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1 Inleiding 

1.1 Onderzoeksvragen en rode draad van het project 
Binnen dit project gaan we op zoek naar een antwoord op de onderzoeksvraag:  

‘Hoe geraak je met zo weinig mogelijk inspanning zo snel mogelijk vooruit met de fiets?’ 

Die vraag zullen de leerlingen bekijken vanuit verschillende invalshoeken, namelijk die van een fysicus, 

bioloog en technicus. We voegen er hier en daar ook nog een vleugje chemie en aardrijkskunde aan toe om 

de leerlingen duidelijk te maken dat de verschillende STEM-disciplines vaak samenkomen in een project. 

Die verbanden proberen we nog extra te benadrukken door het maken van een conceptmap gedurende 

het hele project. De conceptmap visualiseert de verbanden tussen de verschillende vakken en kan dienen 

als een overzicht bij het studeren. De conceptmap vindt u aan het einde van deze paragraaf.  

Er zijn twee versies van de leerlingenbundel en bijhorende PowerPoints om dit project te geven in jouw 

klas. De gesloten versie, stuurt de leerlingen meer in het onderzoekende aspect. In de open versie worden 

leerlingen meer uitgedaagd om zelf onderzoeksvragen te bedenken, moeten ze soms de werkwijze zelf 

proberen opstellen en moeten ze zelf hun waarnemingen en besluiten formuleren. Afhankelijk van het 

niveau van uw leerlingen, zult u veel of weinig moeten bijsturen. Inhoudelijk zijn beide versies identiek. 

 

Vanuit de algemene onderzoeksvraag, stellen we een aantal kleinere onderzoeksvragen. 

Binnen het eerste hoofdstuk: ‘De snelheid van de fietser’, dat vooral fysica is, luidt de onderzoeksvraag: 

‘Wat betekent het begrip constante snelheid?’ 

Daarbij horen de volgende onderzoeksvragen: 

 ‘Welk verband bestaat er tussen afstand en tijd bij een constante snelheid?’  

 ‘Wanneer zijn twee grootheden recht evenredig?’   

 

 

Binnen het tweede hoofdstuk: ‘De fietser’, dat vooral biologie is, luidt de onderzoeksvraag: 

‘Waarom ademen we sneller wanneer we fietsen?’ 

Daarbij horen de volgende onderzoeksvragen: 

‘Wat is de functie van ademhaling?’ 

 ‘Wat zijn de verschillen tussen ingeademde en uitgeademde lucht?   

 ‘Wat is een verbranding en welke energieomzettingen vinden daarbij plaats?’ 

‘Wat is celademhaling?’ 

‘Hoeveel lucht kan je maximaal uitademen in 1 ademhaling?’ 
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Binnen het laatste hoofdstuk: ‘De elektrische fiets’, dat vooral techniek is, maar waarin ook een beetje 

aardrijkskunde aan bod komt, luidt de onderzoeksvraag: 

‘Hoe kan je een elektrische fiets verbeteren op een duurzame manier om sneller 

 te fietsen met minder inspanning?’ 

Daarbij horen de volgende onderzoeksvragen: 

‘Wat betekent het woord duurzaam volgens de drie P’s?’ 

‘Welke aanpassingen kunnen we maken op de elektrische fiets om deze te verbeteren?’ 

‘Hoe schrijf je een programma om een batterij duurzaam op te laten?’ 

 

Dankzij het doorlopen van dit project kunnen de leerlingen een antwoord geven op de algemene 

onderzoeksvraag. Ten eerste, kunnen de leerlingen u vertellen wat het begrip constante snelheid eigenlijk 

betekent. Ten tweede, kunnen ze u vertellen dat u aan uw conditie moet werken en niet mag roken als u 

snel wilt kunnen fietsen. Dat wisten de meeste leerlingen al voor dit project begon, maar nu kunnen ze ook 

verklaren waarom dat zo is. Tot slot kunnen de leerlingen nadenken over duurzame, technische realisaties 

die de fietser kunnen ondersteunen. Ze kunnen zelfs zo’n toepassing zelf programmeren. 

Naast het verwerven van de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om op de onderzoeksvraag te 

antwoorden, zetten we erop in dat de leerlingen weten met welke STEM-discipline ze bezig zijn op welk 

moment. Op die manier willen we een realistischer beeld scheppen van de STEM-disciplines in de echte 

wereld. 

