
onderzoeksfiche 1
Jullie onderzoeken waar je het meeste kracht op kunt zetten:  

wanneer we lucht gaan gebruiken of vloeistof.

ONDERZOEK OPZETTEN - Lucht of vloeistof?!
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Logisch Toch - In de lift

Wat hebben we allemaal nodig voor dit onderzoek? 
Noteer de materialen en gereedschappen.

Opdracht 1: met lucht Opdracht 2: met vloeistof

ONDERZOEK UITVOEREN

VERKENNEN - Wat weten jullie gaan hier al over?
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Hypothese - Wat denk je? 
Waar zou je het meeste kracht op kunnen zetten? Lucht of vloeistof? En waarom?

Maak onderstaande opstelling met de gekozen materialen en gereedschappen en voer het onderzoek uit om de samendrukbaarheid te onderzoeken! 
- Voer dit onderzoek uit met met lucht (opdracht 2).
- Vervolgens ga je ditzelfde onderzoek uitvoeren met vloeistof (opdracht 2).
- Noteer jouw bevindingen in de volgende fase.



2

“Het noteren van de waarnemingen”

BESLUIT FORMULEREN

De “samendrukbaarheid” van                            is veel groter dan bij                  
   Wanneer we gebruik maken van lucht, dan noemen we dit

   Maken we gebruik van vloeistof, dan noemen we dit

Klopt dit met jouw hypothese?
...............................................................................................................................

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

Opdracht 1: met lucht Opdracht 2: met vloeistof

WAARNEMINGEN NOTEREN - Wat stellen jullie vast?
Waar kunnen we het meeste kracht op zetten? Wanneer we gebruik maken van lucht of vloeistof? 
(Plaats een kruisje en een foto van het onderzoek)

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

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

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

COMMUNICEREN - Welke inzichten heb je opgedaan? Wat neem je mee naar de ontwerpfase?
........................................................................................................................................................................................

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

PLAK HIER EEN FOTO VAN HET ONDERZOEK

Hoe vond je dit onderzoek?



onderzoeksfiche 2
Jullie onderzoeken hoeveel gewicht jouw hydraulische lift omhoog kan tillen
en welke spuiten je hiervoor het best kunt gebruiken.

1

Hypothese - Wat denk je? Welke spuit zou het meeste gewicht naar boven kunnen tillen: de spuit van 5ml, 10ml of 30ml? En waarom?

Logisch Toch - In de lift

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

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

5 ml 10 ml 30 ml

De hydraulische lift, opgebouwd 
volgens het stappenplan

ONDERZOEK UITVOEREN
In dit onderzoekje trachten jullie te achterhalen met welke spuit je
het meeste gewicht kunt tillen met jouw hydraulische lift. Eerst en vooral 
maken jullie de hydraulische lift volgens het bijhorende stappenplan!

ONDERZOEK OPZETTEN - Welke spuit het best gebruiken?!
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VERKENNEN - Wat weten jullie nog over het vorige onderzoek?

Nu gaan jullie onderzoeken welke spuit het meeste
gewicht kan tillen: de spuit met 5ml vloeistof,
10ml vloeistof of 30ml vloeistof?
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“Het noteren van de waarnemingen”

5 ml
10 ml 30 ml

Hoeveel kilo?
................kg

Hoeveel kilo?
................kg

Hoeveel kilo?
................kg

WAARNEMINGEN NOTEREN - Wat stellen jullie vast?
Met welke spuit kunnen we het meeste gewicht tillen? 
Schrijf ook op hoeveel kilo voor jullie lukte!

PLAK HIER EEN FOTO VAN HET ONDERZOEK

BESLUIT FORMULEREN

De “groter/kleiner” de spuit, hoe zwaarder het gewicht dat mijn hydraulische lift kan tillen.

COMMUNICEREN - Welke inzichten heb je opgedaan? Wat neem je mee?
........................................................................................................................................................................................

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

Klopt dit met jouw hypothese?
...............................................................................................................................

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

Hoe vond je dit onderzoek?

PLAK HIER EEN FOTO VAN HET ONDERZOEK


