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Hoofdstuk 1 
Basisvaardigheden 
 

§1 Natuurkunde

In dit hoofdstuk ga je de basisvaardigheden leren waarmee je de natuurkunde de rest van het jaar goed kan begrijpen. 
In deze paragraaf beginnen we nog even simpel. We bespreken het verschil tussen natuurkunde, scheikunde en biologie. 

Welkom bij de wetenschapsschool. In dit boek zal je worden geïntroduceerd in de wetenschap genaamd natuurkunde. 
Het doel van wetenschap is te begrijpen hoe de wereld werkt. Natuurkunde is echter niet de enige wetenschap. Naast 
de natuurkunde bestaat ook o.a. de scheikunde en de biologie. 

De scheikunde gaat over stoffen. In dit vak bestuderen we de eigenschappen van deze stoffen en onderzoeken we waar 
deze stoffen uit opgebouwd zijn. In sommige omstandigheden veranderen stoffen in compleet andere stoffen. Als dit 
gebeurt, spreken we van een chemische reactie. Tijdens een chemische reactie kan er van alles gebeuren. Stoffen kun-
nen van kleur veranderen, licht gaan geven of zelfs ontploffen.

Natuurkunde gaat over beweging en kracht. Bij beweging kan je bijvoorbeeld denken aan het opstijgen van een vlieg-
tuig of het vallen van een steen. Ook de onderwerpen geluid, temperatuur en licht behoren bij de natuurkunde. Deze 
fenomenen worden namelijk veroorzaakt door de bewegingen van miljarden kleine deeltjes. De bekendste kracht is de 
zwaartekracht. Andere bekende krachten zijn de elektrische en de magnetische kracht. 

Hoewel natuurkunde het woord 'natuur' bevat, heeft het weinig te maken met het leven op aard. Dit wordt beschreven 
door de biologie. 

 

   Begrijp het verschil tussen natuurkunde, scheikunde en biologie 
 

1. Maak een schets van een scheikundige, een natuurkundige en een bioloog die aan het werk is. 
… 

2. Horen de volgende uitspraken bij de natuurkunde, de scheikunde of de biologie: 
a. In tandpasta zit fluoride. 
b. Een parachutist valt erg langzaam naar de aarde. 
c. Een lamp brandt als je het lichtknopje indrukt. 
d. Het menselijk lichaam bestaat uit cellen. 
e. Met behulp van zeep kunnen we vetvlekken verwijderen. 
f. In een batterij zitten bepaalde stoffen waarin energie wordt opgeslagen. 
g. Als er stroom door een gloeilamp loopt, gaat deze branden. 
h. Met een infraroodcamera kunnen we in het donker zien. 
i. Een druppel inkt lost op in een bak water. 

…… 
3. Noem twee uitvindingen waarbij de natuurkunde een belangrijke rol heeft gespeeld. Doe daarna hetzelfde 

voor de scheikunde en de biologie. 
… 

4. Beschrijf het verschil tussen natuurkunde, scheikunde en biologie. 
… 
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§2 Volume en massa 
 

In de natuurkunde proberen we de wereld te begrijpen door metingen te doen. Twee van de belangrijkste eigenschappen 

die we kunnen meten zijn de massa (hoe zwaar iets is) en het volume (hoeveel ruimte iets inneemt). In deze paragraaf 

bespreken we de verschillende maten waarin deze eigenschappen worden gemeten. 

Om de wereld te kunnen beschrijven, is het belangrijk dat we kunnen meten hoe groot voorwerpen zijn. We gebruiken 

hiervoor de lengte, de oppervlakte en het volume. De lengte meten we meestal in: 

 

De oppervlakte meten we meestal in: 

 

Het volume meten we meestal in: 

 

In de laatste afbeelding zien we dat het volume zowel in kubieke meter als in liter kunnen weergeven. 1 L is bijvoorbeeld 

exact hetzelfde als 1 dm3. Er geldt dus: 

 
…… 

 

In sommige gevallen kunnen we het volume ook uitrekenen. Het volume van een balk is bijvoorbeeld: 

 

Dit korten we meestal af tot: 

 
… 

 

Het volume van de balk in de onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld: 
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Als een voorwerp een ingewikkelde vorm heeft, dan kunnen we het volume vaak niet met 

een formule bepalen. In dat geval gebruiken we een slim experiment genaamd de onder-

dompelmethode.  

Stel we willen het volume van een steentje bepalen, dan kunnen we het steentje in een 

maatcilinder met water doen en kijken hoeveel het water stijgt. In het onderstaande voor-

beeld is het water bijvoorbeeld gestegen van 15 naar 24 mL. Het water is dus 24 - 15 = 9 

mL gestegen en het volume van de steen is dus ook 9 mL. 

… 

Om de wereld te kunnen beschrijven, is het ook belangrijk dat we kunnen meten hoe 'zwaar' voorwerpen zijn. Hiervoor 
wordt het begrip massa gebruikt. De massa meten we meestal in: 

 

 

Normaal gesproken gebruiken we echter alleen de milligram, de gram en de kilogram: 

 

 

 

In het dagelijks leven wordt voor de massa ook wel het woord 'gewicht' gebruikt. Dit is echter onjuist. In het hoofdstuk 

over kracht zullen we het verschil tussen massa en gewicht toelichten. 

Het is belangrijk om het begrip volume en het begrip massa goed uit elkaar te houden. Het volume van een voorwerp 
beschrijft hoeveel ruimte een voorwerp inneemt. De massa beschrijft hoe zwaar een voorwerp is. In de rechter afbeel-
ding wordt het verschil duidelijk. Het stuk piepschuim heeft het grootste volume, omdat het meer ruimte inneemt. De 
kogel heeft de grootste massa, omdat die zwaarder is. 

 
 

   Begrijp het verschil tussen massa en volume 
 

1. We vergelijken een groot blok piepschuim met een kleine loden kogel. Welk voorwerp heeft de grootste 
massa en welk het grootste volume. 
 … 

2. Verbeter de twee fouten in deze uitspraak: 'Het gewicht van de man is 75 kilo'. 
… 

3. Vul de volgende tabel aan:  
 Massa kilogram 

 Volume kubieke meter 

 … Liter 
… 

4. Beschrijf het verschil tussen massa en volume. Schrijf ook de meest gebruikte eenheden voor zowel massa 
als volume op. 
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   Reken met de maten van massa en volume 
 

5. Schrijf de volgende meetwaarden om: 
a. 2,231 L = ... mL 
b. 56,2 mL = ... L 
c. 5600 cm3 = ... L 
d. 66,08 mL = ... dm3 
e. 0,0765 L = ... cm3 
f. 1,54 dm3 = ... mL 
g. 1,7 dm3 = ... mL 
h. 150 mm3 = ... L 
i. 0,23 m3 = ... cL 
j. 0,9 dL = ... cm3 

 

 
6. Schrijf de volgende meetwaarden om: 

a. 150 kg = ... g 
b. 0,03kg = ... g 
c. 23 000 g = ... kg 
d. 0,025 g = ... mg 
e. 1 250 mg = ... g 
f. 0,25 kg = ... mg 
g. 0,023 kg = ...mg 

… 
7. Ga naar deze opdracht op de website en speel 

het programma uit. 
 
 

   Bereken het volume met formules en bepaal het volume met de onderdompelmethode 
 

8. In een pan van 3 L schenk je 750 mL water. Hoeveel water kan er nog bij? 
… 

9. Je hebt een 1,5 literfles cola. Hoeveel bekers van 250 cm3 kan je hiermee vullen? 
… 

10. Een stuk hout heeft een lengte van 4 cm, een breedte van 6 cm en een hoogte van 5 cm. Wat is het volume 
van het stuk hout? 
… 

11. Een plank hout heeft een lengte van 4,5 meter, een breedte van 2 dm en een hoogte van 3 cm. Wat is het 
volume van de plank? 
… 

12. Een aquarium bevat 60 liter water. De lengte van het aquarium is 50 cm. De breedte is 30 cm. Hoe hoog 
staat het water? 
… 

13. Een groot pak met suikerklontjes heeft een lengte van 16,8 cm, een breedte van 12,0 cm en een hoogte 
van 4,8 cm. Elk suikerklontje heeft een lengte van 1,2 cm, een breedte van 2,0 cm en een hoogte van 1,6 
cm. Bereken het aantal suikerklontjes in een vol pak. 
… 

14. Bepaal het volume van de steen in de volgende afbeelding. Geef je antwoord in kubieke centimeters. 
… 

  
… 

15. Je wilt het volume van een eurocent bepalen met behulp van een maatcilinder. De munt is echter te klein 
om een duidelijk verschil in vloeistofhoogte af te kunnen lezen. Hoe los je dit probleem op? 
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§3 Grootheden en eenheden 
 

In deze paragraaf bespreken we het verschil tussen de eigenschappen die we kunnen meten (grootheden) en de maten 

waarin we deze eigenschappen meten (eenheden). Ook bespreken we de zogenaamde SI-eenheden. 

In de wetenschap beschrijven we de wereld door metingen te verrichten. Alle eigenschappen die we kunnen meten 
noemen we grootheden. Voorbeelden van grootheden zijn 'lengte', 'oppervlakte', 'volume', 'tijd', 'temperatuur' en 
'snelheid'. De maten waarin we deze eigenschappen meten worden eenheden genoemd. Voorbeelden van eenheden 
zijn 'meter', 'vierkante meter', 'kubieke meter', 'seconden', 'minuten', 'graden Celsius' en 'meter per seconde'. 

Een eenheid is gemakkelijk te herkennen doordat we het achter een getal kunnen plaatsen. We zeggen bijvoorbeeld 25 
meter, maar niet 25 lengte. Meter is dus een eenheid, maar lengte niet. In het vak natuurkunde is het verplicht om bij 
het eindantwoord van een berekening altijd de eenheid te noteren. 

Een aantal eenheden zijn in het verleden uitgeroepen tot standaardeenheden. We noemen dit ook wel de SI-eenheden 
(SI is een afkorting voor ‘Système international d'unités’ oftewel ‘standaard internationale eenheden’). De meest fun-
damentele SI-eenheden worden de SI-grondeenheden genoemd. Een aantal hiervan staan hieronder in de tabel: 

Grootheid SI-grondeenheid 

Afstand meter (m) 

Tijd seconde (s) 

Massa kilogram (kg) 

Temperatuur kelvin (K) 

Door de SI-grondeenheden te combineren kunnen we alle andere SI-eenheden afleiden. Van de SI-grondeenheid meter 
(m) kunnen we bijvoorbeeld de SI-eenheid vierkante meter (m2) en kubieke meter (m3) maken. Met meter (m) en se-
conde (s) kunnen we bijvoorbeeld de SI-eenheid meter per seconde (m/s) maken. We noemen dit afgeleide SI-eenhe-
den. 

In de natuurkunde zal je regelmatig worden gevraagd om een bepaalde meetwaarde om te rekenen naar SI-eenheden. 
Hieronder zien we hiervan twee voorbeelden: 

Voorbeelden 
 
Vraag:  
Reken 500 g om in SI-eenheden. 

Antwoord:  
De SI-eenheid van de massa is kilogram. Omgerekend wordt dit 0,500 kg. 

Vraag :  
Reken 20 L om in SI-eenheden. 

Antwoord:  
De SI-eenheid van het volume is de kubieke meter. We gaan liter dus omschrijven naar kubieke meter. Omgerekend 
wordt dit 20 L = 20 dm3 = 0,020 m3. 
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   Benoem en herken grootheden, eenheden en SI-eenheden 
 

1. Beschrijf het verschil tussen grootheden en 
eenheden. 
… 

2. Beschrijf wat SI-eenheden zijn en noem een 
drie SI-grondeenheden.  
… 

3. Leg uit wat afgeleide SI-eenheden zijn en noem 
drie voorbeelden. 
… 

4. Zijn de volgende begrippen eenheden, groothe-
den of geen van beide? 
a. Afstand 
b. Liter 
c. Lengte 
d. Millimeter 
e. Graden Celsius 
f. Licht 
g. Kubieke meter 
h. Kilogram 
i. Meter per seconde 
j. Temperatuur 
k. Kracht 
 

 
5. Geef bij elk van de volgende opties aan of het 

gaat om een SI-eenheid of niet: 
a. Meter 
b. Kilometer per uur 
c. Centimeter 
d. Gram 
e. Kubieke meter 
f. Meter per seconde 
g. Liter 
h. Kilogram 
i. Vierkante decimeter 
j. Kilogram per kubieke meter 
k. Milliliter 

   Omschrijven van meetwaarden om in SI-eenheden 
 

6. Reken de volgende maten om in SI-eenheden: 
a. 340 cm3 
b. 15000 mm3 
c. 150 g 
d. 25 L 
e. 260 mL 
f. 550 mg 
g. 80 dm2 
h. 400 km2 
i. 24 uur 
j. 2300 ms 
 
 

 
7. Ga naar deze opdracht op de website en speel 

het programma uit. 
… 

8. Beschrijf hoe je een hoeveelheid liter om-
schrijft in SI-eenheden.  
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§4 Formules omschrijven 
 

Processen in de natuurkunde worden vaakl beschreven met formules. In deze paragraaf gaan we leren hoe we deze 

formules kunnen omschrijven in verschillende vormen. 

Stel een auto legt een bepaalde afstand af in een bepaalde tijd. De snelheid van de auto kan dan worden berekend met: 

 

Dit korten we meestal af met de volgende letters: 

… 

 
 

Snelheid (v) meter per seconde (m/s) 

Verplaatsing (Δx) meter (m) 

Tijdsduur (Δt) seconde (s) 

  
 

Als een auto bijvoorbeeld 300 meter aflegt in 25 seconde, dan is de snelheid van de auto gelijk aan: 

 

Als we de formule willen gebruiken om niet de snelheid, maar juist de verplaatsing of de tijdsduur uit te rekenen, dan 
moeten we deze formule leren omschrijven. 

Om dit te doen hebben we een wiskundig trucje nodig. Als in een vergelijking aan de ene kant van de '=' wordt gedeeld 

door een bepaald getal, dan kan je in plaats daarvan ook de andere kant van de '=' vermenigvuldigen met ditzelfde 

getal. Hieronder is aan de linkerkant een getallenvoorbeeld te zien waar dit wordt uitgevoerd. De omgekeerde regel 

geldt ook. Als we aan de ene kant van de '=' met een waarde vermenigvuldigen, dan kunnen we ook aan de andere kant 

door deze waarde delen. Dit zien we aan de rechterkant. 

      

We kunnen dit trucje gebruiken om formules om te schrijven in elke gewenste vorm. Dit doen we in twee stappen. Eerst 

zorg je dat je een eventuele breuk in de formule wegwerkt. Daarna schrijf je de formule om met het wiskundige trucje 

dat hierboven beschreven is. 

Laten we dit toepassen op de formule voor de snelheid. Stel we willen de formule omschrijven in een formule om de 
tijd uit te rekenen. We voeren dan de volgende stappen uit: 
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   Omschrijven van formules 
 

1. Beschrijf de stappen die nodig zijn om een formule om te schrijven in een andere vorm.  
… 

2. Schrijf de volgende formules in de aangegeven vorm: 
… 

 A / B = C A = ... 

 A / B = C B = ... 

 X × Y = Z Y = ... 

 X / Y = Z Y = ... 

 1 / f = T f = ... 
 

3. Ga naar deze opdracht op de website en haal minimaal 10 punten. 
… 

4. De formule voor de snelheid (v) wordt gegeven door: 
… 

 
… 
Schrijf deze formule om zodat hier de verplaatsing (Δx) mee berekend kan worden. 
… 

5. Een auto rijdt 1200 meter met een snelheid van 25 m/s. Bereken met de bovenstaande formule hoe lang 
de auto hier over doet. Schrijf hiervoor eerst de formule om in de juiste vorm. 
… 

6. De formule voor de zwaartekracht (Fz) wordt gegeven door: 
… 

 
… 
Geef de formule voor de massa (m) en geeft de formule voor valversnelling (g). Het is hiervoor niet nodig 
te weten waar m en g voor staan. 
… 

7. De formule voor een weerstand (R) van een stroomdraad wordt gegeven door:  
… 

 
… 
Geef de formule voor de spanning (U) en geef de formule voor de stroomsterkte (I). Het is hier niet nodig 
om te weten waar de U en de I voor staan. 
… 
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§5 Dichtheid 
 

In deze paragraaf introduceren we het belangrijke begrip dichtheid. Met deze grootheid kunnen we aanduiden hoe de 

massa van verschillende stoffen van elkaar verschilt. 

Niet alle stoffen zijn even zwaar. Een kubieke centimeter goud is bijvoorbeeld zwaarder dan een kubieke centimeter 

aluminium. We beschrijven dit verschil met de zogenaamde dichtheid. 

Een kubieke centimeter goud heeft bijvoorbeeld altijd een massa van 19,3 gram. We zeggen daarom dat de dichtheid 

van goud gelijk is aan 19,3 g/cm3. Aluminium heeft bijvoorbeeld altijd een dichtheid van 2,7 g/cm3. Aluminium heeft 

dus een kleinere dichtheid dan goud. Als we in het dagelijks leven zeggen dat goud 'zwaarder' is dan aluminium, dan 

bedoelen we eigenlijk dat de dichtheid van goud groter is dan van aluminium. 

Hieronder zien we links een blokje hout met een massa van 10 gram en een volume van 8,0 cm3. Om de dichtheid van 

dit hout te bepalen, willen we de massa van 1 cm3 hout te weten komen. De dichtheid is in dit geval dus gelijk aan: 

10 : 8,0 = 1,3 g/cm3. 

 

Om deze dichtheid te berekenen, hebben we de massa van het blokje gedeeld door het volume. Er geldt dus: 

 

Dit korten we meestal af tot: 

 

 
 

massa (m) kilogram (kg) 

volume (V) kubieke meter (m3) 

dichtheid (ρ, spreek dit uit als 'rho') kilogram per kubieke meter (kg/m3) 

  

In SI-eenheden wordt de dichtheid gegeven in kg/m3, maar zoals we in de tekst gelezen hebben, wordt ook regelmatig 

gebruik gemaakt van g/cm3. Als je met kg/m3 werkt, dan moet je vanzelfsprekend de massa in kg invullen en het 

volume in m3. Als je met g/cm3 werkt, dan moet je de massa in g invullen en het volume in cm3. 
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Hieronder zie je een tabel met de dichtheden van een aantal stoffen. Je vindt een nog uitgebreidere versie van deze 

tabel terug in BINAS. Deze tabel mag je gebruiken tijdens de toets. Let er wel op dat boven aan de tabel voor de eenheid 

nog een factor 103 staat (dit betekent dat je de waarden uit de tabel keer 1000 moet doen). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Stappenplan dichtheid 
 
Vraag:  Wat is de massa van 1,2 dm3 ijzer? 
 
Stap 1:  Schrijf de gegevens uit de vraag op en zoek de dichtheid op: 
 V = 1,2 dm3 
 ρ = 7870 kg/m3 
 m = ? 
 
Stap 2:  Schrijf de gegevens om in SI-eenheden: 
 V = 0,0012 m3 

 

Stap 3:  Schrijf de formule ρ=m/V om in de juiste vorm: 
 We willen de massa m uitrekenen. De formule wordt: 
 … 
 
Stap 4:  Vul de formule in en reken het antwoord uit. Denk eraan de eenheid achter het antwoord te schrijven. 
 0,0012 × 7870 = 9,4 kg 
 

 
 

   Begrijp het begrip dichtheid 
 

1. De dichtheid van aluminium is 2,7 g/cm3. Wat betekent dit? 
… 

2. Hieronder zie je drie blokjes die uit hetzelfde stuk hout zijn gesneden.  
… 

 
a. Welke blokjes hebben dezelfde massa? Leg je antwoord uit. 
b. Welke blokjes hebben hetzelfde volume? Leg je antwoord uit. 
c. Welke blokjes hebben dezelfde dichtheid? Leg je antwoord uit. 
… 
 
 

 

Stof Dichtheid (× 103 kg/m3) 

koper 8,96 

ijzer 7,87 

lood 11,35 

aluminium 2,70 

kwik 13,534 

goud 19,30 

vloeibaar water 0,998 

ijs 0,916 

vurenhout 0,580 

glas 2,60 

lucht 0,00129 
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3. Een muntstuk van 10 eurocent en van 20 euro-

cent zijn van dezelfde stof gemaakt. 
a. Leg uit welk muntstuk het grootste volume 

heeft. 
b. Leg uit welk muntstuk de grootste massa 

heeft. 
c. Leg uit welk muntstuk de grootste dicht-

heid heeft. 
 

