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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) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/
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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 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 voor de toets dan kan jouw docent je naast het 
gebruikelijke huiswerk ook uitdrukkelijk herhaalopdrachten geven die betrekking 
hebben op de oude stof. Alleen voor vaardigheden (eenheden omrekenen, 
rekenvaardigheden enz.) is er extra materiaal. Inzicht zal moeten worden verworven op 
basis van het beschikbare materiaal zoals dat is verwerkt in de readers en de 
weektaken.  
Iedere leerling kan in de derde klas bij voldoende inzet een 5,0 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 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 bedoeld met een eenparige rechtlijnige beweging? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het kenmerk van dit type beweging? 
 Welke formule wordt voor deze beweging veel gebruikt? 
 Hoe ziet het (x,t)-diagram voor dit type beweging er uit? 
 Hoe ziet het (v,t)-diagram voor type beweging er uit? 

2. Wat wordt bedoeld met een eenparig versnelde beweging? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat is het kenmerk van dit type beweging? 
 Hoe ziet het (v,t)-diagram voor dit type beweging er uit? 
 Hoe ziet het (a,t)-diagram voor type beweging er uit? 

3. Wat wordt weergegeven met de grootheid versnelling? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 In welke eenheid wordt deze grootheid uitgedrukt? 

4. Wat is het verband tussen de resulterende kracht en het type beweging? (**) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe luidt de formule waarmee de resulterende kracht kan worden berekend? 
 Voor welke type beweging is de resulterende kracht constant en niet 0. 

5. Hoe luiden de drie wetten van Newton? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat wordt bedoeld met massatraagheid? 
 Wat wordt bedoeld met Factie=-Freactie? 

6. Welke soorten wrijving zijn er? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Hoe heten de drie soorten wrijving? 
 Wat is het symbool voor elk van die soorten wrijving? 
 Welke van die drie is snelheidsafhankelijk? 
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Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. voor een beschreven situatie een (x,t)-, een (v,t)- of een  

(a,t)-diagram kunnen tekenen of schetsen. 
2. de snelheid op een tijdstip kunnen bepalen met behulp van een 

(x,t)-diagram. 
3. de versnelling op een tijdstip kunnen bepalen met behulp van 

een (v,t)-diagram. 
4. de afgelegde weg kunnen bepalen met behulp van een (x,t)-diagram. 
5. de afgelegde weg kunnen bepalen met behulp van een (v,t)-diagram. 
6. de gemiddelde snelheid tussen twee tijdstippen kunnen bepalen met behulp van een 

(v,t)-diagram. 
7. de gemiddelde snelheid tussen twee tijdstippen kunnen bepalen met behulp van een 

(x,t)-diagram. 
8. op basis van een diagram de verplaatsing of de afgelegde weg kunnen bepalen. 
9. een snelheidsverandering kunnen bepalen met behulp van een (a,t)-diagram. 
10. kunnen rekenen met de formule s = v∙t. 
11. kunnen rekenen met de formules a = Δv

Δt
 en v = Δx

Δt
. 

12. kunnen rekenen met de formule Fr = m∙a. 
13. kunnen rekenen met de formules Fz = m∙g en Fv = C∙u 
14. situaties kunnen uitleggen/verklaren met behulp van de drie wetten van Newton. 
15. opgaves kunnen maken die dit onderwerp koppelen met het onderwerp arbeid. 

• kunnen rekenen met de formule W = F∙s. 
16. opgaves kunnen maken die dit onderwerp koppelen met de onderwerpen warmte en 

elektriciteit.  
• kunnen rekenen met de grootheid verbrandingswarmte en de formule 

Q = hoeveellheid ∙ QV 
• kunnen rekenen met de grootheid rendement en de formule η = Enut

Etot
∙ 100% 

• kunnen rekenen met de formules: P = U∙I en E = P∙t 
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Hoofdstuk 7: Krachten en beweging 
 
In deze reader gaan we, dat we geleerd hebben in de reader “Krachten”, combineren met 
wat we vorig jaar in de reader “Beweging” hebben geleerd en vervolgens uitbreiden. 
 
Wat weet je al van krachten? 
 
