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Werkwijze
Werkmap
Je krijgt per onderwerp een werkmap zoals deze. Tevens
krijg je wekelijks een huiswerkopdracht om te kijken of je
de lesstof van de voorgaande les hebt begrepen.
In deze werkmap mag je schrijven. Verder moet je de
werkmap elke les bij je hebben.
Ondersteunend materiaal, zoals YouTube-filmpjes en
applets, is te vinden op de site van natuurkunde:
http://www.rwi-natuurkunde.nl 1).
In deze werkmap zitten:
 Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen bestrijken grotendeels stof die in de reader staat. Er zijn een
beperkt aantal onderzoeksvragen die stof bestrijken die niet in de reader staat, maar
die je op internet kunt vinden. Deze onderzoeksvragen zijn gemarkeerd met (i).
De onderzoeksvragen zijn eveneens voorzien van sterren. Hoe meer sterren, hoe meer
tijd de uitwerking van de betreffende onderzoeksvraag zal kosten.
 Vaardighedenlijst
De vaardighedenlijst bevat een aantal typen opdrachten die je moet kunnen uitvoeren.
De opgaven uit de reader en de weekopdrachten bieden voldoende oefening om deze
vaardigheden te oefenen.
 Begrippenlijst
De begrippenlijst bevat een reeks woorden, begrippen, vaktermen die je moet
begrijpen en kunnen uitleggen. De onderzoeksvragen zijn zodanig dat je alle begrippen
bent tegengekomen en hebt moeten herkennen of gebruiken.
 Planner
De planner bevat een lessenschema waarin alle lessen staan vermeld die beschikbaar
zijn voor het doornemen van het betreffende onderwerp. Je dient deels zelf een
werkplanning te maken.
De planners zullen aan het begin van een onderwerp, dus als je een nieuwe reader
krijgt, samen met de docent worden doorgenomen.
 Vragenlijst
Dit onderdeel bied je de ruimte om vragen te noteren die je tijdens de bestudering van
de stof bent tegengekomen. Dit lijstje met vragen kan als basis dienen om in de les
vragen te stellen.
 Aantekeningen
Hier kun je belangrijke opmerkingen die tijdens een les worden gemaakt noteren, zodat
je daar beslist aan denkt als je je proefwerk gaat leren.
 Werkbladen
Dit onderdeel bevat een aantal werkbladen die als samenvatting voor alle grootheden
en formules kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat je die zelf bij elkaar zoekt
door de reader goed door te nemen.
 Huiswerk
Achteraan worden A4-bladen naar behoefte toegevoegd. Op deze bladen maak je je
weekopdrachten. De weekopdrachten maak je op een A4-blaadje. Per weekopdracht
een apart A4’tje. Dat is geen bladzijde die uit een schrift is gescheurd!
De docent kan in elke les inzage in jouw huiswerk vragen. Als het huiswerk niet is
bijgehouden wordt dat in magister als “huiswerk vergeten” geregistreerd.
De werkmappen van de verschillende onderwerpen moeten worden verzameld en
bewaard.
1)
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Leerlingen
 Alle leerlingen werken in groepjes van twee die
samen een onderwerp bestuderen. De
groepssamenstelling blijft ongewijzigd voor de duur
van één onderwerp. Elke leerling houdt zijn eigen
werkmap bij en kan worden gevraagd zijn eigen
werkmap ter beoordeling in te leveren. Elke leerling
kan worden aangesproken om uitleg te geven over
de gehele werkmap. Dus, “Dat weet ik niet, want dat
heeft mijn partner gemaakt”, is geen excuus.
 Aan het begin van elk onderwerp moet elk groepje een planning maken van wanneer
wat af is.
“Af” betekent dat je dat deel van de werkmap netjes hebt uitgewerkt. In planner staat
wanneer bepaalde onderzoeksvragen aan de orde zijn in verband met instructielessen.
Je hoeft je antwoord nog niet te kunnen verdedigen, maar je moet de niet
beantwoordde onderzoeksvragen tijdens de les navragen.
Er is een apart onderdeel in de werkmap toegevoegd om je vragen, die je tijdens het
bestuderen van de stof bent tegengekomen, te noteren. Deze vragen kun je dan tijdens
de les stellen.
 Het maken en inleveren van de opgaven in de weekopdrachten is voor iedereen
verplicht. Als de weekopdracht niet tijdig is gemaakt, wordt dit door de docent als
“huiswerk niet orde” in magister geregistreerd.
 Heb je minder dan een 5,0 gescoord dan kan jouw docent je naast het gebruikelijke
huiswerk ook uitdrukkelijk herhaalopdrachten geven die betrekking hebben op de oude
stof. Deze extra oefening zou er dan toe moeten leiden dat je de volgende keer
minimaal een 6,0 kunt scoren.
Iedere leerling kan in de tweede klas bij voldoende inzet een 6,0 of meer voor zijn of
haar proefwerk halen. Dit is meestal alleen een kwestie van voldoende inzet, maar
vooral ook van de manier van werken. Om in de derde klas het vak te kiezen moet je
minstens een 6,0 gemiddeld staan.
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Onderzoeksvragen
Elke onderzoeksvraag is voorzien van sterren.
Hoe meer sterren hoe meer tijd de beantwoording van de
onderzoeksvraag zal kosten.
De antwoorden op onderzoeksvragen die zijn gemarkeerd met (i)
kunnen worden gevonden op internet. Alle andere antwoorden
kunnen worden gevonden in de reader of de weekopdrachten.
1. Wat wordt weergegeven met de grootheid plaats? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is het symbool voor deze grootheid?
 Wat betekent een negatieve waarde voor de grootheid plaatst?
2. Wat wordt bedoeld met de grootheid afgelegde weg? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is het symbool voor deze grootheid?
 Wat is het verband met de grootheid plaats?
3. Wat wordt weergegeven met de grootheid snelheid? (*)
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen:
 Wat is het symbool voor de grootheid snelheid?
 Wat betekent een negatieve waarde voor de grootheid snelheid?
4. Hoe werkt het vastleggen van een beweging met behulp van een stroboscopische
opname? (**)
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen:
 Wat is een stroboscoop?
 Wat wordt bedoeld met “flitsfrequentie”?
 Wat wordt bedoeld met de schaal van een afbeelding?
 Hoe herken je in een stroboscopische opname of een beweging versneld, vertraagd
of met constante snelheid is?
5. Wat is het kenmerk van een eenparige beweging? (**)
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen:
 Wat is het kenmerk?
 Hoe herken je dit in een (v,t)-diagram?
 Hoe herken je dit in een (x,t)-diagram?
6. Wat is het kenmerk van een eenparig versnelde/vertraagde beweging? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is het kenmerk?
 Hoe herken je dit in een (v,t)-diagram?
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Vaardighedenlijst
Wat moet je kunnen doen:
Je moet
1. kunnen uitleggen hoe een stroboscopische foto wordt
gemaakt.
2. een (x,t)-diagram kunnen maken op basis van een
stroboscopische foto.
3. de snelheid kunnen bepalen/berekenen op basis van een
(x,t)-diagram.
4. de afgelegde weg kunnen bepalen/berekenen op basis van een (v,t)-diagram.
5. kunnen rekenen met de formule s = v∙t.
6. de verschillende eenheden voor de grootheid snelheid in elkaar kunnen omrekenen.
7. met een (x,t)-diagram kunnen bepalen waar en wanneer twee voorwerpen of personen
elkaar passeren.
8. de gemiddelde snelheid kunnen bepalen/berekenen op basis van een (x,t)- of
(v,t)-diagram.
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Hoofdstuk 2: Beweging
In de natuur en in onze dagelijkse technische wereld beweegt van alles. Vaak is het
belangrijk om te kunnen voorspellen, dan wel berekenen, hoe een bepaalde beweging
verloopt.

