
Onderzoeken en ontwerpen: op de lift

Materialen:
Spatels, sateprikkers, splitpennen, kabelbinders, spuiten in 3 formaten (5, 10 en 30ml), PVC-slang 6/4mm, 
karton, potlood, meetlat, lijmpistool, schaar, breekmesje, perforator of boormachine met dun boor (3-4mm)
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Toepassingsgebied energie  biochemie  transport  ict/communicatie  constructie

STEM S/natuur  T/techniek-engineering  M/wiskunde

'logisch toch!'

LESFICHE

Eindtermen:
De leerlingen kunnen...
- 2.2... specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige 
technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, 
monteren en demonteren;
- 2.3... onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert;
- 2.7... in concrete ervaringen stappen van  
het technisch proces herkennen (het probleem 
stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in 
gebruik nemen, evalueren).
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VERWONDEREN

De verwondering kan starten vanuit schaarliften, hoogtewerkers, autobruggen, hefbruggen, autoliften,... 
Van hieruit kan klassikaal een gesprek opgestart worden waaraan een brainstorm gekoppeld kan 
worden. Gerichte vraagstelling over hoe zo’n systeem nu juist werkt is van groot belang;
- Hoe werkt zo’n lift? Hoe gaat deze lift omhoog en omlaag?
- Hoe staan deze scharen gemonteerd? Waarom zijn deze zo opgebouwd?
- Maakt men gebruik van lucht, vloeistof, elektriciteit,...?
- Hoe noemt het als iets met lucht werkt? (pneumatica)
- Hoe noemt het als iets met vloeistof werkt? (hydraulica)
- Wat maakt of zo’n lift veel of weinig gewicht kan tillen?

De leerlingen gaan op onderzoek uit naar wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen een systeem dat werkt met LUCHT (pneumatica) en 
VLOEISTOF (hydraulica), maar ook wat de voordelen zijn en met welk systeem men het meeste gewicht kan tillen! Tijdens het eerste 
onderzoek zal men de SAMENDRUKBAARHEID onderzoeken, tijdens het tweede onderzoek gaat men de grootte van de spuiten onderzoeken. 
Het tweede onderzoek zal gebeuren met een zelfgemaakte lift, deze moeten de leerlingen a.h.v. een stappenplan uitwerken!

1. behoefte

2. ontwerpen

De leerlingen maken een zelfgemaakte lift m.b.v. een stappenplan!

Bespreek klassikaal het stappenplan. Reik kernvragen aan;
- Welke materialen gaan we gebruiken?
- Hoe gaan we deze materialen wel/niet moeten gebruiken?
- Wat zijn de eigenschappen/kenmerken van deze materialen?
- Welke gereedschappen gaan we gebruiken?
- Hoe moeten we deze gereedschappen hanteren? Wat met de veiligheid?
- Wat zijn de eigenschappen/kenmerken van deze gereedschappen?
- ...
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De leerlingen maken de lift m.b.v. het stappenplan!

3. maken



1. verkennen

2. onderzoek opzetten

Klassikaal zullen de 2 onderzoekjes besproken worden. De onderzoeksvragen zullen vastgelegd en gevisualiseerd worden; 
- HOE KUNNEN WE HET MEESTE GEWICHT TILLEN? MET LUCHT (PNEUMATISCH) OF WATER (HYDRAULISCH)?
- ZORGT DE GROOTTE VAN SPUITEN ERVOOR OF WE MEER OF MINDER GEWICHT KUNNEN TILLEN MET ONZE LIFT?

Laat de leerlingen ook bij de tweede onderzoeksvraag een hypothese stellen (Wat denk je?).
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4. in gebruik nemen

Laat de leerlingen hun lift testen met een LUCHT (pneumatisch). Bespreek de modellen klassikaal en geef de kans om, 
waar nodig, de groepjes hun model te laten aanpassen. Een goed basismodel is belangrijk voor het verdere verloop!

De leraar stelt onderstaande vragen:
- Is het gelukt om met de beschikbare materialen en gereedschappen een lift te maken?
- Heb je het stappenplan goed kunnen volgen?
- Is het gelukt om dit model op een veilige manier te maken?

Indien het niet werkt, dit onderzoeken en eventueel verbeteren, 
zoals hier boven reeds beschreven staat.

5. evalueren

Vanuit het IN GEBRUIK NEMEN en het EVALUEREN volgt de verkenningsfase van het uit te voeren onderzoek. Laat de klas 
brainstormen over het mogelijke verschil als men vloeistof (water) in de spuiten en PVC-slang zou gieten. Laat de 
leerlingen hier reeds een HYPOTHESE stellen (wat denk je?) en maak deze zichtbaar op het bord of in de klas.



3. onderzoek uitvoeren

4. waarnemingen noteren

De onderzoeksresultaten laten noteren op de onderzoekfiche. 
Laat de leerlingen eveneens foto’s of filmpjes maken van hun onderzoeksresultaten. 

5. BESLUIT FORMULEREN

De terugkoppeling maken naar de vooraf geformuleerde onderzoeksvragen, waar de leerlingen vooraf een hypothese over hebben 
gevormd (”Wat denk je?”) en dit linken met de resultaten vanuit de onderzoekjes.

Leg duidelijk de nadruk op wat de leerlingen GELEERD hebben en leg dit eveneens visueel vast.

ONDERZOEK 1;
De “samendrukbaarheid” van LUCHT is veel groter dan bij WATER.
  - Wanneer we gebruik maken van lucht, dan noemen we dit PNEUMATISCH.
  - Maken we gebruik van vloeistof, dan noemen we dit HYDRAULISCH.

ONDERZOEK 2;
Hoe GROTER de spuit, hoe zwaarder het gewicht dat mijn hydraulische lift kan tillen.

WAT KUN JE
BESLUITEN?

Het onderzoek kan klassikaal of in groepswerk verlopen.
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