 

Conceptmap project 'fiets' 
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Verduidelijking DNA-strengen 
Net zoals het genetisch materiaal van de mens liggen de verschillende disciplines, waaraan gewerkt wordt 

binnen dit project, verweven in DNA-strengen. Deze visuele voorstelling is zo gekozen dat iedere vak zijn 

eigen kleur en streng heeft. Zo zien we bijvoorbeeld dat het vak chemie een donkerblauwe DNA-streng ter 

beschikking heeft. Bovenaan het model zien we een verweving van alle strengen en ontstaan er dus 

knooppunten tussen de verschillende vakken. Zo’n knooppunt wil telkens aangeven dat het behandelde 

deel zowel behoort tot het ene als het andere vak. Er zal dus theorie uit beide vakken nodig zijn om het 

doel te bereiken. Doorheen de bundel wordt per hoofdstuk aangeduid welke vakken aan bod zullen komen.  

1.2 Doelstellingen 
Binnen dit project zullen zowel conceptuele, als procedurele doelen aan bod komen. In de conceptuele 

doelen wordt kennis opgenomen. De procedurele doelen zijn gerelateerd aan karakteristieke werkwijzen 

die terug te vinden zijn bij onderzoekers, ingenieurs, technici… Het is de bedoeling dat de procedurele 

doelen gekoppeld worden aan meerdere inhouden en contexten zodat leerlingen meerdere kansen krijgen 

om deze in te oefenen. 

1.2.1 Conceptuele doelstellingen 
We lijsten de conceptuele doelstellingen waaraan tijdens dit project gewerkt wordt, hieronder op per 

hoofdstuk. Deze zijn voor de open en gesloten versie dezelfde. 

De snelheid van de fietser 

LPD 33 De leerlingen onderzoeken het verband tussen een constante snelheid, afstand en tijd. De nadruk 

ligt hier op experimenteel onderzoek. Voorbeelden van meetinstrumenten voor afstand en tijd: meetlint, 

digitale afstandsmeter, chronometer gebruiken. 

De fietser 

LPD 35 De leerlingen brengen het fotosyntheseproces en de celademhaling in verband met 

energieomzetting.  

LPD 36 De leerlingen leggen het verband tussen de verbranding van voedingsstoffen en fossiele 

brandstoffen en energieomzetting. 

LPD 55.1 De leerlingen duiden de samenhang en het verband tussen de stelsels om het functioneren van 

mens en dier mogelijk te maken en de centrale rol van de cel in de samenhang. 

LPD 77 De leerlingen leggen in functie van stofuitwisseling, stofomzetting en energieomzetting (de werking 

en) de functie van het ademhalingsstelsel, (spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel en transportstelsel) 

uit.  

LPD 77.1 De leerlingen bepalen de vitale capaciteit experimenteel. 

LPD 77.2 De leerlingen vergelijken de vitale capaciteit bij verschillende categorieën van mensen. 

De elektrische fiets 

LPD 45 De leerlingen illustreren dat bij het maken van duurzame keuzes in verband met energie en 

mobiliteit gestreefd wordt naar een balans tussen people, profit, planet (3P’s). 

LPD 62.2 De leerlingen ontwerpen een eenvoudige besturing met externe in- en uitvoerorganen in functie 

van een behoefte. 
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1.2.2 Procedurele doelstellingen 
Doorheen het project wordt er aan verschillende procedurele doelen gewerkt. Hieronder zijn de 

belangrijkste doelen opgesomd. Delen van een leerplandoel die niet aan bod komen in dit project, staan 

tussen haken. De letters O (open) en G (gesloten) geven aan in welke versie er op deze doelen wordt 

ingezet. 

LPD 1 De leerlingen formuleren een onderzoeksvraag voor een afgebakend probleem aan de hand van 

aangereikte criteria. 

 O Aan het begin van elk hoofdstuk of elke paragraaf, worden de leerlingen uitgedaagd om zelf 

onderzoeksvragen te formuleren die een antwoord zouden kunnen bieden op het probleem dat de 

leerkracht hen voorlegt. De nadruk ligt hier op het proberen en nadenken, de leerkracht stuurt bij 

en legt de uiteindelijke onderzoeksvragen zelf vast. 

LPD 2 De leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag aan de hand van 

aangereikte criteria. 

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond ademhaling en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 3 De leerlingen verzamelen bij een onderzoeksvraag gegevens aan de hand van een 

((terrein)waarneming), een meting, (terreintechnieken) of een experiment volgens een gegeven werkwijze. 

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond ademhaling en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 4 De leerlingen gebruiken nauwkeurig, met zorg en op een veilige wijze de gepaste hulpmiddelen om 

metingen, (lokalisaties,) experimenten en (een terreinstudie) uit te voeren. 

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond ademhaling en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 5 De leerlingen verwerken digitale (en niet-digitale data) uit een beperkt aantal bronnen (metingen) 

volgens een aangereikt stappenplan tot een samenhangend en bruikbaar geheel (tabel en grafiek). 

 O+G De leerlingen verwerken de gegevens uit hun eigen metingen in tabellen en grafieken tijdens 

het uitvoeren van de metingen rond snelheid. 

