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 Naam:  Klas:  Nr.: 

 

Verdiepingsmodule 3: Welk materiaal is een goede isolator voor de  biomeiler? 

 
 
 

 

In onze biomeiler wordt er warmte geproduceerd, die we nodig hebben om warm 
water te krijgen. Ons vat is maar 2 mm dik waardoor de warmte dus snel zal 
ontsnappen. Zonder de warmte hebben we geen warm water om ons te douchen. 
In deze module zoeken we naar oplossingen om de warmte zoveel mogelijk in de 
biomeiler te houden en dus de warmtestroom naar de omgeving zo klein mogelijk 
te houden. 

 

Welk(e) soort(en) energietransport vind(t)(en) plaats in de biomeiler? Kruis deze 

energietransporten aan. 

❑ Convectie 

❑ Straling 

❑ Geleiding 
 

Hoe houden we de warmte zoveel mogelijk in de biomeiler? 

  Wat kan je doen om zo weinig mogelijk warmteverlies te hebben? Kruis 
jouw  hypothese aan. 

❑ De biomeiler in een warme kamer plaatsen. 

❑ De biomeiler aan de buitenkant goed inpakken met een bepaald materiaal. 

❑ Regelmatig warm water toevoegen aan de biomeiler tijdens het proces. 
 

 

In de klas worden groepjes van twee gemaakt. Je voert in duo een klein experimentje uit. 

Doelen die je bereikt met het afwerken van deze module: 
❑ Je kan uit 6 materialen de goede isolator(en) onderscheiden. 
❑ Je kan uit 6 materialen de slechte isolator(en) onderscheiden. 
❑ Het begrip warmtegeleidingsvermogen verklaren. 
❑ Je kan aan de hand van een experiment een isolator kiezen voor onze kleine biomeiler. 
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Benodigdheden: 

✓ Leerling 1 zonder jas  

✓ Leerling 2 met jas 

Werkwijze: 

1. Eén leerling doet zijn/haar jas aan en gaat naar buiten. De andere leerling mag zijn jas niet 

aandoen en gaat ook naar buiten. 

2. Blijf 5 minuten buiten staan. 

3. Vul de waarnemingen in. 

4. Formuleer een besluit na het uitvoeren van de proef. 
5. Noteer eventueel nieuwe woorden en zoek hiervan de betekenis op. 
6. Ruim al de materialen terug op. 

 
 
 

Beantwoord de volgende vragen. 
- Welke leerling heeft het snelste kou?   _________________ 

- Hoe kunnen we vermijden dat er zo snel warmteverlies plaatsvindt?   _________________ 

 

Omcirkel het juiste antwoord en vul in. 
De leerling zonder jas zal het sneller koud/warm hebben dan de leerling met jas. Als we nu terug kijken 
naar onze biomeiler, dan kunnen we besluiten dat de biomeiler moet omdoen. Zo 
beperken we het in de biomeiler. 
 

We moeten opzoek naar een materiaal dat zo weinig mogelijk warmte doorlaat. We zoeken        dus 
een goede isolator. 
 

 
Voer de volgende proef uit en zoek een goede isolator voor onze biomeiler. 

 
 



104 
Hogeschool UCLL 
Lerarenopleiding Secundair Onderwijs 

Campus Diepenbeek Project: De biomeiler 

 
 

 

Welke materialen zijn goede isolatoren? 

Welke materialen zijn goede isolatoren ? 

 Welk materia(a)l(en) wordt het snelste warm? Omcirkel je antwoord. 
 IJzer / glas / kurk / hout / glaswol 
 
Welk materia(a)l(en) wordt het traagste warm? Omcirkel je antwoord.  
IJzer / glas / kurk / hout / glaswol 

 

 

 
Benodigdheden: 

✓ Kurk 
✓ IJzer 
✓ Glas 
✓ Glaswol 
✓ Houten bakje 
✓ 12V spanning 
✓ Timer 

 
 
 

 

Stappenplan: 
1. Verzamel de gevraagde materialen en middelen. 
2. Bescherm je werktafel indien dit nodig is. 
3. Leg de nodige extra informatie klaar. 
4. Schuif de 6 soorten materialen in de groef van het bakje. 
5. Sluit de snoeren aan op de 12V spanning in de werktafel. 
6. Stel een stopwatch of je gsm in om de tijd in het oog te houden. Stel 10 minuten 

in. 
7. Voel regelmatig met je vinger welk materiaal het snelste warm wordt. Opgelet: als 

de materialen warm zijn, zorg dan dat je je niet verbrand. 
8. Voel na 10 minuten aan elk stuk materiaal. Welke materiaal is het warmste? 

