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Het STEM-project “STEMmige
muziek: STEMmig versterken”
heeft als uitdaging het geluid van
een mobiele telefoon te
optimaliseren. Dit geeft een
authentieke leer- en
experimenteeromgeving voor
STEM-kennis, vaardigheden en
attitudes vanuit verschillende
disciplines: wiskunde, fysica,
biologie, techniek, maar ook
muziek. 

Info

18u

Tijdsbesteding

Secundair onderwijs, 1ste
graad  2e jaar opties STEM-
wetenschappen en STEM-
technieken.  

Doelgroep

Overkoepelend thema: 
muziek versterken
Keywords: geluid, trillingen, frequentie, toonhoogte, Hertz,  amplitude, golven, decibel,
geluidssterkte, gehoorschade, infratonen, ultratonen, gehoorspectrum, resonantie, Chladni,
klankkast, luidspreker, speaker, versterker, Sketchup, bluetooth

Korte samenvatting

Geluid is een fascinerend onderwerp met zowel wetenschappelijke, technische als muzikale aspecten.
Dit STEM-thema wil leerlingen diepgaander kennis laten maken met het fenomeen geluid in al zijn
facetten door het te verbinden met hun eigen leefwereld, nl. de wereld van de mobiele telefoon.  Velen
hebben er eentje en vaak is het geluid ervan van mindere kwaliteit: het geluid is eerder stil en schel.  Dit
leidt tot de uitdaging: Hoe kan je het geluid van je mobiele telefoon optimaliseren?

Om deze uitdaging aan te gaan, onderzoeken de leerlingen eerst een aantal eigenschappen van geluid.  
Ze verkennen ook hun eigen gehoorspectrum en leren wanneer en hoe ze zich moeten beschermen
tegen geluid.  Tijdens hun onderzoek leren de leerlingen ruimer kijken en leggen ze telkens het
verband met het geluid van hun eigen mobiele telefoon.
Met een solide wetenschappelijke achtergrondkennis kunnen ze dan een eigen versterkingsssysteem
voor hun mobiele telefoon kiezen.  Dit kan zowel een mechanische klankkast als een externe
luidspreker zijn.  Tenslotte ontwerpen en bouwen ze hun eigen versterkingssysteem.



Inleiding tot de uitdaging

Projectfiche

STEMmige muziek: STEMmig versterken

Projectstructuur

Eigenschappen van een goede
geluidsversterking: een
onderzoeksmatige aanpak

Onderzoeksvraag 1: Hoe kunnen we
geluid opwekken?

Onderzoeksvraag 2: Wat is de relatie
tussen toonhoogte en frequentie?

Onderzoeksvraag 3: Welke
frequenties nemen mens en dier
waar?

Onderzoeksvraag 4: Hoe plant
geluid zich voort?

Onderzoeksvraag 5: Wanneer wordt
geluid schadelijk?

Onderzoeksvraag 6: Wat is het
verband tussen resonantie en
geluidssterkte?

Hoe ontstaat geluid?

De invloed van de afmetingen van
het triloppervlak op geluid

Synthesemoment

Hoe ontstaan hoge en lage tonen?

Grootheden en eenheden

Frequentie

De relatie tussen frequentie en
toonhoogte

Frequenties meten

De invloed van het frequentiebereik
op de kwaliteit van de speaker

Synthesemoment

Het gehoorspectrum van de mens

Is het gehoorspectrum van dieren
gelijk aan dat van de mens?

Dieren versus klankkasten en
luidsprekers

Synthesemoment

Voortplanting van geluid

Een geluidsgolf doorheen een
medium

Kenmerken van een golf

Synthesemoment

Leven met gehoorschade

Gehoorschade voorkomen

De eenheid van geluidssterkte

De geluidssterkte meten

Synthesemoment

Het resonantieverschijnsel

Kan een voorwerp meerdere
resonantiefrequenties hebben?

Het verband tussen resonantie en
geluidssterkte

Synthesemoment



Projectfiche

STEMmige muziek: STEMmig versterken 

Projectstructuur

Ontwerp in functie van de criteria

Samenvatting: geluid versterken

Keuze van het
versterkingssysteem

De klankkast ontwerpen

Geluidsversterking en STEM-
beroepen

Onderzoeksvraag 7: Welke factoren
hebben een invloed op de
resonantiefrequenties van een
voorwerp?

Wat is de invloed van de massa op
de resonantiefrequenties van een
voorwerp?

Wat is de invloed van de grootte op
de resonantiefrequenties van een
voorwerp?

Begrippenlijst

Ontwerp en bouw van een
klankkast Ontwerpen in Sketchup

Het ontwerp van de klankkast in
Sketchup

De klankkast bouwen Stuklijst

De constructie van de klankkast

De klankkast in gebruik nemen en
testen in functie van de criteria

Ruimer kijken

Ontwerp en bouw van een
luidspreker

De werking  van een luidspreker

De elektrische stroomkring
Onderdelen van de elektrische
stroomkring

De spanningsbron

De weerstand

De bluetooth speaker ontwerpen

De bluetooth speaker bouwen Materiaallijst

De bouw van de bluetooth speaker

De bluetooth speaker in gebruik
nemen en testen in functie van de
criteria

Ruimer kijken



Afwerkingsgraad*:   1          2          3          4

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.
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Projectkenmerken

Dit project is gebaseerd op een project dat ontwikkeld werd met 

Leerlingenbundel Leerkrachten
handleiding
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