In de reader over krachten hebben we reeds gezien dat er 
verschillende soorten krachten zijn. Deze kunnen eventueel 
worden opgeteld met de kopstaart-methode of de 
parallellogrammethode zodat je één enkele resulterende 
kracht hebt. 
Een kracht die op een voorwerp werkt kan onder andere de 
snelheid van dat voorwerp van grootte en/of richting doen veranderen. 
Link naar de reader over krachten 1). 
 
Wat weet je al van bewegingen? 
 
In de reader over bewegingen uit de tweede klas 
hebben we al kennis gemaakt met de eenparige 
beweging en de eenparig versnelde/vertraagde 
beweging. Deze bewegingen konden we weergeven 
in diagrammen. Twee soorten diagrammen hebben 
we toen nader bekeken, namelijk het (x,t)-diagram 
en het (v,t)-diagram. 
Link naar de reader over beweging 2). 
 
We krijgen er nu een nieuwe grootheid bij en dan 
kunnen we een koppeling maken tussen 
onderwerpen “Beweging” en “Krachten”. 
 
  

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Krachten.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V2/Beweging.pdf
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7.1 De grootheid versnelling 
Een eenparige beweging is een beweging waarvan de snelheid constant is. 
Dat betekent dat het (v,t)-diagram een horizontale rechte is. De grootheid snelheid geeft 
feitelijk het tempo weer waarmee de grootheid plaats verandert. Met andere woorden de 
grootheid snelheid geeft aan hoeveel meter er bij de grootheid plaatst per één seconde 
bijkomt dan wel af gaat.  
In onderstaand voorbeeld is de snelheid (v) gelijk aan 2,0 m/s. Dat betekent dat de plaats 
(x) elke seconde met 2,0 m toeneemt. Het (x,t)-diagram van een beweging waarvan de 
snelheid constant is, is dus een niet-horizontale rechte.  

 
Wat als de snelheid niet constant is? 
 
Er is ook een grootheid die aangeeft hoe de snelheid verandert. Dat is de grootheid 
versnelling. De versnelling wordt weergegeven met een kleine letter a en uitgedrukt in de 
eenheid m/s2. 
De grootheid versnelling geeft feitelijk het tempo weer waarmee de grootheid snelheid 
verandert. Met andere woorden de grootheid versnelling geeft aan hoeveel meter per 
seconde er bij de grootheid snelheid per één seconde bijkomt dan wel af gaat. Er staat 
twee keer per seconde, daar komt die kwadraat in m/s2 vandaan. 
In onderstaand voorbeeld is de versnelling (a) gelijk aan 2,0 m/s2. Dat betekent dat de 
snelheid (v) elke seconde met 2,0 m/s toeneemt. Het (v,t)-diagram van een beweging 
waarvan de versnelling constant is, is dus een niet-horizontale rechte.   

Het type beweging waarbij de versnelling constant is ken je al, dat is de eenparig 
versnelde/vertraagde beweging.  
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Analogieën: 
• Net zoals de snelheid het tempo geeft waarmee de plaats verandert, zo geeft de 

versnelling het tempo waarmee de snelheid verandert. 
• Net zoals je de snelheid kunt berekenen met de richtingscoëfficiënt in het  

(x,t)-diagram, zo kun je de versnelling berekenen met de richtingscoëfficiënt in het 
(v,t)-diagram. 

• Net zoals je de afgelegde weg kunt bepalen door het oppervlak onder het  
(v,t)-diagram te berekenen, zo kun je de snelheidsverandering berekenen door het 
oppervlak onder het (v,t)-diagram te berekenen. 

Het zou een hele klus zijn om voor elk diagram uit je hoofd te gaan leren wat je met de 
richtingscoëfficiënt of het oppervlak kunt doen. Er is echter een methode om dit te 
herkennen, namelijk door naar de eenheden te kijken. 
In het algemeen kun je met een diagram drie dingen doen: een punt aflezen, een 
richtingscoëfficiënt bepalen, of een oppervlak bepalen. Wat elk van die dingen voorstelt 
kun je zien aan de eenheden.  
Kijk bijvoorbeeld eens naar een (v,t)-diagram. 
• Punt aflezen levert een snelheid, want het is per slot van 

rekening een (v,t)-diagram. 
• Alle oppervlakte formules werken met “keer” (A = ℓ∙b, A= π∙r∙r, 

A = ½∙b∙h enz.). Dus vermenigvuldig de eenheid op de 
verticale as met de eenheid op de horizontale as. 
Oppervlakte levert een afstand, want  m

s
∙ s = m. 