LPD 6 De leerlingen trekken conclusies op basis van waarnemingen, (kaarten, GIS-viewers, atlas, 

satellietbeelden, luchtfoto’s, schema’s,) grafieken, tabellen, (determineertabellen en diagrammen). 

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond ademhaling en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 7 De leerlingen toetsen een gestelde hypothese af aan de resultaten van metingen, waarnemingen, 

experimenten (en terreinstudies).  

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond VC en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 8 De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag 

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond ademhaling en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 9 De leerlingen passen stapsgewijs een wetenschappelijke methode toe om een probleem te 

onderzoeken.  

 O+G Bij het uitvoeren van proefjes rond ademhaling en snelheid moeten de leerlingen dit doen. 

LPD 11 De leerlingen doorlopen een probleemoplossend proces waarbij kennis en vaardigheden uit 

meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend. 
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 O+G Doorheen het hele project zal er aan deze doelstelling gewerkt worden. 

LPD 12 De leerlingen gebruiken aangereikte en zelfgemaakte modellen of simulaties in wetenschappelijke, 

technologische en STEM-contexten om te visualiseren, (te beschrijven) en te verklaren.  

 O+G Bij de uitleg over celademhaling wordt gebruik gemaakt van een tekening die model staat voor 

de situatie in het lichaam. Tijdens het werken met Tinkercad simuleren de leerlingen een echte 

elektronische situatie. 

LPD 14 De leerlingen gebruiken juiste grootheden en courante eenheden in een correcte weergave en 

herleiden in functie van de context: lengte, (oppervlakte, massa,) inhoud/volume, tijd, (spanning, 

temperatuur, kracht en energie).  

 O+G De leerlingen gebruiken de juiste eenheden voor snelheid (dus tijd en lengte ook) en voor 

volume. 

LPD 15 De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit in de verschillende ervaringsgebieden: 

(constructie,) transport, energie, ICT, (biotechniek) om een eenvoudig technisch systeem te realiseren 

vanuit behoefte(n) en criteria.  

 O+G Dit zal aan bod komen wanneer de leerlingen werken rond het opladen van een batterij met 

behulp van zonnepanelen.  

LPD 18 De leerlingen realiseren voor minimum 4 ervaringsgebieden (constructie, transport, energie, ICT, 

biotechniek) een systeem, (product of bereiding) op basis van een ontwerp.  

 O+G Dit zal aan bod komen wanneer de leerlingen werken rond het opladen van een batterij met 

behulp van zonnepanelen. (ervaringsgebied techniek & informatica) 

LPD 19.1 De leerlingen beoordelen een bestaand systeem/product op gebruiksvriendelijkheid, 

functionaliteit, veiligheid, efficiëntie, effecten op natuur en samenleving. 

 O+G Binnen het hoofdstuk ‘de elektrische fiets’ wordt hieraan gewerkt. 

LPD 20 De leerlingen testen of een technisch systeem voldoet aan de behoeften en criteria. 

 O+G Dit zal aan bod komen wanneer de leerlingen hun code testen bij het opladen van de batterij.  

LPD 21 De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de 

maatschappij. 

 O+G Dit zal aan bod komen doorheen het project met de nadruk op de wisselwerking tussen STEM-

disciplines onderling door er regelmatig de aandacht op te leggen en het opstellen van de 

conceptmap. 

Bv. wanneer we volume uit de fysica gebruiken binnen biologie of het verbrandingsproces (chemie) 

aanhalen bij celademhaling (biologie). Ook gebruiken we wiskundige begrippen bij fysica en is 

programmeren volledig gebouwd op wiskundige logica. 
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1.3 Inkleurmodel 
Onderstaand inkleurmodel geeft een beeld van de samenhang van de verschillende vakken, de organisatie, 

methodiek en het doelpubliek in dit project. Voor zowel de open als de gesloten versie zijn er weinig 

verschillen behalve de mate van sturing en hier en daar een andere werkvorm. 
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1.4 Pictogrammen in de PowerPoint 
In de PowerPoint die bij dit project hoort, vindt u in de linkerbovenhoek pictogrammen. Zij symboliseren 

wat er van de leerlingen op dat moment verwacht wordt. 

 Ik maak notities. 

 Ik presenteer. 

 Ik doe een proefje. 

 Ik denk na, beredeneer. 

 Ik werk op de laptop. 

 Ik moet goed opletten, dit is een belangrijk leerstofdeel of samenvatting. 

 Ik let op en luister. 
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2 De snelheid van de fietser 

2.1 De rode draad  
Binnen dit onderdeel komen de fysische leerplandoelstellingen sterk naar voren. Om de 

leerlingen te helpen tijdens het verwerven van deze kennis zal er gebruik gemaakt worden 

van wiskundige voorkennis en begrippen die zij later nog uitgebreider zullen bestuderen.  