 
4. Beschrijf het verschil tussen massa, volume en 

dichtheid. 
… 

5. Stel je wil de dichtheid van een voorwerp me-
ten. Leg uit hoe dit moet. Vertel hierbij welke 
metingen je moet verrichten, hoe je deze me-
tingen uitvoert, welke berekeningen je maakt 
en welke eenheid je achter het antwoord zet. 
… 

6. Leg uit waar je op moet letten bij het aflezen 
van de dichtheid uit BINAS.   

 

   Reken met dichtheid 
 

7. Bereken in de volgende drie gevallen de dicht-
heid: 

 Massa Volume Dichtheid 

 2,3 g        0,8 cm3   ...... g/cm3 

 2000 g 0,550 dm3 ...... g/cm3 

 2500 mg 665 mL ...... kg/m3 
… 
… 

8. Een plank heeft een massa van 1,0 kg. De plank 
is 2,0 cm dik, 10 cm breed en 80 cm lang. Bere-
ken de dichtheid van de plank in kilogram per 
kubieke meter. 
… 

9. In de onderstaande afbeelding wordt een steen-
tje ondergedompeld. Het steentje heeft een 
massa van 15 gram. Bepaal de dichtheid.  
 

 
 

10. Een voorwerp heeft een massa van 200 gram en 
een volume van 76,9 cm3. Van welke stof is dit 
voorwerp gemaakt? 
… 

11. Bereken de massa van 0,0050 m3 koper. 
… 

12. Bereken de massa van 1,5 dm3 koper. 
… 

13. Bereken het volume van 20 gram aluminium. 
 
 
 

 
14. Op een pak drinken in de supermarkt staat 850 

g / 780 mL. Wat zou er op een pak van 220 g 
van dezelfde drank staan? 
… 

15. Een lege kamer heeft een lengte van 8,0 m, 
een breedte van 5,0 meter en een hoogte van 
2,5 meter. Wat is de massa van de lucht in de 
kamer? 
… 

16. Archimedes werd door de koning gevraagd om 
uit te zoeken of zijn kroon van puur goud ge-
maakt was. Met een weegschaal vond hij dat 
de kroon een massa van 0,80 kg had. 
a. Toen bedacht Archimedes een experi-

ment waarmee hij het volume van de 
kroon kon meten. Bedenk hoe hij dit had 
kunnen doen. 

b. Archimedes vond dat de kroon een vo-
lume had van 420 mL. Bereken of de 
kroon van puur goud gemaakt was. 
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§6 Drijven of zinken

In deze paragraaf gaan we met de dichtheid uitrekenen of voorwerpen drijven of zinken. 

Met de dichtheid kunnen we o.a. voorspellen of een voorwerp zal drijven of zinken. Als een voorwerp een grotere 

dichtheid heeft dan de omringende vloeistof, dan zal het voorwerp zinken. Als het een lagere dichtheid heeft, dan blijft 

het drijven. 

Piepschuim heeft bijvoorbeeld een lagere dichtheid dan water en blijft dus drijven (zie de onderstaande afbeelding). Dit 

geldt zelfs als je een gigantisch stuk piepschuim van duizenden kilogram in het water zou leggen. Het omgekeerde is 

waar voor een stukje metaal. Dit heeft een grotere dichtheid en als gevolg daarvan zal zelfs het lichtste stukje metaal 

zinken. 

 

 

   Bereken of voorwerpen drijven of zinken 
 

1. In de onderstaande afbeelding zien we dat een 
moer van ijzer blijft drijven op het metaal kwik. 
Wat zegt dit over de dichtheden van ijzer en 
kwik? Ga na of je antwoord klopt met behulp 
van BINAS. 
… 

… 
… 

2. Je gooit een ijsblokje eerst in een glas water en 
dan in een glas alcohol. Ga voor beide gevallen 
na of het ijsblokje blijft drijven. Leg uit hoe je op 
je antwoord komt.  
… 

3. De zoutconcentratie van de dode zee is erg 
groot. Dit zorgt ervoor dat mensen hier erg 
goed op drijven. Wat zegt dit over het verschil 
tussen de dichtheid van zoet en zout water?  
… 

4. Een voorwerp heeft een volume van 350 mL en 
een massa van 340 gram.  
a. Drijft dit voorwerp in water of niet? 
b. Zonnebloemolie heeft een dichtheid van 

0,92 g/cm3. Drijft dit voorwerp in zonne-
bloemolie of niet? 

 

 
5. Een plank heeft een massa van 10 kg. De plank 

is 2 cm dik, 10 cm breed en 80 cm lang.  
a. Bereken of de plank blijft drijven. 
b. We zagen een kwart van de plank af. Bere-

ken of de plank nu blijft drijven. 
c. Verklaar het antwoord van vraag b. 
… 

6. In een experiment in de klas wordt de dicht-
heid van een leerling bepaald. Eerst wordt met 
een weegschaal de massa van de leerling be-
paald. De leerling blijkt 45 kg te wegen. Dan 
wordt er een bak met water de klas in gere-
den. De bak heeft een lengte van 1,0 m en een 
breedte van 60 cm. Het water komt 40 cm 
hoog. De leerling stapt nu in de bak water en 
gaat helemaal kopje onder. Als de leerling 
heeft uitgeademd wordt de nieuwe hoogte van 
het water gemeten. Dit blijkt 47,3 cm te zijn. 
a. Bereken de dichtheid van de leerling. 
b. Ga ook na of de leerling drijft of zinkt. 
c. Leg uit of je het antwoord bij vraag b ver-

wacht had. 
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Hoofdstuk 2 
Beweging 
 

§1 Snelheid 
 

In deze paragraaf gaan we leren de snelheid te berekenen. We gaan dit doen in zowel m/s als km/h. 

De snelheid van een voorwerp kunnen we als volgt berekenen: 

… 

 
 

… 
Verplaatsing (Δx) meter (m) 

Tijdsduur (Δt) seconde (s) 

Snelheid (v) meter per seconde (m/s) 

  
 

De x staat voor de positie van een voorwerp. Het Δ-teken staat voor 'de toename van'. Δx staat dus voor de toename 
van de positie. We noemen dit ook wel de verplaatsing. 

Stel dat een voorwerp verplaatst van positie x = 1 meter naar positie x = 5 meter in 8 seconden. Het voorwerp is dan 
natuurlijk 4 meter verplaatst. De snelheid wordt in dit geval: 
… 
 

 
… 
 

 
… 
 

De SI-eenheid voor de snelheid is meter per seconde, maar in het dagelijks leven wordt ook vaak kilometer per uur 
gebruikt. Het is belangrijk dat we deze eenheden in elkaar om kunnen schrijven. 

Stel we willen 80 km/h omrekenen naar m/s. We rekenen dan eerst kilometer per uur om naar meter per uur: 

 

Dan rekenen we meter per uur om naar meter per seconde: 

 

Stel we willen 22 m/s omrekenen naar km/h. We rekenen dan eerst meter per seconde om naar meter per uur: 

 

Daarna rekenen we om naar kilometer per uur: 

 

We kunnen ook gebruik maken van de volgende regel: 

… 

 
 

… 
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Stappenplan: Rekenen met snelheid 
 
Vraag:  Een leerling is aan het hardlopen. Zijn doel is om binnen drie minuten 1,0 kilometer te rennen.  De leerling 
 rent 3,0 minuten lang met een snelheid van 18 km/h. Bereken of de leerling zijn doel bereikt heeft. 
 
Stap 1: Schrijf de gegevens uit de vraag op en reken ze zoveel mogelijk om in dezelfde eenheden. In dit  voorbeeld 
 kiezen we voor meter en seconde: 

… 

   …  … 

  
 
Stap 2:  Schrijf de formule op en geef aan welke gegevens je weet en welk gegeven je wilt weten: 

 … 

  
 
Stap 3:  Schrijf de formule nu om in de juiste vorm. Doe dit systematisch. Ga niet gokken! 

 … 

  
 
Stap 4: Vul de formule in: 

   …  … 

  
 
Stap 5: Schrijf de conclusie op. Leg uit hoe je aan deze conclusie komt. Denk ook aan de eenheid achter 
 het antwoord: 

 … 
 9,0 × 102 m is minder dan 1,0 kilometer, dus de leerling heeft zijn doel niet bereikt. 
 

 
 
 

   Omschrijven van snelheden 
 

1. De maximumsnelheid voor verkeer binnen de bebouwde kom is 50 km/h. Hoeveel m/s is dit? 
… 

2. Een sprinter rent de honderd meter met een gemiddelde snelheid van 10 m/s. Reken dit om naar km/h. 
… 

3. Een straaljager vliegt met 1500 km/h. Reken dit om naar m/s. 
… 

4. De aarde draait met een snelheid van 30 km/s om de zon. Reken deze snelheid om naar km/h. 
… 

5. Beschrijf hoe je m/s en km/h in elkaar omschrijft.  
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   Rekenen met Δx/Δt = v 
 
Level 1: 

… 
6. Een auto rijdt in 30 s een afstand van 600 m. 

Bereken de snelheid van de auto. 
… 

7. Mario rent 12 s lang met een snelheid van 6 
m/s. Bereken hoeveel afstand hij heeft afge-
legd. 
… 

8. Een fietser rijdt 20 minuten lang met een con-
stante snelheid. De snelheidsmeter geeft aan 
dat de fietser 24 km/h rijdt. Bereken welke af-
stand de fietser heeft afgelegd. 
… 

9. Een auto rijdt met een snelheid van 100 km/h 
een afstand van 700 m. Bereken hoe lang de 
auto hierover doet. 
… 

10. Een werper bij honkbal werpt de bal met een 
snelheid van 160 km/h naar de slagman. Deze 
staat op een afstand van 18,45 m. Bereken na 
hoeveel seconden de bal bij de slagman is. 
… 

11. Een leerling is aan het hardlopen. Zijn doel is 
om binnen 50 seconden 200 meter te rennen. 
De leerling rent met een snelheid van 16 km/h. 
-Bereken of de leerling zijn doel bereikt heeft. 
… 

12. Een Boeing vliegt binnen 55 minuten van Am-
sterdam naar Londen. De afstand tussen de 
vliegvelden is 358 kilometer. Bereken de ge-
middelde snelheid van het vliegtuig. 
… 

13. De snelheid van geluid in lucht is 340 m/s. Het 
onweert 8 km verderop. Bereken hoelang het 
duurt voordat je de donder hoort. 
… 

14. Een kogel wordt met een snelheid van 550 
km/h uit een geweer weggeschoten. Al na 0,75 
s raakt de kogel zijn doel. Bereken de afstand 
tussen geweer en doel. 
 
 
 

 
Level 2: 

… 
15. Een automobilist rijdt met een snelheid van 

100 km/h van Amsterdam naar Utrecht. De af-
stand tussen deze plaatsen is 34 km. De auto-
mobilist verlaat Amsterdam om 16:52 uur en 
wil om 17:12 uur in Utrecht aankomen. Komt 
de automobilist op tijd aan? … 
… 

16. Een etappe in de Tour de France heeft een af-
stand van 175 km. De geschatte aankomsttijd 
bij een snelheid van 44 km/h is 15:50 uur. Bere-
ken de starttijd. 

… 
17. De aarde draait elke 365 dagen een keer om de 

zon heen. De snelheid van de aarde is 30 km/s. 
Hoeveel meter legt de aarde af in een jaar? 

… 
18. Twee leerlingen gaan een stuk fietsen. Ze ver-

trekken tegelijkertijd vanaf hetzelfde punt. De 
eerste leerling fietst met een snelheid van 3 
m/s en de tweede met een snelheid van 7,5 
m/s. Na 49 seconden loopt de ketting van de 
tweede leerling vast. Hoeveel seconden moet 
de eerste leerling vanaf dit moment nog fietsen 
totdat hij de tweede leerling inhaalt? 
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§2 Gemiddelde snelheid 
 

In deze paragraaf gaan we leren rekenen met de gemiddelde snelheid. We introduceren twee formules waarmee we dit 

kunnen doen. 

De gemiddelde snelheid van een beweging wordt gegeven door: 

… 

 
… 

Verplaatsing (Δx) meter (m) 

Tijdsduur (Δt) seconde (s) 

Gemiddelde snelheid (vgem)    meter per seconde (m/s)  

  

Als een voorwerp geleidelijk versnelt of vertraagt, dan spreken we van een eenparige versnelling. In dit geval kunnen 

we de gemiddelde snelheid ook als volgt uitrekenen: 

… 

 
… 

Beginsnelheid (vb) meter per seconde (m/s) 

Eindsnelheid (ve) meter per seconde (m/s) 

Gemiddelde snelheid (vgem) meter per seconde (m/s) 

  
 

Stel dat een auto bijvoorbeeld versnelt van 10 m/s naar 30 m/s, dan is de gemiddelde snelheid gelijk aan: 

 

Let erop dat je als volgt haakjes gebruikt in je rekenmachine: 

 

Voorbeeld 
 
Opdracht:  
Een auto versnelt gedurende 10 seconden van 20 naar 30 m/s. De versnelling is eenparig. Hoeveel meter heeft de 
auto afgelegd? 

Antwoord:  
Eerst berekenen we de gemiddelde snelheid:… 
… 
… 

… 
… 
… 

 
… 
Met de gemiddelde snelheid kunnen we de afstand uitrekenen: 

…… 
… 

 
… 

 
… 
… 
De auto heeft tijdens de versnelling dus 2,5 × 102 m afgelegd. 
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  Rekenen met de gemiddelde snelheid 
 

1. Een auto versnelt eenparig in 12 seconden van 10 m/s naar 35 m/s. Bereken de afstand die de auto tijdens 
de beweging heeft afgelegd. 

… 
2. Een auto trekt met een eenparige versnelling vanuit stilstand op tot 40 m/s en legt een afstand van 950 

meter af. Bereken hoe lang de auto over de versnelling heeft gedaan. 
… 

3. Een automobilist die met een snelheid van 80 km/h rijdt, trapt op zijn rem totdat hij eenparig tot stilstand 
is gekomen. Het remmen duurt 4 seconden. Bereken de remweg van de bestuurder. 

… 
4. Een parachutespringer valt met een snelheid van 200 km/h. Dan trekt de springer zijn parachute open. Na 

0,70 s is zijn snelheid eenparig afgenomen tot 40 km/h. Bereken hoeveel meter de parachutist in de tus-
sentijd heeft afgelegd.’ 

… 
5. Een persoon laat een bal vanuit stilstand vallen van een gebouw met een hoogte van 100 m. De bal ver-

snelt hierdoor eenparig tot een snelheid van 44 m/s. Bereken de valtijd van de bal. 
… 

6. Een auto trekt binnen 4,0 s op met een eenparige versnelling tot een snelheid van 70 km/h. Bereken welke 
afstand de auto heeft afgelegd tijdens het optrekken. 

… 
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§3 Grafieken 

In deze paragraaf gaan we leren hoe we in de natuurkunde met behulp van meetwaarden een grafiek maken. 

Een goede manier om metingen weer te geven is 
met behulp van tabellen en grafieken. Hieronder 
zien we bijvoorbeeld een tabel met daarin de valtijd 
van een voorwerp bij verschillende hoogten. Be-
langrijk is om bij elke kolom de grootheid te schrij-
ven en daarachter tussen haakjes de eenheid. Van 
deze tabel kunnen we de rechter grafiek maken. 

Hoogte (m)    Tijd (s) 

0    0 

10    1,4 

20    2,0 

30    2,5 

40    2,9 

 

Er zijn een aantal belangrijke regels voor het maken van grafieken in de natuurkunde: 

• Schrijf altijd de grootheden en tussen haakjes de eenheden bij de assen. 

• Verdeel de assen in gelijke stapjes. Maak de stapjes niet te ingewikkeld. Neem dus bijvoorbeeld niet 0 13 26 39 52 
65. Dit is lastig aflezen. 

• Zet alle meetpunten zo precies mogelijk in het diagram. Het maakt hier niet uit als sommige meetpunten niet mooi 
op een lijn liggen. 

• Trek dan een vloeiende lijn die zo goed mogelijk door de meetpunten loopt. We noemen dit ook wel de trendlijn. 
Het komt regelmatig voor dat een aantal punten niet op de vloeiende lijn ligt. Dit komt doordat zo goed als alle 
metingen in zekere mate onnauwkeurig zijn. Hoe verder het punt van de lijn af ligt, hoe groter de meetfout. 

Hieronder zien we nog een voorbeeld van een trendlijn. Wederom zien we hier een vloeiende lijn. Merk op dat deze lijn 
niet recht hoeft te lopen. Ook hier zijn duidelijk een paar meetfouten te zien. De meetwaarde met de grootste meetfout 
is omcirkeld.  

 
Als je de grafiek afleest, dan is het belangrijk niet naar de meetpunten te kijken, maar naar de trendlijn. De individuele 
meetpunten kunnen immers meetfouten bevatten. 
 
 
 
 
 
 

versie  
ter inzage



22 
 

   Tekenen van grafieken en tabellen op basis van meetwaarden 
 

1. Een leerling laat water uit een grote bak stromen en meet om de paar seconden hoeveel water er nog in 
de bak zit. De leerling zet zijn metingen in het volgende diagram.  
 

 
a. Teken de grafiek in het bovenstaande diagram. 
b. Omcirkel de twee grootste meetfouten. 

… 
2. Geef bij de volgende diagrammen aan wat er ontbreekt of niet klopt:  

 

 
3. Noteer vier dingen waar je op moet letten bij het maken van een grafiek in de natuurkunde. 

… 
4. Hieronder zien we een grafiek van de massa en het volume van een aantal stukjes van hetzelfde soort glas. 

a. Wat is de dichtheid van dit glas? 
b. Waarom staan de meetpunten niet helemaal precies op een lijn? 
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5. Een leerling heeft vier voorwerpen van een onbekend materiaal. De leerling meet de massa en het volume 

van deze voorwerpen en schrijft de meetgegevens in deze tabel:  
… 

 massa (kg)   volume (m3)   

 10 0,017 

 30 0,052 

 60 0,103 

 80 0,138 

 
a. Maak een diagram bij deze tabel met op de horizontale as de massa en op de verticale as het volume. 
b. Omcirkel de grootste meetfout. 
c. Van welk materiaal zouden deze voorwerpen gemaakt kunnen zijn? 

… 
6. Een leerling heeft een aantal voorwerpen die van hetzelfde materiaal zijn gemaakt. Hij meet van deze 

voorwerpen de massa en het volume en zet deze gegevens in een tabel:  
 

 massa (kg) volume (dm3) 

 5 0,6    

 8 0,9    

 10 1,4    

 13 1,5    

 18 1,6    

 20 2,4    

 27 3,0    

 
a. Maak een grafiek van deze tabel met op de horizontale as de massa en op de verticale as het volume. 
b. Omcirkel de twee metingen met de grootste meetfout. 
c. Van welk materiaal kunnen deze voorwerpen gemaakt zijn? 

… 
7. Teken een grafiek waarin je het verband weergeeft tussen de massa en het volume van lood. Zet op de 

horizontale as de massa in kg en laat dit lopen van 0 tot 30 kg in stapjes van 10 kg. 
… 

8. Een heliumballon stijgt op in de atmosfeer. Bevestigd aan de ballon zit een klein apparaatje waarmee om 
de paar kilometer de dichtheid van de lucht in de atmosfeer gemeten wordt. De meetgegevens staan in de 
onderstaande tabel: 
  

 Hoogte (km) Dichtheid lucht (kgm-3) 

 2,5 0,94 

 5,0 0,69 

 7,5 0,50 

 10,0 0,37 

 12,5 0,27 

 15,0 0,19 

 
a. Teken de grafiek met op de horizontale as de hoogte en op de verticale as de dichtheid. 
b. De ballon heeft een massa van 2,0 gram en is met 3,0 liter helium gevuld. Bepaal met behulp van de 

grafiek hoe hoog de heliumballon maximaal zal opstijgen. 
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§4 Het (x,t)-diagram 
 
Behalve met formules, kunnen we beweging ook beschrijven met grafieken. In deze paragraaf gaan we kijken naar de 
zogenaamde (x,t)-diagrammen.  