Bij allerlei wedstrijden wil je exact weten welke snelheid iemand nodig had voor een
bepaalde afstand, of je wil weten of iemand zich aan de snelheidslimiet houdt, of je wil
weten wanneer een bepaalde vlucht, trein of regenbui aankomt. Of nog complexer, je wil
weten of een komeet die in de ruimte is waargenomen, nu of in de toekomst, een gevaar
voor de aarde oplevert. Voor al deze doelen heb je grootheden en formules nodig om de
beweging te beschrijven en uiteindelijk te kunnen voorspellen. In dit hoofdstuk houden we
ons bezig met het vastleggen en beschrijven van bewegingen. De krachten die een
beweging beïnvloeden komen dan volgend jaar in de derde klas aan de orde.
2.1 Bewegingen vastleggen
Je kunt bewegingen vastleggen met video-opnamen. Er
zijn programma’s beschikbaar waarmee dergelijke video’s
nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd. Een dergelijk
programma kom je in de bovenbouw tegen. In de
onderbouw krijg je te maken met een andere manier van
beweging vastleggen, namelijk de zogenaamde
stroboscopische foto.
Een stroboscopische foto is één foto waarop meerdere
belichtingen worden vastgelegd. Je weet dat je alleen iets
kunt zien als er licht op valt. Een stroboscopische opname
maakt hier gebruik van door gebruik te maken van een
knipperlicht, een zogenaamde stroboscoop. Het resultaat
ziet er dan uit zoals weergegeven in nevenstaande
afbeeldingen. Beide foto’s zijn één enkele foto, maar
meerdere belichtingen. De eerste opname heeft zes
belichtingen en de tweede opname heeft vier belichtingen.

