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Optica: Kan je licht zien? 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: Voortplanting van licht 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal:  
Schoendoos of kartonnen buis met venster + kalkpapier, talk of krijtstof in doos, zak-
lantaarn of laserpen 

Uitvoering: 
1. Schijn met laserpen of zaklantaarn door opening en kijk door venster. 
2. Schud even met doos zodat talk of krijtstof in de doos opvliegt en herhaal dan 1. 

Opdrachten/Vragen: 
Wanneer zie je de lichtstraal? Kan je hieruit besluiten wanneer wij “licht zien”? 
 

Tips bij de uitvoering: 
- De doos wordt best binnenin zwart gemaakt. 
- De doos moet een tijdje stil staan alvorens de proef te doen zodat talk op de bodem 

ligt. 
- Deze proef kan ook als demonstratieproef eenvoudig uitgevoerd worden zonder 

doos. Gewoon lichtstraal door verduisterde klas schijnen en dan met bordveger wat 
stof maken. 

Meetresultaten: 
Lichtstraal is enkel zichtbaar als er stofdeeltjes ronddwarrelen waarop de lichtstraal 
reflecteert naar onze ogen. 

Uitbreidingsopdracht: 
 

 
  

venster (doorzichtige folie) 

kalkpapier 

opening 
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Optica: Conceptcartoons 
 

2de  graad – Optica Onderwerp:  

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
http://conceptcartoons.classy.be/index.html 

 

 

 

Hier vind je verschillende interessante concept cartoons. 

 

 

 

  

http://conceptcartoons.classy.be/index.html
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Optica: Waar precies is je spiegelbeeld? 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: weerkaatsing aan vlakke spiegel 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
Kleine vlakke spiegel (bv. 20 cm x 20 cm), potlood (liefst met tekst), meetlat 
 

Uitvoering: 
- Verplaats het verticaal gehouden potlood langzaam van op armlengte naar je toe tot 

op het punt dat je het potlood nog net scherp ziet.  
- Meet de afstand tussen potlood en ogen zo precies mogelijk. 
- Kijk daarna naar je spiegelbeeld op armafstand. 
- Verplaats langzaam de spiegel naar je toe tot op het punt dat je je spiegelbeeld nog 

net scherp ziet. 
- Meet ook die afstand zo precies mogelijk. 

Opdrachten/Vragen: 
- Vergelijk de twee afstanden (potlood/ spiegelbeeld) 
- Vergelijk de gemeten afstanden ook met die van je medeleerling. 
- Teken de opstelling met voorwerp en beeld. 

Tips bij de uitvoering: 
Voor deze proef werk je best per 2 samen. 
Je kan ook een (of meerdere) hypothese(s) laten formuleren en die dan uittesten. 
 Het spiegelbeeld wordt op de spiegel zelf gevormd. 
 Het spiegelbeeld zit precies op dezelfde afstand als het voorwerp. 
 … 

Meetresultaten: 
Een spiegel hou je 2 keer korter bij je ogen dan een voorwerp om het beeld scherp te 
zien. 

 



Nascholing Vliebergh-Scenciecentrum 9 februari 2011 Experimenten 3e jaar S.O. 

 

© K.U.Leuven  pag. 5 

Optica: De spiegelparadox 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: weerkaatsing aan vlakke spiegel 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
Kleine vlakke spiegel (20 cm x 20 cm), uitwisbare tekenstift en uitwisvod (of doorzich-
tige folie op de spiegel vastgekleefd en gewone stift), papierkleefband 

Uitvoering: 
- Je houdt met één hand de spiegel op armafstand en je tekent de contouren van je ge-

zicht. Hou hierbij de spiegel zo stil mogelijk. 
- Breng de spiegel daarna dichterbij en bekijk je spiegelbeeld. 
- Plaats de spiegel ook eens op grotere afstand. 

Opdrachten/Vragen: 
Verklaar je waarneming door een reeks straaldoorgangen te tekenen 
- op armafstand 
- op kleiner en/of grotere afstand 

Tips bij de uitvoering: 
Je kunt ook met papiertape het spiegeloppervlak verkleinen en zo de afmetingen bepa-
len van de kleinst mogelijke spiegel waarin je je hele aangezicht kan zien. 