• De richtingscoëfficiënt is Δy/Δx, dus deel de eenheid op de verticale as door de 
eenheid op de horizontale as. 
Steilheid (richtingscoëfficiënt) levert een versnelling, want  m/s

s
= m/s2. 

 
Als je een opdracht met een diagram krijgt, check je dus eerst altijd even wat je met dat 
diagram allemaal kunt bepalen. 
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Op basis van richtingscoëfficiënten en oppervlakten in (x,t)-, (v,t)- en (a,t)-diagrammen, 
kun je dan weer de formules van vorig jaar afleiden en de nieuwe voor de grootheid 
versnelling bepalen. 
 
De snelheid is te berekenen als richtingscoëfficiënt in een (x,t)-diagram: 
 

v =
Δx
Δt

 
 
De versnelling is te berekenen als richtingscoëfficiënt in een (v,t)-diagram: 
 

a =
Δv
Δt

 
 
De afgelegde weg is te berekenen als oppervlakte onder een (v,t)-diagram. 
In het geval van een constante snelheid is dat oppervlak een rechthoek en geeft dat de 
eenvoudige formule: 
 

s = v ∙ t 
 
De snelheidsverandering is te berekenen als oppervlakte onder een (a,t)-diagram.  
In het geval van een constante versnelling is dat oppervlak een rechthoek en geeft dat de 
eenvoudige formule: 
 

Δv = a ∙ t 
 
Op de volgende bladzijde staan twee oefenopdrachten die we in de klas maken. Het echte 
oefenwerk staat echter in de weektaken. Bestudeer die dus goed en stel vragen als het 
niet duidelijk is. 
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Opgave R01: (v,t)-diagram tennisspeler 
Een tennisspeler beweegt op een 
rechte lijn volgens de x-as. Zie 
nevenstaande afbeelding. Zijn 
snelheid langs de x-as staat als 
functie van de tijd weergegeven in 
onderstaand diagram.  
a) Bepaal hoeveel meter de 

tennisspeler naar rechts 
beweegt. 

b) Bepaal hoeveel meter de 
tennisspeler naar links 
beweegt. 

c) Bepaal hoeveel meter hij na  
7 s is verwijderd van zijn 
startpositie. 

d) Bepaal de versnelling van de 
tennisspeler in het tijdsinterval 
van t = 1 s tot t = 3 s. 

 
 
 
Opgave R02: (a,t)-diagram auto 
Een auto voert een beweging uit 
waarvan de versnelling als functie 
van de tijd staat weergegeven in 
nevenstaand (a,t)-diagram. 
Op t = 0 s heeft de auto een 
snelheid van 25 km/h. Op t = 0 s 
geeft de automobilist meer gas 
waardoor de auto versnelt. 
a) Leg uit vanaf welk tijdstip de 

automobilist minder gas geeft. 
Neem daarbij aan dat alle andere omstandigheden gelijk blijven. 

b) Leg uit vanaf welk tijdstip de auto vertraagt. 
c) Bepaal de snelheid van de auto op t = 14 s.  
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Opgave R03: (x,t)-diagram experiment 
Iemand heeft een experiment uitgevoerd op basis waarvan hij het in onderstaande 
afbeelding weergegeven (x,t)-diagram heeft gemaakt.  

a) Bepaal hoeveel meter er is afgelegd in het tijdsinterval van t = 0 s tot t = 50 s. 
b) Bepaal de snelheid in het tijdsinterval van t = 80 s tot t = 110 s. 
c) Leg uit op welk tijdstip de snelheid naar rechts het grootst is. 
d) Leg uit op welk tijdstip de snelheid naar links het grootst is. 
e) Leg uit op welk(e) tijdstip(pen) de snelheid 0 m/s bedraagt. 
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7.2 Het verband tussen beweging en kracht 
 
Als de snelheid verandert weten we dat de grootheid versnelling (a) niet 0 is. 
Als de snelheid verandert weten we dat de grootheid resulterende kracht (Fr) niet 0 is. 
 