Hoe kun je dit soort foto’s benutten om bewegingen te analyseren?
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2.1.1 Plaats, tijd-diagram
Een schermster loopt naar haar startpositie. Van deze beweging is een stroboscopische
opname gemaakt. Deze opname staat in onderstaande afbeelding.

Wat hebben we nodig om bijvoorbeeld de loopsnelheid te bepalen?
Om de loopsnelheid te weten, moeten we weten hoeveel meter zij aflegt en hoe lang zij
daarover doet. Als we dat weten kunnen we berekenen hoeveel meter zij per seconde
aflegt en daarmee weten we haar loopsnelheid.
Om te weten te komen hoeveel meter zij aflegt moeten we de schaal van bovenstaande
afbeelding weten.
Om te weten te komen hoeveel tijd ze nodig had moeten we weten hoeveel tijd er verstrijkt
tussen twee belichtingen. Daarvoor moet je weten hoe snel de stroboscoop knippert,
oftewel hoeveel lichtflitsen deze per seconde uitzendt.
Voor bovenstaande opname geldt:
De schaal bedraagt 1:25 en de stroboscoop flitst 3 keer per seconde.
Om een diagram te maken moeten we eerst een tabel met gegevens bepalen.
We maken gebruik van de x-as zoals je die uit de wiskunde kent. We kijken dus alleen
naar de horizontale beweging. Het meetpunt leggen we bijvoorbeeld op haar heup, want
dat punt beweegt het meest regelmatig. Het eerste meetpunt is in dit geval dan het meest
linkse. Dit is gedaan in de afbeelding op de volgende bladzijde, daarover zo meteen meer.
Allereerst nog even een paar grootheden met hun bijbehorende symbolen en eenheden.
De plaats wordt weergegeven met een kleine letter x en uitgedrukt in de eenheid meter.
De tijd wordt weergegeven met een kleine letter t en uitgedrukt in de eenheid seconde.
De snelheid wordt weergegeven met een kleine letter v en uitgedrukt in de eenheid meter
per seconde. Let op! Kleine letter v, want hoofdletter V staat voor volume.
Beweging
R.H.M. Willems

7

Meten in bovenstaande afbeelding resulteert in onderstaande tabel.
belichting

t (s)

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33

plaats (cm)

x (m)

(in afbeelding)

(in werkelijkheid)

0
1,8
3,7
5,6
7,6
9,3
11,0
12,8

0
0,45
0,93
1,40
1,90
2,33
2,75
3,20

Van deze tabel kan een diagram worden
gemaakt. Zie nevenstaande afbeelding. Bij
een (plaats,tijd)-diagram staat de plaats (x)
verticaal en de tijd (t) horizontaal. Een
(plaats,tijd)-diagram wordt ook aangeduid als
een (x,t)-diagram.
De grootheid snelheid geeft de afgelegde weg
per eenheid van tijd. Meestal is dat het aantal
meter dat wordt afgelegd in één seconde, of
het aantal kilometer dat wordt afgelegd in één
uur.
Hoe kun je de snelheid uit een (x,t)-diagram
afleiden?
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Je zou kunnen aflezen hoeveel meter de schermster aflegt in één seconde tijd.
Bijvoorbeeld van 0 s tot 1 s, daaruit volgt 1,38 m. Daarmee is de snelheid dan 1,38 m/s.
Je zou echter ook kunnen kijken van 1 s tot 2 s, daaruit volgt 2,75 - 1,4 = 1,35 m. Daarmee
is de snelheid dan 1,35 m/s.
Je raad het natuurlijk al, je zou dat ook van 0,33 s tot 1,33 s, of van 0,67 s tot 1,67 s enz.
kunnen doen. Als de lijn, zoals in ons geval, recht is, komt er steeds ongeveer hetzelfde
getal uit. Dat getal is altijd iets tussen 1,3 m/s en 1,4 m/s.
Je kunt het echter ook algemener bekijken. Je hoeft je niet te beperken tot stapgrootten
van 1 s. Je kunt ook kijken hoeveel meter er wordt afgelegd in 2,0 s en dan terugrekenen
naar 1 s. In ons voorbeeld 1,75 m in 2 s, geeft 1,38 m per 1 s. Dat is dan weer 1,38 m/s.
Wat je eigenlijk doet in bovenstaande getallenvoorbeeld is een tijdinterval kiezen en
aflezen hoeveel meter er in dat tijdinterval wordt afgelegd. Vervolgens reken je terug naar
de afgelegde weg per één seconde. Daarvoor geldt een eenvoudige formule.
v=

Δx
aflegde weg
=
benodigde tijd Δt

Hierin staat Δ (spreek uit als delta) voor verandering.
Δx is dus de verandering in plaats en Δt is de daarvoor benodigde tijd.