Meetresultaten: 
Je aangezicht past altijd netjes in de tekening op de spiegel. 
 

Uitbreidingsopdracht: 
Vergelijk de afmetingen van de tekening op de spiegel (of de afgeplakte oppervlakte) 
met die van je aangezicht. 
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Optica: De kaars die onder water brandt 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: weerkaatsing aan glasplaat 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
Glasplaat verticaal opgesteld met statiefmateriaal, 2 theelichtjes of identieke kaarsen, 
bekerglas waarin een kaars vastgekleefd is, een beker water, een ondoorzichtige map. 

Uitvoering: 
- Plaats de 2 kaarsen symmetrisch aan beide kanten van de glasplaat, in de richting 

loodrecht op het glasoppervlak. 
- De waarnemer kijkt naar de 1ste kaars (die niet werd aangestoken) in het bekerglas 

doorheen de glaswand.  
- Stap 1: De 2de kaars wordt aangestoken en het zicht ervan wordt voor de waarne-

mer afgeschermd met een map. 
- Stap 2: Het bekerglas wordt gevuld met water. 

Opdrachten/Vragen: 
Teken de opstelling met stralendoorgang en toon daarmee aan hoe de truc werkt. 

Tips bij de uitvoering: 
- Een donkere map als afscherming geeft het beste zicht doorheen de glasplaat. 
- De hoogte van beide kaarsen moet precies ingesteld zijn om het vlammetje op de 

lont te plaatsen. 

Meetresultaten: 
- Stap 1: De waarnemer ziet de eerste kaars in het be-

kerglas, het vlammetje van de 2de kaars zit precies op 
de lont van de eerste kaars. 

- Stap 2: De kaars blijft (schijnbaar) onder water bran-
den. 
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Optica: De dubbele spiegel 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: weerkaatsing aan vlakke spiegel 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
2 vlakke spiegels die loodrecht op elkaar staan. 

Uitvoering: 
- Plaats de 2 spiegels loodrecht op elkaar en bekijk je spiegelbeeld. 
- Steek je rechterhand op en bekijk je spiegelbeeld. 
- Verplaats je een beetje naar links en naar rechts  

Opdrachten/Vragen: 
- Wat is het verschil met je spiegelbeeld in een enkele vlakke spiegel? 
- Teken de stralengang. Wat stel je vast? 

Tips bij de uitvoering: 
 

Meetresultaten: 
- Als je je linkerhand opsteekt, zal je spiegelbeeld ook zijn/haar linkerhand opsteken. 
- De invallende en teruggekaatste lichtstraal zijn altijd evenwijdig. Dit betekent dat je 

je beeld kan zien onafhankelijk van onder welke hoek je kijkt. 
 

Uitbreidingsopdracht: 
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Optica: Spiegelbeeld in een soeplepel  
 

2de  graad – Optica Onderwerp: weerkaatsing aan holle/bolle 
spiegel (=uitbreiding) 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 
 

Materiaal:  
Holle en bolle spiegel, bv. blinkende soeplepel of pollepel 

Uitvoering: 
- Kijk naar je spiegelbeeld aan de bolle kant… 
- …en aan de holle kant. 

Opdrachten/Vragen: 
- Beschrijf de verschillen tussen beide beelden. 
- Zoek bij soeplepel aan elke kant variaties op in vlakker en in meer gekromde delen 

van de lepel. 

Tips bij de uitvoering: 
- Hou eerst de afstand constant, breng de lepel daarna dichterbij en dan verderaf. 
- Leg je vinger in de lepel en bekijk het spiegelbeeld. 
- Een make-upspiegel kan ook dienst doen (=holle spiegel) 

Meetresultaten: 
- Bolle kant: verkleind rechtopstaand spiegelbeeld 
- Holle kant: verkleind omgekeerd spiegelbeeld 
- Je vinger in de lepel geeft een vergroot rechtopstaand spiegelbeeld 

Uitbreidingsopdracht: 
Maak 2 figuren met de stralendoorgang (holle en bolle spiegel) en verklaar je waarne-
mingen. 

