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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. 

 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 moment? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 In welke eenheid wordt die grootheid uitgedrukt? 
 Hoe luidt de formule waarmee het moment van een kracht kan worden berekend? 
 Wat wordt bedoeld met de arm van een kracht? 

2. Wanneer is een voorwerp in evenwicht? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Welke extra grootheid moeten we introduceren om zeker te weten dat voorwerpen 

met een zekere afmeting in evenwicht zijn? 
 Aan welke twee voorwaarden moet worden voldaan, zodat een voorwerp in 

evenwicht is? 
 Welke formule mag je in de onderbouw gebruiken om na te gaan of een voorwerp 

in evenwicht is? 
3. Wat is arbeid? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 In welke eenheid wordt die grootheid uitgedrukt? 
 Hoe luidt de formule waarmee arbeid kan worden berekend? 
 Wat wordt met de grootheid arbeid uitgedrukt? 

4. Wat is de functie van katrollen? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het verschil tussen een vaste en een losse katrol? 
 Welk type katrol moet je gebruiken als je de benodigde kracht om iets te 

verplaatsen kleiner wil maken? 
 Welk type katrol moet je gebruiken als je een kracht van richting wil doen 

veranderen? 
 Hoe luidt de vuistregel waarmee je de krachtreductie bij een hefwerktuig kunt 

beredeneren? 
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Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. kunnen rekenen met de formule M = F∙r. 
2. kunnen rekenen met de formule F1∙r1 + …= F2∙r2 + …. 
3. kunnen rekenen met de formule W = F∙s 
4. kunnen redeneren met de vuistregel voor hefwerktuigen. 
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Hoofdstuk 6: Momenten 
 
Deze reader is de voortzetting van de reader over krachten. Als je de voorkennis nog eens 
door wilt nemen, kijk dan bij de reader van krachten. Link naar reader 1) 
 
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. 
 
In de voorbeelden in de reader over 
krachten 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. 
 
 
6.1 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. 
 
  

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Krachten.pdf
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In onderstaande afbeelding staat een eenvoudige opstelling weergegeven. Je weet uit 
ervaring dat een wip met links en rechts van het draaipunt twee ongelijke massa’s alleen 
in evenwicht kan zijn (dus niet gaat draaien) als de twee massa’s niet op gelijke afstand 
van het draaipunt staan. 

We zullen nu vooral naar dit soort evenwichtssituaties kijken. Het gaat dan dus vooral om 
de vraag waaraan een kracht, of een afstand, moet voldoen zodat het voorwerp niet gaat 
draaien oftewel uit evenwicht komt. 
 
Stel je hebt een deur met een deurklink. Om de deur te 
openen moet je de hendel van de klink draaien rond de as 
van het slot. Met een klein experiment kom je er al snel 
achter dat de minimale kracht die je nodig hebt om de 
hendel te draaien afhankelijk is van de afstand tot de as 
van het slot. Zie nevenstaande afbeelding. Naarmate de 
afstand tot het draaipunt toeneemt, is de minimaal 
benodigde kracht kleiner. 
Dit experiment kun je gemakkelijk zelf doen, maar we 
kunnen het verband verder onderzoeken met behulp van 
een zogenaamde momentenschijf.  
 