Wat is het verband tussen die twee? 
 
Isaac Newton is de bekendste natuurkundige die hier onderzoek naar heeft gedaan. 
Hij heeft drie wetten gevonden die naar hem zijn vernoemd. 
 
7.2.1 De eerste wet van Newton 
Als de snelheid van een voorwerp constant is wat betreft grootte en richting, dan is de 
resulterende kracht (Fr) op dat voorwerp gelijk aan 0 N. 
Met andere woorden, als alle krachten die op een voorwerp werken elkaar opheffen, of er 
helemaal geen krachten op een voorwerp werken, dan blijft de snelheid constant wat 
betreft grootte en richting. 
 
7.2.2 De tweede wet van Newton 
Als de snelheid van een voorwerp van een voorwerp verandert, dan werkt er een 
resulterende kracht op dat voorwerp. De resulterende kracht Fr voldoet aan: 
 

Fr = m∙a   
 

Hierin Fr de resulterende kracht is in N, m de massa in kg en a de versnelling in m/s2. 
 
Met andere woorden, als de krachten op een voorwerp elkaar niet opheffen, dan zal de 
snelheid van dat voorwerp veranderen wat betreft grootte en/of richting. 
Je ziet dat het effect van een kracht afhankelijk is van de massa van het voorwerp. Dat is 
niet zo verbazingwekkend. Als je met volle gewicht tegen een kinderwagen duwt dan vliegt 
die aan de kant. Als je met diezelfde kracht tegen een geparkeerde auto duwt komt die 
nauwelijks van zijn plek. Dit effect wordt massatraagheid genoemd. Oftewel, hoe zwaarder 
een voorwerp hoe moeilijker het is om de snelheid van dat voorwerp van grootte of richting 
te veranderen. Het omgekeerde geldt daarbij ook. Als je een voorwerp dat met een 
bescheiden snelheid van 5 km/h op je afkomt wilt tegenhouden, dan lukt dat gemakkelijk 
als dat bijvoorbeeld een kinderwagen is, maar veel succes als dat een vrachtwagen is.  
 
7.2.3 De derde wet van Newton 
Alle krachten komen paarsgewijs voor. Voor zo’n paar geldt dat de twee krachten even 
groot zijn, tegengesteld gericht zijn en verschillende aangrijpingspunten hebben. 
Anders geformuleerd: Elke kracht heeft een even grote, maar tegengesteld gerichte, 
reactiekracht tot gevolg. 
In formulevorm: 
 
Factie = −Freactie 
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7.3 Soorten krachten 
Je kent al een aantal krachten. 
 
7.3.1 zwaartekracht 
Massa’s trekken elkaar aan met de zwaartekracht (Fz). Daarvoor heb je zelfs al een 
formule gekregen.  
 

Fz = m∙g.  
 

Hierin is Fz de zwaartekracht in N, g de valversnelling in m/s2 en m de massa in kg. 
Zoals je in de reader over krachten hebt gezien, is g op het aardoppervlak gelijk aan  
9,81 m/s2. 

 
7.3.2 veerkracht 
Om een veer uit te rekken is een veerkracht nodig. Ook daarvoor heb je al een formule 
gekregen.  
 

Fv = C∙u.  
 

Hierin is Fv de veerkracht in N, C de veerconstante in N/m en u de uitrekking van de veer  
in m. De veerconstante geeft weer hoe stug de veer is. 

 
7.3.3 wrijvingskracht 
De wrijvingskracht hebben we tot nu toe alleen globaal bekeken. Er zijn echter 
verschillende soorten wrijving. 

 
Als je op je fiets zit op weg naar school, ondervind je drie typen wrijving, te weten: 
• Rolwrijving �Fwrol�: veroorzaakt door het vervormen van de banden en de ondergrond. 

Deze vorm van wrijving is onafhankelijk van de snelheid waarmee je beweegt. 
• Luchtwrijving �Fwlucht�: veroorzaakt doordat je het jouw omringende medium (lucht) aan 

de kant moet duwen. 
Deze vorm van wrijving is afhankelijk van de snelheid waarmee je beweegt. Hoe sneller 
je beweegt hoe meer luchtwrijving er zal zijn. 