Een (x,t)-diagram is een diagram met op de horizontale as de tijd (t) en op de verticale as de positie (x). Hieronder is 
een aantal bewegingen beschreven met behulp dit type diagram. Links zien we een grafiek die horizontaal loopt. De 
positie x verandert hier niet in de tijd. Het voorwerp staat hier dus stil. In de tweede afbeelding zien we een voorwerp 
dat zich geleidelijk verplaatst. Elke seconde wordt er evenveel meter afgelegd. We spreken hier van een constante 
snelheid of een eenparige beweging. 

 

In de onderstaande linker afbeelding zien we een grafiek die steeds steiler gaat lopen. We zien dat in de eerste drie 

seconden slechts 0,5 meter wordt afgelegd en dat in de laatste drie seconden wel 4,5 m wordt afgelegd. Hoe steiler de 

lijn dus loopt, hoe sneller het voorwerp verplaatst. We hebben hier dus te maken met een versnelling. Rechts zien we 

een grafiek die steeds minder steil gaat lopen. Hier hebben we dus te maken met een vertraging. 

 

Met behulp van een (x,t)-diagram kunnen we ook de snelheid uitrekenen. In het onderstaande diagram is de verplaat-

sing Δx gelijk aan 4,0 meter. De tijdsduur Δt van de beweging is 6,0 seconden. De snelheid is dus gelijk aan: 
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   Herkennen en schetsen van bewegingen in een (x,t)-diagram 
 

1. Ga naar deze opdracht op de website en speel het programma uit. 
… 

2. Noteer waar je op moet letten bij het aflezen van een (x,t)-diagram. Hoe herken je stilstand, constante 
snelheid, versnelling en vertraging? 

… 
3. Beschrijf de beweging van de voorwerpen in de volgende (x,t)-diagrammen.  

… 

       
… 

4. Schets de volgende (x,t)-diagrammen: 
a. Mario rent een tijdje met constante snelheid vooruit. Daarna gaat hij versnellen. 
b. Mario staat eerst stil, maar dan gaat hij steeds sneller rennen. Als hij zijn gewenste snelheid bereikt 

heeft rent hij met constante snelheid verder. 
c. Mario rent even met constante snelheid. Dan gaat hij steeds langzamer rennen tot hij stil staat. Hij 

blijft dan even uitrusten, maar daarna gaat hij weer versnellen. 
d. Mario gooit zijn pet recht omhoog de lucht in. Uiteindelijk valt de pet op de grond. 
e. Mario laat zijn pet uit zijn hand vallen. Uiteindelijk valt de pet op de grond. 

 

   Bepalen van de snelheid met behulp van een (x,t)-diagram 
 

5. Bereken de snelheid van de voorwerpen die in de volgende (x,t)-diagrammen beschreven zijn.  
… 

         
6. Hiernaast zien we het (x,t)-diagram die de beweging van een parachutespringer beschrijft. De x staat hier 

voor de hoogte van de springer.    
… 

a. Bepaal op welke hoogte de parachute werd geopend. Leg uit hoe je op dit antwoord bent gekomen. 
b. Bereken de beginsnelheid van de springer. Leg uit hoe je op dit antwoord bent gekomen. 
c. Bereken de maximale snelheid die de springer bereikt. Leg uit hoe je op dit antwoord bent gekomen. 
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§5 Het (v,t)-diagram (VWO) 

In deze paragraaf bespreken we de zogenaamde (v,t)-diagrammen. Ook hiermee kunnen we beweging beschrijven. 

Een (v,t)-diagram is een diagram met op de horizontale as de tijd (t) en op de verticale as de snelheid (v). Hieronder is 
een aantal voorbeelden afgebeeld. Links zien we een grafiek waarbij de snelheid de gehele beweging gelijk is aan 0 m/s. 
De auto staat in dit geval dus stil. In de tweede afbeelding zien we een auto waarbij de snelheid de gehele tijd 2,0 m/s 
blijft. Hier hebben we dus te maken met een constante snelheid. 

 
In de linker onderstaande afbeelding zien we een diagram waarbij de snelheid toeneemt. Er is hier dus sprake van een 
versnelling. Rechts neemt de snelheid juist af. Hier hebben we dus te maken met een vertraging. Let erop dat een 
vertraging niet betekent dat het voorwerp achteruit gaat. In dit geval gaat het voorwerp vooruit, maar steeds langza-
mer! 

   
… 

   Herkennen van bewegingen in een (v,t)-diagram 
 

1. Ga naar deze opdracht op de website en speel het programma uit. 
… 

2. Noteer waar je op moet letten bij het aflezen van een (v,t)-diagram. Hoe herken je stilstand, constante 
snelheid, versnelling en vertraging. Noteer ook hoe je achteruit beweging weergeeft. 

… 
3. Beschrijf de beweging in de volgende diagrammen. Geef telkens aan of het voorwerp versnelt of vertraagt. 

Geef ook aan of het voorwerp vooruit of achteruit beweegt. 
… 

    
   Beweging in een (v,t)-diagram schetsen 

 
4. Schets de volgende v,t-diagrammen: 

a. Mario gaat eerst met constante snelheid vooruit. Dan staat hij stil. 
b. Mario begint langzaam te rennen met een constante snelheid. Na een tijdje versnelt hij. 
c. Mario begint erg snel te rennen, maar zijn snelheid neemt telkens een beetje af. Op een gegeven mo-

ment heeft hij een snelheid bereikt waarbij hij goed kan blijven rennen. Vanaf dat moment blijft hij 
met een constante snelheid rennen. 
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Hoofdstuk 3 
Geluid 
 
§1 Geluid 

In dit hoofdstuk gaan we trillingen en golven bestuderen. Hiermee kunnen we o.a. geluid begrijpen. In deze paragraaf 
bestuderen we het verschil tussen trillingen en golven. 

Een trilling is het simpel heen en weer bewegen van een voorwerp. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde massa-
veersysteem. Dit systeem bestaat uit een blokje aan een veer die heen en weer beweegt over een wrijvingsloos hori-
zontaal oppervlak (zie de onderstaande afbeelding). 

 

Zoals je kan zien beweegt het blokje heen en weer om het punt 'u = 0 m'. We noemen deze positie de evenwichtsstand. 
Als het blokje hier bevindt, dan bevindt de veer zich in zijn neutrale positie. Rechts van dit punt is de veer uitgerekt. 
Links van dit punt is de veer ingedrukt. De afstand van het midden van het blokje tot deze evenwichtstand noemen we 
de uitwijking (u). De maximale uitwijking die het blokje tijdens de beweging behaald noemen we de amplitude (A). 

Hieronder zie je een golf afgebeeld. Als je naar de website gaat, dan vind je de onderstaande afbeelding in de vorm van 
een animatie. Het oranje blokje aan de linkerkant beweegt in deze animatie omhoog en naar beneden. Aan het blokje 
zit een touw bevestigd. De trilling van dit blokje zorgt ervoor dat de rest van het touw ook in beweging komt. Elk stukje 
van het touw brengt het volgende stukje in beweging. We noemen een dergelijke kettingreactie een golf. Omdat de golf 
zich naar rechts verplaatst door het touw spreken we van een lopende golf. 

 

Hoewel de golf zelf naar rechts beweegt, doen de deeltjes waaruit het touw bestaat dit niet. In de animatie kan je goed 
zien dat de deeltjes alleen op en neer bewegen. Elk deeltje voert dus een trilling uit en al deze trillingen samen vormen 
een golf. In de bovenstaande animatie staat de beweging van de deeltjes dus loodrecht op de beweging van de golf. Dit 
type golf wordt een transversale golf genoemd. 
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Net als in een touw, kunnen ook in de lucht golven ontstaan. Dit worden geluidsgolven genoemd. Deze golven ontstaan 
als we een voorwerp in de lucht in trilling brengen. Een voorbeeld is het trillen van de conus van een speaker, het trillen 
van een gitaarsnaar of het trillen van stembanden.  

 
 
Op de website kan je een animatie van geluidsgolven zien. Het trillende voorwerp (links) botst tegen de omliggende 
luchtdeeltjes en deze luchtdeeltjes botsen weer tegen de volgende deeltjes etc. De beweging van de luchtdeeltjes zorgt 
ervoor dat er gebieden ontstaat met een hoge dichtheid (veel deeltjes) en met een lage dichtheid (weinig deeltjes). 
Deze gebieden van hoge en lage dichtheid vormen de golf die in de animatie naar rechts beweegt. Het trommelvlies in 
ons oor is gevoelig voor deze dichtheidsverschillen en zo nemen we geluid waar. 

 
 
Als je de deeltjes in de animatie volgt, dan zie je dat alle deeltjes naar links en naar rechts bewegen om een evenwichts-
stand. Elk deeltje voert dus een trilling uit. De beweging van al deze deeltjes samen zorgt voor een lopende golf die naar 
rechts beweegt. De deeltjes bewegen in dit geval evenwijdig aan de richting van de golf. We noemen dit longitudinale 
golven. 

Geluidsgolven komen niet alleen in lucht voor. In elk materiaal kunnen geluidsgolven ontstaan. In metalen, bijvoorbeeld, 
kunnen geluidsgolven zelfs nog sneller voortplanten dan in de lucht. De stof waarin de geluidsgolven zich verplaatsen 
noemen we het medium. Als een ruimte geen medium bevat, dan spreken we van een vacuüm. In een vacuümruimte 
kan geluid niet voortplanten. 

 

    Redeneren over het verschil tussen trillingen en golven 
 

1. Noem minstens drie geluidsbronnen. 
… 

2. Waarom heeft geluid een medium nodig? 
… 

3. Leg uit wat het verschil is tussen een trilling en een golf. 
… 

4. Geluid wordt veroorzaakt door trillende voorwerpen. Wat trilt er als we spreken? En wat trilt er we een 
mug horen zoemer? 

… 
5. Een bel wordt aangezet in een ruimte die langzaam vacuüm wordt gepompt. Leg uit wat er met het geluid 

gebeurt? 
… 

6. Is een wave in een voetbalstadium een longitudinale of een transversale golf. 
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§2 Trillingen 

In deze paragraaf gaan we een aantal eigenschappen van de trilling bestuderen, waaronder de trillingstijd en de fre-
quentie. 

In de vorige paragraaf hebben we gelezen dat geluid wordt veroorzaakt door het trillen van luchtdeeltjes. We kunnen 
deze trillingen zichtbaar maken met een oscilloscoop (zie de onderstaande afbeelding). De lijn in het oscilloscoopbeeld 
kan worden opgevat als een grafiek. Op de horizontale as staat de tijd (t) en op de verticale as de uitwijking (u). We 
spreken hier daarom ook wel van een (u,t)-diagram. 

 

De bovenstaande trilling herhaalt zich in de tijd. We noemen een dergelijke beweging een periodieke beweging. De 
trillingstijd (T) geeft aan hoe lang het duurt voordat de beweging zich herhaalt. We noemen de trillingstijd ook wel de 
periode. In de bovenstaande afbeelding zien we twee manieren om de trillingstijd te meten. 

De grootte van elk hokje op de horizontale as kan je instellen op de oscilloscoop en wordt gemeten in ms/div. Een 
waarde van 10 ms/div betekent bijvoorbeeld dat elk hokje op de horizontale as overeenkomt met 10 milliseconden. 

Hieronder zien we een ander voorbeeld van een periodieke beweging. In dit geval kijken we naar een toon geproduceerd 
door een saxofoon. De oscilloscoop is ingesteld op 10 ms/div. De tijdsduur behorende bij één trilling is in dit geval lastig 
nauwkeurig af te lezen. Het is hier daarom noodzakelijk om de trillingstijd van zoveel mogelijk trillingen tezamen te 
meten. Als we hier netjes meten, dan vinden we dat 9 trillingen 42 ms geduurd hebben (ga dit zelf na!). De trillingstijd 
is dus 42 / 9 = 4,7 ms = 0,0047 s. 

 
 
 

 

versie  
ter inzage



30 
 

Met de trillingstijd kunnen we ook de frequentie (f) bepalen. We meten de frequentie in hertz (Hz) en dit komt overeen 
met het aantal trillingen per seconde. Hier geldt: 

… 

… 

 

Trillingstijd (T) seconde (s) 

Frequentie (f) hertz (Hz) 

  
 
Let erop dat je de trillingstijd in deze formule altijd in seconden invult. In het voorbeeld van de saxofoon vinden we: 
 

 
 

 

Laten we eens het oscilloscoopbeeld van een aantal tonen vergelijken. Hieronder zien we een oscilloscoopbeeld van 
een zachte en een harde toon. Zoals je kunt zien heeft een zachte toon een kleine amplitude en heeft de harde toon 
een grote amplitude. De 'hardheid' van het geluid noemen we in de natuurkunde de geluidsterkte. We meten de ge-
luidsterkte in decibel (dB). 

 

Hieronder zien we een oscilloscoopbeeld van een lage en een hoge toon. Zoals je kunt zien heeft een lage toon een lage 
frequentie (en een grote trillingstijd) en heeft een hoge toon een hoge frequentie (en een lage trillingstijd). De frequen-
tie van een toon bepaald dus de toonhoogte van het geluid. 

 

Bij muziekinstrumenten wordt de toonhoogte meestal niet met behulp van de frequentie weergegeven, maar met no-
ten. De noot a heeft bijvoorbeeld een frequentie van 440 Hz. Hieronder zien we de frequentie van een aantal noten. 

Noot Frequentie (Hz) 

C 261,63 

D 293,66 

E 329,60 

F 349,23 

G 392,00 

A 440,00 

B 493,88 

 
 
 
 
 
 
 

versie  
ter inzage



31 
 

    Rekenen met trillingstijd, frequentie en het oscilloscoopbeeld 
 

1. Een luidspreker produceert een toon van 
2035 Hz. Bereken de trillingstijd van deze 
toon in milliseconden.… 

… 
2. Een stemvork trilt 1000 keer in 5 seconden. 

Bereken de frequentie en de trillingstijd 
van deze trilling. 

… 
3. Een boom waait 5x heen en weer in 10 se-

conden. Bereken de trillingstijd en de fre-
quentie. 

… 
4. Een kolibrie beweegt tijdens het vliegen 

zijn vleugels erg snel op en neer. Hierdoor 
is een zoemend geluid te horen met een 
frequentie van 55 Hz. 

 
a. Hoelang duurt één trilling met zijn 

vleugels? 
b. De beweging wordt vastgelegd met 

een camera die 1100 beelden per se-
conde kan maken. In hoeveel frames 
wordt één trilling van de vleugel van 
de kolibrie vastgelegd? 
… 

5. Een saxofonist speelt twee tonen. De 
tweede toon heeft een grotere frequentie. 
Leg uit of de trillingstijd van de tweede 
toon groter of kleiner is. 

… 
6. Bij het aflezen van een oscilloscoopbeeld is 

het gebruikelijk om de tijdsduur van meer-
dere trillingen tegelijk op te meten. Vertel 
waarom dit zo is.  

…… 
7. Gezoem van een mug heeft een hogere 

toonhoogte dan het gezoem van bijvoor-
beeld een hommel. Welk insect beweegt 
zijn vleugels vaker op en neer? 

… 
8. Een pianotoets wordt eerst hard en dan 

zacht aangeslagen. 
a. Leg uit of de frequentie verschilt. 
b. Leg uit of de trillingstijd verschilt. 
c. Leg uit of de amplitude verschilt. 

… 
9. Een saxofonist speelt twee tonen. De eer-

ste toon is laag en heel hard. De tweede 
toon is juist hoog en zacht. Teken hoe de 
twee tonen eruit zien op de oscilloscoop. 

… 

 
10. Een stemvork wordt aangeslagen. Na een tijdje wordt 

de toon steeds zachter hoorbaar. 
a. Leg uit of de frequentie verandert tijdens het zach-

ter worden van het geluid. 
b. Leg uit of de amplitude verandert tijdens het zach-

ter worden van het geluid. 
… 

11. Teken het (u,t)-diagram van een trillend voorwerp met 
een frequentie van 3,5 Hz en een amplitude van 2,5 
cm. 

… 
12. Hieronder zien we het oscilloscoopbeeld van een zui-

vere toon. De tijdsbasis is 5 ms/div.  

 
 

a. Bereken de frequentie van deze toon. 
b. Dezelfde toon heeft een octaaf lager een twee 

keer zo kleine frequentie. Teken het oscilloscoop-
beeld van deze toon met dezelfde tijdsbasis. 
… 

13. Hieronder zien we het oscilloscoopbeeld van een zui-
vere toon. De tijdsbasis is 0,2 ms/div.  

 
a. Bereken de frequentie van deze toon. 
b. Teken dezelfde toon als we de tijdsbasis op 0,4 

ms/div zouden zetten. 
… 

14. Bepaal met behulp van BINAS de toon die hieronder is 
weergegeven:  
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§3 Golven (VWO) 

In deze paragraaf gaan we rekenen met de golfsnelheid en de golflengte. 

De snelheid van een golf meten we net als elke andere snelheid met de volgende formule uit het hoofdstuk ‘beweging’: 

 
 
We kunnen deze formule ook nog herschrijven in twee andere vormen. We hebben hiervoor het begrip golflengte nodig. 

De lengte van een golf noemen we de golflengte (λ). Hieronder is de golflengte aangegeven bij zowel een golf in een 

touw als een geluidsgolf. Bij geluidsgolven is de golflengte gelijk aan de afstand tussen twee opeenvolgende plekken 

met een maximale of een minimale dichtheid. 

 
Met de golflengte kunnen we de formule voor de golfsnelheid schrijven als: 

 
… 

 
… 

Golfsnelheid (vgolf) meter per seconde (m/s) 

Golflengte (λ) meter (m) 

Trillingstijd (T) seconde (s) 

  
 
Omdat f = 1/T, kunnen we deze formule ook schrijven als: 
 

… 

 
… 

Golfsnelheid (vgolf) meter per seconde (m/s) 

Golflengte (λ) meter (m) 

Frequentie (f) hertz (Hz) 

  

In BINAS kan je voor een aantal stoffen de geluidsnelheid opzoeken. Deze geluidsnelheid is afhankelijk van de tempera-
tuur. In de onderstaande tabel kan je bijvoorbeeld de geluidsnelheid in lucht vinden bij verschillende temperaturen. Let 
erop dat de temperaturen gegeven zijn in kelvin. 

Temperatuur (K) Geluidsnelheid in lucht (103 m/s) 

233 0,307 
253 0,319 
273 0,332 
293 0,343 
313 0,354 
333  0,365 

Als in de vraag een temperatuur genoemd wordt, is dit dus vaak een aanwijzing dat de geluidsnelheid opgezocht moet 
worden. 

 

versie  
ter inzage



33 
 

    Rekenen met de golflengte en met de golfsnelheid 
 

1. Zoek de geluidsnelheid op in BINAS bij een temperatuur van 20 graden Celsius. 
… 

2. Je ziet tijdens een hevige storm een bliksemflits. 8 seconden later hoor je pas de bijbehorende knal. Bere-
ken hoe ver de bliksem van je vandaan was. De temperatuur van de lucht is 20 oC. 

… 
3. Ook door gesteenten kunnen golven voortbewegen. De snelheid van deze golven is 5000 m/s. Het zijn 

deze golven die voor aardbevingen zorgen. Stel dat het epicentrum van een aardbeving 450 km van je van-
daan ligt. Bereken hoelang het duurt voordat de aardbeving je bereikt. 

… 
4. In het wilde westen kwam het nog wel eens voor dat iemand zijn oor op de stalen trainrails legde om een 

trein van verre te horen aankomen (let op, tegenwoordig staan sommige rails onder stroom!). De geluid-
snelheid in staal is 17× sneller dan de geluidsnelheid in lucht bij 20 oC. Bereken hoelang het duurt voordat 
het geluid van een trein op 5 km afstand hoorbaar is. 

… 
5. Met behulp van echo kan men bepalen hoe diep de zeebodem is. Men stuurt aan de onderkant van een 

schip een geluidspuls naar beneden en meet hoelang het duurt voordat de puls tegen de bodem reflec-
teert en terug komt bij het schip. Stel dat de echo er 0,59s over doet. Hoe diep is in dat geval de zeebo-
dem. 