In ons voorbeeld zou dat dus uitzien als:
v=

aflegde weg
Δx 1,75 m 1,38 m
=
=
=
= 1,38 m/s
benodigde tijd Δt
2s
1s

Je hebt natuurlijk vele mogelijkheden voor combinaties van Δx en Δt en toch komt er
steeds ongeveer hetzelfde getal uit. Dat is geen toeval. De snelheid is in ons voorbeeld
namelijk constant. Dat betekent dat je inderdaad zou verwachten dat er steeds hetzelfde
getal uitkomt.
Als je die formule eens goed bekijkt, ken zoiets al uit de wiskunde:
richtingscoëfficiënt =

Δy
Δx

Op onze y-as staat nu echter een x en op onze x-as staat een t.
Vervang de y in de wiskunde door x en de x in de wiskunde door t en je krijgt
richtingscoëfficiënt =

Δx
Δt

Blijkbaar kun je de snelheid in een (x,t)-diagram aflezen als richtingscoëfficiënt.
v=

aflegde weg
Δx
=
benodigde tijd Δt

v=

aflegde weg
Δx 1,75 m
=
=
= 1,38 m/s
benodigde tijd Δt
2s

Door de richtingscoëfficiënt te nemen, in plaats van met één enkel punt te werken, kun je
de snelheid nauwkeuriger bepalen, omdat de kleine onnauwkeurigheden in de
verschillende metingen elkaar een beetje compenseren.
De snelheid van de schermster is dus:
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2.1.2 Snelheid, tijd-diagram
Een (snelheid,tijd)-diagram, oftewel een
(v,t)-diagram, is een diagram waarin
verticaal de snelheid (v) en horizontaal de
tijd (t) staat uitgezet. In nevenstaand
diagram staat het (v,t)-diagram dat bij
bovenstaand (x,t)-diagram hoort.
De snelheid van de schermster was
constant, dus voor elk tijdstip uit de tabel
geldt dezelfde snelheid. Dat levert dus een
horizontale rechte in een (v,t)-diagram.
Met behulp van de richtingscoëfficiënt
hebben we de snelheid uit het (x,t)-diagram gehaald. Is het omgekeerde ook mogelijk?
Kun je de plaats x uit het (v,t)-diagram halen?
Antwoord, ja dat kan.
Als je 0,33 s lang naar rechts beweegt met een snelheid van 1,38 m/s, dan heb je
1,38∙0,33 = 0,46 m afgelegd.
Als je 0,67 s lang naar rechts beweegt met een snelheid van 1,38 m/s, dan heb je
1,38∙0,67 = 0,92 m afgelegd.
Dat zijn, afgezien van afrondfoutjes, de x-waarden uit de tabel.

Wat heeft dat met het (v,t)-diagram te maken?
1,38∙0,33 = 0,46 m is niets anders dan de
oppervlakte van de lichtblauwe rechthoek in
nevenstaand diagram.
De verschillende punten in het (x,t)-diagram
vind je door een steeds bredere rechthoek
vanaf t = 0 te nemen.
Toegepast op ons voorbeeld:
x(0) = 0
x(0,33) = 1,38∙0,33 = 0,46 m
x(0,67) = 1,38∙0,67 = 0,92 m
x(1,00) = 1,38∙1,00 = 1,38 m

x(1,33) = 1,38∙1,33 = 1,84 m
x(1,67) = 1,38∙1,67 = 2,30 m
x(2,00) = 1,38∙2,00 = 2,76 m
x(2,33) = 1,38∙2,33 = 3,22 m

Dat komt goed overeen met de oorspronkelijke tabel die we
hadden gemeten. Deze tabel staat hiernaast nog eens ingekort
weergegeven.

Samenvattend:
Met de richtingscoëfficiënt kun je de snelheid bepalen in een (x,t)-diagram
Met de oppervlakte kun je de afgelegde weg bepalen in een (v,t)-diagram.
Beweging
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x (m)

0
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33

0
0,45
0,93
1,40
1,90
2,33
2,75
3,20
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Als je wilt weten hoeveel meter de
schermster tussen bijvoorbeeld t = 1,0 s en
t = 2,33 s heeft afgelegd, dan is dat ook de
oppervlakte onder de grafiek en wel die van
de lichtblauwe rechthoek.
Als je goed hebt opgelet, heb je gemerkt
dat ik in bovenstaande uitleg af en toe over
plaats en af en toe over afgelegde weg
praat. Dat zijn eigenlijk twee verschillende
grootheden. Die twee grootheden zijn
echter wel gerelateerd aan elkaar.
De afgelegde weg heeft een eigen symbool, zodat er een duidelijk verschil is met de
grootheid plaats. De afgelegde weg wordt weergegeven met een kleine letter s en
uitgedrukt in de eenheid meter.
De schermster beweegt met 1,38 m/s.
Op t = 1,0 s bevindt ze zich op de plaats
x = 1,38 m.
Waar bevindt ze zich op het tijdstip 5,0 s?
Dat is buiten het bereik van de
stroboscoopfoto.
Dat moet je dus berekenen.