Aangezien de algemene onderzoeksvraag volledig kadert in het zo efficiënt mogelijk 

vooruitgaan met de fiets moet de snelheid van de fiets in kwestie uiteraard onderzocht 

worden. Om dat tot een goed einde te brengen bestuderen we binnen dit project het recht 

evenredige verband tussen afstand en tijd. Natuurlijk hoort bij zo’n verband ook een grafiek, 

een rechte door de oorsprong, die de leerlingen zullen leren opstellen. Om aan te tonen dat we 

daadwerkelijk te maken hebben met dit verband leren de leerlingen naast de grafiek ook nog werken met 

de evenredigheidsconstante.  

Naast de werkmaterialen omtrent het begrip snelheid, vindt u ook nog informatie over factoren die een 

invloed hebben op de snelheid. Binnen deze theorie wordt gekeken naar verschillende soorten wrijving: 

rolwrijving, luchtwrijving en wrijving tussen twee oppervlakten. Indien u wenst om dieper in te gaan op 

het begrip snelheid zelf, kan u ook de informatie omtrent de snelheidsvector raadplegen. Een zeer 

interessant gegeven dat sinds kort in de leerplannen van de eerste graad secundair onderwijs verschenen 

is.  

 

De onderzoeksvraag waarop we een antwoord willen bieden binnen dit hoofdstuk is: 

‘Wat is het verband tussen afstand en tijd bij een constante snelheid?’ 

Om dit antwoord te kunnen bieden, moeten de leerlingen eerst kennis maken met het verband zelf. 

Daarom organiseren we een intermezzo waarin de volgende vraag primeert: 

‘Wanneer zijn twee grootheden recht evenredig?’ 

Vervolgens wordt aan de hand van een proef aan de leerlingen gevraagd om te onderzoeken of het 

verband tussen afstand en tijd recht evenredig is bij een constante snelheid. Hier stopt de leerlingenbundel. 

Daarna kan er overgegaan worden naar het onderdeel betreffende de snelheidsvector. Het is belangrijk dat 

de leerlingen notie krijgen van het verband tussen enerzijds snelheid en anderzijds het begrip vector. We 

werken daarom met twee fietsers die in tegengestelde zin fietsen (fietser 1 naar links en 2 naar rechts): 

‘Hebben beide fietser (fysische gezien) dezelfde snelheid?’ 

Tot slot is het mogelijk om de verschillende soorten wrijving te bestuderen. Het is telkens belangrijk om per 

soort een experiment en onderzoeksvraag te voorzien. Voor de luchtwrijving bijvoorbeeld kan gewerkt 

worden met: 

‘Wat is de invloed van de grootte van het frontale oppervlak van de fiets?’ 

Om een antwoord te bieden op de algemene onderzoeksvraag is het niet noodzakelijk om de 

snelheidsvector en de wrijving te bestuderen, maar het kan wel extra inzichten opleveren: 

Eenmaal u weet dat afstand en tijd zich recht evenredig verhouden bij een constante snelheid, weet u 

dat je uw snelheid kan verhogen door minder tijd te nemen voor een bepaalde afstand. Wrijving heeft 

een negatieve invloed op de totale snelheid en moet u dus zoveel mogelijk beperken.  
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2.2 De praktische kant 

Timing 
Tijdens de uitrol van dit project hebben wij twee lesuren besteed aan het onderdeel fysica. Uiteraard is dat 

veel te weinig om alle leerstof omtrent snelheid, snelheidsvectoren en wrijving te bestuderen. Daarom 

hebben wij ons beperkt tot het onderdeel snelheid. Indien u wenst alle inhouden te behandelen dan raden 

we aan om daar vier tot zelfs vijf lesuren voor uit te trekken. Het exact aantal hangt af van hoe u de 

proeven omtrent wrijving wil inrichten. Klassikaal kan dat snel verlopen, maar wanneer u wenst de 

leerlingen zelf te laten experimenteren met de fiets kan dat proces toch wat tijd in beslag nemen. 

Materiaal 
Tijdens dit hoofdstuk is het handig om te werken met een whiteboard (of krijtbord) om extra informatie te 

noteren. Daarnaast is het projecteren van de bijgevoegde PowerPoint of leerlingenbundel ook zeer handig 

om samen met de leerlingen notities te nemen. Andere benodigdheden kan u hieronder per proef 

terugvinden. 

Proef omtrent het verband tussen afstand en tijd bij constante snelheid: per groep (4 à 5 pers.) 

 Fiets  

 4 kegels 

 Chronometer of Gsm 

 Rolmeter  

Proeven omtrent verschillende soorten wrijving: per groep (4 à 5 pers.) 