… 
6. Een persoon heeft zichtzelf per ongeluk opgesloten in een grote stalen kluis met een deur met een dikte 

van 20 cm. Buiten de kluis bevindt zich op 6,0 meter van de deur een bewaker. Om de aandacht van de 
bewaker te trekken, begint de persoon op de deur te kloppen. Bereken hoelang het heeft geduurd voordat 
de bewaker het geklop hoort.  

… 
7. Hieronder zie je een golf die is ontstaan in een touw. De persoon die de golf maakt beweegt het touw op 

en neer met een frequentie van 0,4 Hz. Bereken de golfsnelheid van de golf in het touw.  

 
… 

8. Hieronder zie je een geluidsgolf in een onbekend gas. De afbeelding is 25× kleiner weergegeven dan ware 
grootte. De luidspreker produceert een toon van 150 Hz. Bereken de geluidsnelheid in dit gas.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

versie  
ter inzage



34 
 

Hoofdstuk 4 
Licht 
 
§1 Lichtstralen 

In dit hoofdstuk gaan we licht bestuderen. We zullen ons voornamelijk focussen op de begrippen reflectie, absorptie en 
breking. Uiteindelijk gaan we ook de werking van lenzen bestuderen. In deze paragraaf beginnen we met wat algemene 
begrippen over lichtstralen. 

Licht, ook wel straling genoemd, is essentieel voor de mens. We gebruiken licht namelijk om de wereld waar te kunnen 
nemen. Als we een voorwerp zien, dan komt dat doordat licht vanaf dit voorwerp in onze ogen komt. Er zijn twee 
manieren waarop dit kan gebeuren: 

• Licht kan rechtstreeks van een lichtbron in onze ogen schijnen. 
 

 

• Er zijn ook voorwerpen die we wel kunnen zien, maar die zelf geen licht geven. Deze voorwerpen kunnen we 
alleen zien als licht op deze voorwerpen reflecteert en daarna in onze ogen terecht komt. De maan zien we op 
deze manier. De maan geeft zelf geen licht, maar reflecteert het licht van de zon. 
 

 

Een collectie van lichtstralen wordt een lichtbundel genoemd. Er zijn drie soorten lichtbundels: 

• De evenwijdige lichtbundel is een bundel waarbij alle lichtstralen in dezelfde richting schijnen. Een voorbeeld 
is de lichtbundel die een laser produceert. 

• De divergente lichtbundel is een bundel waarbij de lichtstralen uit elkaar bewegen. Een voorbeeld is de licht-
bundel die een zaklamp produceert. 

• De convergente lichtbundel is een bundel waarbij de lichtstralen steeds dichter naar elkaar toe gaan. We kun-
nen dit type lichtbundel bijvoorbeeld produceren met een vergrootglas. 
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In de onderstaande afbeelding zien we links een zaklamp die op een plafond schijnt. Merk op dat we alleen de lichtbron 
zelf zien en het gereflecteerde licht op het plafond, maar niet de lichtbundel zelf. Lichtbundels zijn dus over het alge-
meen niet zichtbaar! We kunnen een lichtbundel wel zichtbaar maken met bijvoorbeeld rook of mist (zie de rechter 
afbeelding). Dit komt omdat in deze gevallen de lichtstralen tegen de mist- of rookdeeltjes reflecteren en daarna in onze 
ogen belanden. 

 

 

   Tekenen van lichtstralen en lichtbundels 
 

1. Noem twee voorbeelden van lichtbronnen. 
… 

2. Leg uit hoe we voorwerpen kunnen zien die zelf geen licht geven. 
… 

3. Leg uit of de maan een lichtbron is of niet. 
… 

4. Wat voor soort bundel straalt een gloeilamp uit? 
… 

5. Een lichtbundel schijnt door twee lenzen (zie de onderstaande afbeelding). Wat voor soort lichtbundels 
zien we bij punt 1, 2 en 3?  

 
6. Leg met behulp van een tekening uit waarom we een lichtbundel wel kunnen zien als een kamer erg stoffig 

is. Geef de stofdeeltjes weer als kleine bolletjes. 
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§2 Reflectie 

Als licht op een voorwerp valt, dan kan dit licht reflecteren. In deze paragraaf gaan we leren hoe dit werkt. 

Een voorbeeld van een extreem goed reflecterend voorwerp is een spiegel. Hier-
naast zien we een schematische afbeelding van een lichtstraal die op een spiegel 
valt. Op de plek waar de lichtstraal de spiegel raakt, hebben we een stippellijn 
getekend. Deze hulplijn, genaamd de normaal (n), staat altijd loodrecht op de 
spiegel. We kunnen deze hulplijn gebruiken om uit te vinden hoe de lichtstraal 
zal reflecteren. 

In de onderstaande linker afbeelding meten we de hoek tussen de normaal en de lichtstraal. Dit wordt de hoek van 
inval (i) genoemd. Zorg dat het nulpunt van de geodriehoek precies op het punt ligt waar de lichtstraal invalt en meet 
dan de hoek.  Zorg dat je op de gradenboog van de geodriehoek de hoek afleest die kleiner is dan 90°. In dit voorbeeld 
lezen we dat de hoek 50 graden is. 

 

Uiteindelijk draaien we de geodriehoek en tekenen we de gereflecteerde lichtstraal onder dezelfde hoek (weer 50 gra-
den). Dit wordt de hoek van terugkaatsing (t) genoemd. Omdat beide hoeken dus even groot zijn, vatten we regel voor 
het tekenen van reflecties als volgt samen: 

… 

 
… 

Zoals je weet zorgen spiegels voor een spiegelbeeld. Ook dit kunnen we gebruiken om reflecterende lichtstralen te 
tekenen. In de linker onderstaande afbeelding zijn we op zoek naar een lichtstraal die vanaf een zaklamp via een spiegel 
in het oog van een persoon terecht komt.  
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We tekenen hiervoor eerst het spiegelbeeld van de zaklamp aan de andere kant van de spiegel (zie de tweede afbeel-
ding). Voor de persoon lijkt het alsof de zaklamp zich in dit spiegelbeeld bevindt en het lijkt voor hem dus alsof het licht 
hier vandaan komt (zie de derde afbeelding). In de derde afbeelding tekenen we een lichtstraal waarbij het lijkt of dit 
gebeurt. In het echt komt het licht natuurlijk uit de echte zaklamp. Dit hebben we getekend in de laatste afbeelding. 

Niet alle voorwerpen reflecteren net zo netjes als een spiegel. Neem bijvoorbeeld een stuk papier. Papier lijkt voor ons 
oog erg glad, maar als we papier door een microscoop bekijken, dan zien we dat papier helemaal niet zo glad is (zie de 
onderstaande foto). 

 

Door het ruwe oppervlak reflecteren lichtstralen alle richtingen op. We noemen dit diffuse reflectie. In de onderstaande 
afbeelding zien we links reflectie op een spiegel. In dit geval wordt de lichtstraal maar één kant op gereflecteerd. Alleen 
de persoon die deze lichtstraal in zijn ogen krijgt, kan deze lichtstraal zien. De rest niet. Rechts zien we diffuse reflectie. 
Doordat het licht nu alle kanten op gaat, kunnen nu alle omstanders het licht zien. 

 
 
 

    Tekenen van reflecties met behulp van i = t en het spiegelbeeld 
 

1. Een lichtstraal valt op een spiegel (zie de onder-
staande afbeelding). Teken de reflectie van 
deze lichtstraal (noteer de hoek van inval en de 
hoek van terugkaatsing op de juiste plaats).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Een jongen kijkt in een spiegel (zie de onder-

staande afbeelding). Boven de spiegel hangt 
een lamp en de jongen ziet de weerspiegeling 
van deze lamp. Teken de lichtstraal die ervoor 
zorgt dat de jongen de weerspiegeling van de 
lamp kan zien.  
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3. Hieronder zie je twee keer dezelfde lichtbundel die op een spiegel schijnt.  

 

 
a. Wat voor lichtbundels zijn hier afgebeeld? 
b. Teken hoe de lichtbundel reflecteert met behulp van de hoek van inval en terugkaatsing. 
c. Teken hoe de lichtbundel reflecteert met behulp van het spiegelbeeld. 

… 
4. In deze opdracht bestuderen we de werking van een reflector op de achterkant van een fiets. Een reflector 

bestaat uit een aantal spiegelende oppervlakken die loodrecht op elkaar staan. 
… 

a. In de linkerhelft van de onderstaande afbeelding zien we twee keer schematisch een lichtstraal van 
een koplamp van een auto afgebeeld. In de bovenste afbeelding valt de lichtstraal op een spiegel en in 
de onderste afbeelding valt de lichtstraal op een reflector. Laat zien dat in dit geval de spiegel en de 
reflector even goed. 

b. Aan de rechterkant van de afbeelding wordt de spiegel en de reflector vanuit een hoek beschenen. 
Laat zien dat de spiegel in dit geval niet werkt en de reflector wel. 
 

 
5. Hieronder zien we een aantal lichtstralen die op een parabolisch oppervlak reflecteren. Een satellietschotel 

heeft dezelfde vorm. Een satellietschotel ontvangt radiogolven om televisie te kunnen ontvangen.  
 

 
a. Teken hoe de lichtstralen reflecteren. 

b. Wat valt je op? Waarom wordt deze opzet denk je gebruikt voor een satellietschotel? 
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§3 Absorptie 

Naast reflectie kan licht ook geabsorbeerd worden door materiaal. In deze paragraaf gaan we leren hoe dit werkt voor 
verschillende kleuren licht. 

Als licht op een voorwerp valt, dan kan het in sommige gevallen geabsorbeerd worden door het materiaal. In dat geval 
verdwijnt de lichtstraal in het materiaal en wordt het voorwerp warmer. Een materiaal dat alle kleuren licht absorbeert, 
noemen we zwart (zie de linker onderstaande afbeelding). Er komt namelijk geen licht van dit materiaal in ons oog en 
als gevolg ziet het voorwerp er zwart uit. Een materiaal dat al het licht juist reflecteert, noemen we wit (zie de rechter 
afbeelding). Een wit voorwerp ziet er alleen wit uit als we het met wit licht beschijnen. Als we een wit voorwerp bijvoor-
beeld met rood licht beschijnen, dan reflecteert alleen dit rode licht in onze ogen en ziet het voorwerp er dus rood uit. 

 

Hieronder zien we bijvoorbeeld een foto van een witte auto onder een gele lantaarnpaal. De auto is wit, maar ziet er in 
het gele licht inderdaad geel uit. 

 

Sommige materialen reflecteren maar één soort licht en absorberen de rest. Hieronder zien we bijvoorbeeld een mate-
riaal dat alleen blauw licht reflecteert. Alle andere kleuren worden geabsorbeerd. We noemen dit voorwerp dan blauw. 
Merk op dat als we alleen rood licht op dit voorwerp schijnen, dat dit rode licht dan geabsorbeerd wordt en het voor-
werp er dan dus zwart uit ziet. In de bovenstaande foto staat rechtsonder een blauwe auto. Omdat er alleen geel licht 
op de auto valt, lijkt deze auto in deze foto zwart! 
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En wat als we wit licht op een gekleurd voorwerp schijnen? Hieronder schijnen we bijvoorbeeld wit licht op een rood 
voorwerp. Zoals je weet bestaat wit licht uit een heel spectrum van kleuren. Al deze kleuren worden geabsorbeerd, 
behalve in dit geval het rode licht. Als gevolg ziet het voorwerp er gewoon rood uit. 

 
 
 

    Redeneren met behulp van reflectie en absorptie welke kleur een voorwerp heeft 
 

1. Bij de kassa van de supermarkt wordt er met rood licht op een streepjescode geschenen. Wat gebeurt er 
met het rode licht op zowel de zwarte en witte streepjes? 

… 
2. Stel dat we twee kamers hebben waar evenveel zonlicht naar binnen komt. De ene kamer heeft aan de 

binnenkant witte muren en de andere zwarte muren. Hoe komt het dat de zwarte kamer veel donkerder is 
dan de witte kamer? 

… 
3. Tijdens een wintersportvakantie dragen veel mensen zonnebrillen, ook als er maar weinig zon is. Waarom? 

 
4. Wit licht schijnt op het gras van een voetbalveld. Wat is de kleur waarin we het gras zien? Verklaar precies 

wat er gebeurt met het licht. 
… 

5. Met een rode lamp schijnen we op de Nederlandse vlag in een verder donkere kamer. In welke kleuren 
zien we de drie delen van de vlag? 

… 
6. Je fietst 's avonds met een groene jas onder een aantal lantaarnpalen die geel licht geven. Leg uit welke in 

welke kleur een voorbijganger jouw jas ziet. 
… 

7. Natriumlampen worden veel gebruikt als straatverlichting. Een natriumlamp geeft geel licht. Welk pro-
bleem geeft het als je een parkeergarage 's avonds verlicht met natriumlampen? 
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§4 Het brandpunt 

Naast reflectie en absorptie kan licht ook breken als het op een voorwerp valt. In deze paragraaf gaan we leren wat 
breking is en hiermee gaan we begrijpen hoe lenzen werken.  

Breking treedt op als we licht op een transparant voorwerp schijnen. Het licht gaat dan dwars door het voorwerp heen, 
maar doet dit niet gewoon in een rechte lijn. Op het moment dat het licht het materiaal in gaat of het materiaal uit gaat, 
verandert het van richting. We noemen dit effect breking. Rechts zien we bijvoorbeeld een lichtbundel die een stukje 
plastic in schijnt en weer uit schijnt. Merk op dat het licht alleen op de overgangen van de ene naar de andere stof 
breekt. Op de andere plekken beweegt het licht gewoon in een rechte lijn. 

              

Lenzen zijn voorwerpen die op een speciale manier gebruik maken van breking. Als een lichtbundel op een lens valt, 
dan convergeert het licht naar één punt toe. Dit zien we bijvoorbeeld bij een vergrootglas. Lenzen worden ook gebruikt 
o.a. brillen, microscopen, telescopen en ook het oog bevat een lens. Er bestaan bolle en holle lenzen. Een bolle lens is 
in het midden dikker dan aan de rand en een holle lens is in het midden dunner dan aan de rand (zie de onderstaande 
afbeelding). Een bolle lens wordt ook wel een positieve lens genoemd en een holle lens ook wel een negatieve lens. 

             

Positieve lenzen tekenen we meestal als een verticale lijn met daarboven een plus. Een negatieve lens tekenen we als 
een verticale lijn met daarboven een min. Ook tekenen door het midden van de lens een horizontale lijn. Dit is een 
hulplijn, die we de hoofdas noemen. 

 

Als lichtstralen evenwijdig aan de hoofdas op een lens vallen, dan kruisen ze elkaar in een punt dat we het brandpunt 
noemen (zie de onderstaande afbeelding). Het brandpunt duiden we aan met de letter F (van het Engelse woord 'focus'). 
Let op dat alleen deze evenwijdige lichtstralen in het brandpunt terecht komen. Alle andere lichtstralen komen nooit in 
het brandpunt terecht. 
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De afstand van het midden van de lens tot het brandpunt wordt de brandpuntsafstand (f) genoemd. Hoe boller de lens 
is, hoe kleiner de brandpuntsafstand wordt. Opticiens gebruiken in plaats van brandpuntsafstand (f) liever de lens-
sterkte (S). De lenssterkte kan je als volgt uitrekenen: 

… 

 
… 

Brandpuntsafstand (f) meter (m) 

Lenssterkte (S) dioptrie (dpt) 

  

Let erop dat je bij gebruik van deze formule voor de brandpuntsafstand altijd gebruik maakt van de SI-eenheid meter. 
Als de brandpuntsafstand bijvoorbeeld 25 cm is en je wil de lenssterkte uitrekenen, dan moet je de brandpuntsafstand 
eerst in meters omrekenen: 

 

Pas nu kunnen we de formule gebruiken: 

 
 

    Tekenen van gebroken lichtstralen 
 

1. Wat is breking en wanneer treedt het op? 
… 

2. Hieronder is een prisma weergegeven waarop wit licht wordt geschenen. Het witte licht wordt opgesplitst 
in verschillende kleuren, doordat verschillende kleuren licht verschillend breken. Welke kleur licht breekt 
het sterkst?  
 

 
 
 

    Tekenen van het brandpunt en de brandpuntsafstand en rekenen met S = 1/f 
 

3. Noem, behalve een vergrootglas en een bril, nog twee andere instrumenten waarbij men gebruik maakt 
van lenzen. 

… 
4. Je krijgt een lens met een onbekend brandpunt. Beschrijf een experiment waarmee je zelf het brandpunt 

kan bepalen. 
… 

5. Teken een bolle lens met een brandpuntsafstand van 0,05 m en geef aan hoe een evenwijdige lichtbundel 
door deze lens gebroken wordt. 

… 
6. Bereken de sterkte van een lens met een brandpuntsafstand van 4,0 cm. 

… 
7. Bereken de brandpuntsafstand in centimeter van een lens met een sterkte van 4,0 dpt. 

… 
8. Lens 1 heeft een sterkte van 3,5 dpt. Lens 2 heeft een sterkte van 1,5 dpt. 

a. Welke lens is het sterkst? 
b. Welke lens heeft de grootste brandpuntsafstand? 
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§5 Het beeld 

Met lenzen kunnen we een beeld van de werkelijkheid projecteren op een scherm. In deze paragraaf gaan we leren hoe 
dit werkt. 

In de onderstaande foto zien we dat er met een lens een beeld wordt gemaakt van een kaarsje. Zoals je kan zien staat 
dit beeld 'op z'n kop'. In deze paragraaf gaan we begrijpen wat er hier gebeurt. 

 

In de onderstaande afbeelding is een klein lampje weergegeven. Dit lampje straalt licht uit in alle richtingen. Slechts een 
deel van deze lichtstralen komt op de lens terecht. 

 

Van al de lichtstralen die op de lens vallen, gaan we er slechts twee bestuderen (zie de onderstaande afbeelding). De 
bovenste lichtstraal loopt evenwijdig aan de hoofdas. We weten dus dat deze lichtstraal door het brandpunt gaat. De 
onderste lichtstraal gaat door het midden van de lens. Lichtstralen die door het midden van de lens gaan, gaan gewoon 
rechtdoor. 
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Nu plaatsen we een scherm. Als we het scherm precies op de plek plaatsen waar het licht samenkomt, dan krijgen we 
een scherp beeld van dit lampje te zien op het scherm. 

 

Nu kunne we ook andere lichtstralen tekenen die op de lens terecht komen. Ook deze lichtstralen kruisen zich namelijk 
op hetzelfde punt op het scherm. Merk op dat de plek waar de lichtstralen samenkomen niet het brandpunt is. Dit is 
logisch, want niet alle lichtstralen lopen evenwijdig aan de hoofdas. 

 

Nu gaan we een beeld maken van een voorwerp, in dit geval in de vorm van een pijltje. In de onderstaande afbeelding 
hebben we de twee bijzondere lichtstralen getekend die uit het puntje van de pijl komen.  
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In de onderstaande afbeelding zien we ook de lichtstralen die van de onderkant van de pijl komen. In deze afbeelding 
is ook een scherm geplaatst op de plekken waar de lichtstralen samenkomen. 

 

Merk op dat het licht afkomstig van het puntje van de pijl lager op het scherm terecht komt dan het licht van de onder-
kant van de pijl. Het beeld van de pijl staat dus inderdaad op z'n kop. In de onderstaande afbeelding hebben we het 
beeld getekend dat op het scherm zichtbaar zal zijn. 

 
 

    Tekenen van het beeld 
 

1. Teken het beeld van lamp L1:  

 
2. Teken het beeld van lamp L1 en lamp L2:  
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3. Teken het beeld van het potlood. Geef ook duidelijk aan waar het scherm zich bevindt.  

 
4. Een potlood wordt eerst ver van een lens geplaatst en daarna dichterbij de lens geschoven. Beide situaties 

zijn hieronder getekend.  
a. Teken in beide gevallen het beeld. 
b. Hoeveel centimeter heb je het scherm moeten verschuiven? 
c. Geef voor beide tekeningen aan of het beeld een vergroting of een verkleining is. 

 

 
5. Een bolle lens maakt een beeld van een rechtopstaande pijl. Dit beeld wordt weergegeven op een scherm. 

De lens staat op 4,0 cm van de pijl. De brandpuntsafstand is 2,0 cm. 
a. Teken deze situatie en bepaal waar het scherm moet staan. 
b. Leg uit wat er met de plaats van het beeld gebeurt als je de pijl dichter naar de lens toeschuift. 

