlicht en andere niet. Dit komt door de wisselstroom. 
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Met een gloeilamp zouden we toch een volledige cirkel zien omdat de draad blijft 

nagloeien. 

 

We kunnen het lampje ook eens uitproberen op gelijkstroom ( batterij ) en kijken of het 

dan een volledige cirkel  verlicht. 

 

9. De transformator 

   
 

 

materiaal :  

een transformator waarvan de behuizing (of omhulsel) is verwijderd; een batterij een 

lampje 

  

handeling : 

a) verbind de draadjes (begin en einde van de koperdraadklos) van de ene spoel met de 

batterij en de draadjes van de andere spoel met het lampje 

b) laat nu met een draadje verbonden met de batterij afwisselend wel en geen contact 

maken  

 

wat gaat er gebeuren? 

a) het lampje brandt niet 

b) het lampje gaat branden bij het in en uitschakelen 

 

waarom ? 

Hoe is zo’n transformator of adapter opgebouwd? 

Hij bestaat uit 2 spoelen koperdraad die geen verbinding maken met elkaar, dus stroom 

uit de ene spoel loopt niet door in de anderen spoel. 

a) Als de eerste spoel stroom krijgt van de batterij loopt die niet door naar de 2
de

 spoel ( 

er is geen verbinding, het lampje brandt niet 

b) Als de eerste spoel afwisselend stroom krijgt en geen stroom ontstaat het effect van 

een bewegende magneet ten aanzien van de tweede spoel.  

Daardoor wordt er elektriciteit opgewekt in de 2de spoel … en gaat het lampje 

branden. 

Want:  koper + magneet + beweging = elektriciteit 

 

Het aantal windingen op de spoelen kan verschillen en daardoor ook de spanning die 

opgewekt wordt in de 2
de

 spoel. Zo zijn er dus verschillende transformatoren.   

De transformator (zie foto) zet om van 230 V (primaire spoel) naar 12 V (in secundaire 

spoel). 

Daarom worden transformatoren aangesloten op het elektriciteitsnet ( met 

wisselstroom). 
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10. De lamp die moet geschud worden 

   
 

materiaal : 

- te koop : zaklamp, zie foto 

- zelf maken: een buis(plastiek), een staafmagneet in de buis, een klos koperdraad over 

de buis, een led verbonden aan de 2 uiteinden van de klos (een stroomkring maken) (zie 

foto) 

  

handeling : 

a) de zaklamp aanzetten …en schudden 

b) de buis verticaal te houden en te keren onderste boven… 

 

wat gaat er gebeuren? 

 De zaklamp geeft licht 

 Het lampje brandt 

 

waarom ? 

 

In beiden zit een magneet een koperklos en is er beweging: dus ontstaat er elektriciteit 

die het lampje laat branden.  In de zaklamp zit er ook nog een condensator die de 

energie tijdelijk opslaat, dit maakt dat men niet altijd moet schudden om de lamp te 

doen branden. 

 

 

11. De elektrische schommel 

   
 

materiaal: 

 Te koop , meegeleverd in de koffer 

 

handeling: 

 Met een klein duwtje zetten we de schommelbeweging in 

 

wat gaat er gebeuren ? 

 De slingerbeweging blijft verder duren 
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waarom ? 

- In de voet van het toestel bevinden zich een schakelaar verbonden met een batterij en 

een spoel koperdraad  

- en de bewegende slinger heeft onderaan een magneet. 

Wanneer de slinger (met de magneet) over de voet van het toestel passeert wordt de 

(speciale) schakelaar aangezet en wordt de kringloop (tijdens het passeren) eventjes 

gesloten. Zo stroomt er stroom door de spoel en wordt ze een elektromagneet met de 

zelfde pool als de magneet in de schommel. Die 2 stoten elkaar af en zo krijgt die 

schommel een klein duwtje van die elektromagneet. Dit herhaalt zich telkens wanneer 

de schommel voorbij de schakelaar komt… en die kan dus blijven schommelen.  

