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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 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 is kracht? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 

Wat is de functie van het subscript? 
 In welke eenheid wordt die grootheid uitgedrukt? 
 Wat zijn de effecten van krachten waaraan je kunt herkennen dat er een kracht 

werkt? 
2. Hoe wordt een kracht weergegeven? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe wordt een kracht weergegeven op papier? 
 Wat wordt bedoeld met een aangrijpingspunt? 
 Wat wordt bedoeld met het zwaartepunt? 
 Wat is een krachtenschaal? 
 Welke drie dingen hebben een kracht en een pijl gemeenschappelijk. 

3. Hoe kun je krachten samenvoegen tot een resulterende kracht? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat wordt bedoeld met een resulterende kracht? 
 Hoe kun je de resulterende kracht berekenen van krachten die evenwijdig zijn? 
 Op welke twee manieren kun je de resulterende kracht bepalen van krachten die 

niet evenwijdig zijn? 
 Aan welke voorwaarde moeten de individuele krachten voldoen om tot één 

resulterende kracht te worden samengevoegd? 
 Voorwerpen worden vaak gereduceerd tot een punt.  

Dit mag je doen zolang het voorwerp niet …….  
4. Hoe kun je krachten berekenen? (**) 

Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe luidt de formule voor het berekenen van de zwaartekracht? 

Waar moet je op letten bij deze formule? 
 Hoe luidt de formule voor het berekenen van de veerkracht? 

Waar moet je op letten bij deze formule? 
5. Wat is een veerconstante? (***) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 In welke eenheid wordt die grootheid uitgedrukt? 
 Waarvoor is deze grootheid een maat? 

6. Wat is veerunster? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Welke grootheid wordt met een veerunster bepaald? 
 Hoe werkt een veerunster? 
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Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. krachten kunnen tekenen als pijl met behulp van een 

krachtenschaal. 
2. het aangrijpingspunt van krachten kunnen bepalen. 
3. de resulterende kracht van twee of meer krachten kunnen 

bepalen met behulp van een schaaltekening. 
4. de resulterende kracht van twee of meer krachten kunnen berekenen als deze 

evenwijdig zijn. 
5. kunnen rekenen met de formule Fz = m∙g. 
6. kunnen rekenen met de formule Fv = C∙u. 
7. het verband tussen de lengte van een veer en de uitrekking van een veer kunnen 

uitleggen of daarmee kunnen rekenen. 
8. kunnen uitleggen hoe een veerunster werkt. 
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Hoofdstuk 5: Krachten 
 
Wat zijn krachten? 
 
We kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen en voorbeelden noemen, maar een 
precieze definitie is moeilijk te gegeven. In het algemeen geldt dat een kracht de snelheid 
van een voorwerp van grootte en/of richting kan veranderen. Een kracht kan echter ook 
bijvoorbeeld de vorm van een voorwerp veranderen. We kennen allerlei krachten zoals 
bijvoorbeeld spierkracht, veerkracht, zwaartekracht enz. Al die krachten hebben drie 
dingen gemeenschappelijk. Alle krachten hebben een bepaalde grootte, werken in een 
bepaalde richting en werken ergens op. In onderstaande  
afbeelding staan een aantal voorbeelden weergegeven. 
 

 

I. In het eerste voorbeeld ligt een voorwerp in rust op een horizontaal vlak. Er werken dan 
drie krachten. De aarde en het voorwerp trekken elkaar aan met de zwaartekracht (Fz). 
Er werkt dus een zwaartekracht op het voorwerp en wel recht omlaag. 
Doordat het voorwerp omlaag wordt getrokken, wordt er met een kracht op de onder-
grond gedrukt. De kracht die op de ondergrond werkt heet het gewicht (Fg). Doordat de 
ondergrond een beetje wordt ingedrukt, drukt deze ook weer tegen het voorwerp. De 
kracht die de ondergrond op het voorwerp oefent heet de normaalkracht (Fn). 