… 
6. Lamp L1 schijnt op een lens. Vind de locatie van het brandpunt van de lens. Leg met behulp van een teke-

ning uit hoe je op je antwoord komt. 
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Hoofdstuk 5 
Elektriciteit 
 

§1 Lading 
 
In dit hoofdstuk gaan we elektriciteit bestuderen. Omdat elektriciteit bestaat uit bewegende ladingen, gaan we in de 
eerste paragraaf eerst kijken naar het begrip lading.  

Alle materie in het universum bestaat uit bolvormige deeltjes die we atomen noemen. Ato-
men bestaan op hun beurt uit nog kleinere deeltjes. In de atoomkern bevinden zich deeltjes 
met een positieve lading genaamd protonen. Deze protonen zijn relatief zwaar en zitten 
stevig vast in de atoomkern. Om de atoomkern heen bewegen een aantal deeltjes met een 
negatieve lading genaamd elektronen. Deze deeltjes zijn relatief licht en bewegen met 
enorme snelheid om de atoomkern. Het zijn deze negatieve ladingen die zorgen voor elek-
triciteit. 

De positieve en de negatieve ladingen hebben de bijzondere eigenschap dat ze elkaar aantrekken. Daarnaast is het zo 
dat ladingen van dezelfde soort elkaar afstoten. Deze effecten zien we bijvoorbeeld als we een ballon tegen een trui 
wrijven. Door de wrijvingskracht komen elektronen van atomen uit de trui op de ballon te zitten. Als we de negatief 
geladen ballon dan bij een straaltje water houden, dan begint het water af te buigen (zie de linker onderstaande afbeel-
ding). Dit komt doordat de positieve ladingen in het water en de negatieve ladingen in de ballon elkaar aantrekken. Op 
dezelfde manier kunnen we een ballon aan het plafond laten 'plakken' (zie de middelste afbeelding). We noemen deze 
fenomenen statische elektriciteit. 

   

Als een voorwerp een groot overschot aan positieve ladingen heeft en een ander voorwerp een groot overschot aan 
negatieve ladingen, dan kan de aantrekkingskracht tussen deze ladingen zo groot worden dat de negatieve ladingen 
overspringen naar de positieve ladingen. We zien dan een 'vonk' overspringen (zie de rechter bovenstaande afbeelding). 
Het zijn meestal de negatieve elektronen die de sprong maken en niet de veel zwaardere positieve protonen. 

In de natuur komen we deze effecten op grotere schaal tegen. 
Door bepaalde processen in wolken kan de onderkant van een 
wolk negatief worden en de bovenkant positief. De negatieve 
ladingen aan de onderkant van de wolk duwen de negatieve la-
dingen in de aarde weg en trekken de positieve ladingen in de 
aarde naar zich toe. Als het ladingsverschil groot genoeg wordt, 
dan ontstaat bliksem (zie de rechter afbeelding). 
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-   Redeneren met lading 
 

1. Leg uit of de volgende stellingen waar zijn of niet: 
a. Twee positieve ladingen trekken elkaar aan. 
b. Twee negatieve ladingen stoten elkaar af.  
c. In een neutraal voorwerp zitten geen ladingen. 
d. In een positief geladen voorwerp zitten geen negatieve ladingen. 

… 
2. Een elektroscoop bestaat uit een glazen fles met daarin een metalen staaf. Aan het einde van de staaf be-

vinden zich twee strookjes aluminiumfolie.  

 
a. Als je de bovenkant van de elektroscoop met een negatief geladen staaf aanraakt, dan gaan de strook-

jes aluminium uit elkaar. Verklaar dit. 
b. Verklaar wat er met de aluminium strookjes gebeurt als je de bovenkant met een positief geladen 

staaf aanraakt.  
c. Leg ook uit wat er in deze situatie met de ladingen gebeurt.  

… 
3. Als je een negatief geladen ballon naast een straaltje water plaatst, dan gaat het water afbuigen. Leg met 

behulp van een schematische tekening van ladingen uit waarom het water afbuigt. Gebruik voor de posi-
tieve ladingen een ‘+’ en voor de negatieve ladingen een ‘-‘. 

… 
4. Een persoon raakt de grote positief geladen metalen bol van een Van der Graaff generator aan en als ge-

volg gaan haar haren overeind staan.  
… 

 
… 

a. Leg uit of de elektronen het haar in of uit stromen.  
b. Leg uit waarom de haren overeind gaan staan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

versie  
ter inzage



49 
 

§2 Schakelingen 

In deze paragraaf gaan we het begrip lading gebruiken om stoomkringen te begrijpen en te ontwerpen. 

Als we elektriciteit willen opwekken, dan hebben we in ieder geval een spanningsbron nodig. Een spanningsbron is een 
voorwerp waarvan één onderdeel een overschot aan negatieve ladingen bevat (de minpool) en een ander onderdeel 
een overschot aan positieve ladingen bevat (de pluspool). Voorbeelden van spanningsbronnen zijn de batterij, het stop-
contact en de dynamo. 

Als we de twee polen met elkaar verbinden, dan spreken we 
van een gesloten stroomkring. Als gevolg daarvan gaan de 
negatieve ladingen naar de pluspool stromen. Het bewegen 
van deze ladingen noemen we elektriciteit. 

Het zijn alleen de negatieve elektronen die door de elektriciteitsdraden stromen van de min naar de plus. De positieve 
ladingen zitten immers goed vast in de atoomkernen. Toch zeggen we (helaas) dat de stroom van plus naar min stroomt. 
In werkelijkheid bewegen de elektronen dus precies de andere kant op! Deze onhandigheid stamt nog uit de tijd voordat 
de elektronen ontdekt waren. 

In de onderstaande afbeelding is aan de stroomkring ook een gloeilamp en een schakelaar toegevoegd. Een schakelaar 
is niet meer dan een klepje, waarmee de stroomkring geopend en gesloten kan worden. Alleen als de schakelaar geslo-
ten is gaan de ladingen van de min- naar de pluspool stromen. Aan de rechterkant zien we ook een schematische weer-
gave van deze schakeling. Zoals je ziet gebruiken we voor de lamp een cirkel met een kruis erin en voor de spanningsbron 
een korte en een lange streep (de lange streep is de pluspool). 

 

Als de ladingen door de schakeling stromen, dan botsen ze voortdurend tegen de atomen waaruit de schakeling bestaat. 
In de gloeidraad van een gloeilamp leveren deze botsingen genoeg energie om de draad zo warm te maken dat deze 
gaat gloeien. 

Als we meerdere lampjes op een spanningsbron aansluiten, dan kunnen we dat 
op verschillende manieren doen. Links zien we de zogenaamde serieschakeling. 
In een serieschakeling zijn alle lampjes in dezelfde stroomkring opgenomen. 
Als we in deze schakeling één lampje losdraaien, dan wordt deze stroomkring 
verbroken en gaan alle lampjes uit. Rechts zien we de zogenaamde parallel-
schakeling. In een parallelschakeling heeft elk lampje zijn eigen stroomkring. 
Als we in deze schakeling één lampje losdraaien, dan wordt slechts één van de 
stroomkringen verbroken. De andere lampjes blijven in dit geval gewoon bran-
den. Als er een schakeling wordt gebouwd uit meerdere lampjes en het is niet 
serie en niet parallel, dan noemen we dit een gemengde schakeling. 
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De moeilijkheid waarmee een materiaal ladingen doorlaat noemen we de weer-
stand. Materialen met een kleine weerstand noemen we geleiders. De bekend-
ste groep geleiders zijn de metalen. We gebruiken geleiders bijvoorbeeld voor 
de bedrading in schakelingen, zodat ladingen hier gemakkelijk doorheen stro-
men. Materialen met een grote weerstand noemen we isolatoren. Een veel-
voorkomende isolator is plastic. Elektriciteitsdraden zijn meestal omhult met 
een laagje plastic. Dit zorgt er o.a. voor dat er geen kortsluiting kan ontstaan 
tussen verschillende draden. 

 

   Ontwerpen en begrijpen van elektrische schakelingen 
 

1. Teken een parallelschakeling met twee lampen. 
Voeg ook twee schakelaren toe waarmee je de 
lampen afzonderlijk aan en uit kan zetten. 

… 
2. Teken weer een parallelschakeling met twee 

lampen. Voeg nu één schakelaar toe waarmee je 
beide lampen tegelijk aan en uit kan zetten. 

… 
3. In de volgende schakeling zijn drie schakelaren 

opgenomen. Ga voor elke schakelaar na welke 
lampen uitgaan als de schakelaar geopend wordt 
(en de andere schakelaren dicht blijven).  

 
… 

4. In de onderste schakeling zijn vier identieke 
lampjes opgenomen.  

 
a. Ga na welke lampjes nog branden als je tel-

kens één van de lampjes losdraait. 
b. Lampje D brandt het felst. Verklaar waarom 

dit het geval is. 
… 

5. Geef bij elk van de volgende tekeningen aan of 
de lampjes wel of niet branden. Leg je keuze uit.  

 
… 
 

 
 
 

 
6. In een appartement in een flat bevindt zich een 

deurbel. De bel kan geactiveerd worden met be-
hulp van twee schakelaren. Eén schakelaar bevindt 
zich bij de voordeur van het appartement en de an-
der bij de voordeur van de flat zelf. Teken de scha-
keling die hier beschreven is. 

… 
7. Een leerling maakt een schakeling waarmee hij kan 

testen of vloeistoffen wel of niet geleiden. Teken 
deze schakeling. 

… 
8. Jouw buurman wil een schakeling bouwen waar-

mee hij een lamp zowel boven als beneden uit en 
aan kan zetten. Zijn eerste ontwerp is deze schake-
ling: 
… 

 
a. Leg uit waarom de schakeling niet doet wat de 

buurman graag wilt. 
b. De buurman besluit de elektricien in te scha-

kelen. De elektricien bouwt een zogenaamde 
hotelschakeling. Deze schakeling is hier weer-
gegeven: 

 
Leg uit waarom deze schakeling het probleem 
uit vraag a oplost. 
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§3 Stroomsterkte en spanning

In deze paragraaf gaan we de beweging van lading nader bestuderen. Dit doen we aan de hand van de begrippen 

stroomsterkte en spanning. 

De SI-eenheid van de hoeveelheid lading (Q) is de coulomb (C). Als we elektriciteit willen begrijpen, dan spreekt het 

voor zich dat we willen weten hoeveel lading er in een bepaalde tijd door de schakeling stroomt. We noemen dit de 

stroomsterkte (I). De SI-eenheid van de stroomsterkte is de ampère (A). Ampère staat voor de hoeveelheid coulomb  

die per seconde door een punt in de schakeling stroomt. De ampère is dus gelijk aan coulomb per seconde (C/s).  

Laten we eens kijken hoe het zit met de stroomsterkte in een aantal verschillende schakelingen. In de onderstaande 
linker afbeelding zien we lading stromen door een serieschakeling (op de website is dit een animatie). In een seriescha-
keling gaat alle lading door alle lampjes heen. De hoeveelheid lading die uit de spanningsbron stroomt, is dus gelijk aan 
de hoeveelheid lading die het rechter lampje in stroomt en even later het linker lampje in stroomt. De stroomsterkte is 
in een serieschakeling dus in alle onderdelen gelijk. 

In een parallelschakeling zijn er meerdere stroomkringen waarover de lading zich verdeelt. Hoe de stroomsterkte zich 

verdeelt hangt af van de weerstand van de lampjes. Alleen als de lampjes dezelfde weerstand hebben, zal de stroom-

sterkte door beide lampjes gelijk zijn. 

       

  

 

Laten we nu een gemengde schakeling bestuderen. Hiernaast zien we 4 A uit de spanningsbron stromen. Al deze lading 

komt aan bij de rechter lamp. Hier is de stroomsterkte dus ook 4 A. Daarna splitsen de ladingen op. Stel dat 1 A boven-

langs gaat, dan weet je dat de rest (3 A) onderlangs moet gaan. 

 

In de onderstaande afbeelding stroomt 10 A uit de spanningsbron. Bij punt P splitsen de ladingen op. Als blijkt dat 2 A 
linksaf gaat, dan moet de rest (8 A) dus bovenlangs gaan. Deze 8 A gaat door beide bovenstaande lampjes heen. Door 
elk stroomt dus 8 A. 
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Als de elektronen tegen de atomen in de schakeling botsen, dan verliezen ze energie aan het materiaal. De energie die 

per lading verloren gaat noemen we de spanning (U). We meten de spanning in volt (V) en dat is gelijk aan de hoeveel-

heid joule per coulomb (J/C). Joule (J) is de eenheid van energie.  

De spanningsbron geeft energie aan de ladingen. Als de spanning van de spanningsbron bijvoorbeeld 20 V is, dan krijgt 

elke coulomb aan lading dus 20 joule aan energie mee. De meeste spanningsbronnen hebben een vaste spanning. Over 

een stopcontact staat bijvoorbeeld in Nederland altijd 230 V. We noemen dit ook wel de netspanning. 

Laten we nu de spanning bestuderen. Hieronder zien we bijvoorbeeld een serieschakeling. Stel dat de spanningsbron 

een spanning van 20 V heeft, dan betekent dit dat elke coulomb aan lading 20 J aan energie meekrijgt om te besteden 

in de schakeling. Elke lading gaat in deze schakeling door beide lampjes heen. Als gevolg moet elke lading zijn energie 

verdelen over de twee lampjes. De 20 V aan spanning wordt dus verdeeld over de lampjes. Hoe de spanning precies 

verdeeld wordt hangt af van de weerstand van de lampjes. Alleen als de lampjes dezelfde weerstand hebben, zal de 

spanning over beide lampjes gelijk zijn. 

           

In een parallelschakeling gaat een enkele lading maar door één lampje heen. Elke lading besteed dus al zijn energie in 
slechts één lampje. Als de spanningsbron een spanning van 20 V heeft, dan heeft in een parallelschakeling elk lampje 
dus ook een spanning van 20 V. Het veranderen van de weerstanden heeft hier geen invloed op. 

Nu tijd voor gemengde schakelingen. De onderstaande schakeling bestaat uit twee stroomkringen (in rood aangege-

ven). Sommige ladingen gaan door de ene stroomkring en sommige ladingen gaan door de andere stroomkring. In elke 

stroomkring moet een coulomb aan lading in totaal 12 J kwijtraken. Als gegeven is dat over de rechter lamp een span-

ning van 8 V staat, dan moet over de twee linker lampen dus elk een spanning van 4 V staan. Op deze manier wordt in 

elke stroomkring 12 J aan energie besteed. Voor elke stroomkring geldt dus dat de spanning van de spanningsbron 

gelijk is aan de spanning van de onderdelen in deze stroomkring tezamen. 
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   Rekenen met stroomsterkte en spanning in gemengde schakelingen  
 

1. Ga naar de opdracht op de website en vul de schakelingen aan in het programma. Je kan dan meteen zien 
of je het goed gedaan hebt of maak de opdrachten aan het eind van de paragraaf. 

… 
2. Beschrijf het verschil tussen stroomsterkte en spanning.  

… 
3. Twee dezelfde lampjes zijn in serie aangesloten op een batterij. De batterij levert een stroomsterkte van 

250 mA. Leg uit hoe groot de stroomsterkte in elk van de lampjes is. 
… 

4. Twee dezelfde lampjes zijn parallel aangesloten op een batterij. De batterij levert een stroomsterkte van 
0,090 A. Leg uit hoe groot de stroomsterkte in elk van de lampjes is. 

… 
5. Bij sommige kerstverlichting gaan alle lampjes uit als we één lampje loshalen. Leg aan de hand van deze 

observatie uit of kerstverlichting uit een serie- of een parallelschakeling bestaat. 
… 

6. Als je thuis de stekker van één lamp uit een stopcontact haalt, gaan gelukkig niet alle lampen in het huis 
plotseling uit. Leg aan de hand van deze observatie uit of de schakeling waarop de stopcontacten in huis 
zijn aangesloten een serie- of een parallelschakeling is. 

7. Verklaar de volgende correcte uitspraken met behulp van het begrip spanning. 
a. De spanning is overal gelijk in een parallelschakeling. 
b. De spanning wordt verdeeld over de lampjes in een serieschakeling. 

… 
… 

8. Hieronder zien we twee schakelingen met een aantal dezelfde lampjes:  

 
a. Beschrijf wat er gebeurt als een lampje in de bovenste schakeling doorbrandt. 
b. Beschrijf wat er gebeurt als een lampje in de onderste schakeling doorbrandt. 
c. Leg uit of de spanning over de lampjes verandert als we een lampje uit de onderste schakeling verwij-

deren. 
… 

9. In de volgende schakeling zijn vijf dezelfde lampjes opgenomen.  

 
a. Door welke lampjes in de bovenste schakeling is de stroomsterkte het grootst? Leg je keuze uit. 
b. Door lampje 1 en 2 stroomt elk 750 mA. Bereken de totale stroomsterkte die de spanningsbron levert. 
c. Bereken de stroomsterkte door lamp 3. 
d. Over lampje 1 en 2 staat elk een spanning van 6,0 V en over lampjes 3, 4 en 5 staat elk een spanning 

van 4,0 V. Bereken de spanning over de spanningsbron. 
… 

10. In een koplamp van een fiets zitten drie lampjes, die ieder op een spanning van 4,5 V branden. De span-
ning wordt geleverd door drie batterijen, die ieder een spanning leveren van 1,5 V. Teken de schakeling die 
hier beschreven is. 
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Vind de spanning van lamp 1.  Vind de spanning van lamp 2. 
 

 
 

 

 

Vind de stroomsterkte van lamp 1. Vind de stroomsterkte van de spanningsbron. 
 

 
 

 

 

Vind de spanning van lamp 3. Vind de stroomsterkte van lamp 2 en van de spanningsbron. 
 

 
 

 

 

Vind de stroomsterkte van lamp 1 en 2.  Vind de spanning van lamp 1 en van de spanningsbron. 
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Vind de stroomsterkte van lamp 1 en 2.  Vind de spanning van lamp 1 en van de spanningsbron. 
 

 
 

 

 

Vind de spanning van lamp 1 en lamp 3. Vind de stroomsterkte van lamp 3. 
 

 
 

 

 

Vind de stroomsterkte van lamp 3. Vind de stroomsterkte van lamp 2 en de van de  
spanningsbron en vind de spanning van lamp 2 en 4. 
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§4 De wet van Ohm 

Als we de spanning en de stroomsterkte van een onderdeel van de schakeling kennen, dan kunnen we hiermee de weer-

stand uitrekenen. We doen dit met de zogenaamde wet van Ohm. 

De wet van Ohm wordt gegeven door: 

… 

 
… 

Spanning (U) volt (V) 

Weerstand (R) ohm (Ω) 

Stroomsterkte (I) ampère (A) 

  

Let erop dat je deze formule telkens toepast op slechts één onderdeel in de schakeling. Je kan dus niet zomaar een 
willekeurige spanning delen door een willekeurige stroomsterkte. Het is daarom verstandig om bij het beantwoorden 
van vragen goed bij te houden welk gegeven hoort bij welk onderdeel. Dit werkt het beste door de schakeling uit de 
vraag over te nemen en de gegevens bij de juiste onderdelen te schrijven. Ook belangrijk is om te weten dat deze 
formule niet werkt voor de spanningsbron zelf. De (ideale) spanningsbron heeft namelijk helemaal geen weerstand. 

 

  Rekenen met de wet van Ohm 
 

1. Ga naar de opdracht op de website en vul de schakelingen aan in het programma. Je kan dan meteen zien 
of je het goed gedaan hebt of maak de opdrachten op de volgende twee bladzijden. 
 … 

2. Een weerstand wordt op een batterij van 1,5 V aangesloten. De waarde van de weerstand is 50 Ω.  
a. Bereken de stroomsterkte door deze weerstand. 
b. Dezelfde weerstand wordt nu op een batterij van 5,0 V aangesloten. Bereken wederom de stroom-

sterkte door de weerstand. 
… 

3. Een lamp met een weerstand van 200 Ω wordt op een stopcontact aangesloten.  
a. Bereken de stroomsterkte door de lamp. 
b. Er ontstaat kortsluiting in de koperen bedrading van deze lamp. De weerstand van de bedrading is 

0,01 Ω. Als de stroomsterkte in huis boven de 20 A komt, dan wordt de stroom voor de veiligheid met-
een afgesloten. Bereken of de stroom in dit geval afgesloten wordt. 