• Schuifwrijving �Fwschuif�: veroorzaakt doordat de banden aan de ondergrond hechten. 
Deze vorm van wrijving is eveneens onafhankelijk van de snelheid waarmee je 
beweegt. 

In de bovenbouw zullen we voor de diverse wrijvingskrachten aparte formules leren. In de 
onderbouw moet je de verschillende vormen alleen kunnen benoemen of herkennen. 
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Opgave R04: parachutespringen 
In nevenstaand  
(v,t)-diagram staat  
de snelheid van twee 
parachutisten 
weergegeven als 
functie van de tijd. De 
ene parachutist daalt 
met geopende 
parachute en de 
andere met gesloten 
parachute. Beide 
parachutisten zijn even 
zwaar. 
a) Leg uit welke 

grafiek bij een 
parachutist  
met een geopende 
parachute hoort. 

We bekijken nu grafiek II. 
b) Leg uit of de luchtwrijving op t = 20 s groter dan, kleiner dan of gelijk is aan de 

zwaartekracht.  
c) Leg uit of de luchtwrijving op t = 80 s groter dan, kleiner dan of gelijk is aan de 

zwaartekracht.  
Nu vergelijken we grafiek I en grafiek II. 
d) Leg uit of de luchtwrijving op een parachutist met geopende parachute op t = 80 s 

groter dan, kleiner dan of gelijk is aan de luchtwrijving op een parachutist met gesloten 
parachute. 

 
 
Opgave R05: auto met wrijving 
Een auto met een massa van  
809 kg rijdt over een lange 
horizontale rechte weg. De wrijving 
die de auto daarbij ondervindt 
voldoet aan de grafieken zoals 
weergegeven in nevenstaand 
diagram. 
In nevenstaand diagram staan 
zowel de rolwrijving als de 
luchtluchtwrijving uitgezet als functie 
van de snelheid. 
a) Leg welk van de twee grafiek de 

luchtwrijving als functie van de 
snelheid weergeeft.  

Op een gegeven moment, de auto 
rijdt met een snelheid van 90 km/h, 
heeft de auto een versnelling van 
0,63 m/s2. 
b) Bereken de kracht die de motor van de auto moet leveren om de auto deze versnelling 

te geven. 
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7.4 Opgaven 
 
7.4.1 Krachten en beweging 
 
Opgave R06: krachten en diagrammen 1 
Karlijn fietst op t = 0 s met een bepaalde snelheid naar school. Ze trapt met een kracht van 
35 N. De rolweerstand is 25 N en de luchtweerstand is 10 N.  
a) Hoe heet het type beweging dat Karlijn uitvoert. 
b) Schets van deze situatie een (x,t)- en een (v,t)-diagram. 

Stel, door tegenwind wordt de luchtweerstand 20 N.  
c) Hoe heet het type beweging dat Karlijn uitvoert. 
d) Schets een (x,t)- en een (v,t)-diagram van de nieuwe situatie. 
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Opgave R07: krachten en diagrammen 2 
Een auto met een massa van 950 kg rijdt in rechte lijn van het ene stoplicht naar het 
daaropvolgende stoplicht. Het verloop van de snelheid als functie van de tijd is 
weergegeven in onderstaande afbeelding. 

a) Bepaal de afstand tussen de twee stoplichten. 
b) Teken het bijbehorende (a,t)-diagram. 

Teken, niet schets, dus bereken eerst een paar punten. 
c) Bepaal de resulterende kracht die op de auto moet werken in het tijdinterval van  t = 0 s 

tot t = 12 s. 
De auto rijdt gedurende de hele rit naar rechts. 
d) Leg uit in welke richting de resulterende kracht werkt in het tijdsinterval van t = 0 s  

tot t = 12 s en in het tijdinterval van 42 s tot t = 60 s. 
 