II. In het tweede voorbeeld werken dezelfde drie krachten als in het eerste voorbeeld. Je 
ziet dat de zwaartekracht nog steeds recht omlaag werkt. De normaalkracht staat nog 
steeds loodrecht op de ondergrond. De kracht die de ondergrond uitoefent op het 
voorwerp, omdat dat voorwerp erop drukt, staat altijd loodrecht op de ondergrond. Dat 
is ook de reden waarom deze kracht normaalkracht heet. 

III. In het derde voorbeeld zijn er vier krachten. Ook hier geldt dat de aarde aan de 
voorwerpen trekt met de zwaartekracht. Omdat het linker voorwerp (m1) met de 
zwaartekracht omlaag wordt getrokken, trekt dat voorwerp het rechter voorwerp (m2) 
via het touw omhoog. De kracht die in het touw werkt, omdat het strak gespannen 
wordt, heet de spankracht (Fs). Het omgekeerde geldt ook. Omdat het rechter 
voorwerp (m2) door de zwaartekracht omlaag wordt getrokken, wordt het linker 
voorwerp, via het touw, omhoog getrokken. De kracht die het touw op het linker 
voorwerp uitoefent is dan ook een spankracht (Fs). 

 
Je ziet in bovenstaande voorbeelden dat een kracht eigenlijk nooit alleen 
komt. Een kracht heeft altijd een tegenkracht tot gevolg. Als je tegen een 
muur duwt, duwt die muur ook tegen jou, anders zou je dwars door de 
muur heen gaan. Stel je nevenstaande situatie maar eens voor.  
Aan het einde van het jaar komen we deze regel formeel als de derde 
wet van Newton weer tegen.  
Normaalkracht en gewichtskracht horen bij elkaar. Wat is de 
reactiekracht van de zwaartekracht?  



 
 
7/27 Krachten 

R.H.M. Willems 

5.1 Krachten tekenen 
In bovenstaande afbeeldingen zijn de verschillende krachten met pijlen weergegeven. Dat 
is een heel natuurlijke manier om dat te doen en volkomen logisch. Pijlen hebben namelijk 
dezelfde eigenschappen op papier als krachten in de echte wereld.  
• Pijlen hebben namelijk een lengte, die overeenkomt met de grootte van de kracht.  
• Pijlen hebben een richting, die overeenkomt met de richting waarin de kracht werkt. 
• Pijlen beginnen ergens en wel in het voorwerp waarop de kracht werkt. 

 
5.1.1 Aangrijpingspunt 
 
Dat punt waar de pijl begint zit in het voorwerp waarop de kracht werkt, maar waar 
precies? 
 
Het punt waar de pijl begint die de kracht vertegenwoordigt, begint in het zogenaamde 
aangrijpingspunt. In bovenstaande voorbeelden is het aangrijpingspunt steeds 
weergegeven met een kleine groene punt. 
 
5.2 Symbolen voor krachten 
Het algemene symbool voor de grootheid kracht is de hoofdletter F. De eenheid waarin 
krachten worden uitgedrukt is de Newton met als symbool de hoofdletter N. 
Bij de voorgaande voorbeelden heb je al gezien hoe verschillende krachten worden 
weergegeven. De hoofdletter F geeft aan dat het om een kracht gaat en het subscript geeft 
aan om welke kracht het gaat. 
Fz zwaartekracht 
Fn  normaalkracht 
Fs spankracht 
Zo zijn er in principe zeer vele, maar een paar moet je kunnen herkennen, omdat ze vaak 
voorkomen. Naast bovengenoemde zijn dat: 
Fw wrijvingskracht 
Fv veerkracht 
 
5.3 Formules voor krachten 
Voor sommige krachten zijn eenvoudige formules gevonden om uit te rekenen hoe groot 
de krachten onder bepaalde omstandigheden zijn. 
Voor de zwaartekracht geldt :  
 

Fz = m∙g  
 
Hierin staat Fz voor de zwaartekracht in N, m voor de massa in kg en g staat voor de 
valversnelling in m/s2. Hier op aarde is de waarde voor de valversnelling 9,81 m/s2. Op de 
maan is deze waarde echter maar 1,6 m/s2. De waarde voor de valversnelling op aarde 
moet je uit je hoofd leren. De waarde van de valversnelling op andere planeten of manen 
krijg je gegeven. 