Ze beweegt dus 4,0 s lang met een snelheid van 1,38 m/s naar rechts, vanuit x0 = 1,38 m.
In die tijd legt ze 4,0∙1,38 = 5,52 m af.
De afgelegde weg (s) is dan 5,52 m. De plaats (x) echter niet!
Ze bevindt zich 5,52 m verder naar rechts dan ze eerst was.
De plaats is dan dus 1,38 + 5,52 m = 6,9 m.
In formulevorm geldt dan:

s = v∙t

en

Zie nevenstaande afbeelding:

x = x0+s
met x0 gelijk aan het startwaarde van x.

x = x0 + s
∗ x0 = 1,38 m
∗ s = v ∙ t = 1,38 ∙ 4,0 = 5,52 m
⇒ x = 1,38 + 5,52 = 6,9 m

Bovenstaand voorbeeld had je natuurlijk
ook kunnen berekenen met s = v∙t = 1,38∙5
= 6,9 m. Dan was dat x = 0 + 1,38∙5 = 6,9 m.
In de opgaven zul je merken dat die
tweede optie niet altijd beschikbaar is.

Samenvattend:
De grootheid plaats geeft een precieze plaats op de x-as aan.
De grootheid afgelegde weg geeft alleen maar een afstand, maar geen precieze plaats.

Beweging
R.H.M. Willems

11

2.2 Snelheidseenheden omrekenen
We hebben in de vorige reader “Stoffen en dichtheid” naar het omrekenen van eenheden
gekeken. Nu gaan we eens kijken naar het omrekenen van snelheidseenheden. Die zijn
iets lastiger om om te rekenen dan de eenheden die we tot nu hebben omgerekend.
Hoe reken je 25 km/h om naar m/s?
Feitelijk zijn dat twee gewone eenheden omrekenen in één.
Je moet namelijk van km naar m en van h naar s.
Bestudeer dus nog eens goed het omrekenen van de eenheden
zoals je die hebt gehad in de reader “Stoffen en dichtheid”.
Link naar de reader 1).
Stel vragen als je die niet (meer) snapt, anders kun je de volgende
stap niet zetten. Van reader naar reader, van klas naar klas, is als
een kaartenhuis. Er komt steeds een uitbreiding bij. Maar als het
fundament niet degelijk is, valt het geheel in elkaar als een
kaartenhuis.
v = 25 km/h
25 km per 1 h

lees je als
oftewel je legt een afstand van 25 km af per 1 uur tijd

⟹ 25000 m per 1 h
⟹ 25000 m per 3600 s
⟹ 6,9 m per 1 s

van km naar m
van h naar s
van 3600 s naar 1 s

Dan reken je eerst de ene, dan de andere eenheid om en redeneert met gezond verstand.

Dat laatste kun je dan schrijven als v = 6,9 m/s.
Zo kun je ook “gekke” eenheden omrekenen.
v = 25 dm/kwartier, hoeveel is dat in m/s?
v = 25 dm/kwartier
25 dm per 1 kwartier

lees je als
oftewel je legt een afstand van 25 dm af per 1 kwartier tijd

⟹ 2,5 m per 1 kwartier
⟹ 2,5 m per 900 s
⟹ 0,0028 m per 1 s

van dm naar m
van kwartier naar s
van 900 s naar 1 s

Dan reken je eerst de ene, dan de andere eenheid om en redeneert met gezond verstand.

Dat laatste kun je dan schrijven als v = 0,0028 m/s.