 
Opgave R08: motorkracht 
In nevenstaand (v,t)-diagram staat de snelheid 
van een auto als functie van de tijd 
weergegeven. De massa van de auto is  
800 kg. De totale wrijvingskracht op de auto 
heeft een constante waarde van 5000 N.  
Bepaal de kracht van de motor op de auto. 
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Opgave R09: type beweging en resulterende kracht 
In onderstaande tabel staan een aantal combinaties van 
Fr en v zoals deze op een auto zouden kunnen werken. 
Zie nevenstaande afbeelding.  
Geef, in onderstaande tabel, door middel van een kruisje 
aan wat het type beweging is, dat meteen na in werking 
treden van Fr, zal optreden. 
 
 eenparige 

beweging 
naar links 

eenparige 
beweging 
naar 
rechts 

eenparig 
versnelt 
naar links 

eenparig 
versnelt 
naar 
rechts 

eenparig 
vertraagt 
naar links 

eenparig 
vertraagt 
naar rechts 

Fr naar links 
v naar links 

      

Fr naar rechts 
v naar links 

      

Fr = 0 N 
v naar links 

      

Fr = 0 N 
v naar rechts 

      

Fr naar rechts 
v naar rechts 

      

Fr naar links 
v naar rechts 

      

Fr naar links 
v = 0 m/s 

      

Fr naar rechts 
v = 0 m/s 
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7.4.2 Combinatie met arbeid 
 
Er is nog een combinatie die we kunnen maken, namelijk die met de grootheid arbeid uit 
de reader “Momenten en arbeid”. 
Link naar de reader over momenten en arbeid 1). 
 
 
Opgave R10: wandelaar 
Een wandelaar wandelt over een horizontaal stuk en versnelt daar 
in 4,0 s van 0 m/s naar 3,0 m/s. Hij weegt 67 kg en doet er 50 m 
over om die 3,0 m/s te bereiken.  
Bereken de door de wandelaar verrichtte arbeid. 
Ga ervan uit dat er géén tegenwerkende kracht is. 
 
Opgave R11: cheeta 
Een cheeta is het snelste landdier ter wereld. Het versnelt op een 
45 m lang, horizontaal stuk, in 3,0 s van 0 m/s naar 30 m/s. Bij een 
meting blijkt dat de cheeta een arbeid verricht van 22050 J.  
Bereken de massa van een cheeta. 
Ga er wederom vanuit dat er géén tegenwerkende krachten zijn. 
 
Opgave R12: Daan in zijn rolstoel 
Daan zit in een rolstoel. Hij rijdt zonder hulpmotor 
met een constante snelheid van 0,45 m/s een 2,5 m 
lange en 0,90 m hoge helling op. De rolstoel 
ondervindt een rolwrijving van 10 N. De massa van 
Daan is 70 kg en van de rolstoel 10 kg.  
a) Bereken de kracht die Daan moet leveren om 

met een constante snelheid langs de helling 
omhoog te komen.  

b) Bereken hoe groot het nuttig vermogen dat Daan 
moet leveren om met die snelheid langs de 
helling omhoog te komen. 

 
 
  

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Momenten%20en%20Arbeid.pdf
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7.4.3 Combinatie met warmte en elektriciteit 
 
Er is nog een combinatie die we kunnen maken, namelijk die met de grootheid 
stookwaarde uit de reader “Warmte” en die met de grootheden uit de reader “Elektriciteit” 
Link naar de reader over warmte 1). 
Link naar de reader over elektriciteit 2). 
 
 
Opgave R13: de auto van meneer Bonné 
De auto van meneer Bonné heeft een massa van 1200 kg. De wrijvingskrachten die deze 
auto op een lange horizontale rechte weg ondervindt zijn samen voortdurend gelijk aan 
500 N.  
a) Bereken de kracht die de motor moet leveren als hij in 12 s van 0 tot 100 km/h optrekt. 
b) Bereken hoe ver deze auto kan komen op 1 L benzine (33 MJ/L) als het rendement 45% 

is en de auto met een constante snelheid van 100 km/h op deze weg blijft rijden. 
Bij een andere auto is de som van alle tegenwerkende krachten 255 N. 
c) Bereken het rendement van deze auto als deze gemiddeld 14,8 km kan rijden op één 

liter benzine. 
 