 Fiets 

o Zachte banden 

o Harde banden 

o Eventueel een ligfiets 

 4 kegels 

 Chronometer of Gsm 

 Rolmeter  

 Verschillende ondergronden 

o Speelplaats 

o Grasveld 

o Zand 
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Werkvormen en tips 

1 Constante snelheid + 2 verband tussen afstand en tijd bij constante snelheid 

Dit deeltje vormt een inleiding op het hoofdstuk. De leerlingen krijgen een beeld van wat hen te wachten 

staat. U kan eventueel de rode draad bovenaan dit deel gebruiken om het geheel te kaderen. 

Gesloten versie: klassikaal, oefening en doceren 

De oefeningen worden klassikaal gemaakt en de leerlingen krijgen een voorsmaak van wat hen te 

wachten staat. 

Open versie: klassikaal, oefening en onderwijsleergesprek met bedenktijd per twee 

U laat de leerlingen nadenken over de oefening en probeert hen zo te sturen naar de begrippen 

afstand en tijd. Vervolgens polst u naar een mogelijk verband tussen de twee grootheden, 

bijvoorbeeld wanneer de één groter wordt, dan zal de ander ook groter worden. 

2.1 Intermezzo recht evenredigheid (wanneer zijn twee grootheden recht evenredig?) 

Vooraleer de leerlingen het verband tussen afstand en tijd bij een constante snelheid kunnen benoemen, 

moeten ze uiteraard kennis maken met dit verband. Leerlingen zijn relatief snel weg met het omzetten van 

gegevens in tabellen. De grafiek leverde bij alle groepen toch wel enkele problemen op. U zou bijvoorbeeld 

de tabel zelfstandig kunnen laten invullen en de grafiek dan samen opstellen en bespreken. Wij hebben het 

in de gesloten en open versie als volgt gedaan: 

Gesloten versie: klassikaal, oefeningen en doceren 

De oefeningen worden klassikaal gemaakt. Het is mogelijk om de leerlingen even bedenktijd te 

geven, maar de klassikale aanpak geniet de voorkeur. 

Open versie: in groepjes van 4 personen 

U laat de leerlingen zelf aan de slag gaan met het materiaal dat in de bundel voorzien wordt. U 

begeleidt per groep wanneer dat nodig is. Indien u merkt dat alle groepen vastzitten bij één 

bepaalde vraag kan u uiteraard overgaan naar een klassikale aanpak. De essentie bij deze aanpak 

ligt in het feit dat de leerlingen volledig zelf ontdekken wat een recht evenredig verband is. Ze 

bepalen zelf de voorwaarde en controleren die dan aan de hand van de samenvatting, voorzien in 

de bundel. Na het invullen van de bundel kan u een klassikale terugkoppeling organiseren, maar dat 

is niet noodzakelijk.  
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2.2 Experiment: ‘fietsen op de speelplaats’ (Welk verband bestaat er tussen afstand en tijd bij constante 

snelheid) 

Dit is het praktische deel van het hoofdstukje snelheid. De leerlingen voeren een proef uit om hun snelheid 

te berekenen en om waar te nemen dat het verband tussen afstand en tijd wel degelijk recht evenredig is 

bij een constante snelheid. Voorzie het materiaal reeds per groep om alles in goede banen te leiden. Maak 

ook duidelijke afspraken omtrent de fiets zelf. Laat u bijvoorbeeld de leerlingen hun eigen fiets gebruiken 

of gebruikt u de fietsen beschikbaar op school? 

Gesloten versie: klassikaal, proefjes + verwerking in groepjes van 4 à 5 personen 

U overloopt de werkwijze van de proef klassikaal met de leerlingen zodat ze exact weten waar ze 

aan toe zijn. Vervolgens laat u hen hun eigen ding doen, uiteraard monitort u de situatie en grijpt u 

in indien nodig. Op dit moment kan u ook de permanente evaluatie houden betreffende het 

uitvoeren van het experiment. Na de uitvoering van het experiment laat u elke groep het materiaal 

terugbrengen vooraleer ze naar binnen gaan. Eenmaal terug binnen zet u hen aan het werk om hun 

gegevens te verwerken. Tot slot overloopt u klassikaal de oplossingen zodat iedereen mee is in het 

verhaal. Let erop dat de leerlingen zich ervan bewust worden dat delen door nul niet kan. Laat hen 

dus een streepje schrijven en geen nul wanneer ze x/t berekenen.  