… 
4. Een weerstand wordt op een batterij met een spanning van 1,5 V aangesloten. De stroomsterkte door de 

weerstand is 400 mA.  
a. Bereken de waarde van de weerstand. 
b. Dezelfde weerstand wordt nu op een batterij met een spanning van 9,0 V aangesloten. Bereken hoe-

veel stroom er nu door de weerstand loopt. 
… 

5. Een leerling bouwt de twee rechter schakelingen:  
a. De spanningsbron in de eerste schakeling levert een 

stroomsterkte van 5,0 A. Over lamp B staat een span-
ning van 4,0 V. De weerstand van deze lamp is 4 Ω. 
Bereken welk lampje de grootste weerstand heeft. 

b. Over de spanningsbron in de tweede schakeling staat 
een spanning van 5,0 V. Over Lamp B staat een span-
ning van 4,0 V. De weerstand van deze lamp is 4,0 Ω. 
Bereken welk lampje de grootste weerstand heeft. 
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Vind de stroomsterkte van lamp 2. Vind de weerstand van lamp 1. 
 

 
 

 

 

Vind de stroomsterkte van lamp 2. Vind de weerstand van lamp 1. 
 

 
 

 

 

Vind de weerstand van lamp 2. Vind de weerstand van lamp 1. 
 

 
 

 

 

Vind de spanning van lamp 3. Vind de weerstand van lamp 3. 
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Vind de stroomsterkte van lamp 1. Vind de spanning van lamp 3. 
 

 
 

 

 

Vind de stroomsterkte van lamp 1 en de span-
ning van lamp 3. 

Vind de stroomsterkte van lamp 3. 
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Hoofdstuk 6 
Kracht 
 

§1 Soorten kracht 
 

In dit hoofdstuk gaan we leren over krachten. Dit is een van de belangrijkste onderwerpen in de natuurkunde. We begin-

nen deze paragraaf met het introduceren van een aantal soorten kracht. 

We spreken van een kracht (F) als er aan een voorwerp geduwd of getrokken wordt. In de natuurkunde geven we 

krachten symbolisch weer met behulp van zogenaamde vectorpijlen. De lengte van deze pijl geeft de grootte van de 

kracht aan. We meten deze grootte in newton (N). We kunnen de lengte van de pijl relateren aan het aantal newton 

door gebruik te maken van een krachtenschaal. Een voorbeeld van een schaal is: 

 

Dit wil zeggen dat elke centimeter in de afbeelding overeenkomt met 10 N. Stel dat de pijl hieronder bijvoorbeeld 6,0 
cm lang is, dan is met deze schaal de kracht 6,0 × 10 = 60 N. 

 

Bij veel opdrachten in dit hoofdstuk mag je zelf een schaal kiezen. Zorg in dat geval dat de pijlen niet te klein worden. 
Hoe groter de pijlen, hoe nauwkeuriger je antwoord zal zijn. 

Hieronder zijn twee vectorpijlen getekend. Stel we willen de grootte van de linker kracht te weten komen. Dit doen we 
als volgt. De rechter pijl heeft een grootte van 45 N. De lengte van de pijl is 6,0 cm. Er geldt dus: 

 

Als we beide kanten delen door 6, dan vinden we de volgende krachtenschaal: 

 

De linker pijl heeft een lengte van 2,8 cm. Dit komt overeen met 2,8 × 7,5 = 21 N. 
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Er bestaan verschillende soorten krachten. Hieronder zien we de spierkracht (Fspier) en de motorkracht (Fmotor) afge-

beeld. 

 

Hieronder is de spankracht (Fspan) afgebeeld. Dit is de kracht waarmee een koord of kabel aan een voorwerp trekt. In 

het onderstaande voorbeeld zorgen spankrachten in kabels ervoor dat een brug omhoog gehouden wordt. 

 

Hieronder is de veerkracht (Fveer) weergegeven. Als je een veer uitrekt of induwt, dan voel je dat de veer weer terug wil 

naar zijn neutrale vorm. Als we de veer uitrekken, dan wil de veer terug naar binnen. Als we de veer indrukken, dan wil 

de veer terug naar buiten. We noemen de veerkracht daarom ook wel een herstellende kracht. 

 

Hieronder is de zwaartekracht (Fz) afgebeeld. De zwaartekracht zorgt ervoor dat voorwerpen richting het centrum van 

de aarde worden getrokken. Omdat het centrum van de aarde zich recht onder ons bevindt, werkt de zwaartekracht 

dus altijd recht naar beneden. 

 

De normaalkracht (FN) is de kracht die ervoor zorgt dat een voorwerp niet door een ondergrond heen zakt. Hieronder 

zien we bijvoorbeeld twee blokken die niet door de grond zakken en een persoon die niet door een boom heen kan 

duwen. Zoals je kunt zien wijst de normaalkracht in alle gevallen loodrecht op de ondergrond. 

 

 

 

De normaalkracht ontstaat wanneer de atomen in de ondergrond dichter op elkaar worden geduwd. Als atomen echter 

te dicht op elkaar zitten, dan stoten ze elkaar af. Deze afstotende kracht is de normaalkracht.  
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De laatste kracht die we zullen bespreken is de wrijvingskracht (Fw). Er bestaan verschillende soorten wrijvingskracht. 

In de onderstaande afbeelding wordt de schuifwrijvingskracht (Fw,schuif) afgebeeld. Deze kracht ontstaat als we een 

voorwerp over een ondergrond schuiven. De atomen aan de grond trekken aan de atomen in het voorwerp en dit zorgt 

voor een afremmende kracht. De schuifwrijvingskracht wijst altijd tegen de bewegingsrichting van het voorwerp in. 

 

Een ander type wrijvingskracht is de luchtwrijvingskracht (Fw,lucht). Ook deze kracht werkt altijd tegen de bewegings-
richting in. 

 
 

   Teken de verschillende soorten kracht in de juiste richting 
 

1. Ga naar deze opdracht op de website en teken in het programma krachten in de juiste richting. Je kan dan 
meteen zien of je het goed gedaan hebt of maak de opdrachten op de volgende twee bladzijden. 

… 
2. Een persoon gooit een steen de lucht in. De persoon is hieronder op twee momenten weergegeven. Teken 

op elk van deze momenten de krachten die er werken op de steen. 
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Teken en benoem de krachten die werken in de volgende situaties: 

 

   
Een blok hangt stil Een blok hangt stil Een blok slingert in het vacuüm 

   
Een blok ligt stil Een blok hangt stil Een blok ligt stil op een helling 

   
Een blok ligt stil Een blok beweegt zonder wrijving Een blok komt tot stilstand dankzij 

wrijving 

   
Een blok valt in het vacuum Een blok valt in de lucht Een blok is de lucht in gegooid 

  

 

Een blok is de lucht in gegooid en 
hangt een moment stil op zijn 

hoogste punt 

Een blok wordt voorgetrokken in de 
lucht 
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§2 De veer 
 
In deze paragraaf gaan we leren rekenen met een formule voor de veerkracht en een formule voor de zwaartekracht. 

De grootte van de veerkracht kan berekend worden met de volgende formule: 

… 
… 

… 
Veerkracht (Fveer) newton (N) 

Uitwijking (u) meter (m) 

Veerconstante (C) newton per meter (N/m) 

  

In de rechter afbeelding zien we links een veer in zijn evenwichtsstand en rechts 
een veer die is uitgerekt doordat er een blokje aan hangt. De uitwijking (u) is de 
afstand die de veer uit zijn evenwichtsstand getrokken is. Het geeft dus aan hoe-
veel de veer langer of korter is geworden.  

De veerconstante (C) is een maat voor de 'stugheid' van een veer. Hoe hoger de 
veerconstante, hoe meer kracht het kost om de veer uit te rekken. Het is in deze 
formule ook mogelijk om niet meter en newton per meter te gebruiken, maar 
bijvoorbeeld de centimeter en de newton per centimeter. 

De grootte van de zwaartekracht kan berekend worden met de volgende formule: 

… 

 
 

… 
Zwaartekracht (Fz) newton (N) 

Massa (m) kilogram (kg) 

Valversnelling (g) meter per seconde per seconde (m/s2) 

  

De massa moet in deze formule altijd gegeven worden in kilogram. De valversnelling (g) is de versnelling die een voor-

werp in vrije val ondervindt. Op aarde is de valversnelling altijd gelijk aan: 

 

Op de maan voelt een voorwerp met dezelfde massa 'lichter aan'. Dit komt doordat de valversnelling op de maan veel 

kleiner is. In de onderstaande tabel is de valversnelling op verschillende hemellichamen weergegeven: 

Hemellichaam Valversnelling (m/s2) 

Mercurius 3,7 

Venus 8,88 

Aarde 9,81 

Mars 3,7 

Jupiter 24,9 

Saturnus 10,5 

Maan 1,63 
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Voorbeeld 
 
Vraag:  Een veer met een lengte van 12 cm heeft een veerconstante van 0,50 N/cm. Je hangt een blokje van 510 gram 
 aan de veer. Hoe lang wordt de veer met het blokje eraan? 
 
Stap 1:  Schrijf alle gegeven uit de vraag op en schrijf ze om in de juiste eenheden. De massa moet in deze formule 
 altijd in de SI-eenheid kilogram gegeven worden. 
 
 C = 50 N/m 
 m = 510 g = 0,51 kg 
 Lengte veer zonder blokje = 12 cm 
 Lengte veer met blokje = ? 
 
Stap 2:  Schrijf de formules op en geef aan welke gegevens je weet en welk gegeven je wilt weten. 
 

   
 We willen de uitwijking (u) weten, want als we de lengte van de veer zonder blokje en de uitwijking van de 
 veer weten, dan kunnen we daarmee de nieuwe lengte van de veer berekenen. 
 
Stap 3: Bedenk welke formule je kan gebruiken en vul de formule daarna in: 
… 
 We kunnen Fz = m × g gebruiken, want we weten de m en de g: 
… 

  
… 

  
 
Stap 4:  Maak gebruik van het krachtenevenwicht. 
 
 Omdat het blokje stil aan de veer hangt weten we dat de veerkracht en de zwaartekracht even groot moeten 
 zijn. Er geldt dus: Fz = Fveer. De zwaartekracht (Fz) is dus ook 5,0 N. 
 
Stap 5: Gebruik nu de andere formule. Schrijf deze formule zo nodig om in de juiste vorm en vul de formule in. 
… 

  
… 

  
… 
 De uitwijking wordt hier in cm gegeven, omdat we een veerconstante in N/cm hebben ingevuld. 
 
Stap 6: Schrijf de conclusie op en denk aan de eenheid: 
 
 De lengte van de veer zonder blokje is 12 cm en de uitwijking is 10 cm. De lengte van de veer met blokje is 
 dus 12 + 10 = 22 cm. 
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   Rekenen met de zwaartekracht en de veerkracht 
 

Level 1: 
1. Een man met een massa van 75 kg staat op een 

stenen vloer. Bereken de zwaartekracht die op 
deze man werkt.… 

… 
2. Een astronaut op de maan tilt een steen met 

een massa van 10 kg op. Bereken hoeveel 
kracht de persoon moet uitoefenen om de 
steen stil in zijn handen te houden. 

… 
3. Een blokje heeft een massa van 80 gram en 

wordt aan een veer gehangen. De veer rekt 10 
cm uit. Bereken de veerconstante in N/cm. 

… 
4. Een veer heeft een veerconstante van 7,2 

N/cm. Door er een blokje aan te hangen rekt de 
veer 8 cm uit. Bereken de massa van dit blokje. 

… 
5. Aan een veer met een veerconstante van 45 

N/m wordt een blokje van 1,5 kg gehangen. Be-
reken hoeveel centimeter de veer uitrekt. 

… 
6. Aan een veer wordt een blokje gehangen. De 

veer rekt hierdoor 12 cm uit. De veer heeft een 
veerconstante van 95 N/m. Bereken de massa 
van het blokje. 

… 
7. Een veer in het zadel van een fiets heeft als er 

niemand op zit een lengte van 5,0 cm. Als een 
persoon met een massa van 55 kg op het zadel 
gaat zitten wordt de lengte van de veer ver-
kleint tot 4,2 cm. Bereken de veerconstante 
van deze veer. 

… 
8. Een blok van 5 kg hangt aan een veer. De veer 

wordt hierdoor 5 cm uitgerekt. Bereken hoe 
ver de veer zal uitrekken bij een blok van 6 kg. 

… 
9. Een man gaat aan een gigantische veer hangen 

die 52 cm uitrekt. De veer heeft een veercon-
stante die gelijk is aan 1600 N/m.  
a. Bereken de massa van de man. 

b. Bereken welke massa een persoon moet 
hebben om deze veer 35 cm uit te rekken. 

… 
10. Als je op de planeet Venus staat, ondervind je 

een gigantische kracht die je in elkaar drukt. 
Leg met een berekening uit of deze kracht ver-
oorzaakt wordt door de zwaartekracht of door 
de luchtdruk. 
 

 
Level 2: 

11. Een blok met een massa van 1,2 kg wordt aan een 
veer met een veerconstante van 350 N/m gehan-
gen. Voordat het blokje aan de veer hing had de 
veer een lengte van 10 cm. Bereken de totale 
lengte van de veer als het blokje aan de veer 
hangt. 

… 
12. Een blokje van 800 gram wordt aan een veer ge-

hangen. De veer heeft een veerconstante van 3,5 
N/cm en de totale lengte van de uitgerekte veer is 
3,0 dm. Bereken de lengte van de veer als er geen 
blokje aan hangt 

… 
13. In het volgende diagram is de totale lengte van 

twee veren uitgezet tegen de spierkracht waar-
mee de veren zijn uitgerekt. Bereken voor beide 
veren de veerconstante.  

… 

. 
…  

14. Een man met een massa van 75 kg gaat aan een gi-
gantische veer hangen. De veer rekt 52 cm uitrekt. 
Daarna gaat een man van 85 kg aan dezelfde veer 
hangen. Bereken hoeveel centimeter de veer nu 
uitrekt. 

… 
15. Een blokje van 400 gram wordt aan een veer ge-

hangen. De veer heeft een veerconstante van 80 
N/m en de totale lengte van de uitgerekte veer is 
12 cm. Bereken de lengte van de veer als er geen 
blokje aan hangt. 

… 
16. Aan een veer wordt een blokje van 50 gram ge-

hangen. De veer rekt hierdoor 3 cm uit. Bereken 
hoeveel de veer zal uitrekken als we er een blokje 
van 115 gram aan zouden hangen. 

… 
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§3 De resulterende kracht 
 
In deze paragraaf gaan we bepalen hoe groot de totale kracht is die op een voorwerp werkt als er meerdere krachten op 
werken. We noemen deze totale kracht de resulterende kracht. 

De totale kracht die op een voorwerp werkt noemen we de resulterende kracht (Fres). Hieronder zien we twee personen 
die beide een kracht uit oefenen op een kar. De linker persoon oefent een kracht van 100 N uit en de rechter persoon 
een kracht van 125 N. In totaal oefenen ze dus een kracht naar rechts uit van 100 + 125 = 225 N. Er geldt dus: 

 

 

Hieronder werken twee krachten juist tegen elkaar in. We vinden nu een resulterende kracht van 40 - 40 = 0 N. 

  

 

In de onderstaande afbeelding oefent één persoon een kracht van 100 N uit en de andere persoon een kracht van 40 N. 

De linker leerling oefent dus een 60 N grotere kracht uit dan de rechter leerling. De resulterende kracht is dus 60 N en 

wijst naar links. 

  

Maar wat nu als de krachten onder een willekeurige hoek werken. De twee honden in de volgende afbeelding kunnen 

bijvoorbeeld elk een spankracht uitoefenen op de hand van hun baasje in een willekeurige richting. 
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In dit geval gebruiken we voor het 'optellen van de krachten' de parallellogrammethode. Een parallellogram is een 

vierhoek, waarbij de tegenoverstaande zijden parallel aan elkaar lopen en even lang zijn. In de onderstaande afbeelding 

is te zien hoe met het parallellogram de resulterende kracht te bepalen is. 

 

In de onderstaande afbeelding zien we dat kracht F1 gelijk is aan 40 N en kracht F2 aan 20 N. Als we de schaal bepalen 

en hiermee de grootte van de resulterende kracht opmeten en uitrekenen, dan vinden we 53 N. Merk op dat 20 + 40 ≠ 

53. Het 'optellen van krachten' met een parallellogram werkt dus niet zoals je normaal gesproken optelt! 

 
 

In het onderstaande voorbeeld is het parallellogram een simpele rechthoek bestaande uit twee rechthoekige driehoe-

ken. In dit geval kunnen we daarom gebruik maken van de stelling van Pythagoras om de resulterende kracht te bere-

kenen: 
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   Rekenen met de resulterende kracht zonder parallellogram 
 

1. Twee leerlingen zijn aan het touwtrekken. 
De linker persoon oefent een kracht van 20 
N uit en de rechter persoon een kracht van 
15 N. Teken de resulterende kracht op 
schaal. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een 
schaal waarbij elke centimeter van de vec-
torpijl staat voor 5 newton. 
… 

2. De wrijvingskracht op een kar is 40 N. De re-
sulterende kracht is 20 N naar rechts. Bere-
ken de spierkracht van de persoon.  

… 

 
 

 
3. Twee leerlingen zijn aan het touwtrekken. De lin-

ker persoon oefent een kracht van 65 N uit. De re-
sulterende kracht is gelijk aan 35 N en wijst naar 
rechts. Teken de spierkracht van de rechter per-
soon op schaal.  

… 

 
 

   Rekenen met de parallellogrammethode 
 

4. Teken zes verschillende parallellogrammen. Varieer in grootte en oriëntatie. Maak ze zo verschillend mo-
gelijk. Check telkens of de tegenoverstaande zijden parallel aan elkaar lopen. Op deze manier leer je een 
goed gevoel te krijgen voor hoe een parallellogram eruit ziet. Zorg dat je in één oogopslag kan zien of een 
figuur een parallellogram is of niet. 
… 

5. In de onderstaande afbeelding werken er telkens twee krachten op een voorwerp. Teken telkens de resul-
terende kracht. Meet van het midden van het bolletje tot de punt van de pijl.  
 
 

 
6. Bepaal in de volgende afbeelding de grootte van de linker kracht en van de resulterende kracht. Zorg dat je 

op de millimeter nauwkeurig meet.  
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7. Teken zelf nog minimaal drie keer een krachtenpaar en teken de resulterende kracht. Varieer maximaal in 

grootte en richting van de krachten. Ga door tot je snel en flexibel op het antwoord komt. 
… 

8. Teken in de volgende twee afbeeldingen de resulterende kracht op schaal. Bepaal daarna de grootte van 
deze kracht.  

 
 

9. In de volgende afbeeldingen trekken twee kleine sleepbootjes een grotere boot voort. Teken de resulte-
rende kracht. Bepaal daarna de grootte van deze kracht. 

 

…  
10. Teken in de volgende afbeelding de resulterende kracht op schaal. Bepaal daarna de grootte van deze 

kracht. 
… 

 
… 
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Hoofdstuk 7 
Warmte 
§1 Temperatuur 

In dit hoofdstuk gaan we fenomenen in de wereld om ons heen verklaren aan de hand van de beweging van kleine 
deeltjes waaruit de wereld bestaat. We noemen deze kijk op de wereld het deeltjesmodel. In deze eerste paragraaf gaan 
we de luchtdruk en de temperatuur op deze manier bestuderen. 

De wereld bestaat uit kleine deeltjes die we atomen noemen. Hoewel atomen een miljoen keer kleiner zijn dan een 
millimeter - en dus niet met het blote oog te zien zijn - kunnen we ze tegenwoordig met goede microscopen wel waar-
nemen (zie de onderstaande linker afbeelding). 

Veel fenomenen in de wereld om ons heen zijn te verklaren aan de hand van de beweging van atomen. We noemen 
deze methode om de wereld te begrijpen het deeltjesmodel. Een toegankelijk voorbeeld hiervan is de luchtdruk. De 
luchtdruk wordt veroorzaakt door het botsen van de miljarden atomen waaruit de lucht bestaat. We kunnen het effect 
van deze botsingen goed zien bij een opgeblazen ballon. Als je een ballon opblaast, dan pers je een hele hoop atomen 
de ballon in. Als een ballon opgeblazen is, dan is de kracht die de atomen op de binnenwand uitoefenen groter dan de 
kracht die de atomen op de buitenwand uitoefenen. 

