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1. Een vreemde kracht 
Geheimzinnig 
Misschien heb je wel eens met twee mag-
neten gespeeld. 
Het aantrekken en het afstoten van twee 
magneten heeft iets geheimzinnings. 
Waar komt die bijzondere kracht die je 
niet kan zien vandaan? 
Die vraag hebben geleerden pas honderd 
jaar geleden kunnen beantwoorden. 
Toch gebruikten mensen magneten al 
duizenden jaren daarvoor. 
Mineraal. 
Je kunt een magneet gewoon in de natuur 
vinden.  Je noemt het dan magnetiet.  
Het is een mineraal dat gewoon in de 
natuur is ontstaan, 
In het oude China ontdekte men al dat als 
je zo’n steen aan een draadje aan een tak 
hing er iets bijzondere gebeurde. 
Wat je ook deed, die steen hing steeds op 
dezelfde manier aan het touwtje.  
Hoe je ook draaide. Steeds kwam die 
steen in dezelfde stand terug.  

 

 

 

 

Het mineraal magnetiet is genoemd naar de 
Griekse schaapherder Magnes. Hij ontdekte 
dat de spijkers in zijn schoenen en de ijzeren 
kop van zijn herdersstaf door die wonderlijke 
steen aangetrokken werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In China gebruikte men ruim 
2000 jaar geleden al een 
kompas. 
Niet een kompas om een 
richting te vinden.  
Dit kompas werd gebruikt 
om huizen op een goede 
manier in te richten.  
Door een erg geheimzinnige 
kracht kon je huis je dan veel 
geluk brengen in je leven. 



2. Een geheimzinnig veld 
Met twee magneten kun je leuk 
spelen. Het is een spel van aan-
trekken en afstoten. 
Met één magneet lukt het ook om te 
spelen. Dan heb je nog een ander 
voorwerp nodig van ijzer of  blik. 
Op grote afstand tussen de mag-
neet en het voorwerp gebeurt er 
niets. 
Komen de twee voorwerpen dichter 
bijelkaar...... dan  opeens zoeken ze 
elkaar op. Het is een onzichtbare 
kracht die het werk doet. Wat is die 
kracht? 
 
Elke magneet heeft een magnetisch 
veld. Dat veld kun je alleen zien als 
je hele kleine ijzerdeeltjes gebruikt. 
Het zijn kleine afgevijlde stukjes 
ijzer.  
Op de magneet komt een stuk pa-
pier te liggen. Daarna wordt het 
ijzervijlsel op het papier gestrooid. 

 

 

 

 

 

 

Het mooiste is als je natuurlijk twee 
magneten bij de hand hebt. Mag-
neten zitten in veel meters en appa-
raten: een oude fietsdynamo, een 
oude luidspreker of microfoon.  
Of je gebuikt de magneten waarmee 
je briefjes op de koelkast “plakt”. 

 

 

 

 

 

 

 

De kleine ijzerdeeltjes liggen in een patroon op het 
papier. De onzichtbare kracht kun je zien in de lijnen 
van de hoefijzermagneet (1), de staafmagneet (2) en 
de ronde magneet (3) kun je goed zien.  
De lijnen lopen helemaal rond de magneet heen. 
 Je noemt het het magnetische veld van de magneet. 
Hoe sterker de magneet, des te groter het magneti-
sche veld. 
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3. Een supermagneet 
Zonder dat je het misschien weet sta je elke dag op 
een supermagneet. 
Die supermagneet heet de aarde.  
Het is een reusachtige bolle magneet. 
Die supermagneet heeft ook een magnetisch veld. 
Dat magnetische veld lijkt precies op het magnetisch 
veld van de ronde magneet op de vorige bladzijde.  
De lijnen lopen hetzelfde. 
Alleen de magnetische kracht van deze super-
magneet is niet zo groot. Als je de kracht vergelijkt 
met een gewone staafmagneet dan is de mag-
netische kracht van de aarde wel duizend keer 
minder. 
De top van de aarde noem je de Noordpool en de 
onderkant noem je de Zuidpool. 
Zie je dat de lijnen in het veld van Zuid naar Noord 
lopen. 
Binnen in de aarde zit ook het mineraal magnetiet. 
Dat maakt de aarde tot een grote magneet. 
Het veld van die supermagneet gaat een heel stuk de 
ruimte in. 
Het veld is een soort laag die ons op aarde 
beschermt. 