De momentenschijf is een wrijvingsloos 
draaibaar opgestelde schijf waarop 
krachten kunnen worden uitgeoefend 
door er massa’s aan te hangen. 
Door een kracht F1 links op een afstand 
r1 van het draaipunt te plaatsen blijkt 
dat er een even grote kracht F2 aan de 
rechter kant nodig is om het geheel in 
evenwicht te krijgen. Die kracht moet 
dan op een afstand r2 worden 
uitgeoefend die gelijk is aan r1. 
Plaatsen we de kracht F2 echter op een 
afstand die 2/3 deel van de 
oorspronkelijke afstand is, dan moet de kracht F2 met een factor 3/2 toenemen om weer 
evenwicht te krijgen. Dit is geheel in overeenstemming met de observatie die we hadden 
gedaan bij de deurklink. Hoe dichter bij het draaipunt de kracht wordt uitgeoefend, hoe 
groter de kracht moet zijn. 
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Met de afstand van kracht tot draaipunt 
blijkt echter iets bijzonders aan de 
hand te zijn. In nevenstaande 
afbeelding zijn dezelfde krachten aan 
het wiel gehangen als bij de vorige 
twee situaties alleen zijn de krachten 
hoger of lager gehangen.  
Beide situaties zijn nog steeds in 
evenwicht!! Blijkbaar gaat het niet om 
de afstand van aangrijpingspunt van de 
kracht tot draaipunt, maar om de 
afstand van de lijn door de kracht tot 
het draaipunt (r1 respectievelijk r2). 
In bovenstaande afbeelding is duidelijk 
te zien dat de afstand van aangrijpingspunt tot draaipunt verandert is ten opzichte van de 
vorige twee situaties, maar dat de afstand van de lijn door de kracht tot het draaipunt (de 
r1 en r2) gelijk is gebleven. 
De lijn door de kracht wordt de werklijn van de kracht genoemd. 
De afstand van de werklijn tot het draaipunt wordt de arm van de kracht genoemd. 
Tot nu toe was het voldoende om te eisen dat de resulterende  
kracht 0 N is om evenwicht te krijgen. Gaan we echter niet alleen rechtlijnige bewegingen 
maar ook draaibewegingen bekijken, dan is deze eis blijkbaar te beperkt. Een voorwerp 
waarvoor geldt dat de resulterende kracht 0 N is, verplaatst zich 
weliswaar niet, maar kan wel degelijk steeds sneller gaan 
draaien, zodat er geen sprake is van evenwicht. In de situatie, 
zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding, is de 
resulterende kracht gelijk aan 0 N, maar de schijf zal tegen de 
wijzers van de klok in gaan draaien. 
Er is een nieuwe grootheid nodig om draaibewegingen te 
beschrijven waarin zowel de kracht als de arm van die kracht is 
verrekend. Dit is de grootheid moment. Het moment wordt 
berekend met de onderstaande formule: 
 

M = F ⋅ r.   
 
Hierin is: 
• M het moment in Nm; 
• F de kracht in N; 
• r de arm in m. 

De arm van een kracht is de afstand van de werklijn van een kracht tot het draaipunt. 
 
Verwissel deze eenheid niet met de eenheid van de veerconstante. Nm is een andere 
eenheid dan N/m! 
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Om evenwicht te krijgen moet de momenten van alle krachten in evenwicht zijn. Met 
andere woorden het resulterende moment moet 0 Nm zijn.  
Iets anders geformuleerd:  
De optelsom van alle momenten die het voorwerp linksom laten draaien, moet gelijk zijn 
aan de optelsom van alle momenten die het voorwerp rechtsom laten draaien. 
In formulevorm ziet dat er als volgt uit: 
 
F1∙r1 + …. = F2∙r2+ …. 
 
Deze vergelijking wordt de momentenwet genoemd. 
Als het voorwerp niet in evenwicht is geldt dus: 
 
F1∙r1 + …. ≠ F2∙r2+ …. 
 
 
6.1.1 Opgaven 
 
Opgave R01: koevoet 
In nevenstaande afbeelding is 
weergegeven hoe Christiaan probeert met 
een koevoet een kist open te breken die 
dicht gespijkerd is. Daartoe oefent hij een 
verticale kracht uit op de koevoet. Het 
aangrijpingspunt van die kracht is met een 
rode punt weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 
a) Om de plank los te trekken moet een 

verticale kracht van 750 N worden 
uitgeoefend op het deksel, daar waar de koevoet het deksel raakt. 
Geef het draaipunt aan. 

b) Bepaal de grootte van de kracht die Christiaan moet uitoefenen om de plank los te 
trekken. 

 
Opgave R02: combinatietang 
Arno knipt een koperdraad door met een 
combinatietang. De tang oefent daarbij 
twee krachten van 105 N uit op de draad. 
Zie nevenstaande afbeelding. 
Bereken met welke spierkracht Arno de 
handvatten dichtknijpt. 
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Opgave R03: werkbank 
Een homogene balk met een massa 
van 9,0 kg ligt op twee schragen zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 
Bereken de kleinste kracht waarmee 
de balk kan worden opgetild zodat 
deze rond één van de schragen gaat 
draaien. Met andere woorden de 
kleinste kracht waar de balk kan worden opgetild zodat deze los komt van één van beide 
schragen. 
 