           

Ook de temperatuur kunnen we met het deeltjesmodel begrijpen. Zoals je weet meten we de temperatuur met een 
thermometer. Een veelgebruikte thermometer bestaat uit een dun buisje met daarin gekleurde alcohol (zie de onder-
staande afbeelding). Als de alcohol warmer wordt, dan zet het uit, waardoor het alcoholniveau stijgt. Als de alcohol 
afkoelt, dan krimpt het, waardoor het alcoholniveau weer daalt. 

 

De bekendste eenheid voor de temperatuur is de graden Celsius (°C). Het maken van een correcte schaal op een ther-
mometer wordt het ijken van een thermometer genoemd. Dit doen we als volgt. Het alcoholniveau als we de thermo-
meter in ijs steken noemen we 0 °C. Het alcoholniveau als we de thermometer in kokend water steken noemen we 100 
°C. De afstand tussen deze twee niveaus kan dan in honderd gelijke stapjes van 1 °C verdeeld worden. 

Ook de temperatuur wordt veroorzaakt door de beweging van de atomen waaruit het materiaal bestaat. Hoe sneller 
de atomen bewegen, hoe hoger de temperatuur van het voorwerp. Andersom geldt ook dat hoe langzamer de atomen 
bewegen, hoe lager de temperatuur wordt. Als we een voorwerp blijven afkoelen, dan komt er een moment dat alle 
atomen stil staan. Dit gebeurt bij -273 °C. Op dat moment is de allerlaagste temperatuur bereikt. We noemen deze 
temperatuur het absolute nulpunt. Het is niet mogelijk dat een materiaal nog kouder wordt, want de atomen staan op 
dit moment immers al helemaal stil. 
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Sinds de ontdekking van het absolute nulpunt wordt ook vaak een andere eenheid voor de temperatuur gebruikt: de 
kelvin (K). Bij deze schaal is ervoor gekozen om het absolute nulpunt 0 K te noemen. Er geldt dus: 

… 

 
… 

Het handige van deze schaal is dat de temperatuur in kelvin altijd positief is. Het kan immers niet kouder worden dan 0 
K. Een ander voordeel is dat formules vaak simpeler worden als we gebruik maken van kelvin. Om deze redenen is de 
Kelvin de SI-eenheid voor de temperatuur. We rekenen kelvin en graden Celsius als volgt in elkaar om: 

… 

   
… 

T(K) staat voor de temperatuur in kelvin. T(°C) staat voor de temperatuur in graden Celsius. 

 

 

Met het deeltjesmodel kunnen we ook meteen begrijpen waarom stoffen uitzetten als we de temperatuur verhogen 
en krimpen als we de temperatuur verlagen. Als we de temperatuur van bijvoorbeeld een stuk metaal verhogen, dan 
gaan de deeltjes in dit metaal sneller trillen. Door dit trillen duwt elke atoom de omliggende atomen een beetje weg. 
Het materiaal neemt op deze manier meer ruimte in. 

In veel praktische situaties moeten we rekening houden met deze uitzetting. Bij veel bruggen zien we bijvoorbeeld een 
'ritssluiting' (zie de linker onderstaande afbeelding). Dit zorgt ervoor dat de brug ruimte heeft om een beetje uit te 
zetten op een warme dag. In de rechter afbeelding zien we wat er gebeurt als er niet goed wordt nagedacht over de 
uitzetting van materialen. De rails in de afbeelding zijn helemaal kromgetrokken. 
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   Omrekenen Kelvin en graden Celsius, thermometer ijken en redeneren met deeltjesmodel. 
 

1. Noem de SI-eenheden van afstand, 
massa, volume en temperatuur. 
… 

2. Leg uit dat de temperatuur niet onder 
de -273°C kan komen. 
…… 

3. Schrijf de volgende temperaturen om: 
a. 0 K   = ... °C 
b. 473 K  = ... °C 
c. 0 °C  = ... K 
d. 100 °C  = ... K 

… 
4. Schrijf de volgende temperaturen om: 

a. 125 K  = ... °C 
b. 730 K  = ... °C 
c. 200 °C  = ... K 
d. -100 °C  = ... K 

… 
5. Water kookt bij 100 °C, alcohol bij 351 

K. Leg uit wat een hogere temperatuur 
heeft: kokend water of kokend alco-
hol? 

 

 
6. Hiernaast zien we een afbeelding van een 

ongeijkte thermometer. De onderste stip-
pellijn werd gezet toen de thermometer in 
ijswater gelegd werd. De bovenste stippel-
lijn werd gezet toen de thermometer in ko-
kend water gelegd werd. 
a. Noteer de schaalverdeling op de ther-

mometer in stapjes van 10 °C. 
b. Welke temperatuur geeft de thermo-

meter aan? 
c. Noteer de schaalverdeling ook in kel-

vin. 
… 

7. Hoe kan je de thermometer aanpassen zo-
dat de afstand tussen elke graad Celsius 
groter wordt? Leg ook uit welk voordeel en 
welk nadeel deze grotere afstand heeft. 
… 

8. Twee veelgebruikte thermometers zijn bui-
tenthermometers en koortsthermometers. 
Leg uit welke thermometer het grootste be-
reik heeft en welke de grootste nauwkeurig-
heid. 

 

   Beschrijven van uitzetten en krimpen op atomair niveau. 
 

9. Leg met behulp van het deeltjesmodel 
uit waarom een vaste stof krimpt als 
de temperatuur afneemt. 
… 

10. Tussen de stukken van een betonnen 
wegdek zitten rubberen voegen. 
a. Waarom is dit gedaan? 
b. Leg uit of de voeg het breedst is in 

de zomer of in de winter. 
… 

11. Als je de verwarming aan zet, hoor je 
vaak krakende geluiden in het huis. 
Geef hiervoor een verklaring. 
 

 
12. Op een spuitbus staat: 'LET OP!, niet bloot-

stellen aan temperaturen boven de 50 gra-
den Celsius'. Waarom mag dat niet?  
… 

13. Over een bekerglas wordt met een elas-
tiekje een boterhamzakje strak gespannen. 
a. Wat gebeurt er met het zakje als we de 

beker verhitten? 
b. Wat gebeurt er met het zakje als we de 

beker in de koelkast zetten? 
… 

14. Een metalen dop is moeilijk van een glazen 
pot te draaien. Hoe los je dit probleem op 
met de theorie uit deze paragraaf? 
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§2 Faseovergangen 

In deze paragraaf gaan we fasen en faseovergangen begrijpen met het deeltjesmodel. 

Stoffen bevinden zich over het algemeen in één van de volgende drie fasen: 

• gas 

• vloeibaar 

• vast 

We kennen allemaal de drie fasen van water. Vast water noemen we ijs, vloeibaar water noemen we gewoon 'water' 
en water in gasvorm noemen we waterdamp.  

Een stof is vast als de temperatuur onder het smeltpunt ligt. Een stof is vloeibaar als de temperatuur tussen het smelt-
punt en het kookpunt ligt en een stof is gasvormig als de temperatuur boven het kookpunt ligt (zie de onderstaande 
afbeelding). 

 
Ook deze drie fasen kunnen we met het deeltjesmodel begrijpen. Hieronder zien we de drie fasen op atomaire niveau 
afgebeeld. In de onderstaande linker afbeelding is een vaste stof op atomaire niveau afgebeeld. De atomen in een vaste 
stof zitten op een vaste plaats en kunnen op deze plaats alleen een beetje heen en weer trillen. Alleen bij 0 K staan de 
deeltjes helemaal stil. 

Bij een vloeistof zitten de atomen nog steeds tegen elkaar aan, maar hebben ze geen vaste plek meer. Ze kunnen nu 
vrij langs elkaar heen bewegen (zie de middelste afbeelding). Dit verklaart de beweeglijkheid van vloeistoffen. In een 
gas zijn de atomen helemaal los van elkaar en vliegen kriskras door elkaar heen (zie de rechter afbeelding). 

 

Als een stof van één fase overgaat naar een andere, dan spreken we van een faseovergang. Er zijn zes verschillende 
faseovergangen (zie de onderstaande afbeelding). Hieronder zien we bijvoorbeeld de overgang van vast naar vloeibaar 
(links) en van vloeibaar naar gas (midden). Zelfs een voorwerp zo hard als staal wordt bij hogere temperaturen een 
vloeistof (rechts). 
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Er bestaan zes verschillende faseovergangen: 
 

 

Als een vloeistof in een vaste stof verandert, dan noemen we dit stollen. Als een vaste stof in een vloeistof verandert, 
dan noemen we dit smelten. Water stolt als we het afkoelen onder de 0 °C en smelt als we het verwarmen boven de 0 
°C. We noemen 0 °C daarom het smeltpunt of het stolpunt van water. Verschillende stoffen hebben een verschillend 
smeltpunt. 

Als een vloeistof in een gas verandert, dan noemen we dit verdampen. Als een gas in een vloeistof verandert, dan 
noemen we dit condenseren (of condensatie). Water verdampt als we het verwarmen boven de 100 °C en condenseert 
als we het afkoelen onder de 100 °C. We noemen 100 °C daarom het kookpunt van water. Verschillende stoffen hebben 
een verschillend kookpunt. Condensatie treedt bijvoorbeeld op in de linker onderstaande afbeelding. Waterdamp in de 
lucht komt in aanraking met de koude fles en op deze manier ontstaan waterdruppeltjes aan de buitenkant van de fles. 
Ook dauw en mist ontstaan door condensatie (zie de twee rechter afbeeldingen). 

 

Als een gas in een vaste stof verandert, dan noemen we dit rijpen. Als een vaste stof in een gas verandert, dan noemen 
we dit sublimeren. Als het in de winter vriest, dan kan de waterdamp uit de lucht direct bevriezen. Bij het rijpen van 
water ontstaan kleine ijskristalletjes (zie de onderstaande afbeeldingen). De ijskristallen in de vrieskist zijn ook door 
rijpen ontstaan. Sublimeren komt minder vaak voor. Tijdens droge winterdagen zien we soms sneeuw verdwijnen, ter-
wijl het de hele dag heeft gevroren. Sneeuw is in dat geval gesublimeerd tot waterdamp. 
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Ook faseovergangen kunnen we met het deeltjesmodel beschrijven. Als we de vaste stof verwarmen, dan gaan de mo-
leculen steeds harder trillen. Als het smeltpunt bereikt is, dan gaan de moleculen zo hard trillen, dat ze niet meer op 
hun vaste plek kunnen blijven zitten. Hoewel de moleculen nog steeds dicht tegen elkaar aan liggen, beginnen de mo-
leculen nu langs elkaar te bewegen. Als dit gebeurt, is het materiaal aan het smelten en ontstaat er een vloeistof. Als 
we de stof nog verder verwarmen, dan bereiken we op een gegeven moment het kookpunt. Bij het kookpunt bewegen 
de moleculen zo snel dat ze ontsnappen uit de vloeistof. Als dit gebeurt, is het materiaal aan het verdampen en ontstaat 
er een gas. 

 
 

   Redeneren met faseovergangen en redeneren met de fase en het smelt- en kookpunt van een stof 
 

1. Hoe noem je de faseovergang van een gas naar 
een vloeistof? 
… 

2. Hoe noem je de faseovergang van een vaste 
stof naar een gas? 
… 

3. Geef in de volgende situaties aan welke fase-
overgang er plaats vindt: 
a. Bij koud weer komen nevelwolkjes uit je 

mond. 
b. Een koud glas limonade beslaat aan de 

buitenkant. 
c. Er vormen zich ijskristallen op de pro-

ducten in de vriezer. 
d. Kleren drogen snel op in de wind. 
e. Je maakt ijsklontjes in de vriezer. 
f. De badkamerspiegel beslaat als je de dou-

che uit stapt. 
g. Mist klaart op in de loop van de ochtend. 
h. Er vormen zich dauwdruppels op gras-

sprieten. 
… 

4. Leg uit waarom een faseovergang geen chemi-
sche reactie is. 
… 

5. Leg met het deeltjesmodel uit dat gas wel ge-
makkelijk samengeperst kan worden en een 
vloeistof niet. 
… 

6. Leg met het deeltjesmodel uit dat je sommige 
kristallen in sommige richtingen vrij gemakke-
lijk kan splijten en in andere richtingen niet. 
… 

7. Is het vast worden van het ei een faseovergang 
of niet? 
… 

8. Een leerling komt een kamer binnen en zijn bril 
beslaat. Leg uit wat er gebeurd is en onder 
welke omstandigheden dit gebeurt. 
… 

9. Zoek het smeltpunt van de volgende stoffen op 
en leg telkens uit of de stof vast is bij kamer-
temperatuur (20 °C): aceton, glucose en me-
thaan. 

 
10. Eenzelfde plas water kan op een bepaalde dag veel 

meer tijd nodig hebben om te verdampen dan op 
een andere dag. Geef hiervoor een verklaring. 
… 

11. De lucht bevat maximaal 4% waterdamp. Bij het 
condenseren van deze waterdamp ontstaat bij-
voorbeeld mist. De lucht bevat ook 80% stikstof. 
Leg uit waarom stikstofgas niet condenseert en 
waterdamp wel. 
… 

12. Leg met behulp van het deeltjesmodel uit wat er 
gebeurt als een vloeistof verdampt. 
… 

13. In de volgende afbeelding zien we bij A stoom ont-
snappen uit een ketel. Bij B wordt de stoom een 
nevel. Uiteindelijk lijkt de nevel 'in het niets' te ver-
dwijnen. Geef bij elk van deze drie processen de 
naam van de faseovergang.  
… 

 
 

14. Wat bevindt zich tussen de deeltjes in de gasfase? 
… 

15. Vloeibare stikstof gaat koken bij kamertempera-
tuur. Leg uit waarom dit gebeurt. 
… 

16. Als we een opgeblazen ballon onderdompelen in 
vloeibare stikstof, dan krimpt de ballon. Verklaar 
dit met het deeltjesmodel. 
… 

17. Ether is een vloeistof die erg snel verdampt. De 
snelste deeltjes in ether zijn bij kamertemperatuur 
al snel genoeg om uit de vloeistof te ontsnappen. 
Verklaar met het deeltjesmodel wat er met de 
temperatuur van ether gebeurt als de snelste deel-
tjes ontsnappen. 
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§3 Warmtetransport 

In deze paragraaf gaan we het hebben over het verschil tussen warmte en temperatuur en gaan we drie manieren be-

studeren waarop warmte kan stromen van de ene plek naar de andere. 

Stel je legt een stuk ijzer met een temperatuur van 60 °C tegen een even groot stuk ijzer met een temperatuur van 0 °C 

(zie de onderstaande afbeelding). Door de hogere temperatuur trillen de deeltjes in het linker blok sneller. Deze snel 

trillende deeltjes in het linker blok botsen tegen de minder snelle deeltjes in het rechter blok. Als gevolg hiervan remmen 

de deeltjes in het linker blok wat af en gaan de deeltjes in het rechter blok juist sneller trillen. De temperatuur van het 

linker blok neemt hierdoor af en de temperatuur in het rechter blok neemt hierdoor toe. Dit proces gaat door totdat de 

deeltjes in beide stukken evenveel trillen. Dit gebeurt als de temperatuur gelijk wordt. Als er geen warmte verloren gaat 

aan de omgeving en als de blokken even groot zijn, dan zal de temperatuur van beide blokken uiteindelijk 30 °C worden. 

 

Hoe harder de deeltjes in een stof trillen, hoe meer energie deze deeltjes hebben. In het hierboven beschreven proces 

is dus energie verplaatst van het linker naar het rechter blok. Het soort energie dat hier verplaatst is noemen we de 

warmte (Q). De SI-eenheid van de energie is joule (J). Ook de warmte heeft dus als SI-eenheid de joule. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen warmte en temperatuur. De temperatuur is datgene dat we met een 

thermometer meten en de eenheid hiervan is graden Celsius of kelvin. Warmte is een soort energie en de eenheid 

hiervan is de joule. Er geldt dus: 

Temperatuur (T) kelvin (K) 

Energie (J) joule (J) 

Warmte (Q) joule (J) 

We hebben gezien dat in het bovenstaande voorbeeld een deel van de energie in het linker blok overgedragen is naar 

het rechter blok. We hebben daarom geconcludeerd dat er warmte is verplaatst van links naar rechts. In het dagelijks 

leven zeggen we ook wel dat 'kou' zich verplaatst van rechts naar links. Het linker blok is immers kouder geworden. In 

de natuurkunde wordt deze manier van denken echter zo veel mogelijk vermeden. De energie stroomt immers van hoge 

naar lage temperatuur en niet andersom. Een zin als 'doe het raam dicht, want er komt kou binnen' is natuurkundig 

gezien dus onhandig. 

Hoeveel warmte er zal stromen van een plek met hoge temperatuur naar een plek met lage temperatuur hangt af van 

het temperatuurverschil (ΔT) tussen deze twee plekken. Hoe groter het temperatuurverschil, hoe meer warmte er zal 

stromen. Als gevolg neemt de temperatuur van het warme voorwerp sneller af en van het koude voorwerp sneller toe.  
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We kunnen dit goed zien in het onderstaande diagram. Het diagram geeft het afkoelen van een klein voorwerp in een 

kamer met een temperatuur van 20 graden Celsius weer. Merk op dat bij een groter temperatuurverschil, de snelheid 

van het voorwerp sneller afneemt. De warmte die het voorwerp uitstroomt, komt in de kamer terecht. Omdat een 

kamer redelijk groot is, zal de kamer hierdoor niet significant opwarmen.  

 

Het stromen van warmte noemen we ook wel warmtetransport. Er bestaan drie soorten warmtetransport: 

• Warmtegeleiding 

• Warmtestroming 

• Straling 

Warmtegeleiding (ook wel gewoon geleiding genoemd) ontstaat doordat atomen hun 

warmte doorgeven doordat ze tegen elkaar botsen. Stel dat een stuk metaal op één plek 

wordt verwarmd. Als gevolg gaan op deze plek de deeltjes sneller trillen. Deze deeltjes bot-

sen dan tegen de omringende deeltjes en deze worden als gevolg ook in trilling gebracht. 

Op deze manier trekt de warmte door het materiaal. We zien dit effect bijvoorbeeld als we 

een metalen lepel in een pan kokend water plaatsen. De warmte trekt dan door het metaal 

omhoog (zie de rechter afbeelding). 

Niet alle stoffen geleiden warmte even goed. Een metalen lepel in een pan met kokend water wordt bijvoorbeeld veel 

sneller warm dan een houten lepel. Metaal wordt daarom een goede geleider genoemd en hout een slechte geleider. 

Slechte geleiders worden ook wel isolatoren genoemd.    

Ook gassen en vloeistoffen zijn isolatoren. Dat bijvoorbeeld lucht een goede isolator is kan je goed ervaren door je hand 

dicht naast een vlam te houden (zie de onderstaande afbeelding). Je hand zal hierdoor niet erg opwarmen. Als je je hand 

boven de kaars houdt, dan voel je wel snel de warmte. Dit komt echter door een ander effect, genaamd warmtestro-

ming, dat de later in deze paragraaf zullen bespreken.  

 

Een thermosfles maakt goed gebruik van deze eigenschap van lucht. Een thermosfles bestaat uit twee flessen met daar-

tussen lucht en als gevolg stroomt warmte lastig de fles in en lastig de fles uit. Warme dranken blijven hierdoor langer 

warm en koude dranken langer koud. Hetzelfde principe wordt toegepast bij dubbelglas. Dubbelglas bestaat uit twee 

glazen met daartussen lucht. Dit zorgt ervoor dat we weinig warmte verliezen via de ramen. 
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Hoewel gassen en vloeistoffen geen goede geleiders zijn, kan warmte hierin wel goed worden getransporteerd met 

behulp van warmtestroming. We kunnen dit effect goed zien in de onderstaande linker afbeelding. Door geleiding zal 

alleen het water in de buurt van de vlam opwarmen. Dit warme water zet uit en als gevolg wordt de dichtheid van het 

water kleiner en zal het opstijgen. Als gevolg begint het water rond te stromen. 