  

BOL HOL 
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Optica: Lichtbreking door een ronde waterkolom 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal:  
blad papier, papierhouder, stift, ronde, doorzichtige vaas, water 
 

Uitvoering: 
1. Vul de vaas voor de helft  met water. 
2. Teken op het blad papier 2  pijlen in dezelfde zin (zie foto’s). 
3. Houd het blad papier ±20 cm achter de vaas en kijk door de vaas naar de pijlen. 
 

Opdrachten/Vragen: 
In welke zin wijzen de pijlen? Wat verandert er als je de afstand tussen het blad en de 
vaas wijzigt? 
Plaats het blad papier heel dicht tegen de vaas en kijk wat er gebeurt. 
 

Tips bij de uitvoering: 
Zorg er voor dat de vaas mooi rond is. Een groot maatglas is prima. 
 

Meetresultaten: 
De zin van de pijl is omgekeerd als je ‘door het water’ kijkt. De grootte van de pijl is af-
hankelijk van de afstand tussen het blad papier en de vaas. 
Heel dicht bij de vaas, keert de pijl niet om. 

Uitbreidingsopdracht: 
Construeer de stralengang van dit optisch verschijnsel. 
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Optica: Lichtbreking door een ronde glazen staaf 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

 
 

Materiaal:  
Ronde glazen staaf, tekst met symmetrische letters bv. 
 
DOE AAN NATUURKUNDE DOCH BEHOED U VOOR TOVERKUNST  
 

Uitvoering: 
Lees zinnetje en plaats dan glazen staaf boven tekst. 
 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Kan je dit verklaren? 
 

Tips bij de uitvoering: 
Andere symmetrische woorden zijn natuurlijk ook mogelijk. 
Symmetrische letters: B C D E H I K O X 

Meetresultaten: 
Alle tekst staat op zijn kop maar bij symmetrische letters valt dit niet op. 

Uitbreidingsopdracht: 
Construeer de stralengang van dit optisch verschijnsel. 
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Optica: Het verdwenen muntstuk 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 

Materiaal:  
Een ondoorzichtig kommetje, een geldstuk, plakband, een kan water 
Eventueel digitale camera of webcam op statief 

Uitvoering: 
1. Kleef het geldstuk met plakband vast op de bodem van het kommetje. 
2. Zet het kommetje voor je op de tafel. 
3. Schuif het kommetje van je weg tot je het muntje net niet meer kan zien. 
4. Laat iemand anders het kommetje traagjes met water vullen. 
 

Opdrachten/Vragen: 
Wat zie je wanneer het kommetje met water wordt gevuld? Hoe kan je dit verklaren? 
 

Tips bij de uitvoering: 
Zit of sta mooi rechtop en beweeg niet terwijl je de proef uitvoert. 
 
proef als demo: plaats een digitale camera (of webcam) op een statief en projecteer het 
beeld op een scherm; richt die naar het kommetje net zoals de leerling kijkt in het ho-
ger beschreven experiment; giet water bij. 

Meetresultaten: 
Als het kommetje gevuld wordt, komt het muntstuk terug tevoorschijn. 
 

Uitbreidingsopdracht: 
Construeer de stralengang van dit optisch verschijnsel. 
 

  

lege tas met muntstuk op bodem 
net buiten gezichtsveld 

tas gevuld met water 
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Optica: Lichtbreking en weerkaatsing bij spiegel 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking en weerkaatsing 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal:  
Laserpen, papier, meetlat, vlakke spiegel (voldoende dik, bijv. badkamerspiegel) 

Uitvoering: 
Schijn met laserpen onder hoek van ±45° op spiegel en vang het spiegelbeeld op op een 
scherm dat loodrecht op spiegel staat. 
Markeer de lichtpunten en meet daarna de afstand tussen deze punten. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Zijn de lichtpunten even sterk? Kan je dit verklaren? 

  

spiegel 

 

scherm 

laserpen 
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Tips bij de uitvoering: 
M.b.v. een stevig stuk karton kan vrij eenvoudig een constructie gemaakt worden 
waarop de laserpen kan bevestigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meetresultaten: 
Op het scherm zie je verschillende lichtpunten op gelijke afstand van elkaar. Bij een 
invalshoek van 45° is de afstand tussen de punten een goede benadering van de dikte 
van het glas van de spiegel (brekingsindex glas 1,5) 
Opm: Vermits hiervoor enige goniometrische kennis vereist is, ligt het aantonen van deze stelling-
niet in het bereik van leerlingen 3e jaar. 