Opgave R14: monstertruck 
Een radiografisch bestuurbare monstertruck wordt 
aangedreven door een elektromotortje met een nuttig 
vermogen van 14 W. 
a) Bereken hoeveel arbeid het autootje in één uur kan 

leveren. 
De topsnelheid van de auto is 35 km/h.  
b) Bereken hoeveel kracht de motor bij die snelheid 

uitoefent. 
In de auto bevindt zich een accu die een constante spanning levert van 7,2 V. De 
elektromotor heeft een rendement van 58%.  
c) Bereken de stroomsterkte door de elektromotor als de auto op topsnelheid rijdt. 
 
Opgave R15: bouwlift 
De elektromotor van een bouwlift 
(zie nevenstaande afbeelding) werkt 
op een spanning van 380 V. De lift 
kan in 6,0 s 114 kg aan 
bouwmaterialen 7,20 m omhoog 
brengen. Door de motor gaat dan 
een stroom van 8,0 A.  
Bereken het rendement van de 
bouwlift. 
 
  

1) 2) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Warmte.pdf
http://www.rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Elektriciteit.pdf
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Vooruitblik 
 
Deze reader geeft een goed beeld van wat in de bovenbouw wordt verwacht op het gebeid 
van onderwerpen integreren.  In de onderbouw heb je de verschillende onderwerpen 
veelal los van elkaar geleerd. De proefwerken hebben op hooguit twee readers betrekking. 
Dat is in de bovenbouw anders. De samenhang tussen de verschillende onderwerpen 
komt nadrukkelijker aan bod. De proefwerken hebben ook betrekking op meer dan twee 
readers. Aan het begin van het schooljaar zijn de proefwerken klein en in de loop van het 
jaar worden ze groter. 
In deze reader zie je al de samenhang tussen de readers van “beweging”, “krachten” en 
“arbeid”. Dat is in de vierde klas een blok van readers waar we een half jaar mee bezig 
zijn. In dat blok leer je hoe je gestructureerd steeds complexere problemen kunt 
aanpakken. Dit zogenaamde “academische denken” is een belangrijk aspect van een 
universitaire vervolgopleiding. 
 
Profielkeuze   

prestatieverbetering 
- kleding 
- fiets, schaats enz. 

sterrenkunde 
- gevaar van ruimte puin 
- gevaar van meteoren 

krachten in bouwkundige constructies 
- sterkte van fundering 
- flexibiliteit van wanden, bruggen enz. 

natuurverschijnselen 
- windkracht 
- waterkracht 
- aardbeving 

krachten in machines 
- transport door de lucht, over zee  
  en over land 
- lift/takel-systemen 

robotica 

Ondersteunende machines 
- liftsystemen 
- rolstoel 
- patiëntverplaatsing/draaiings-systemen 
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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: 
 
Van de readers over beweging en krachten: 
1. afgelegde weg 
2. plaats 
3. verplaatsing 
4. tijd 
5. snelheid 
6. resulterende kracht 
 
Nieuw in deze reader: 
7. versnelling 
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Planner 

 
 
 
 

Week 
nr. Weekactiviteit Afgesproken 

Huiswerk les 1 
Afgesproken 

Huiswerk les 2 
Afgesproken 

Huiswerk les 3 

21 
Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1 t/m 3 
- vaardigheden 1 t/m 9 

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

  

22 
Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1 t/m 6 
- vaardigheden 10 t/m 14 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de stof van 
week 21. 

 De weektaak afronden 

23 
Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 4 t/m 6 
- vaardigheden 15 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de stof van 
week 22. 

 De weektaak afronden 

24 
Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 8 en 9 
- vaardigheden 15 en 16 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de stof van 
week 23. 

 De weektaak afronden 

25 

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

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie leren. 
Deze weektaak toets dus de stof van 
week 24. 

 De weektaak afronden 

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

Het proefwerk voor dit onderwerp is dan in week 26 samen met de onderwerpen “Krachten” en “Momenten en arbeid”. 
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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. 21. 

 
Begrip Definitie 

beweging 
 
versnelling 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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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. 

 
Tweede wet van Newton 
Omschrijving: Met deze formule wordt het verband gegeven tussen een 

resultante kracht op een voorwerp en de versnelling die een 
voorwerp daardoor krijgt. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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