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Het rendement van een waterkoker – thuis experiment 
Met een waterkoker breng je water aan de kook. Maar als je je handen in de buurt van de 

waterkoker houdt dan voel je de warmte: er wordt door straling dus ook warmte aan de lucht 

afgestaan; niet alle toegevoerde energie wordt gebruikt om het water op te warmen! Hoe groot het 

percentage ‘verloren’ energie (het rendement) van jouw waterkoker is ga je met deze proef 

onderzoeken. 

Onderzoeksvraag 
Wat is het rendement van jouw waterkoker? 

Theoretisch kader 
Om te snappen wat je straks moet doen kijken we eerst even naar de theorie die bij deze proef 

hoort. Bij een waterkoker hoort het volgende energie stroom diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

Door uit te rekenen hoeveel elektrische energie er in de waterkoker gaat met E = P.t en hoeveel 

warmte er daadwerkelijk nodig is om het water te verwarmen met Q= m.c.ΔT, kun je ook uitrekenen 

hoeveel energie er dan ‘verloren’ gaat. (wet van behoud van energie) 

Met deze gegevens kun je het rendement van de waterkoker bepalen. 

Materiaal & Methode 

materiaallijst 
• Een waterkoker 

• Een thermometer (als je die niet hebt volstaat de thermostaat van de verwarming ook) 

• Een maatbeker 

• Een stopwatch. 

werkplan 
• Meet een liter water af in de maatbeker en doe dit in je waterkoker. 

• Meet de begintemperatuur van het water.  

o Als je geen thermometer hebt: zet de waterkoker minimaal een uur in de 

woonkamer. Je kunt dan aannemen dat het water dezelfde temperatuur heeft 

gekregen als de omgeving en díe temperatuur kun je op de thermostaat aflezen. 

• Zet de waterkoker en tegelijkertijd de stopwatch. Meet hiermee hoe lang het duurt voor het 

water kookt.  
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De uitvoering 
Omdat dit een thuisopdracht is, willen we graag zien wat je hebt gedaan. Geef op deze pagina de 

uitvoering van je practicum in foto’s weer! 
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Uitwerking 
Schrijf hieronder zelf overzichtelijk op wat je meetgegevens zijn en hoe je hiermee het rendement 

van jouw waterkoker berekent. 

Invulveld: je kunt hier typen! (haar deze tekst weg.) 