Opgave R01: basiseenheden
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid.
a) 1245 min
=
…
uur
b) 1278 kwartier =
…
uur
c) 1278 dag
=
…
week
d) 1312 min
=
…
dag
e) 9999 s
=
…
dag
f) 8888 ms
=
…
min
Beweging
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Opgave R02: snelheidseenheden omrekenen
a) 14 m/s
=
…
km/h
b) 48 m/h
=
…
m/s
c) 56,7 km/h
=
…
m/s
d) 23,8 dm/min
=
…
m/s
e) 900 km/dag
=
…
m/h
f) 12,3 dam/h
=
…
m/s
2.3 Diagrammen tekenen
Opgave R03: teken een (x,t)-diagram
Op t = 0 start Feline met een wandeling op een lange rechte weg. Zij loopt met een
snelheid van 3,5 m/s naar rechts. 50 m voor haar loopt Jacob eveneens naar rechts over
diezelfde weg. Jacob loopt met een snelheid van 1,5 m/s.
We gaan nu met behulp van een diagram bepalen waar en wanneer Feline en Jacob
elkaar passeren.

a) Maak voor onderstaand diagram een schaalverdeling voor de t-as en de x-as.
Let daarbij op onderstaande punten:
• Wat staat horizontaal x of t ?
• Neem een tijd-as van t = 0 tot t = 40 s en verzin een passende schaalverdeling.
• Bedenk wat de maximaal mogelijke x-waarde kan zijn en verzin een
schaalverdeling zodat alle waarden binnen het ruitjespapier vallen.
b) Geef voor zowel Feline als
Jacob het punt x0 aan.
c) Teken de grafiek voor de
beweging van Feline.
d) Teken de grafiek voor de
beweging van Jacob.
e) Bepaal de plaats en het
tijdstip waarop Feline Jacob
passeert.
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Opgave R04: teken een (v,t)-diagram
De moeder van Mark vertrekt met haar auto richting Eindhoven. Op t = 0 rijdt zij met een
snelheid van 20 km/h de oprit van de autosnelweg op. In 20 s neemt haar snelheid
gelijkmatig toe tot 100 km/h. Ze kan 30 s met die snelheid rijden waarna ze in 10 s
gelijkmatig vertraagd tot 90 km/h omdat zij achter een vrachtwagen komt te zitten.
Vervolgens houdt zij deze snelheid.
a) Teken het (v,t)-diagram van deze rit voor t = 0 tot t = 60 s.
Zet daarbij v uit in de eenheid m/s.

b) Bepaal, met behulp van jouw diagram, de afgelegde weg gedurende de eerste 20 s van
haar rit.

Beweging
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2.4 Verschillende soorten beweging
Er zijn natuurlijk vele verschillende soorten beweging mogelijk. Bewegingen met een
constante snelheid, met een regelmatig toenemende of afnemende snelheid, of een
onregelmatig toenemende of afnemende snelheid. Sommige van die soorten beweging
hebben een eigen naam.
2.4.1 Eenparige beweging
Een eenparige beweging is een beweging waarbij de snelheid constant blijft.
In onderstaande afbeelding staat een voorbeeld van een (v,t)- en een (x,t)-diagram voor
een dergelijk type beweging.

Let op! Dat zijn niet de enige mogelijkheden. Je weet alleen zeker dat een (v,t)-diagram
een horizontale rechte moet zijn en dat een (x,t)-diagram een niet-horizontale rechte moet
zijn.
2.4.2 Eenparig versnelde/vertraagde beweging
Een eenparig versnelde of eenparig vertraagde beweging is een beweging waarbij de
snelheid regelmatig toeneemt of afneemt.
In onderstaande afbeelding staan voorbeelden van een (v,t)- en een (x,t)-diagram voor
een dergelijk type beweging.

Ook nu weer geldt dat dat niet de enige mogelijkheden zijn, alleen voorbeelden. Je kunt
alleen gemakkelijk herkennen dat een (v,t)-diagram een niet-horizontale rechte moet zijn.
Een (x,t)-diagram moet een parabool zijn, maar dat is minder gemakkelijk te herkennen.

Beweging
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2.4.3 Niet eenparig versnelde/vertraagde beweging.
Een niet-eenparig versnelde of niet-eenparig vertraagde beweging is een beweging
waarbij de snelheid onregelmatig toeneemt of afneemt.
In onderstaande afbeelding staan voorbeelden van een (v,t)- en een (x,t)-diagram voor
een dergelijk type beweging.

Deze diagrammen kunnen van alles zijn, behalve die die bij bovenstaande twee
categorieën horen.
2.5 Gemiddelde snelheid van een beweging
Van twee verschillende stukken van een beweging zijn een (x,t)- en een (v,t)-diagram
gemaakt. Zie onderstaande afbeelding.

Duidelijk is te zien dat de snelheid in de beide stukken van de beweging niet constant is.
Een bekend begrip in het dagelijkse leven is de gemiddelde snelheid.
Hoe bereken je de gemiddelde snelheid van een beweging?
Er zijn twee definities van gemiddelde snelheid in gebruik. De bekendste is die uit het
dagelijkse leven. Die gemiddelde snelheid is gebaseerd op de afgelegde weg en voldoet
aan onderstaande formule. De andere definitie krijg je in de bovenbouw.
s = vgem∙t of

vgem =

s
t

Hierin is s de afgelegde weg in meter, v de snelheid in meter per seconde en t de tijd in
seconde.