 
Voor de veerkracht geldt :  
 

Fv = C∙u  
 
Hierin staat Fv voor de veerkracht in N, C voor de veerconstante in N/m en u voor de 
uitrekking van de veer aan de zogenaamde valversnelling. 
Hierover later meer. 
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5.4 Rekenen met krachten 
 
Er zijn twee soorten opdrachten die je met krachten kunt krijgen. Bepaal- en bereken-
opdrachten. Bij bepaalopdrachten moet je een exacte schaaltekening maken en bij 
berekenopdrachten reken je met formules en wel zonder een exacte schaaltekening. 
 
5.4.1 Krachten bepalen 
De vertaalslag van een kracht in Newton naar een pijl met een lengte van een aantal 
centimeter wordt gegeven door de zogenaamde krachtenschaal. Bijvoorbeeld 1 cm =�  5 N. 
In onderstaande afbeelding staan een aantal voorbeelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let op het gebruik van “=�” in plaats van “=”. Een afstand is in centimeter en een kracht is 
in Newton. Dat zijn verschillende grootheden. Die kunnen dus niet gelijk aan elkaar zijn. 
“=” spreek je uit als “is gelijk aan” en “=�” spreek je uit als “komt overeen met”. De lengte 
van een pijl kan dus overeenkomen met de grootte van een kracht, maar er niet gelijk aan 
zijn. 
 
 
Wat als er meer dan één kracht werkt? 
 

 
 
Uiteindelijk kan een voorwerp maar één ding tegelijk doen. Het wordt naar links of naar 
rechts getrokken, het versnelt of vertraagt. Het kan niet beide tegelijk.  
 
Wat bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt als er meerdere krachten werken?  
  

∗ Krachtenschaal: 
   1,0 cm =� 8,0 N 

 
Dan kun je de grootte  
van Fz bepalen. 

 
∗ Fz =� 2,4 cm 
⇒ Fz = 2,4 ∙ 8,0 = 19,2 N 

∗ Krachtenschaal: 
   1,0 cm =� 26 N 

 
Dan kun je de grootte  
van Fmotor bepalen. 

 
∗ Fmotor =� 3,1 cm 
⇒ Fmotor = 3,1 ∙ 26 = 806 N 

∗ Fn = 45 N 
∗ lengte pijl = 1,8 cm 

 
Dan kun je de 
krachtenschaal bepalen. 

 
∗ 1,8 cm =� 45 N 
⇒ 1,0 cm =� 25 N 
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Dat is de zogenaamde resulterende kracht, oftewel de nettokracht. De resulterende kracht 
wordt weergegeven met het symbool Fr en is gelijk aan de optelsom van de individuele 
krachten.  
Op het vlaggetje in bovenstaand voorbeeld werken twee 
krachten. Een spankracht naar links en een spankracht naar 
rechts. De situatie zou kunnen zijn zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
Je kunt zien dat de pijl naar links langer is dan de pijl naar 
rechts. Dat betekent dat de spankracht naar links groter is dan de 
spankracht naar rechts. Het vlaggetje zal dus naar links gaan. Dit 
wordt weergegeven door middel van de resulterende kracht zoals 
weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
Om een resulterende kracht te bepalen moeten alle individuele krachten hetzelfde 
aangrijpingspunt hebben, anders mag je ze niet zomaar optellen. Met andere woorden, je 
mag alleen krachten optellen die op hetzelfde voorwerp werken.  
Op de middelbare school worden voorwerpen vaak gereduceerd tot een punt. Met andere 
woorden de afmetingen van het voorwerp worden buiten beschouwing gelaten. Op die 
manier grijpen alle krachten die op dat voorwerp werken automatisch in hetzelfde punt 
aan. Vaak wordt als aangrijpingspunt het zogenaamde zwaartepunt gekozen. Het 
zwaartepunt is het aangrijpingspunt van de zwaartekracht. Dat is niet zomaar een punt in 
het voorwerp, maar het middelpunt van alle massa van het voorwerp. Zou je het voorwerp 
precies onder het zwaartepunt ondersteunen, dan balanceert het voorwerp op dat punt. 
Zie onderstaande afbeelding. 