Ook het verwarmen van een kamer gebeurt via warmtestroming (zie de onderstaande afbeelding). De verwarming zelf 

kan met behulp van geleiding alleen de lucht verwarmen die direct in contact staat met de verwarming. Deze lucht 

wordt hierdoor warmer, krijgt een lagere dichtheid en stijgt op. Als gevolg ontstaat er een warmtestroom in de kamer 

en wordt de kamer steeds warmer. 

 

De derde soort warmtetransport wordt straling genoemd. Een ander woord 

voor straling is licht. Dat straling warmte kan overdragen weten we als we 

onze handen in de zon houden. Als het zonlicht door onze huid wordt geab-

sorbeerd, wordt onze huid warmer. Hetzelfde effect treedt ook op als je je 

handen warmt aan een kampvuur of openhaard. Er is ook straling die we niet 

met onze ogen kunnen zien. Wijzelf zenden bijvoorbeeld infraroodstraling uit. 

In de rechter afbeelding is een foto gemaakt met een infraroodcamera. Zoals 

je ziet geeft warm water ook infrarood licht af. Je kunt deze infraroodstraling 

bijvoorbeeld voelen als je je hand naast een hete verwarming plaatst (boven 

de verwarming heeft warmtestroming de overhand). 

   Redeneren met de drie soorten van warmtetransport. 
 

1. Geef de SI-eenheid van warmte en van tem-
peratuur. 
… 

2. Als we onze handen in de sneeuw leggen, 
dan voelt het alsof de 'kou' in onze handen 
trekt. Leg uit waarom deze uitspraak niet 
correct is. 
… 

3. Een koekenpan is meestal gemaakt van me-
taal, maar de handvaten zijn meestal ge-
maakt van kunststof. Leg uit waarom deze 
materialen gebruikt worden. 
… 

4. Wat is het nadeel van metalen eetborden? 
… 

5. Dubbele beglazing bestaat uit twee ruiten 
met daartussen een laagje lucht. Wat is het 
voordeel hiervan? 
 

 
6. Waarom staat de vloer van een kinderbox altijd 

een stukje van de grond af? 
… 

7. Bestudeer de onderstaande afbeelding. 
a. Hoe gaat de vloeistof stromen als je de buis 

verwarmt bij punt A? 
b. Hoe gaat de vloeistof stromen als je de buis 

verwarmt bij punt B? 
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8. Teken de warmtestroming in deze bak met 

water:  
… 

 
… 

9. Hieronder is een verwarming getekend. Leg 
uit of de verwarming van P naar Q of van Q 
naar P moet stromen om de verwarming op-
timaal te laten werken. 
… 

 
 

 

 
10. In een thermosfles kunnen vloeistoffen lang koud 

en lang warm worden gehouden. Dit gebeurt 
doordat het warmtetransport van binnen naar 
buiten geminimaliseerd wordt. De thermosfles be-
staat uit een dubbele wand met daartussen een 
laagje lucht. Aan de binnenkant van de fles is ook 
een glanzend oppervlak aangebracht. 
a. Leg uit waarom de thermosfles zo goed 

werkt. 
b. Bij een duurdere variant wordt de lucht tus-

sen de twee wanden ook nog weggepompt. 
We spreken dan van een vacuümthermosfles. 
Wat is het voordeel van deze fles? 
… 

11. Een verwarming verwarmt een kamer. Welke 
soorten warmtetransport zorgen hier voor het 
verwarmen van de kamer en welke (bijna) niet? 
Leg je antwoord uit. 
… 

12. Als je je hand 5 centimeter naast een brandende 
kaars houdt, dan voel je amper de warmte. Als je 
je hand 5 cm boven de brandende kaars houdt, 
dan voel je de warmte heel sterk. Wat zorgt voor 
dit verschil? 
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Hoofdstuk 8 
Atomen en moleculen 
 

§1 Chemische reacties 

In dit hoofdstuk maken we een begin aan de scheikunde. We beginnen met het beschrijven van chemische reacties. 

Scheikunde gaat over de eigenschappen van stoffen en wat er gebeurt als we deze stoffen mengen. In sommige om-
standigheden kunnen stoffen veranderen in compleet andere stoffen. Als dit gebeurt, spreken we van een chemische 
reactie. 

Een bekend voorbeeld van een chemische reactie is de verbrandingsreactie. In de eerste onderstaande afbeelding zien 
we de verbranding van staalwol. Staalwol bestaat voornamelijk uit ijzer en bij hoge temperaturen reageert het met de 
zuurstof in de lucht. Bij de verbranding van ijzer ontstaat ijzeroxide (roest). De zuurstof en het ijzer zijn dus veranderd 
in een nieuwe stof: ijzeroxide. Er heeft dus een chemische reactie plaatsgevonden. In de natuur roest ijzer ook, maar 
dat gaat veel langzamer (zie de tweede afbeelding). 

 

Chemische reacties beschrijven we met een reactieschema. In een reactieschema schrijven we schematisch op welke 
stoffen voor de reactie aanwezig waren (de reactanten) en welke stoffen na de reactie zijn ontstaan (de producten). 
Tussen de reactanten en de producten schrijven we een pijltje: 

 

Laten we als voorbeeld de verbranding van staalwol nemen. Zoals we hebben gelezen reageert hier het ijzer in de staal-
wol met de zuurstof in de lucht en ontstaat er ijzeroxide. De reactanten zijn dus ijzer en zuurstof en het product is 
ijzeroxide. We schrijven dan: 

 

Het is belangrijk om chemische reacties te onderscheiden van faseovergangen. Bij een faseovergang ontstaat namelijk 
geen nieuwe stof. We krijgen gewoon dezelfde stof te zien, alleen dan in een andere fase. Of je water nu in gas-, vloei-
bare- of vaste vorm tegenkomt, het blijft water. Een faseovergang is daarom geen chemische reactie. 

Sommige stoffen komen niet in alle fasen. Neem bijvoorbeeld hout. Er bestaat geen 'vloeibaar hout' of 'houtgas'. Suiker 
komt ook niet in alle fasen voor. Als we suiker verwarmen vindt er een chemische reactie plaats. Hierbij ontstaat in o.a. 
een bruine stof die we karamel noemen. 
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  Uitschrijven van reactieschema’s en herkennen van het verschil tussen faseovergangen en chemische reacties 
 

1. Leg uit welk van de volgende fenomenen che-
mische reacties zijn en welke niet: 
a. Staal wordt bij hoge temperaturen vloei-

baar. 
b. Als we suiker verwarmen ontstaat er ka-

ramel. 
c. Wolken ontstaan als waterdamp in de 

lucht condenseert tot waterdruppels. 
… 

2. Als we het metaal calcium in water gooien rea-
geert het heftig. Bij deze reactie ontstaat kalk 
en waterstofgas. Schrijf het reactieschema op 
dat bij deze reactie hoort. 

… 
3. Bij de verbranding van staalwol ontstaat roest. 

Staalwol bestaat voornamelijk uit ijzer. Schrijf 
het reactieschema op dat bij deze reactie 
hoort. 

… 
4. Stel je krijgt een glas cola met een aantal ijs-

klontjes. Geef aan in welke fase de frisdrank, 
de koolstofdioxide (de 'prik') en het ijs zich be-
vinden. 

 
 
 
 

 
5. Geef bij elk van de volgende stoffen aan of ze in 

vloeibare vorm bestaan: 
a. Hout 
b. IJzer 
c. Suiker 
d. Goud 
e. Zout 

… 
6. Geef bij elk van de volgende fenomenen aan of 

het gaat om een faseovergang of een chemische 
reactie. Licht je keuze telkens toe. 
a. Het koken van water 
b. Het maken van karamel 
c. Het bakken van een ei 
d. Het smelten van ijzer 
e. Het bevriezen van een ijslolly 
f. Het verbranden van hout 
g. Het ontstaan van wolken 
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§2 Het periodiek systeem 

In deze paragraaf bestuderen we verschillende soorten atomen. 

De wereld bestaat uit kleine bolvormige deeltjes die we atomen noemen. Er bestaan 118 soorten atomen. Al deze 
soorten hebben een naam en een symbool. Dit symbool bestaat uit een hoofdletter en in sommige gevallen ook een 
kleine letter. Deze symbolen staan in de onderstaande tabel, genaamd het periodiek systeem der elementen. De atoom-
soorten die grijs zijn weergegeven noemen we metalen. De atoomsoorten die blauw zijn weergegeven noemen we niet-
metalen. 

 
 
De volgende atoomsoorten en de bijbehorende symbolen moet je uit het hoofd kennen: 
 

Metaalatomen Niet-metaalatomen 

Natrium Na Waterstof H 
Kalium K Koolstof C 
Magnesium Mg Stikstof N 
Calcium Ca Fosfor P 
Chroom Cr Zuurstof O 
IJzer Fe Zwavel S 
Nikkel Ni Fluor F 
Platinum Pt Chloor Cl 
Koper Cu Broom Br 
Zilver Ag Jood I 
Goud Au Helium He 
Zink Zn Neon Ne 
Aluminium Al Argon Ar 
Tin Sn   
Lood Pb   

 
 
 

   Ken de namen en symbolen van de atoomsoorten uit de bovenstaande tabel 
 

1. Ga naar deze opdracht op de website en speel de twee programma’s uit. 
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§3 Metalen 

In deze paragraaf bestuderen we een aantal eigenschappen van metalen. 

In de onderstaande afbeelding zijn de metalen in het periodiek systeem in het grijs aangegeven. De metalen in de eerste 
twee kolommen van het periodiek systeem worden de zeer onedele metalen genoemd. Deze metalen zijn extreem 
reactief. De stoffen in de eerste kolom reageren bijvoorbeeld heftig met water en zuurstof. De stoffen in de tweede 
kolom reageren heftig met zuurstof. 

De stoffen zilver (Ag), goud (Au) en platinum (Pt) worden de edele metalen genoemd. Deze metalen reageren niet of 
nauwelijks met andere stoffen. De overige metalen noemen we de onedele metalen. Deze metalen zijn wel reactief, 
maar deze reacties verlopen meestal langzaam. 

 
 
Het reageren van een metaal met zuurstof noemen we oxideren. Het bekendste voorbeeld hiervan hebben we al gezien 
in een eerdere paragraaf: de oxidatie van ijzer, waarbij een oranje stof genaamd roest ontstaat. We noemen het oxide-
ren van ijzer daarom ook wel roesten. Een ander bekend voorbeeld is het oxideren van koper. Geoxideerd koper is 
lichtgroen. Het Vrijheidsbeeld is hier bijvoorbeeld van gemaakt. 
 
Als we metaalatomen samenbrengen, dan ordenen ze zich meestal in een regelmatig patroon dat een metaalrooster 
wordt genoemd (zie de onderstaande afbeelding). 
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Een zuiver metaal bestaat slechts uit één soort atoom en de metaalroosters zijn daardoor erg geordend. Het gevolg 
hiervan is dat de atomen in deze roosters gemakkelijk langs elkaar kunnen worden geschoven (zie de linker onder-
staande afbeelding). Zuivere metalen zijn hierdoor buigbaar. Een mengsel van een metaal en een andere stof noemen 
we een legering. Doordat verschillende soorten atomen verschillende groottes hebben, verbreekt dit de perfecte orde 
van het rooster (zie de rechter twee afbeeldingen). Als gevolg hiervan zijn legeringen juist erg sterk. 

 

Een bekend voorbeeld van een legering is staal. Dit bestaat ijzer gemengd met een beetje koolstof (zie de onderstaande 
afbeelding). 

 
 

   Redeneren over edele en onedele metalen en tekenen van metaalroosters 
 

1. Maak een tekening van aluminium op ato-
maire niveau. 

… 
2. Noem drie zeer onedele, drie onedele en drie 

edele metalen. 
… 

3. Goud komt in de natuur in zuivere vorm voor. 
IJzer echter niet. Leg uit hoe dit komt. 

… 
4. Chroom is een duur metaal. Toch worden me-

talen voorwerpen in de badkamer vaak om-
hult door een laagje chroom. Bedenk waarom 
dit gedaan wordt. 

 

 
5. Trouwringen bestaan meestal voor een groot 

deel uit goud. Zuiver goud is echter niet geschikt 
voor sieraden. Bedenk waarom dit zo is. 

… 
6. Brons is een legering van 90% koper en 10% tin. 

Een tin-atoom is iets groter dan een kopera-
toom. 
a. Teken een model van brons met 20 ato-

men. 

b. Leg aan de hand van deze tekening uit 

waardoor brons stugger is dan koper. 
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§4 Moleculaire stoffen 

In deze paragraaf bestuderen we een aantal eigenschappen van niet-metalen. 

Als we niet-metaalatomen samenbrengen, dan groeperen ze zich meestal in vaste combinaties die we moleculen noe-
men. In de middelste onderstaande afbeelding zien we bijvoorbeeld twee watermoleculen.  

 
 
Moleculen beschrijven we met behulp van een molecuulformule. De molecuulformule van een watermolecuul is bij-
voorbeeld H2O, omdat het uit twee waterstofatomen (H2) en één zuurstofatoom (O) bestaat. 

Ook lucht bestaat uit moleculen. Lucht bestaat voor 78% uit stikstof (N2), voor 21% uit zuurstof (O2) en voor minder dan 
een procent uit de gassen argon (Ar) en koolstofdioxide(CO2). 

Het soort molecuul bepaalt met wat voor soort stof we te maken hebben. Neem bijvoorbeeld de onderste twee mole-
culen. Een waterstofperoxidemolecuul bevat slechts één zuurstofatoom meer dan water, maar toch is het een geheel 
andere stof. Waterstofperoxide wordt bijvoorbeeld het gebruikt voor het blonderen van haar! 

 

Ook de fase van de stof kunnen we weergeven in de molecuulformule. We gebruiken hiervoor de eerste letters van de 
Engelse woorden solid (vaste stof), liquid (vloeistof) en gas (gas). We schrijven deze letter tussen haakjes achter de 
molecuulformule (zie de onderstaande afbeelding). 
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Ook het aantal moleculen kunnen we in de molecuulformule weergeven. Dit doen we door een getal voor de molecuul-
formule te schrijven. We noemen dit getal de coëfficiënt. In de onderstaande afbeelding zijn bijvoorbeeld 10 watermo-
leculen in gasfase afgebeeld. De molecuulformule hiervan wordt dus: 

 
 

 

In het onderstaande periodiek systeem zijn de niet-metalen in kleur aangegeven. 

 

De niet-metalen in de meest rechtse kolom worden de edelgassen genoemd. Edelgassen zijn niet reactief. Dit betekent 
dat ze vrijwel nooit met andere stoffen reageren. De atomen van edelgassen bewegen allemaal los van elkaar (zie de 
onderstaande afbeelding). Edelgassen vormen dus geen moleculen. 
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De niet-metalen in de tweede kolom van rechts worden de halogenen genoemd. De halogenen zijn juist erg reactief en 
reageren vooral goed met metalen. Moleculen die alleen uit halogeenatomen bestaan, komen voor in paren (dus in 
groepjes van twee). Dit is goed te zien in de onderstaande afbeelding. Een chloormolecuul heeft dus de molecuulformule 
Cl2 bestaat dus uit twee chlooratomen. Een fluormolecuul heeft de molecuulformule F2 uit twee fluoratomen. Etc. 

 

Naast de halogenen, komen ook stikstofmoleculen (N2), zuurstofmoleculen (O2) en waterstofmoleculen (H2) in paren 
voor. Het is belangrijk dat je dit onthoudt. 

  Het verschil tussen atomen en moleculen begrijpen, het opstellen van molecuulformules en redeneren over 
edelgassen en halogenen 

 
1. Ga naar deze opdracht op de website en speel het programma uit. 

… 
2. Bestaan er meer atoomsoorten of meer molecuulsoorten? Leg je antwoord uit. 

… 
3. Maak tekeningen van: 

a. 14 Sn(s) 

b. 3 O2(g) 

c. 6 Cu(s) 

d. 8 Hg(l) 

4. Noteer de molecuulformules van de onderste twee moleculen. De rode atoom staat voor zuurstof, de 
grijze atomen voor koolstof en de blauwe voor waterstof.  

… 

 
… 
 

5. Bereken het aantal atomen van elke atoomsoort in 15 CO2. 
… 

6. Bereken het totaal aantal atomen in vijf suikermoleculen, C12H22O11. 
… 

7. Als suiker (C12H22O11) ontleed wordt, ontstaan koolstof en water. 
… 

8. Hoeveel koolstofatomen ontstaan er uit één suikermolecuul? 
… 

9. Hoeveel watermoleculen ontstaan er uit één suikermolecuul? 
… 

10. Leg uit wat het verschil is tussen Cl2 en 2Cl. 
… 

11. Wat hebben edelgassen en edelmetalen met elkaar gemeen. 
… 

12. Waarom worden gloeilampen gevuld met argon en niet met lucht? 
… 

13. Welke twee eigenschappen maakt helium geschikt als vulling van een zeppelin? 
… 

14. Een ballon is gevuld met helium. Teken het helium op atomair niveau 
… 

15. Teken een stikstofmolecuul, een zuurstofmolecuul en een koolstofdioxidemolecuul op atomair niveau. No-
teer ook de bijbehorende molecuulformules. 

… 
16. Teken drie fluormoleculen. Noteer ook de bijbehorende molecuulformule. 

… 
17. Teken tien broommoleculen op atomair niveau. Noteer ook de bijbehorende molecuulformule. 

… 
18. In neonverlichting zit neon. Als we door neon een elektrische stroom laten lopen, dan gaat het oplichten. 

Teken neon op atomair niveau. 
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§5 Scheiden en ontleden 
 

In deze paragraaf leren we het verschil tussen scheiden en ontleden. Scheiden is een voorbeeld van een chemische reac-

tie. 

Als we veel energie aan een stof toevoegen, dan kan het gebeuren dat er een chemische reactie optreedt. De stof kan 

hierbij opsplitsen in twee of meerdere stoffen. We noemen een dergelijke reactie een ontledingsreactie. Stoffen die we 

kunnen ontleden noemen we ontleedbare stoffen. Stoffen die we niet kunnen ontleden noemen we niet-ontleedbare 

stoffen.  

Suiker kunnen we bijvoorbeeld ontleden in koolstof en water (zie het filmpje op de website). De koolstof die ontstaat, 
kunnen we niet verder ontleden, maar het water wel. Als we water onder stroom zetten, dan ontleed het in zuurstof en 
waterstof. Zuurstof en waterstof kunnen we niet verder ontleden (zie de onderstaande afbeelding). 

 

In de onderstaande afbeelding zien we dezelfde reactie op moleculair niveau. Merk op dat de ontleedbare stoffen uit 
meerdere soorten atomen bestaan. We noemen dit type stoffen ook wel verbindingen. De niet-ontleedbare stoffen 
bestaan uit slechts één soort atoom. We noemen dit type stoffen ook wel enkelvoudige stoffen of elementaire stoffen. 
Bij ontleden worden de verschillende soorten atomen dus van elkaar losgetrokken. 
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Hieronder zien we links de ontleding van suiker in koolstof en water en rechts het scheiden van suikerwater in water en 
suiker. Bij ontleden ontstaan nieuwe moleculen en dus nieuwe stoffen. Dit is dus een chemische reactie. Suikerwater 
daarentegen is een mengsel. Mengsel bestaan uit meerdere soorten moleculen. Tijdens het scheiden ontstaan geen 
nieuwe moleculen, maar worden de moleculen alleen gesorteerd. Hier heeft dus geen chemische reactie plaatsgevon-
den. 

 

 

  Begrijpen van het verschil tussen ontleden en scheiden, mengsels en zuivere stoffen 
 

1. Ga naar de website en speel de twee programma’s uit. 
… 

2. Leg uit of er bij de volgende processen sprake is van ontleding of scheiding: 
a. Zout wordt gewonnen door zeewater te laten verdampen. 

b. Aardgas wordt verbrand in de brander. 

c. Alcohol wordt gedestilleerd uit wijn. 

d. Vlees verkoolt op een barbecue. 

e. In de industrie maakt men chloor uit natriumchloride (keukenzout). 

3. Je kunt water koken en je kunt water ontleden. 
a. Wat ontstaat er bij het koken van water? 

b. Wat ontstaat er bij het ontleden van water? 

c. Leg uit in welk geval er een chemische reactie plaatsvindt. 

d. Leg uit voor welk proces je meer energie nodig hebt. 
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