Beweging
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Toegepast op de bovenstaand (x,t)-diagram geldt dan voor de gemiddelde snelheid tussen
t = 0 s en t = 25 s:
vgem =

60
= 2,4 m/s
25

Toegepast op de bovenstaand (v,t)-diagram geldt dan voor de gemiddelde snelheid tussen
t = 0 s en t = 25 s:
s
= 2,4 m/s
25
∗s=
� oppervlakte onder de grafiek
⇒s= +
+
= ½ ∙ 5 ∙ 6 + 10 ∙ 6 + ½ ∙ 10 ∙ 6 = 105 m
105
⇒ vgem =
= 4,2 m/s
25
vgem =

Beweging
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2.6 Opgaven
Opgave R05: werken met een (x,t)-diagram
Tussen station Sittard en station Roermond leggen treinen 24 km af. De intercity vanaf
Roermond en een goederentrein vanuit Sittard starten precies gelijk. De goederentrein rijdt
108 km/h en de intercity 144 km/h.

Voor de berekeningen reduceren we de beide treinen tot een stip. In bovenstaande
afbeelding de rode stip voor de intercity en de blauwe voor de goederentrein. De beide
stippen liggen dus 24 km van elkaar vandaan.
a) In onderstaand (x,t)-diagram staat nog geen afstand en tijd bij de assen. Maak een
schaalverdeling waarbij je minimaal 24 km en 10 minuten in de grafiek kunt zetten.
b) Geef voor zowel de goederentrein als de intercity het punt x0 aan.
c) Teken in het diagram de grafiek voor de intercity.
d) Teken in het diagram de grafiek voor de goederentrein.
e) Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de plaatst en de tijd waar beide treinen elkaar
passeren.
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Opgave R06: snelheid en plaats
Karel loopt over een rechte weg en start bij x0 = 0. De snelheid als functie van de tijd staat
weergegeven in onderstaand (v,t)-diagram.

a) Welk type beweging wordt hier uitgevoerd in elk van de tijdsintervallen?
b) Teken in onderstaand diagram het (x,t)-diagram voor Karel.
Neem daarbij dezelfde schaalverdeling voor de t-as als hierboven.
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Opgave R07: schaatsen
Op 17 november 2007 haalde Sven Kramer het wereldrecord
schaatsen op 5000 m. Hij schaatste met een gemiddelde
snelheid van 49,543 km/h.
a) Bereken de tijd die Sven gedurende die rit nodig had in
seconde.
Op een andere afstand schaatsen haalde Jesper Hospes een
Nederlands record, hij deed hier 9,56 s over. Hij had een
gemiddelde snelheid van 37,657 km/h.
b) Bereken over welke afstand het hier gaat.
Opgave R08: de auto van meneer Geerlings
Omdat de auto van meneer Geerlings stuk is, moet hij op een andere manier naar school.
Hij loopt van huis naar het station Echt, hierbij legt hij 350 m af in 4 min. Hij kan direct als
hij aankomt in de trein springen. De trein legt een afstand van 12 km af in 8 min. Meneer
Geerlings springt direct uit de trein en loopt de 1,2 km naar school in 15 min.
Bereken de gemiddelde snelheid van meneer Geerlings gedurende de totale tocht van
huis naar school. Druk het antwoord uit in km/h.
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Vooruitblik
Volgend schooljaar wordt dit onderwerp uitgebreid. Dan gaan we de link leggen tussen
krachten die op een voorwerp werken en de beweging die daaruit volgt.
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Begrippenkennis
De betekenis van onderstaande woorden, begrippen en
afkortingen moet je kunnen uitleggen in woorden of met behulp
van een tekening met toelichting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

stroboscoop
stroboscopische foto
plaats
afgelegde weg
tijd
tijdsinterval
snelheid
gemiddelde snelheid
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
eenparige beweging
eenparig versnelde/vertraagde beweging
schaal
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Planner
Week
nr.

Bedenk dat je weektaak altijd de stof van de voorgaande week toetst, dus zorg dat je die geleerd hebt.
Les 1
Lesactiviteit

Les 2
Afgesproken
huiswerk

Lesactiviteit

Afgesproken
huiswerk

47

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 1 t/m 4
- vaardigheden 1 t/m 3

Weektaak 5 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak is de afronding
van de vorige reader.

Alle onderdelen van de
werkmap afronden.
In jouw werkmap moeten alle
onderzoeksvragen worden
beantwoord.

48

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 1 t/m 4
- vaardigheden 1 t/m 3

Weektaak 1 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 42.