Het eerste voorbeeld kun je zelf uitproberen. Pak maar eens jouw geodriehoek en probeer 
deze te balanceren op jouw wijsvinger zoals weergegeven in de afbeelding. Je zult 
merken dat er maar één punt is waarop dat lukt. Dat punt is het zwaartepunt. Wil je dat 
punt preciezer bepalen, probeer het dan maar eens te vinden door jouw geodriehoek te 
balanceren op de punt van een potlood. 
In het tweede voorbeeld zie je het zwaartepunt van een fietswiel. 
In het derde voorbeeld zie je het zwaartepunt van een fietsenband. Je ziet dat het 
zwaartepunt weliswaar in het midden van de massa van de fietsenband ligt, maar dat punt 
hoeft dus niet in het voorwerp te liggen. Het zwaartepunt ligt nog steeds in het midden van 
de fietsenband, maar dat punt ligt buiten het rubber van de fietsenband.  
Als er meerdere krachten op een voorwerp werken worden deze dus getekend vanuit het 
aangrijpingspunt. In onderstaande afbeelding zie je drie keer dezelfde situatie 
weergegeven. 

Hoe bepaal je nu de resulterende kracht?  
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Krachten die evenwijdig zijn 
In onderstaande twee voorbeelden is de resulterende kracht gemakkelijk te bepalen, 
omdat de krachten evenwijdig zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voor bovenstaand voorbeeld geldt:  
De motorkracht wint met 500 N. De resulterende  
kracht is dus 500 N naar rechts. 
 
Voor nevenstaand voorbeeld geldt: 
De beide krachten zijn even groot. De resulterende  
kracht is dus 0 N. 
 
 
Krachten die niet evenwijdig zijn 
In nevenstaande voorbeeld is dat al lastiger. De krachten 
werken elkaar in “verticale” richting tegen, maar in 
“horizontale” richting werken ze samen.  
 
Hoe bepaal je de resulterende kracht als de krachten niet 
evenwijdig zijn? 
 
Er zijn twee methoden om in zo’n geval de resulterende 
kracht te vinden. 
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De kopstaartmethode 
Krachten worden weergegeven met pijlen. De punt van de pijl wordt de kop van de pijl 
genoemd en het andere uiteinde de staart. De individuele krachten moeten hetzelfde 
aangrijpingspunt hebben. Met andere woorden, alle pijlen moeten in hetzelfde punt 
beginnen.  
Je weet dat de resulterende kracht hetzelfde aangrijpingspunt heeft als de individuele 
krachten. Om de pijl voor de resulterende kracht te kunnen tekenen, moet je dus weten 
naar welk punt de pijl toe moet. 
Dat punt vind je door de individuele pijlen kop staart te leggen. Zie onderstaande 
voorbeeld. Zoals je ziet zijn er twee mogelijkheden om datzelfde eindpunt te vinden. 

Nu heb je het eindpunt van de pijl gevonden en kun je de resulterende kracht tekenen. Je 
kunt dan de lengte van de pijl opmeten en met de krachtenschaal omrekenen naar 
Newton.  
Je ziet dat in bovenstaand voorbeeld de resulterende kracht niet gelijk is aan  
10 + 10 = 20 N. 
 
Als je de kopstaart-methode met een applet wilt bestuderen, kijk dan eens naar de applet 
onder nevenstaande link. Link naar applet 1). 
 
Opgave R01: krachten optellen met de kopstaartmethode 
De krachtenschaal voor onderstaande afbeelding is: 1,0 cm =�   5,0 N. 

