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Werkblad 1     
 
EXPERIMENT: MAGNETEN, SPIJKERS EN KOMPASSEN 
 
Magneten trekken ijzer en nikkel aan, maar veel andere metalen worden niet 
aangetrokken. Welke eigenschap hebben ijzer en nikkel wel en veel andere 
metalen niet? Een magneet, bijvoorbeeld een kompasnaald, is gemaakt van een 
legering van verschillende metalen. Welke eigenschap heeft zo’n legering?  
 
Onderzoeksvragen 
Welke eigenschap hebben ijzer en nikkel wel en veel andere metalen niet?  En 
waarin verschilt een metaallegering, zoals de metaallegering van een 
kompasnaald, van ijzer?  
 
Hypothese 
a Leg uit wat volgens jou de antwoorden op de onderzoeksvragen zullen zijn. 
 
Opstelling 
In figuur 1 zie je een magneet boven een bak met spijkers. 
 
Uitvoering 
b Houd een (sterke) magneet bij een bakje met ijzeren spijkers. 
c Beschrijf wat er gebeurt als je de magneet vlak boven het bakje met spijkers 

houdt. 
d Beschrijf de onderlinge krachtwerking tussen de spijkertjes. 
e Blijven de ijzeren spijkers magnetisch als je de tros van de magneet afhaalt? 
f Onderzoek met spijkers waar de krachtwerking van een staafmagneet op de 

spijkers het sterkst is. Leg uit hoe je dat waarneemt. 
g Onderzoek of koperen of aluminium voorwerpen aan de magneet blijven 

‘’kleven’’. 

Een paperclip is niet van ijzer maar van staal, een legering.  Neem twee 
paperclips uit het doosje. De twee paperclips trekken elkaar niet aan. Ze zijn dus 
niet magnetisch. 
h Ga na of een paperclip aangetrokken wordt door een magneet? 

Buig een paperclip recht. Strijk vervolgens met één uiteinde van de staafmagneet 
enkele malen in dezelfde richting over de paperclip. 
i Onderzoek of de paperclip nu magnetisch is geworden. 
j Leg uit wat dit betekent voor de onderzoeksvragen. 

Met een kompasje kun je de richting van het magnetisch veld rondom een 
magneet onderzoeken.  
k Houd een kompasje op verschillende plaatsen bij een staafmagneet.  

Teken met pijltjes hoe dat magnetisch veld er uit ziet.  
l Onderzoek of de kompasnaaldjes zelf magnetisch zijn. 
m Wordt een kompasnaaldje aangetrokken door een magneet of wordt het 

alleen maar in de juiste richting gezet (gericht naar het magneetveld)? Licht 
je antwoord toe. 
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Figuur 1 Magneet met spijkers 

Benodigdheden 
Voor dit experiment heb je nodig:  
• staafmagneet 
• ijzeren spijkertjes 
• doosje paperclips 
• twee kompasjes 

Figuur 2 Magneet en kompasjes 
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Conclusie 
n Geef je antwoorden op de onderzoeksvragen en ga na of je hypothese wel of 

niet juist was.  