 

Uitbreidingsopdracht:  
Construeer de stralengang van dit optisch verschijnsel. 
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Optica: Lichtbreking en weerkaatsing bij venster met dubbel glas 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking en weerkaatsing 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal:  
Laserpen, venster met dubbel glas, strookje papier, meetlat 

Uitvoering:(Analoog aan proef pag.  12) 
Schijn met laserpen onder hoek van ±45° op het dubbel glas en vang het beeld op op 
een scherm dat loodrecht op spiegel staat. 
Markeer de lichtpunten en meet daarna de afstand tussen deze punten. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Zijn de lichtpunten even sterk? Kan je dit verklaren? 

Tips bij de uitvoering: 
 

Meetresultaten: 
Op het scherm zie je verschillende lichtpunten. Bij een invalshoek van 45° is de afstand 
d een goede benadering van de dikte van het glas (brekingsindex glas 1,5), en d’ komt 
dan overeen met het dubbele van de luchtlaag.  
Opm: Vermits hiervoor enige goniometrische kennis vereist is, ligt het aantonen van deze stelling-
niet in het bereik van leerlingen 3e jaar. 

 

  

glas 

 

scherm 

laserpen 

glas 

lucht (of argon) 

d 

d’ 
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Optica: De vingertoppen in beeld 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking en weerkaatsing 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
Vlakke spiegel, brede kom (10 cm diep) gevuld met water, geodriehoek 

Uitvoering: 
1. Leg de spiegel plat onderaan in de kom en steek de vingertoppen van je rechter-

hand in het water. 
2. Bekijk in de spiegel het beeld van je rechterhand. 
3. Neem met je linkerhand een rand van de spiegel vast en kantel die langzaam om-

heen de rand die op de bodem blijft. 
4. Intussen blijven de vingertoppen van je rechterhand in het water zitten. 
5. Bij een bepaalde hoek zie je allen nog je vingertoppen. 

Opdrachten/Vragen: 
- Beschrijf precies wat je ziet. 
- Meet de hoek die de spiegel maakt met het wateroppervlak. 
- Meet de hoek waaronder je kijkt. 
- Teken de hele situatie en de stralendoorgang. 
- Bepaal de hoek van de totale weerkaatsing. 

Tips bij de uitvoering: 
Voor deze proef werk je best per 2 samen. 

Meetresultaten: 
zie foto 
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Optica: Luchtspiegel 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: lichtbreking en weerkaatsing 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
2 dunne glazen plaatjes, elastiekjes, glazen beker gevuld met water 

Uitvoering: 
Leg een elastiekje op de eerste glasplaat en daar bovenop de tweede glasplaat en fixeer 
de 2 glasplaten goed tegen elkaar. Als je dit onderdompelt ontstaat een luchtbel in het 
elastiek dat zich tussen de glasplaten bevindt. 

Opdrachten/Vragen: 
Kijk eerst recht door de glasplaten en draai dan de glasplaten (of kijk schuin op de 
glasplaten). Wat stel je vast? 

Tips bij de uitvoering: 
 

Meetresultaten: 
Vanaf een bepaalde hoek werkt 
de luchtbel als spiegel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

glasplaat 

luchtbel 
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Optica: Van virtueel naar reëel 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: bolle lenzen - lenzenformule 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
  
  
  
  
  
  
 

Materiaal:  
Optische bank, 2 bolle lenzen met sterke vergroting, lampje, wit scherm 

Uitvoering: 
- Plaats het lampje voor de lens, op een afstand kleiner dan de brandpuntsafstand 
- Zoek met het scherm waar je een scherp beeld krijgt van het lampje (geen beeld be-

tekent dat het beeld virtueel is) 
- Plaats de tweede lens voorbij de eerste. 
- Zoek met het scherm de plaats waarop het beeld (2de beeld) van die lens valt. 

Opdrachten/Vragen: 
- Meet zorgvuldig alle afstanden op. 
- Bepaal daarmee alle grootheden die je nodig hebt voor de lenzenformule, zowel voor 

de 1ste als voor de 2de lens. 
- Teken de hele opstelling. 
- Zoek het verband tussen de plaats van het 1ste beeld en de plaats van het 2de beeld. 