Opgave R04: flessenopener 
Je kunt een flessenopener op twee manieren gebruiken. Zie onderstaande afbeelding. 

Beredeneer bij welke manier je de minste spierkracht nodig hebt. 
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6.2 Hefwerktuigen 
 
6.2.1 Katrollen 
Katrollen worden gebruik om een kracht in een andere richting te leiden of om krachten te 
reduceren. Daartoe wordt gebruik gemaakt van vaste katrollen of losse katrollen. Vaste 
katrollen zijn, zoals het woord al zegt, vastgemaakt en bewegen dus niet met het voorwerp 
mee. Losse katrollen 
daarentegen bewegen met 
het voorwerp mee. 
In nevenstaande afbeelding 
staan voorbeelden van 
ophijsconstructies 
weergegeven die gebruik 
maken van katrollen. In het 
linker voorbeeld wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt 
van een vaste katrol. De vaste 
katrol zorgt ervoor dat de 
schuin omlaag gerichte 
spierkracht wordt omgezet in 
een verticaal omhoog gerichte 
spankracht. In het rechter 
voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een vaste en een losse katrol. De losse katrol zorgt 
ervoor dat de benodigde spierkracht om de last op te tillen wordt gehalveerd. In 
onderstaande afbeelding worden de krachten die in bovenstaande voorbeelden een rol 
spelen weergegeven. De krachten zijn op schaal getekend voor het geval dat de last stil 
hangt. 

In het linker voorbeeld wordt de last op zijn plaats gehouden door een spankracht die even 
groot en tegengesteld gericht is aan de zwaartekracht. De spankracht wordt door de vaste 
katrol van richting veranderd. De spierkracht is even groot als de spankracht. Uiteindelijk is 
de benodigde spierkracht dus gelijk aan de zwaartekracht van de last.  
In het rechter voorbeeld hangt de last aan een losse katrol. Nu hangt de last eigenlijk aan 
twee touwen. De zwaartekracht op de last wordt dus nu gecompenseerd door de 
spankracht links en de spankracht rechts van de katrol. Hierdoor is de spankracht maar 
half zo groot als de zwaartekracht. Daarna wordt de spankracht, net als bij het eerste 
voorbeeld, via de vaste katrol van richting veranderd. Uiteindelijk is de benodigde 
spierkracht dus maar de helft van de zwaartekracht op de last. 



 
 
12/28 Momenten en arbeid 

R.H.M. Willems 

Opgave R05: takel 1 
In nevenstaande afbeelding staat een takel 
schematisch weergegeven. De last heeft een 
massa van 85 kg.  
Beredeneer hoe groot de spierkracht minstens 
moet zijn om deze last op te tillen. 
 
 
 
 
 
 
Opgave R06: takel 2 
In nevenstaande afbeelding 
staat een “echte” katrol 
weergegeven zoals die in de 
praktijk voorkomt. De 
katrollen zitten dan dus vaak 
onder elkaar in plaats van 
naast elkaar. De last heeft 
een massa van 85 kg. 
Beredeneer hoe groot de 
spierkracht minstens moet 
zijn om deze last op te tillen.  
 
 
 
 
In bovenstaande voorbeelden heb je kunnen zien dat 
met een takel met losse katrollen minder kracht moet 
worden uitgeoefend dan de zwaartekracht van de 
last die opgetild moet worden. Dat gaat echter niet 
“kosteloos”. In nevenstaande afbeelding is de 
eenvoudigste takel met een losse katrol 
weergegeven. Als je goed kijkt, zou je moeten 
kunnen beredeneren, dat als je de last één meter 
optilt, je twee meter touw in moet halen. 
 