Open versie: proefjes + verwerking in groepjes van 4 à 5 personen, presenteren 

U laat de leerlingen zelf nadenken over een werkwijze voor de proef. U kan dat het best doen door 

het materiaal per groep beschikbaar te stellen (op deze manier hebben ze een houvast). Aan de 

hand van de uitgevoerde proeven laat u hen een presentatie opstellen waarin zij aan de rest van de 

klas uitleggen wat ze gedaan hebben. Zo kan u achterhalen op welke manier ze de snelheid 

uitdrukken in functie van de tijd en afstand. Vervolgens stelt u een set van correcte gegevens ter 

beschikking waarmee ze aan de slag kunnen om de verwerking tot een goed einde te brengen. De 

ervaring leert dat leerlingen graag op deze manier werken omdat ze de vrijheid hebben om iets te 

testen op hun eigen manier. We raden daarom ook sterk aan om deze manier van experimenteren 

een kans te geven. Indien het experiment mislukt, is dat ook geen ramp. U heeft nog altijd de 

modeloplossing en gegevens achter de hand om mee verder te werken. Het gaat om de 

redeneerervaring die de leerling opdoen tijdens de opbouw van het experiment. 

2.3 Algemeen besluit 

Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een samenvatting terug. Deze samenvatting bevat alles wat de 

leerlingen moeten onthouden van dit hoofdstuk en kan ook gebruikt worden om de leerstof nog eens kort 

op een rijtje te zetten. 

Gesloten versie: klassikaal 

Het is aangewezen om samen met de leerlingen deze samenvatting nog eens door te nemen. Dat 

doet u best met het oog op het wegwerken van de laatste onduidelijkheden. U kan ook kort 

aftoetsen of de leerlingen alles begrepen hebben door gerichte vragen te stellen. 

Open versie: in groepjes van 4 à 5 personen 

Laat de leerlingen in hun groepjes de samenvatting doornemen. Indien er onduidelijkheden zijn dan 

kunnen de leerlingen in het ideale geval aan elkaar uitleg geven. Indien u merkt dat dat toch niet zo 

vlot verloopt, kan u uiteraard een klassikale uiteenzetting doen. Het is dan wel aangewezen om dat 

te doen aan de hand van een onderwijsleergesprek. 
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3 Extra: De snelheidsvector 

Zoals eerder vermeld hebben we ons beperkt tot het onderdeel snelheid en is de snelheidsvector dus niet 

volledig uitgewerkt. Uiteraard kunnen we wel onze visie op dit onderdeel meegeven.  

Wij zouden dit onderdeel beginnen met twee fietsers die dezelfde snelheid hebben in grootte, maar niet in 

zin. Waarschijnlijk gaan de leerlingen denken dat beide fietsers dezelfde snelheid hebben. Vervolgens gaan 

we dan over tot een visuele voorstelling en een intermezzo, net zoals bij recht evenredigheid. Na dat 

intermezzo hernemen we de visuele voorstelling en vervangen we het parcours door vectoren. Laat de 

leerlingen alle voorwaarden nagaan en concluderen dat fysisch gezien de fietser toch niet dezelfde 

snelheidsvector hebben omdat hun zin verschilt. Om dit alles in goede banen te leiden, zouden we de 

leerlingen per twee laten werken terwijl ze klassikaal begeleid worden. 

4 Extra: Wrijving (Welke factoren beïnvloeden de snelheid van de fiets?) 

Net zoals het voorgaande deeltje zullen deze bevindingen niet gebaseerd zijn op ervaring in de praktijk. 

Binnen dit deel zouden wij, indien de tijd het toelaat, inzetten op onderzoekend leren. Stel de theorie (zie 

later in deze bundel) ter beschikking aan de leerlingen. Deel de klas op in 3 of 6 groepen en laat elke groep 

een bepaalde soort wrijving onderzoeken. Het is de bedoeling dat ze zelf een experiment opstellen en 

uitvoeren en vervolgens hun bevindingen delen met de klas. 

Afronding 

U kan samen met de leerlingen de conceptmap behorende bij dit project aanvullen. Gebruik deze tool ook 

als een controlemechanisme. Daarmee bedoelel we dat u aan de hand van gerichte vragen niet alleen de 

conceptmap kan aanvullen, maar ook de leerstof nog eens kort kan herhalen. 
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2.3 Doelstellingen van dit hoofdstuk 

Voor de leerkracht 
Hieronder vindt u een lijstje met de conceptuele leerplandoelstellingen die in dit hoofdstuk behandeld 

worden. Herinnert u dat enkel LPD 33 aan bod komt in de leerlingenbundels. Betreffende de andere 

doelstellingen kan u wel materiaal ter inspiratie in deze bundel terugvinden. Voor de procedurele 

doelstellingen kan u terugbladeren naar de inleiding. 

LPD 29 De leerlingen kunnen in eenvoudige en concrete situaties krachten met behulp van het vectormodel 

voorstellen. Vectormodel van een kracht: aangrijpingspunt, richting, zin en grootte. Het aangrijpingspunt 

wordt in eenvoudige situaties aangegeven zoals bij contactkrachten (trek- en duwkracht); bij zwaartekracht 

kan je verwijzen naar het zwaartepunt. 