Tips bij de uitvoering: 
- Bepaal met de lenzenformule telkens de beeldafstand, eventueel met Excel-bestand 

“Lenzenformule.xlsx” dat te vinden is op 
http://fys.kuleuven.be/alon/Lesmateriaal.html  

- Teken de proefopstelling en schets de kenmerkende stralen (zie vb. op volgende 
blz.) 

  

lampje 

lens 1 

lens 2 

scherm 

http://fys.kuleuven.be/alon/Lesmateriaal.html
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Meetresultaten: 
 
Voorbeeld: 

 
 
Voorwerpsafstand v1=100 mm ⟹ beeldafstand  b1= -200 mm (dus virtueel beeld) 
Als lens2 op 400 mm van lens1 wordt geplaatst, betekent dit dat het virtueel beeld B1 nu 
een reëel voorwerp V2 wordt voor lens2 met voorwerpsafstand 600 mm. 
 
Dus met v2=600 mm wordt b2=125 mm. 
 
B1=2.V  ;  B2=0,25.V2  dus B2=0,5.V1 

 
 

Uitbreidingsopdracht: 
Gebruik lenzen met andere brandpuntsafstand, een holle lens, … 
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Optica: Einstein op projector 
 

2de  graad – Optica Onderwerp: Lenzen 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 

Materiaal:  
Overhead-projector, 2 transparanten op 7 cm hoge  kader 

Uitvoering: 
Kleef één transparant aan de bovenkant van de kader en de andere aan de onderkant. 
Leg de kader op de overheadprojector en stel scherp op één van de beelden. Verplaats 
de lens zodat het ander beeld scherp wordt. 

Opdrachten/Vragen: 
Bespreek de beelden. Zijn ze even groot? 
Hoeveel moet de lens verplaatst worden om de andere transparant scherp te zien? 

Tips bij de uitvoering: 
Verplaats de overhead dichter of verder van het projectiescherm of muur en kijk wat er 
gebeurt. 

Meetresultaten: 
De afstand tussen de lens en de transparant (=voorwerp) bepaalt of er een scherp beeld 
op het projectiescherm valt. 
 

Uitbreidingsopdracht:  
Construeer de stralengang van dit optisch verschijnsel. 
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Materie: Samendrukbaarheid van lucht en water 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Samendrukbaarheid 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
Grote meetspuit, fietspomp 

Uitvoering: 
- Trek de meetspuit open zodat ze gevuld wordt met lucht. Sluit met de wijsvinger de 

opening vooraan en probeer de meetspuit toe te duwen. 
- Doe hetzelfde maar met de meetspuit gevuld met water. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Wat kan je hieruit afleiden? 

Tips bij de uitvoering: 
Deze proef gaat ook met een fietspomp. Om een fietspomp te vullen met water moet je 
die wel volledig onderdompelen (dus grote waterbak nodig). 

Meetresultaten: 
Lucht kan goed samengedrukt worden terwijl dit met water niet lukt. 

Uitbreidingsopdracht: 
 

 
  



Nascholing Vliebergh-Scenciecentrum 9 februari 2011 Experimenten 3e jaar S.O. 

 

© K.U.Leuven  pag. 21 

Materie: Waar lucht is kan geen water zijn 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Ondoordringbaarheid 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal:  
Drijfkaarsje, grote glazen kom, grote glazen maatbeker 

Uitvoering: 
- Doe water in kom en plaats het brandend drijfkaarsje. 
- Duw de maatbeker ondersteboven over kaarsje in het water. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Wat kan je hieruit afleiden? 

Tips bij de uitvoering: 
Het kaarsje mag niet te lang onder geduwd worden omdat het anders dooft door ge-
brek aan zuurstof. 

Meetresultaten: 
Het kaarsje blijft branden onder de waterspiegel doordat het water door de lucht in de 
maatbeker wordt weggeduwd. 

Uitbreidingsopdracht: 
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Materie: Krimpen van waterdamp door afkoeling 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Volumeverandering 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

 

Materiaal:  
PET-fles met dop, beetje heet water 

Uitvoering: 
- Doe voorzichtig een beetje heet water in de fles. 
- Draai even rond met de fles zodat er voldoende waterdamp vrijkomt. 
- Giet de fles leeg en sluit ze onmiddellijk goed af met de dop. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Wat kan je hieruit afleiden? 