 
Opgave R07: takel 3 
Deze opgave maakt gebruik van de takels zoals 
afgebeeld bij de opgaven “takel 1”en “takel 2”. 
a) Beredeneer hoeveel meter touw moet worden ingehaald als de last bij opgave “takel 1” 

één meter moet worden opgetild. 
b) Beredeneer hoeveel meter touw moet worden ingehaald als de last bij opgave “takel 2” 

één meter moet worden opgetild. 
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6.3 Arbeid 
Dus om kracht te sparen moet je meer touw inhalen en omgekeerd, als je minder touw wilt 
gebruiken, moet je meer kracht uitoefenen. Dit heeft te maken met de wet van 
energiebehoud. Om een voorwerp om te tillen moet je energie investeren. Een spierkracht 
opwekken kost ook energie. Die twee moeten even groot zijn.  
Feitelijk is er sprake van een energieomzetting zoals weergegeven in onderstaand 
energiestroomdiagram. 

De precieze formules voor die energiesoorten krijg je volgend schooljaar in de vierde klas. 
Er is echter een formule die al in de onderbouw wordt gebruikt. Het omzetten van de ene 
energiesoort in de andere heet arbeid en daarvoor is een eenvoudige formule 
beschikbaar. De omzetting van de ene energiesoort in een andere wordt arbeid genoemd. 
Arbeid is een grootheid die wordt weergegeven met een hoofdletter W en wordt uitgedrukt 
in de eenheid Joule (J).  Voor de arbeid geldt onderstaande formule: 

 
W = F∙s 
 
Hierin moet de kracht F in Newton en de afstand s in meter, alleen dan komt de arbeid in 
Joule uit. 

 
De formule is algemener toepasbaar dan alleen katrollen, vandaar dat er afstand (s) staat 
in plaats van ℓ voor de lengte van het touw dat ingehaald moet worden. 
Uit energiebehoud volgt dat de arbeid die wordt verricht doordat de kist omhoog gaat, 
gelijk moet zijn aan de arbeid de spierkracht verricht bij het inhalen van het touw.  
 
Passen we dit toe op de katrol van de opgave “takel 2”, dan zie 
dat je dat resultaat ook kunt berekenen. 
 
WFz = Fz ∙ s 
∗ Fz = m ∙ g = 85 ∙ 9,81 = 833,85 N  
∗ s = 1 m  

⇒ WFz = 833,85 J 
 
WFspier = Fspier ∙ s 
∗ WFspier = WFz = 833,85 J       (energiebehoud)     

∗ s = 4 m  
⇒ 833,85 = Fspier ∙ 4 

⇒ Fspier =
833,85

4
= 208 N 
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Zoals gezegd is die formule ook algemener toepasbaar. 
 
Opgave R08: vaten tillen 
In nevenstaande afbeelding 
staan twee opties 
weergegeven om een vat wijn 
naar een hoger gelegen 
laadvlak te transporteren. 
Enerzijds kan het vat verticaal 
worden opgetild. Anderzijds 
kan het vat over een hellend 
vlak worden gerold. 
Het vat heeft een 
zwaartekracht van 250 N en de helling is 1,2 m hoog en 2,5 m lang. 
a) Bereken hoeveel arbeid er moet worden verricht om het vat verticaal op te tillen. 
b) Bereken hoeveel kracht er minimaal moet worden uitgeoefend om het vat langs de 

helling te rollen.  
c) Leg uit waarom er bij vraag b minimaal staat. 
 
 
Opgave R09: ziekenhuisbed 
Een ziekenhuisbed heeft hydraulische lift, een 
soort krik, waarmee je het bed omhoog kunt 
krikken. Als je het pedaal 15 cm omlaag duwt, 
gaat het bed 3,0 cm omhoog. 
Bij een bepaalde patiënt moet de verpleger een 
kracht van 155 N op het pedaal uitoefenen. 
a) Bereken de massa van het bed en de patiënt 

samen. 
De verpleger krikt het bed in totaal 30 cm omhoog. 
b) Bereken hoeveel arbeid de verpleger daarbij verricht. 
 
 
Samenvattend luidt de vuistregel voor heftuigen: 
• Als een voorwerp aan N stukken touw hangt wordt de hijskracht N keer zo klein, maar 

je moet N keer zoveel touw inhalen. 
• Als een hefwerktuig de benodigde kracht N keer zo klein maakt, wordt de af te leggen 

weg N keer zo groot. 
Voor beide geldt natuurlijk ook het omgekeerde. 
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Vooruitblik 
 
Het onderwerp “momenten” wordt op VWO in de bovenbouw niet verder verdiept. Alleen 
als je een overstap naar HAVO zou maken zou je dit onderwerp in de vierde klas van 
HAVO verder uitdiepen. 
 