Opgelet: als de materialen warm zijn, zorg dan dat je je niet verbrand. 
9. Vul de waarnemingen in. 
10. Formuleer een besluit na het uitvoeren van de proef. 
11. Noteer eventueel nieuwe woorden en zoek hiervan de betekenis op. 
12. Ruim al de materialen terug op, zorg dat de werkplek zuiver is en ordelijk achter 

gelaten wordt. 
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Opstelling: 

 
 

 
Waarneming: 

Zet een kruisje bij het materiaal dat het snelste en traagste warm wordt en ook welk 
materiaal het warmste is na 10 minuten. 

 

Materialen Snelste warm Traagste warm Warmste na 10 
minuten 

Glas    

IJzer    

Houten bakje    

Kurk    

Glaswol    

 

 

Besluit: Uit de proeven blijkt dat:                         
 

 
 

Vul onderstaande vragen in. 
✓ Welk van bovenstaande materia(a)l(en) wordt het snelste warm? 

IJzer / glas / kurk / hout / glaswol 
 

✓ Welk van bovenstaande materia(a)l(en) wordt het traagste warm? 
IJzer / glas / kurk / hout / glaswol 

 
✓ Welk van bovenstaande materia(a)l(en) is het warmste na 10 minuten? 

IJzer / glas / kurk / hout / glaswol 
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Samenvatting / verband met groter geheel 
Vul in. 
Het is het snelste warm, maar het is na 10 minuten 
het                               heetst. 
De ___________________________________worden helemaal niet warm. Daarom zijn 
deze materialen goede ___________________. 
 
Verklaring: 
Deze proef heeft alles te maken met de ___________________________________. 
Materialen die __________ warm worden hebben een ___________ 
warmtegeleidingscoëfficiënt.  
Materialen die __________ warm worden hebben een ___________ 
warmtegeleidingscoëfficiënt. 
 
 

 
  

Vul in. 
Je bent zonet op zoek gegaan naar een goede isolator. In de onderzoeksopdracht heb je enkele 
materialen getest of ze voldoende goed isoleren voor de biomeiler. 
Voor de biomeiler gebruiken we best_____________________. Dit is goedkoop, niet te zwaar 
en buigzaam. Dit wordt ook thuis gebruikt om het dak te isoleren. Hiermee doen we het vat 
van onze biomeiler een jas aan. 

 
  
 
 

 

Criteria voor onze biomeiler: 

✓ Isoleren met glaswol 

✓ Metaal of kunststof voor de warmtewisselaar 
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Na elke module los je de vra(a)g(en) op, hier wordt de theorie van de module gekoppeld aan het 

ontwerp van onze kleine biomeiler. In verdiepingsmodule 4 gaan we effectief bouwen en komen we 

klassikaal terug op al deze vragen. We zoeken samen naar verklaringen op de gegeven antwoorden. 

Dit passen we dan toe op ons ontwerp van de biomeiler. 
 

QR-code 
 

 

Link vragen bij de modules 
 

 
 
 

 

 
Aan de hand van een bookwidget vul je na elke module de vra(a)g(en) in. 

 

Vragen 
 

Vragen bij verdiepingsmodule 3  

 

 

Hoe vond je deze module? Duid de smiley hieronder aan. 

 

Wat ging er goed?     

Wat kon beter?    

https://www.bookwidgets.com/play/_Ta7qZej-iQAFrHs0ggAAA/KC8PNKW/vragen-bij-de-m?teacher_id=5759317903933440


108 Hogeschool UCLL 
Lerarenopleiding Secundair Onderwijs 

Campus Diepenbeek Project: De biomeiler 

 
 

 

Verklarende woordenlijst 
Noteer hieronder de moeilijke woorden en hun betekenis die je in deze module tegenkomt. 

 

Woord Omschrijving 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