 

12. Het kanon 

   
 

 

materiaal: (zie koffer) 

-een kristal (met piëzo-effect *) uit een elektrische  aansteker (die bv. gebruikt wordt om 

het gasvuur aan te steken)  

-2 elektrische draadjes verbonden aan het kristal en een drukknop 

-gas (voor bunzenbrander) 

- een klein doosje met dekseltje 

 
*Het piëzo-elektrisch effect is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder 
invloed van druk (bijvoorbeeld buiging) een elektrische spanning produceren en andersom: 

vervormen als er een elektrische spanning op wordt aangelegd. 

 

handeling 

het toestel is te vinden in de proefjeskoffer 

probeer de schakelaar en kijk of de vonkjes overspringen 

vul het doosje met gas en plaats het vlug (het gas mag niet ontsnappen) op het dekseltje 

op de plank  

druk de schakelaar in 

 

wat gaat er gebeuren? 

het doosje vliegt weg met een knal 

waarom? 

Door de schakelaar in te drukken komen vuurvonkjes in het doosje gevuld met gas. Dit 

gas ‘ontploft’ (lucht/gas wordt weggeduwd) en met een luide knal ( implosie van lucht ) 

vliegt het doosje weg. 
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13. De wegwerpbatterij 

 

  
 

a) onderzoek 

 

materiaal: 

Een oude wegwerpbatterij 

 

handeling 

maak de oude batterij open: 

 

wat krijg je te zien? 

De eenvoudigste batterij bestaat uit een omhulsel van zink, een staafje koolstof en 

een zurige oplossing. 

De spanning = 1,5 volt 

Batterijen van 4,5 V zijn eigenlijk 3 eenvoudige batterijen, met elkaar verbonden. 

De batterij bestaat uit een zinken omhulsel met aan de kop een koolstof staafje. De 

zink is gevuld met een zuur.  

waarom? 

Als de zink  is opgebruikt is de batterij leeg.(=ontladen) 

 

In modernere batterijen worden stoffen gebruikt die langer meegaan (Nikkel, 

Cadmium) In herlaadbare batterijen kan het (chemisch) proces van het ontladen 

omgekeerd worden 

 

b) zelf een batterij maken 

 

materiaal: 

een plaatje koper, een plaatje zink, enkele elektrische draadjes, een aardappel 

en een toestelletje dat werkt op een lage spanning  bv. een uurwerkje 

 

handeling 

- de draadjes van het elektrisch uurwerkje verbind je enerzijds met een plaatje zink, 

anderzijds met een plaatje koper 

- stop de plaatjes in de aardappel  

 

wat krijg je te zien? 

Het uurwerk loopt  

 

waarom? 

De aardappel (of appel, citroen…) vervangt hier de zurige oplossing uit de 

eenvoudige batterij 
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14. Muziek voor niets 

  

 

 

materiaal:  

een kristaldiode,  een weerstand van 47000 Ohm, voldoende koperdraad, een 

oortelefoontje (en/of een versterker ) ( is er  een elektriciteitswinkel in je buurt ?) 

een plastieken buis 

handeling: 

-wind koperdraad rond de plastieken buis (100 windingen)  en breng de diode,  de 

weerstand  en het oortelefoontje in de elektrische kring  

-ook een aarding: een koperdraad, vanuit de kring verbonden met de aarde 

-en een antenne: een koperdraad van zo’n 10 m lang die je horizontaal zo’n 1 à 2 meter 

boven de grond spant. 

 

wat gebeurt er? 

Via het oortelefoontje kan je de radio beluisteren. 

Misschien moet je de spoel koperdraad vastnemen op verschillende plaatsen (om de 

juiste frequentie te vinden) en zo uittesten waar je de beste ontvangst krijgt  

 

waarom? 

De koperdraad (spoel) werkt als de 2
de

 spoel van een transformator.  

De eerste spoel zendt signalen uit ( radiozender ) en gebruikt daarbij wisselstroom  

De tweede spoel heb je zelf gemaakt  (= ontvanger)en die kan (via de antenne) die 

signalen opvangen en geeft die door aan de spoel. De diode geleidt die signalen in 

dezelfde richting (dioden worden daarom ook gelijkrichters genoemd). 

De zender die je kan beluisteren is de dichtbij gelegen of sterkste zender.  

Je kan dus radio beluisteren zonder elektriciteit te verbruiken 

 

Je kan ook een versterker aansluiten in plaats van het oortelefoontje zodat de ontvangst 

luider klinkt, maar dan heb je natuurlijk wel elektriciteit nodig. 

 