Het begrip arbeid komt in de vierde klas terug bij de reader over het onderwerp “Energie”. 
In de vierde klas vormen de onderwerpen “beweging”, “krachten” en “energie” een groot 
en belangrijk blok waar we ongeveer een half jaar mee bezig zijn.  
De combinatie van deze onderwerpen stelt je in staat vragen  te beantwoorden van het 
type: 
Hoeveel energie is nodig om een bepaalde kracht te krijgen die een bepaald type 
beweging bewerkstelligt. Zo zou je dus het bereik van een elektrische auto kunnen 
berekenen als deze een zekere capaciteit in zijn accu heeft en met een bepaalde snelheid 
een bepaalde route wil rijden. 
 
Profielkeuze  

gewrichten 
- belasting 
- mechanica 

robotica 

sterrenkunde 

werktuigen 
- tangen 
- hefapparatuur 
- aandrijvingen 

energieverbruik 
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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 reader over krachten: 
1. kracht 
2. aangrijpingspunt 
3. zwaartepunt 
4. zwaartekracht 
5. veerkracht 
6. spankracht 
 
 
Nieuw in deze reader: 
7. moment 
8. arm 
9. werklijn 
10. evenwicht 
11. momentenwet 
12. katrol 
13. arbeid 
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Planner 

 

Week 
nr. Weekactiviteit Afgesproken 

Huiswerk les 1 
Afgesproken 

Huiswerk les 2 
Afgesproken 

Huiswerk les 3 
 

19 
 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1 t/m 2 
- vaardigheden 1 en 2 

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

  

 
 20 

 

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

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 19. 

 De weektaak afronden 

 
21 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 en 4 
-  vaardigheden 3 en 4 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 20. 

 De weektaak afronden 

 
22 

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 21. 

 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 27 samen met de onderwerpen “Krachten” en “Beweging en krachten”. 
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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. 16. 

 
Begrip Definitie 

momenten 
 
werklijn van een 
kracht 

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

 
arm 

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

 
moment 

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

Arbeid 
 
arbeid 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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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 het moment van een kracht. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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

 
Momentenwet 
Omschrijving: Deze vergelijking geldt als een hefboom in evenwicht is. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Arbeid 
Omschrijving: De algemene formule voor het berekenen van de arbeid die een 

kracht verricht. 

Formule  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

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

 
Aandachtspunten: 

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

Momenten 

 
Doel:  
Afleiden wanneer een balans in evenwicht is. 
 
Met behulp van een opstelling 
zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding ga 
je onderstaande opdrachten 
uitvoeren. 
 
 
Vragen en opdrachten: 
1. Vul onderstaande tabel in: 

2. Welke regel voor evenwicht kun je uit de tabel afleiden? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Hoe zou je deze regel in formulevorm kunnen zetten? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
  

links rechts 
 
1 gewichtje in gaatje 4 

 
…… gewichtjes in gaatje 1 

 
1 gewichtje in gaatje 4 

 
…… gewichtjes in gaatje 2 

 
1 gewichtje in gaatje 4 

 
…… gewichtjes in gaatje 4 

 
…… gewichtjes in gaatje 1 

 
1 gewichtje in gaatje 3 

 
…… gewichtjes in gaatje 2 

 
1 gewichtje in gaatje 4 
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4. Vul onderstaande tabel in: 

5. Welke regel voor evenwicht kun je uit bovenstaande tabel afleiden? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

6. Hoe zou je deze regel in formulevorm kunnen zetten? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
7. Tijd over?  

Verzin opdrachten voor elkaar en laat ze de ander oplossen, noteer deze ook! 
 
  

links rechts 
 
2 gewichtjes in gaatje 3 

 
…… gewichtjes in gaatje 1 

 
2 gewichtjes in gaatje 3 

 
…… gewichtjes in gaatje 2 

 
1 gewichtje in gaatje 4 en 1 in gaatje 2. 