Noordpool 

Zuidpool 

magnetiet 



 

 

 

Een magneet heeft twee einden. De ene kant heet 
een noordpool  (N) en de andere zuidpool (Z). 
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De noordpool van de ene magneet trekt de zuidpool van de 
andere magneet aan. De noordpool van de ene magneet 
stoot de noordpool van de andere magneet af. Dus gelijke 
polen stoten elkaar af. Ongelijke polen trekken elkaar aan. 
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Je wist al dat elke magneet een onzichtbaar gebied heeft 
waar het magnetisme werkt . Dit heet het magnetisch veld. 
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Je wist al dat de aarde ook een magneet is met een 
magnetisch veld. In een kompas zit ook een magneet. 
Het is de naald die ronddraait. De supermagneet aarde 
trekt aan die naald. De magnetische naald wijst altijd 
dezelfde kant op, waar je ook bent. De naald wijst altijd 
naar de noordpool van de supermagneet aarde.  
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4. Onthoud dit over magneten 



 

 

 

 

 

Als je een magneet door midden zaagt, heb je twee 
nieuwe, kleinere magneten. Alle twee de magneten  
hebben weer een noordpool en een zuidpool. Zo kun 
je steeds door blijven zagen. Je krijgt steeds meer  
kleine magneetjes. 
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Je kunt ook zelf een magneet maken. Je hebt wel een echte 
magneet nodig. Ook heb je een klein voorwerp van metaal 
nodig: een spijker of een paperclip. Je strijkt met de mag-
neet in steeds één en dezelfde richting langs de spijker of de 
paperclip. Doe dat ongeveer tien keer. 
Neem dan nog een tweede spijker of paperclip (die is niet 
magnetisch) Probeer nu of de andere spijker al een magneet 
is door hem tegen de paperclip te houden. Je merkt dat de 
paperclip naar de spijker toegetrokken wordt. 
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Dit heb je nodig om een magneet te maken: 
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5. Een kijkje in een magneet 
Pas honderd jaar geleden deed men een ontdekking over magneten. 
Men kon verder kijken dan alleen de buitenkant. 
Geleerden keken eerst binnen in een gewoon stuk ijzer. 
Daarna keken ze binnen in een magneet. 
Dit is wat ze zagen: 

 

ijzer magneet 

 

 

 

 

 

 

 

Denk aan een klas met kinderen. Ze gaan naar de gymzaal.  
Bij het ijzer is het een rommelig klasje. Alle kinderen staan 
door elkaar. Bij de magneet staan alle kinderen keurig in de rij. 
Alle neuzen naar dezelfde kant. 
In de magneet zijn de kleine deeltje allemaal kleine magneet-
jes met een noord– en een zuidpool. Dat maakt een magneet 
een magneet. Je snapt nu ook als je een magneet doormidden 
zaagt het toch nog een magneet blijft. 



6. De elektromagneet 
De magneet die bij je thuis op 
de koelkast zit, blijft een 
magneet. Die magneet is ge-
maakt van magnetiet. 
Maar je hebt ook magneten 
die heel even een magneet 
blijven. 
Geleerden ontdekten dat als 
je door een stuk ijzer een 
elektrische stroom liet gaan, 
het ijzer opeens in een mag-
neet veranderde. 
Stopte de stroom, dan werd 
de magneet gewoon weer 
een stuk ijzer. 
Zo’n magneet heet een elek-
tromagneet. 
Elektromagneten zitten in 
veel elektrische apparaten. 
Bijvoorbeeld in de deurbel. 
Hiernaast zie je hoe een elek-
tromagneet werkt? 

 

TRING 

 

 

 

 

 

 

 

TRING, de deurbel gaat! Maar 
één draadje (4)raakt nu even de 
klepel niet meer. Er gaat even 
geen stroom meer door.  
De klepel is geen magneet meer. 
De klepel veert terug en raakt 
het draadje weer. De klepel is nu 
weer een magneet geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

Door een druk op de knop 
(1) gaat er stroom door de 
ijzeren klepel (2). De klepel 
wordt een magneet.  
De magnetische klepel trekt 
naar de ijzeren bel toe. De 
klepel slaat tegen de bel (3). 
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De magneet op de koelkast. Handig 
om briefjes mee vast te maken. 
Vaak geven winkels en bedrijven deze 
magneten weg om reclame te maken.  
Ook nemen mensen een magneet als 
souvenir mee van vakantie. 

7. Mensen gebruiken magneten 
Magneten worden overal gebruikt: 
thuis, op scholen, in winkels, in 
ziekenhuizen, op kantoren en in fa-
brieken. 

 

 

 

 

 

 

 

Een kompas helpt mensen hun weg te 
vinden. De naald van een kompas is een 
magneet. De naald wijst altijd naar het noor-
den, waar je ook bent. Volg je de pijl dan loop 
je dus altijd naar het noorden.  
Een kaart helpt daarbij, want dan kun je zien 
waar je naar toe loopt als je naar het kaart-
noorden toeloopt. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij afval vind je allerlei spullen. Soms zit het allemaal 
door elkaar.  
Hoe krijg je nu snel blik en ijzer uit dat afval?  
Met een magneet natuurlijk. Het is wel een elektro-
magneet. Staat de stroom aan dan is het een mag-
neet. De blikjes vliegen omhoog. Later gaat de 
stroom uit. De blikjes vallen dan vanzelf van de 
magneet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