Tips bij de uitvoering: 
 

Meetresultaten: 
Door de afkoeling van de waterdamp (= kleiner volume), begint de fles vrij snel te 
krimpen. 
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Materie: Waar lucht is kan geen water zijn - draaikolk 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Ondoordringbaarheid 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
2 stevige PET-flessen, en paar centimeter (pvc)-buis waar de schroefdoppen net in pas-
sen (een fotofilmdoosje waar je de bodem afsnijdt, past ook goed), contactlijm, stevige 
tape 
Maak (boor) een opening (diameter 5 à 8 mm) in beide schroefdoppen en kleef ze met 
de ruggen stevig op elkaar. Vul 1 fles voor ¾ met water. Schroef de dop erop en schroef 
de tweede lege fles onderste boven er op. Verstevig met tape zodat de flessen niet meer 
geopend kunnen worden. 

Uitvoering: 
- Draai de flessen om en wacht tot al het water in de lege fles gelopen is. 
- Doe hetzelfde maar geef het geheel eerst een draaibeweging. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Wat kan je hieruit afleiden? 

Tips bij de uitvoering: 
Het geheel moet stevig in elkaar zitten om te vermijden dat de doppen loskomen bij de 
draaibeweging. 
De schroefdopconstructie is voor enkele euro’s ook online te koop (zoek op ‘Tornado 
flessen’ of ‘Tornado Tubes’) of ook bij bv. Holleen (PASCO Tornado Tubes SE-7396) 

Meetresultaten: 
Als je een draaibeweging geeft, loopt de fles veel sneller leeg. Er ontstaat nl. een draai-
kolk zodat er een luchtschouw ontstaat. Dit zorgt ervoor dat er sneller lucht in de plaats 
van het water kan komen. 
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Materie: Volumecontractie –intermoleculaire ruimte 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Moleculemodel 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 

Materiaal:  
Gekleurd water, alcohol (ethanol of methanol), smalle maatcilinder of proefbuis 

Uitvoering: 
- Giet op een hoeveelheid gekleurd water voorzichtig een gelijke hoeveelheid alcohol 

en duid het vloeistofniveau aan. 
- Meng de vloeistoffen (voorzichtig schudden) en duid opnieuw het vloeistofniveau 

aan. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat stel je vast? Wat kan je hieruit besluiten? 

Tips bij de uitvoering: 
 

Meetresultaten: 
Als gelijke volumes van ethanol en water samengevoegd worden, is het totaalvolume 
slechts 1,92 maal het volume van elk der vloeistoffen. 
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Materie: Volumecontractie – intermoleculaire ruimte (model) 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Moleculemodel 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 

Materiaal:  
2 maatbekers, dikke en dunne knikkers (of knikkers en zand) 

Uitvoering: 
- Doe in één maatbeker bv. 100 ml dikke knikkers en in de andere 100 ml dunne knik-

kers. 
- Giet ze samen en schud ze door elkaar. 

Opdrachten/Vragen: 
Bepaal het totale volume? Wat kan je hieruit afleiden? 

Tips bij de uitvoering: 
 

Meetresultaten: 
Het totale volume is kleiner dan de som van de 2 oorspronkelijke volumes. 
 
OPGELET: Er dient hier benadrukt te worden dat dit slechts een voorstelling is van een 
model en dat er in werkelijkheid geen ‘lucht’ tussen de moleculen zit. 
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Materie: Smelten en stollen van paraffine 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Smelten en stollen 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

 

Materiaal:  
paraffineschilfers, kleine glazen beker of proefbuis, pan gevuld met water, kookplaat, 
temperatuursensor, PC en software 

Uitvoering: 
- Doe de paraffineschilfers in de proefbuis of beker. 
- Zet de temperatuursensor vast zodat hij de rand of de bodem niet raakt. 
- Plaats het geheel in de pan met water en verwarm zachtjes op een kookplaat. 
- Start het meetprogramma. (Meetwaarde nemen om de 10 s, 10 minuten) 
- Roer tijdens het smelten in de paraffine en blijf meten ook nadat alle paraffine ge-

smolten is. 
- Stolcurve: neem voorzichtig de beker uit het bad en plaats die op een koelelement. 
- Blijf roeren en houd de temperatuursensor in het midden van de stollende massa. 