 
…… gewichtjes in gaatje 3 

 
2 gewichtjes in gaatje 4 en 1 in gaatje 1 

 
…… gewichtjes in gaatje 3 

 
1 gewichtje in gaatje 1, 1 gewichtje in 
gaatje 2, 1 gewichtje in gaatje 3 en 1 
gewichtje in gaatje 4 

 
…… gewichtjes in gaatje 2 en 
 
 …… gewichtjes in gaatje 4 
(beide gebruiken!) 

 

links rechts 
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Karretje op helling 

 
Doel:  
Bepalen welke invloed een helling op de trekkracht en de arbeid heeft, als een voorwerp 
tot een hoogte van 20 cm omhoog getrokken wordt. 
 
Benodigdheden: 
• Rail van 1 m lang 
• Statiefmateriaal (hoog) 
• Veerunster (t/m 1,2 N) 
• Karretje 
• Geodriehoek en meetlat 

 
Uitvoeren en uitwerken: 
1. Maak de opstelling zoals 

weergegeven op de foto, met de 
klem even op een willekeurige 
hoogte. 
 
 
 
 
 
 

2. Maak een hellingshoek van 20° met de 
geodriehoek, zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. Kijk goed waar 
de 0 van de geodriehoek hoort te staan. 

 
3. Punt P is het punt waar de helling zou 

beginnen als deze tot aan de tafel door 
kon lopen. Verleng de helling met een 
liniaal om het punt te vinden en meet de 
afstand PQ, zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. Noteer deze 
afstand in de tabel op de volgende 
bladzijde. 
Noteer de waarde op één decimaal 
nauwkeurig. 
  

Punt Q Punt P 
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4. Punt R is het punt waarop de helling 
precies 20 cm hoog is.  
Bepaal de afstand QR en noteer deze in 
onderstaande tabel, weer op één 
decimaal nauwkeurig.  
Let op dat het getal dat je bij punt R ziet 
niet de afstand QR is! 
 
 
 
 

5. Noteer in onderstaande tabel hoe groot de afstand tussen P en R is bij deze 
hellingshoek. Dit is de afstand waarover het karretje getrokken wordt om een hoogte 
van 20 cm te bereiken. 
 

6. Trek het karretje met behulp van de 
veerunster langzaam en gelijkmatig naar 
boven toe en noteer de benodigde 
trekkracht in onderstaande tabel. Noteer 
de kracht op twee decimalen 
nauwkeurig. 
 
 
 
 
 

7. Herhaal stap 2 t/m 6 voor de andere hellingshoeken. Pas de hellingshoek aan naar de 
volgende waarde in onderstaande tabel en trek het karretje naar 20 cm hoogte. 

 
  

Punt R 

Hellings-
hoek (°) 

Afstand 
PQ (cm) 

Afstand 
QR (cm) 

Afstand 
PR (cm) 

Trekkracht 
(N) 

Arbeid  
(J) 

20      

30      

40      

50      

60      
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Opdrachten: 
1. Bereken voor iedere hellingshoek de benodigde arbeid om het karretje van punt P naar 

punt R te trekken in de juiste eenheid. Noteer deze op drie decimalen nauwkeurig in de 
tabel. Dit is de afstand waarover het karretje getrokken wordt om een hoogte van 20 
cm te bereiken. 

2. Wat valt op als je de waardes in de laatste kolom bekijkt? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

3. Gebruik het antwoord van vraag 2.  
Als het karretje recht omhoog naar een hoogte van 20 cm getrokken zou worden 
(hellingshoek van 90°), wat zou dan de arbeid zijn? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

4. Gebruik het antwoord van vraag 3 en de formule voor arbeid.  
Als het karretje recht omhoog naar een hoogte van 20 cm getrokken zou worden 
(hellingshoek van 90°), bereken wat dan de benodigde trekkracht zou zijn. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

5. Leg uit waarom de zwaartekracht die werkt op het karretje gelijk is aan je antwoord bij 
vraag 4. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

6. Bereken de massa van het karretje met behulp van het antwoord op vraag 4 en vraag 
5. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

7. Lees het doel van de proef nog een keer door en trek een conclusie naar aanleiding 
van je resultaten. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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