In ziekenhuizen wordt dit apparaat ge-
bruikt. De dokter wil graag weten wat 
de patient mankeert. Er wordt een foto 
in de computer gemaakt. Het apparaat 
kijkt binnen in de patient. Je noemt het 
een scanner (zeg: skenner) (1) 
In het apparaat zitten sterke magneten 
(2). Samen met radiogolven maken die 
magneten de foto (3). 
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In een computer (1) zit ook een magneet. Het is een ronde schijf. Die schijf 
heet ook wel de harde schijf.(2) Op die schijf komt alles te staan wat je 
schrijft. Maar ook al je spelletjes en andere programma’s staan er op. De arm 
(3) wordt door  de magnetische schijf aangetrokken. Je drukt op het spelletje 
dat je wilt spelen. De arm gaat nu op zoek op de harde schijf. De arm weet het 
spelletje precies te vinden op de magneet. 
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Luidsprekers (1) vind je overal. Ze zitten in geluidsboxen (2), 
in de tv, in de computer, in een koptelefoon en in een mo-
bieltje. In alle apparaten waar geluid uitkomt zit een luidspre-
ker of luidsprekertje. En in alle luidsprekers zit aan de achter-
kant een magneet (3). Die magneet helpt om het geluid te 
maken. 
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8. Magneetweetjes 
 
Dieren en magnetisme 
Geleerden denken dat veel dieren 
hun weg op aarde vinden door het 
magnetische veld. 
Dat geldt voor trekvogels, zeeschild-
padden en rendieren. 
Ook duiven zouden het magnetische 
veld gebruiken om hun hokken op 
grote afstand terug te vinden 

Het maken van magneten 
Magneten worden gemaakt van staal. 
Dat staal wordt gesmolten en in een 
mal (vorm) gegoten (1). 
Het gesmolten staal gaat nu afkoelen. 
Tijdens het afkoelen wordt de mal 
met het staal in een heel sterk mag-
netisch veld gehangen. (2) 
Na een tijd is het staal hard en mag-
netisch geworden. 2 

1 



De magneetzweeftrein 
De magneetzweeftrein wordt de trein 
van de toekomst. Het is een supersnelle 
trein zonder wielen. 
Je weet dat twee dezelfde polen van 
een magneet elkaar afstoten. Zo werkt 
deze trein ook. De treinbaan en de trein 
zelf  hebben dezelfde polen. Ze duwen 
elkaar weg. De trein zweeft 1 tot 10 cm 
boven de baan. Magneetzweeftreinen 
zijn supersnel met een snelheid van 580 
kilometer per uur. 
De magneetzweeftrein rijdt alleen nog 
maar in China. 

Trein 

Rail 
Trein-
magneet 

Trein-
magneet 

Stroom 
in rails 

Magnetische inkt 
Wist je dat er magnetische inkt bestaat? Banken 
gebruiken die inkt in hun printers. Onderaan papieren die 
geld waard zijn, drukt men cijfers (1) met die inkt. Alleen 
een speciaal apparaat  (2) bij de bank herkent die cijfers. 
Als je over de cijfers heen zou 
schrijven, blijft het apparaat de 
magnetische cijfers herkennen.  
Magnetische inkt wordt ook ge-
bruikt bij het maken van bankbiljetten (3) 
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Raadsel 1 
Geleerden willen graag weten waarom mag-
netiet in de natuur magnetisch is.  
Waarom is juist die steen in rotsen magne-
tisch? 
Sommige geleerden denken dat magnetiet 
magnetisch is geworden door de bliksem. 
Bliksem is elektriciteit. Die elektriciteit zou het 
metaal in een magneet hebben kunnen veran-
deren. 

Raadsel 2 
Je kent allemaal de wereldbol met de 
werelddelen. Er zijn geleerden die denken 
dat de aarde er 250 miljoen jaar geleden 
heel anders uitgezien moet hebben.  
Ze denken dat het één groot land geweest 
is. Ze noemden het land Pangea (1).  
In al die miljoen jaren brak Pangea in stuk-
ken en dreef  langzaam ( 1 cm per jaar) 
uitelkaar (2) tot de aarde van nu (3).  
Geleerden denken dat het magnetisme 
van de aarde daar iets mee te maken 
heeft. 
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Klik hier 
https://schooltv.nl/video/een-

kompas-hoe-werkt-een-kompas/
#q=magneten  

het klokhuis: Elektromagneten 

Filmpjes 

Hoe werkt een kompas? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-breaking-news-magneten/

https://schooltv.nl/video/een-kompas-hoe-werkt-een-kompas/#q=magneten
https://schooltv.nl/video/een-kompas-hoe-werkt-een-kompas/#q=magneten
https://schooltv.nl/video/een-kompas-hoe-werkt-een-kompas/#q=magneten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-breaking-news-magneten/#q=magneten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-breaking-news-magneten/#q=magneten






Bronnen en foto’s 
http://www.explainthatstuff.com/magnetism.html 

http://www.ehow.com/list_7569800_uses-super-strong-magnets.html 
http://www.howmagnetswork.com/uses.html 
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