 In dit project vindt u de theorie en een mogelijke aanpak terug voor dit leerplandoel, maar het 

wordt niet concreet uitgewerkt. 

LPD 30 De leerlingen onderzoeken hoe overbrengingen beweging en/of kracht kunnen beïnvloeden: de 

richting, zin en/of grootte. 

 In dit project vindt u de theorie en een mogelijke aanpak terug voor dit leerplandoel, maar het 

wordt niet concreet uitgewerkt. 

LPD 33 De leerlingen onderzoeken het verband tussen een constante snelheid, afstand en tijd. De nadruk 

ligt hier op experimenteel onderzoek. Voorbeelden van meetinstrumenten voor afstand en tijd: meetlint, 

digitale afstandsmeter, chronometer gebruiken. 

 Het fysisch onderdeel van dit project berust volledig op deze leerplandoelstelling.  
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Voor de leerlingen 
De leerlingen vinden onderstaand kader in hun bundel met de doelen van dit hoofdstuk. Dit kunnen ze 

gebruiken bij het studeren. 

Wat moet ik kennen en kunnen na dit onderdeel? 

Kennen 

Wat? Waar? Check! 

Je kan aangegeven wanneer twee grootheden recht evenredig zijn. 2.1 en 2.2  

Je kan uitleggen welke grafiek hoort bij een recht evenredig verband. 2.1 en 2.2  

Je kan uitleggen wat een evenredigheidsconstante is. 2.1 en 2.2  

Je kan bij twee recht evenredige grootheden de evenredigheidsconstante 

berekenen. 

2.1 en 2.2  

Je kan de snelheid van een voorwerp berekenen dat zich over een bepaalde 

afstand verplaatst binnen een bepaalde tijdsduur. 

2.1 en 2.2  

Kunnen 

Wat? Waar? Check! 

Je kan experimenten uitvoeren om het verband tussen afstand en tijd bij 

constante snelheid weer te geven. 

2.2  

Je kan een hypothese formuleren. 2  

Je kan een experiment nauwkeurig uitvoeren. 2.2   

Je kan een grafiek opstellen aan de hand van een gegevenstabel. 2.1 en 2.2  
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2.4 De leerinhouden van hoofdstuk ‘de snelheid van de fietser’ 
Binnen het vakgebied fysica zullen we in aanraking komen met het begrip snelheid. We vragen ons af wat 

dit begrip nu net betekent, hoe we het wetenschappelijk kunnen benaderen, hoe we het op een 

wetenschappelijke manier kunnen voorstellen en welke factoren er een invloed op hebben. 

2.4.1 Wat betekent het begrip constante snelheid? 

In het dagelijkse leven horen we vaak de woorden ‘snel’ en ‘snelheid’ terugkomen. Denk 

maar aan het autorijden waar u zich altijd aan een bepaalde snelheid moet houden of 

spelshows waarin het belangrijk is om zo snel mogelijk af te drukken. Binnen dit hoofdstuk 

zullen we snelheid op een wetenschappelijke manier benaderen. 

Wat is het verband tussen afstand en tijd bij een constante snelheid? 
Onze eerste situatie is relatief eenvoudig. We beginnen met een fietser die van het ene naar 

het andere punt rijdt aan een constante snelheid. Dat leidt tot de volgende onderzoeksvraag: “Welk 

verband bestaat er tussen afstand en tijd bij een constante snelheid?”.  

De leerlingen zullen nu onderzoeken wat het verband is tussen afstand en tijd bij een constante snelheid. 

Ze doen dit aan de hand van een concreet voorbeeld: ze gaan fietsen met een constante snelheid.  

Benodigdheden: 

 Fiets 

 Chronometer/Gsm 

 Vier kegels 

 Rolmeter 

 
Leerlingen rijden met een constante snelheid van kegel 1 naar kegel 2. 

Werkwijze:  

 Plaats de kegels op 3 m van elkaar op een rechte lijn. 

 Zorg voor een vliegende start (= U zorgt ervoor dat u op constante snelheid bent vooraleer u bij 

kegel 1 aankomt) 

 Als de fietser kegel 1 bereikt, moet zijn snelheid constant zijn. 

 Start de chronometer als de fietser de eerste kegel passeert. 

 Neem een rondetijd op telkens wanneer de fietser een kegel passeert. 

 Stop de chronometer wanneer de fietser de laatste kegel passeert. 
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Meetresultaten: 

𝒙 (𝒊𝒏 𝒎) 0 3 6 9 

𝒕 (𝒊𝒏 𝒔) 0       

𝒗 = 𝒙/𝒕 (𝒊𝒏 𝒎/𝒔) /       

Tip: Let erop dat de leerlingen zich ervan bewust worden dat delen door nul niet kan. Laat hen dus een 

streepje schrijven en geen nul wanneer ze 𝑥/𝑡 berekenen.  