Bepaal voor beide situaties de resulterende kracht met de kopstaartmethode. 
  

1) 

a) a) b) 

http://rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/resultant_nl.htm
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De parallellogrammethode 
Bij deze methode ga je ook op zoek naar het eindpunt van de pijl voor de resulterende 
kracht. In onderstaande afbeelding is hetzelfde voorbeeld nog een keer uitgewerkt, maar 
nu met de parallellogrammethode. 

Je construeert het parallellogram als volgt: 
• Teken de groene streepjeslijn evenwijdig aan de groene krachtpijl en wel door de kop 

van de blauwe pijl. 
• Teken de blauwe streepjeslijn evenwijdig aan de blauwe krachtpijl en wel door de kop 

van de groene krachtpijl. 
• Daar waar de twee streepjeslijnen elkaar snijden is eindpunt van de pijl voor de 

resulterende kracht van de oorspronkelijke twee krachten.  
• De pijl voor de resulterende kracht teken je nu door een pijl te tekenen van het 

aangrijpingspunt van de oorspronkelijke krachten naar het eindpunt. 
 
Uiteindelijk vind je op deze manier exact dezelfde pijl voor de resulterende kracht als 
eerst. Die kun je dan met de krachtenschaal omrekenen naar de resulterende kracht in 
Newton. 
Deze methode lijkt ingewikkelder, maar is veel nauwkeuriger dan de kopstaartmethode. 
Daarnaast is dit de methode die ook in de bovenbouw wordt gebruikt. Dan gaan we ook 
rekenen met sinus en cosinus en dan heb je die parallellogrammen nodig. 
 
Als je de parallellogrammethode nog eens uitgelegd wilt hebben, kijk dan eens naar het 
filmpje onder nevenstaande link. Link naar filmpje 1). 
 
 
 
Opgave R02: krachten optellen met de parallellogrammethode 
De krachtenschaal voor onderstaande afbeelding is: 1,0 cm =�   5,0 N. 

 
Bepaal voor beide situaties de resulterende kracht met de parallellogrammethode. 
 
 
  

1) 

a) a) b) 

https://www.youtube.com/watch?v=JafNnJFCXls
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5.4.2 Krachten berekenen 
De gemakkelijkste kracht om te berekenen is de zwaartekracht. Zoals je hebt kunnen zien 
geldt daarvoor een eenvoudige formule, namelijk Fz = m∙g. Het enige waar je daarbij op 
moet letten zijn de eenheden. 
 
Opgave R03: rekenen met de zwaartekracht 
Een pakje boter bevat 500 g boter. 
a) Bereken de zwaartekracht waarmee de aarde aan die 

500 g boter trekt. 
Joep haalt met zijn mes een krul boter van het blok en 
bepaalt de zwaartekracht die op deze krul werkt. Hij vindt 
een zwaartekracht van 83 mN. 
b) Bereken de massa van die krul boter in gram. 
 
 
Een lastigere kracht is de veerkracht. De 
formule oogt op zich simpel, namelijk  
Fv = C∙u, maar het venijn zit hem in die u. 
Je moet namelijk goed onderscheid 
maken tussen de lengte van een veer (ℓ) 
en de uitrekking van die veer (u). Zie 
nevenstaande afbeelding. 
Een en ander wordt duidelijk in 
onderstaande opgave. 
Zoals eerder gezegd staat de hoofdletter 
C voor de veerconstante. Dat is een maat voor de stugheid van de veer.  
Een C van 10 N/cm betekent niets anders dan dat je met 10 N aan de veer moet trekken 
om deze 1 cm uit te rekken. 
 