Zelfstandig werken en vragen
Weektaak afmaken en alle
stellen over zaken die je nog
behandelde theorie leren.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

49

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 5 en 6
- vaardigheden 3 t/m 5

Weektaak 2 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 44.

Zelfstandig werken en vragen
Weektaak afmaken en alle
stellen over zaken die je nog
behandelde theorie leren.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

50

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 5 en 6
- vaardigheden 3 t/m 5

Weektaak 3 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 45.

Zelfstandig werken en vragen
Weektaak afmaken en alle
stellen over zaken die je nog
behandelde theorie leren.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

2

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 5 en 6
- vaardigheden 5 t/m 7

Weektaak 4 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 46.

Zelfstandig werken en vragen
Weektaak afmaken en alle
stellen over zaken die je nog
behandelde theorie leren.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

3

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 5 en 6
- vaardigheden 4 t/m 8

Weektaak 5 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 47.

Zelfstandig werken en vragen
Weektaak afmaken en alle
stellen over zaken die je nog
behandelde theorie leren.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

Weektaak 6 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 47.

Alle onderdelen van de
werkmap afronden.
In jouw werkmap moeten alle
onderzoeksvragen worden
beantwoord.

4
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Zelf af te spreken met jouw
partner.

Weektaak afmaken en alle
behandelde theorie leren.

Het proefwerk voor dit onderwerp is dan in week 13.
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Vragenlijst
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Aantekeningen
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Werkbladen

Begrippen
Toelichting:

Deze enkele van de begrippen die je in de toets kunt verwachten. Je
zult deze tijdens de lessen moeten invullen en je moet ze kennen en
kunnen toepassen tijdens de toets. Voor een volledige lijst zie blz. 22.

Begrip

Definitie

Bewegingen vastleggen
Stroboscopische
foto

……………………………………………………………………………

(s,t) - diagram

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(x,t) - diagram

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Afgelegde weg

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Gemiddelde snelheid
(Gemiddelde)
snelheid

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Versneld – eenparig – vertraagd
(v,t) - diagram

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Eenparige
beweging

……………………………………………………………………………

Versnelde
beweging

……………………………………………………………………………

Vertraagde
beweging

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………
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Formules
Toelichting: Deze formules kun je in de toets verwachten. Je zult deze tijdens de
lessen moeten aanvullen en je moet ze kunnen toepassen en uit je
hoofd kennen tijdens de toets.
Snelheid
Omschrijving:

Deze formule wordt gebruikt bij het rekenen met de (gemiddelde)
snelheid van een persoon of voorwerp.

Formule

Betekenis en eenheid
symbolen:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Alternatieve eenheid
symbolen:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Aandachtspunten:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Practica
Snelheid langs de weg
Toelichting: Dit practicum wordt bij droog weer buiten uitgevoerd.

Doel:
Met behulp van een stopwatch de gemiddelde snelheid van auto’s en fietsers op de
Heinsberger-weg bepalen, gedurende 50 m.
Benodigdheden:
• 1 stopwatch per tweetal
• 1 meetblad per tweetal (dit blad, je mag het uit het boekje scheuren)
• 1 pen per tweetal
Uitvoeren en uitwerken:
Je docent legt uit hoe je het practicum uit dient te voeren.
Metingen en uitwerkingen:
Nr:

Afstand (m)

Tijd (s)

Snelheid (m/s)

Snelheid (km/h)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gemidd.:
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Opdrachten:
a) Tijdens het practicum vul je de tijd in van alle auto’s of fietsers, dit is de derde kolom.
b) In de tweede kolom vul je de afstand in die de auto’s afgelegd hebben. Lees eventueel
het doel van de proef nog eens door.
c) Bereken van de eerste auto of fiets de snelheid in m/s. Schrijf de berekening netjes op
via het stappenplan.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) Bereken van alle andere auto’s of fietsers de snelheid in m/s en noteer deze in de
vierde kolom van de tabel, hier hoeft geen berekening voor opgeschreven te worden.
e) Bereken van alle auto’s of fietsers de snelheid in km/h en noteer deze in de vijfde
kolom van de tabel, hier hoeft geen berekening voor opgeschreven te worden.
f) Bereken het gemiddelde van alle afstanden en tijden en noteer dit onderaan in de
tabel.
g) Bereken met gebruik van de formule en de gemiddelde waarde voor afstand en tijd de
gemiddelde snelheid in m/s en km/h en noteer deze in de tabel.
h) (Alleen voor diegene die auto’s gemeten hebben) Op deze weg mag je 50 km/h rijden.
Tel hoeveel auto’s er te snel gereden hebben en noteer dit.
…………………………………………………………………………………………………
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