 

Opdrachten/Vragen: 
- Beschrijf op de smelt- en stolgrafieken het verloop van de temperatuur van de paraf-

fine in de verschillende fasen: vast, deels gesmolten, vloeibaar. 
- Vergelijk het smelt- en het stolproces met elkaar. 
- Denk na over de betekenis van de tijd op de horizontale as: wat doe je precies gedu-

rende die tijd om de paraffine te doen smelten/te laten stollen? 
- Vergelijk de temperatuur tijdens de faseovergang van vast naar vloeibaar met de 

temperatuur tijdens de faseovergang  van vloeibaar naar vast. 
- Je kunt de proef uitvoeren met kaarsvet en de resultaten vergelijken met die voor 

zuivere paraffine. 
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Tips bij de uitvoering: 
- Deze opstelling “au bain marie” zorgt voor een geleidelijke opwarming. 
- De tijdsduur van de meting is afhankelijk van de hoeveelheid paraffine en van het 

ingestelde vermogen. (richtwaarden: 45 g paraffine, smelten in10 minuten bij ge-
middeld vermogen, stollen in 20 minuten op koelelement). 
 

Meetresultaten: 
 
Voorbeeld van stolcurve: 
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Materie: Stolcurve van water met koudmakend mengsel 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Smelten en stollen 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

 

Materiaal:  
Kleine hoeveelheid water in een proefbuis, statief met klem, ruime maatbeker (1 l) met 
ijswater, 20-tal ijsblokjes, 250 g zout, temperatuursensor, PC en software. 

Uitvoering: 
- Doe het zout in de maatbeker met ijswater en roer stevig. Je krijgt een verzadigde 

zoutoplossing. Er moet nog wat onopgelost zout op de bodem zitten. 
- Doe een 10-tal ijsblokjes in het water. 
- Zet de proefbuis met water vast zodat het gevulde gedeelte tussen de ijsblokjes zit. 
- Zet hierin de temperatuursensor vast, het puntje ervan middenin het water van de 

proefbuis, zodat hij de rand of de bodem niet raakt. 
- Start het meetprogramma. (Meetwaarde nemen om de 10 s, 20 minuten) 

 

Opdrachten/Vragen: 
- Beschrijf op de stolgrafiek het verloop van de temperatuur van water in de verschil-

lende fasen: water, water met ijs, ijs. 
- Denk na over de betekenis van de tijd op de horizontale as: wat doe je precies gedu-

rende die tijd om het water te laten stollen? 
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Tips bij de uitvoering: 
- De koudste plek zit op de hoogte tussen de ijsblokjes. 
- Het koelen gaat aanvankelijk snel. 
- Het water in de proefbuis kan ook onderkoeld raken. 
- Vermits je ijsblokjes toevoegt, kan het zoutwater verdunnen, roer dan verder tot er 

nog zout oplost. 
- Beweeg voorzichtig de temperatuursonde zodat die niet meteen vastzit. 
- Het ijs kan tot ongeveer – 6 °C afkoelen. 

 

Meetresultaten: 
 
Voorbeeld van stolcurve: 
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Krachten: Meten van de zwaartekracht met krachtsensor 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Zwaartekracht 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 

Materiaal:  
Krachtsensor (bv. PASCO PS-2104), statief, weegschaal, (schijf)massa’s, pc (+beamer) 

Uitvoering: 
- Hang de krachtsensor op aan statief en sluit de sensor aan. 
- Zet een groot display met de grootte van de kracht (2 cijfers na komma) op een 

scherm. 
- Druk op de ‘zero’-knop. 
- Bepaal voor verschillende voorwerpen telkens de massa (op weegschaal) en de 

overeenkomstige zwaartekracht (krachtsensor). 
- Op bord (of in Excel) kan een tabel met m en Fz opgemaakt worden. 

Opdrachten/Vragen: 
Bepaal de relatie tussen m en Fz. Maak een grafiek Fz(m). 

