
Onderzoeken: geleiders en isolatoren

Eindtermen:

Materialen:

De leerlingen kunnen…
 - 1.1 … gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren; 
- 1.2 … onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel 
dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese; 
- 1.14 … van courante materialen uit hun omgeving enkele 
eigenschappen aantonen;  
- 2.1 … van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit 
welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn.

Techniekmobiel: batterij 1,5V, batterijhouder, 2 stroomdraden, lamp-
houder en 1 lampje 1,5V
Extra: restjes elektriciteitsdraden, striptang, kniptang 
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VERWONDEREN

1. verkennen

Je kunt materialen verdelen in geleiders en isolatoren. Geleiders laten stroom door, isolatoren laten niet of nauwelijks 
stroom door. 
Zoek samen met de leerlingen uit:
-  wat jullie wensen te onderzoeken;
-  wat jullie al weten;
-  wat voor vragen jullie nog hebben.

Stel een onderzoeksvraag op. Zorg dat deze voor iedereen duidelijk is. 

vb. Welke materialen laten stroom door (geleider) en welke niet (isolator)?

Heb je nog een stukje elektriciteitsdraad over? Trek het plastic omhulsel er eens van af. Wat krijg je te zien? Inderdaad, 
koperdraad. Koper is het ideale transportmiddel voor elektriciteit, want het is een goede geleider. 
Bij sommige stoffen lukt dat al beter dan bij andere. Ook benieuwd naar welke stoffen stroom makkelijk doorlaten en welke 
niet? SUPER!  
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2. onderzoek opzetten

Verzamel voorwerpen die uit verschillende materialen gemaakt zijn.
Verbind het lampje met de batterij, gebruikmakend van de elektriciteitsdraden en de
krokodillenklemmen (zie tekening). De stroomkring wordt gesloten en het lampje
brandt. 

HYPOTHESE (Wat denk je?):
Welke voorwerpen zullen er voor zorgen dat de lamp gaat branden?
....................................................................................................................................

Waarom, denk je dat?
....................................................................................................................................

Elektriciteit stroomt normaal gezien door elektriciteitskabels. Deze speciale kabels zijn dan ook geleidend, maar 
wist je dat sommige huis- en schoolspulletjes ook geleidend zijn? Kan jij voorspellen welke huis-  en schoolspulle-
tjes  elektriciteit kunnen geleiden? 

Kleur het bolletje groen als je denkt dat het voorwerp de stroom zal geleiden en rood als je denkt dat het 
voorwerp niet zal geleiden.
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3. onderzoek uitvoeren

Probeer nu zelf: hou de splitpennen tussen de krokodillenklemmen. Wat gebeurt er? Doe nu ook hetzelfde
met de aluminiumfolie en de rest van de voorwerpen.

voorwerp

voorwerpen
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4. waarnemingen noteren

Noteer hier de resultaten van je onderzoek.
  

Welke materialen waren geleiders?

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

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

Was je eerste idee/verwachting juist?

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

.............................................................................................................................................................................
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VOORWERP MATERIAAL GELEIDER ISOLATOR
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5. BESLUIT FORMULEREN

Bij sommige voorwerpen gaat het lampje branden wanneer de kring gesloten wordt, andere voorwerpen slagen 
er niet in om de stroomkring te sluiten.

De lepel bestaat uit inox, een goede geleider van elektriciteit. De elektriciteit geraakt tot bij de gloeidraad van 
het lampje waardooor het lampje gaat branden. Bij kurk brandt het lampje niet. Kurk is immers een isolator, 
die geen elektriciteit geleidt. De stroomkring wordt dus niet gesloten.
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