 
Opgave R04: rekenen met de uitrekking van een veer 
Ayoub heeft een veer van met een veerconstante van 25 N/m en een massaset met 5 
massa’s van 10 g per stuk. De veer heeft een lengte van 12 cm als er geen massa’s aan 
hangen. 
a) Leg uit wat 25 N/m betekent. 
b) Reken deze waarde om naar N/cm. 
c) Bereken de zwaartekracht die op één massa van de massaset werkt. 
Ayoub hangt één massa aan de veer. De veer rekt daardoor uit. Op 
een gegeven moment hangt de massa stil aan de uitgerekte veer. Dat 
betekent dat de zwaartekracht en de veerkracht elkaar compenseren, 
zodat de resulterende kracht 0 N is. 
d) Bereken hoeveel centimeter de veer is uitgerekt als de massa 

weer stil hangt. 
e) Bereken de lengte van de veer als de massa weer stil hangt. 
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Vervolgens gaat Ayoub steeds 
één massa erbij hangen. 
f) Vul nevenstaande tabel in. 

Voer daartoe alle benodigde 
berekeningen uit. 

g) Teken een grafiek van de 
veerkracht als functie van de 
uitrekking. 

 
 
 
5.5 Krachten meten 
Naast berekenen met formules, kun je 
krachten ook meten met behulp van een 
meetinstrument. Een meetinstrument voor 
krachten, dat op de middelbare school wordt 
gebruikt, is de zogenaamde veerunster. Een 
veerunster is niets anders dan een buisje 
met daarin een veer. Op het omhullende 
buisje is een schaalverdeling aangebracht 
die aangeeft hoe groot de kracht is waarmee 
de veer wordt uitgerekt.  
 
  

Aantal 
massa’s 

m (g) Fv (N) u (cm) 

0    
1    
2    
3    
4    
5    
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5.6 Voorwerpen in evenwicht 
 
Als een voorwerp in evenwicht is, verandert zijn snelheid niet. Om dit te bereiken moeten 
alle krachten die op een voorwerp werken elkaar opheffen, zodat de resulterende kracht  
0 N is. 
 
Opgave R05: voorwerp in evenwicht 
In nevenstaande afbeelding is weergegeven hoe een lamp 
is opgehangen aan touw. We laten alle krachten aangrijpen 
in het knooppunt waar het touw aan de ring vastzit. Dat is , 
naast de zwaartekracht van de lamp, een spankracht naar 
links en een spankracht naar rechts. 
Ga na of het voorwerp in evenwicht is. 
 
 
In bovenstaande voorbeelden hebben we een voorwerp 
altijd gereduceerd tot een punt. Voor de meeste opgaven is 
dat prima, maar wat als nevenstaande situatie zich voordoet? 
De resulterende kracht zou 0 N zijn als je het roer reduceert tot 
een punt. Dat betekent dat het roer niet naar boven of naar 
beneden gaat versnellen. 
Het roer gaat echter wel draaien. 
Dat draai-effect zit dus niet in de grootheid resulterende kracht. 
Om dat soort draai-effecten in kaart te brengen hebben we een 
nieuwe grootheid nodig. Dat is de grootheid moment. 
 
 
Momenten 
Tot nu toe hebben we alleen naar 
rechtlijnige bewegingen gekeken. In de 
praktijk komen we echter ook 
draaibewegingen tegen.  
Zo zullen bijvoorbeeld tandwielen en 
assen in allerlei gereedschappen en 
machines ronddraaien. Maar ook in het 
menselijk lichaam komen allerlei 
draaibewegingen voor. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
Als je natuurkunde kiest, komt dit 
onderwerp aan het einde van dit 
schooljaar aan bod. 
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Vooruitblik 
 
In de bovenbouw wordt dit onderwerp verdiept en 
uitgebreid.  
In de vierde klas zal er worden gerekend aan de 
grootte van krachten in allerlei situaties, zodat 
bijvoorbeeld kan worden uitgerekend hoe stevig een 
verbindingsstuk, muur of fundering moet zijn om de 
werkende krachten te kunnen weerstaan.  
 
In de vijfde klas wordt dan ook gekeken naar krachten die 
nodig zijn om een voorwerp in een cirkelbaan te laten 
bewegen. Er wordt dan onder andere gekeken naar 
planeetbanen rond sterren, of satellieten rond de aarde. 
Iets later in de vijfde klas wordt dit onderwerp 
gecombineerd met elektrische en magnetische velden. 
 