Tips bij de uitvoering: 
Je kan dit ook uitvoeren met willekeurige massa’s (pennenzak, GSM, bekertje water, …) 

Meetresultaten: 
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Krachten: Meten van de veerkracht met kracht- en bewegingssensor 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: Veerkracht – Wet van Hooke 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 

Materiaal:  
Krachtsensor(bv. PASCO PS-2104), bewegingssensor (bv. PS-2103A), massa’s, veren 

Uitvoering: 
- Hang de krachtsensor op aan statief, plaats de bewegingssensor er recht onder en 

sluit deze sensoren aan. 
- Creëer een diagram met de kracht F (Y-as) als functie van de uitrekking Δl (X-as). 
- Hang verschillende massa’s aan de veer. 

Opdrachten/Vragen: 
Wat kan je besluiten uit deze grafiek? 

Tips bij de uitvoering: 
I.p.v. massa’s aan de veer te hangen kan de veer ook met de hand uitgerekt worden. 
Hiervoor kan je een bierkaartje aan het massahoudertje hangen en zo de veer uitrek-
ken. 

Meetresultaten: 
 
De krachsensor is ingesteld zodat een 
trekkracht (pull) een positieve kracht 
levert. 
De uitrekking wordt berekend door 
het verschil tussen de afstand tot veer 
in rust en de gemeten afstand. 
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Krachten: Archimedeskracht 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: archimedeskracht 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal:  
Dynamometer of krachtsensor(bv. PASCO PS-2104), balk- of cilindervormige massa 
(bv. aluminium), beker gevuld met water op tiltafel. 

Uitvoering: 
- Bepaal  het volume van het blokje en breng markeringen aan op ¼ , ½, … 
- Hang de massa aan de dynamometer en lees het gewicht af. 
- Dompel de massa onder tot aan de eerste markering door de beker met de tiltafel 

naar boven te brengen, en lees opnieuw de kracht af op de dynamometer. 
- Dompel verder onder tot aan de volgende markering enz. 

Opdrachten/Vragen: 
Teken de krachten die inwerken op het ondergedompelde blokje. 
Bepaal telkens het volume van het ondergedompelde gedeelte. 
Vergelijk de archimedeskracht met het gewicht van de verplaatste vloeistof. 

Tips bij de uitvoering: 
Voer deze proef ook uit met een blokje van dezelfde vorm maar een ander materiaal. 
Voer deze proef ook uit in een andere vloeistof, bv. slaolie 

Meetresultaten: 
 
FA=Fz – FD  FA: archimedeskracht door water op massa 
   FZ: zwaartekracht door Aarde op massa 
   FD: kracht door dynamometer op massa 
 
FA= mvv.g   mvv , ρvv , Vvv de massa, massadichtheid en 
     = ρvv.Vvv .g    volume van de verplaatste vloeistof 

     

 

𝐹𝑍
      

𝐹𝐷
      𝐹𝐴

      

Voor meer proeven over de 
archimedeskracht, zie 

fys.kuleuven.be/alon/Lesmateriaal.html 
 

http://fys.kuleuven.be/alon/Lesmateriaal.html
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Krachten: Zinken, zweven, drijven 
 

2de  graad – Materie Onderwerp: zinken, zweven, drijven 

 demonstratie-experiment 
 leerlingenpracticum 

 gemakkelijk 
 middelmatig 
 moeilijk 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Materiaal:  
Appelsien (of mandarijn), doorzichtige waterbak 

Uitvoering: 
- Vul de bak met water. Plaats de appelsien voorzichtig in het water. Ze drijft.  
- Pel de appelsien en plaats de gepelde appelsien en de schil in het water.  
- De schil drijft, de gepelde appelsien zinkt. 

Opdrachten/Vragen: 
Waarom drijft de appelsien? Teken de krachten die inwerken op de appelsien. 
Waarom drijft de schil? Waarom zinkt de gepelde appelsien?  

Tips bij de uitvoering: 
Neem eventuele luchtblaasjes op de gepelde appelsien weg door er even over te  
wrijven voor deze in de bak te plaatsen.  
Je kunt dit vergelijken met een zwemvest. Heb je het aan dan blijf je drijven, doe je het  
uit dan zink je. 

Meetresultaten: 
Zie foto’s 
     

 

 