Profielkeuze   

gewrichtsbelasting 
- botten 
- gewrichten 

prestatieverbetering 
- kleding 
- fiets, schaats enz. 

sterrenkunde 

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

natuurverschijnselen 
- windkracht 
- waterkracht 
- aardbeving 

krachten in machines 
- trekkracht van motoren 
- krachten in hydraulische werktuigen 
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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. kracht 
2. aangrijpingspunt 
3. zwaartepunt 
4. krachtenschaal 
5. zwaartekracht 
6. veerkracht 
7. normaalkracht 
8. spankracht 
9. wrijvingskracht 
10. resulterende kracht 
11. veerconstante 
12. uitrekking 
13. kopstaartmethode 
14. parallellogrammethode 
15. veerunster 
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Planner 

 
 
 

Week 
nr. Weekactiviteit Afgesproken 

Huiswerk les 1 
Afgesproken 

Huiswerk les 2 
Afgesproken 

Huiswerk les 3 
 

11 
 

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

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

  

 
 13 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 t/m 5 
- vaardigheden 3 t/m 7 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 11. 

 De weektaak afronden 

 
14 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 t/m 6 
-  vaardigheden 3 en 8 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 12. 

 De weektaak afronden 

 
15 

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 14. 

 De weektaak afronden 

 
16 

    

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 16 en in toetsweek 
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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. 17. 

 
Begrip Definitie 

Krachten 
 
aangrijpingspunt 

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

 
zwaartepunt 

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

 
veerconstante 

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

 
Momenten 
Omschrijving: De formule voor het berekenen van de zwaartekracht. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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

 
Momentenwet 
Omschrijving: De formule die het verband geeft tussen een kracht op een veer 

en de uitrekking van die veer. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Practica 
 
 

Veerconstante 

 
Inleiding: 
We gaan het verband onderzoeken tussen de kracht die we op een veer uitoefenen en de 
uitrekking die daardoor ontstaat. Afstanden meten we met een ultrasoon-afstandsensor.  
 
De onderzoeksvraag bij deze proef luidt: 
Hoe groot is de veerconstante van de bij dit practicum te gebruiken veer? 
 
Uitvoering: 
 
Controleer de opstelling 
Je moet de beschikking over de opstelling zoals 
weergegeven in nevenstaande opstelling. 
 
Metingen uitvoeren 
Meet de afstand x voor 5 verschillende massa’s. Te 
beginnen met de 10 g van de houder en zo in stappen 
van 10 g tot 50 g. 
Noteer de resultaten op het meetrapport. 
 
 
 
 
Meetrapport: 
 
Meetresultaten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

m (g) x (m) 
10  
20  
30  
40  
50  
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Maak hieronder een nette grafiek waarin je x(m) uitzet als functie van m(g). Dat wil 
zeggen: x(m) op de verticale as en m(g) op de horizontale as. 

Bepaal met behulp van de grafiek zo nauwkeurig mogelijk de waarde die je voor x 
gevonden zou hebben als er géén kracht op de veer uitgeoefend zou zijn. Dit heb je nodig 
om de volgende verwerkingsopgave te maken! 
 
x (bij 0 g) = ……………….. 
 
Vul onderstaande tabel verder in. 
Hierbij is F de kracht (in N) die de veer ondervindt en is u de uitrekking van de veer (in cm). 

m (g) F (N) u (cm) 
0   

10   
20   
30   
40   
50   
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Leg voor de laatste meting (m = 50 g) duidelijk uit hoe je de waarde van F en u berekend 
hebt. 
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Maak nu een grafiek waarin je F uitzet als functie van u.  

Beantwoord nu de onderzoeksvraag door de veerconstante van de gebruikte veer te 
bepalen met behulp van de lijn in de grafiek. Maak dus niet gebruik van één enkel punt, 
maar de hele lijn. 
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