Opmerking: 

We maken in de tabel gebruik van 𝑥 en 𝑡 maar in werkelijkheid zouden we moeten werken met 𝛥𝑥 en 𝛥𝑡. 

Een afstand meet u tussen twee punten, denk hierbij aan het meten van de lengte van een lijnstuk. 𝛥𝑥 wil 

niets meer zeggen dan het verschil tussen afstand 2 en afstand 1. Net omdat we onze startpositie zo kiezen 

dat ze gelijk is aan nul (𝑡0 = 0), mogen we 𝛥𝑥 vervangen door 𝑥. U neemt namelijk het verschil van een 

getal 𝑥 en nul wat u het getal 𝑥 oplevert. Voor de tijd geldt een analoge redenering. 

De leerlingen visualiseren dit verband aan de hand van een grafiek: 

 
 x,t-grafiek die het recht evenredige verband tussen de afstand en tijd weergeeft. 

Deze grafiek zal (bij benadering) een rechte door de oorsprong zijn. Nu we weten dat de grafiek op deze 

manier beschreven kan worden en dat de verhouding tussen afstand en tijd constant is, mogen we 

besluiten deze grootheden recht evenredig zijn. De (evenredigheids)constante noemen we de snelheid (𝑣). 
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Samenvatting 

 
De eenvoudigste vorm van beweging is de beweging met constante snelheid langs een rechte lijn. 
Daarbij worden steeds in gelijke perioden gelijke afstanden afgelegd. 
 
Verplaatsing in afstand 
Een voorwerp bevindt zich aanvankelijk op een plaats 𝑥1 vervolgens zal het voorwerp zich voortbewegen 
naar een plaats 𝑥2. Het voorwerp legt dus een weg 𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 af. Aangezien we hier over een afstand 
spreken, zal het resultaat in meter (𝑚) weergegeven worden. 
 
Verplaatsing in tijdsduur 
Het voorwerp gaat die afstand binnen een bepaalde tijd afleggen. Op plaats 𝑥1 zal het voorwerp zich op 
tijdstip 𝑡1 bevinden. Als het op plaats 𝑥2 is dan spreken we van tijdstip 𝑡2.  
De verplaatsing in tijdsduur is dan 𝛥𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1. 
 
Snelheid 
De snelheid 𝑣 van een voorwerp dat over een afstand 𝛥𝑥 beweegt in een  
tijdsduur 𝛥𝑡 is: 

𝑣 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

Het verband tussen afstand en tijd is recht evenredig bij een constante snelheid. De 
evenredigheidsconstante noemen we de snelheid. 
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Recht evenredigheid 
Twee grootheden zijn recht evenredig als de ene een veelvoud is van de andere. Dat wil zeggen dat hun 

verhouding gelijk zal zijn aan een constante (bij waarden verschillend van nul). Die constante heet de 

evenredigheidsconstante. In ons voorbeeld zullen tijd en afstand de recht evenredige grootheden zijn en 

de snelheid zal de verhouding van afstand en tijd zijn. Concreet gezien zal wanneer de tijd met een 

bepaalde factor toeneemt, de afstand ook toenemen met die bepaalde factor. De grafiek van een recht 

evenredig verband is een stijgende of dalende rechte door de oorsprong. 

Een voorbeeld: 

Benzine (in l) 1 2 4 8 16 

Prijs (in euro) 1,50 3 6 12 24 

Benzine/Prijs (in l/euro) 2

3
 

2

3
 

2

3
 

2

3
 

2

3
 

Prijs/Benzine (in euro/l)  3

2
 

3

2
 

3

2
 

3

2
 

3

2
 

 

  
 

Samenvatting 

 
Als er een recht evenredig verband is tussen 2 grootheden, is de verhouding tussen die grootheden 
constant en niet gelijk aan nul. Het constante getal dat men bekomt wanneer men de verhouding van de 
betreffende grootheden berekent, heet de evenredigheidsconstante.  
Wanneer men de grootheden uitzet in een assenstelsel om een grafiek te bekomen, is de grafiek een 
rechte door de oorsprong. Deze rechte kan stijgend of dalend zijn. 
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Extra: Snelheid als vector 
Een vector is niet meer dan een rechte pijl.  Zo’n vector geven we ook een naam zoals vector �⃗�.  

Schrijf Lees 

�⃗� De vector �⃗� 

 

Een vector heeft vier eigenschappen: een grootte, een richting, een zin en een aangrijpingspunt. De grootte 

van de vector is hoe lang de vector is. De grootte van een vector is altijd positief. We noteren de grootte 

van een vector �⃗� als ‖�⃗�‖ of ook wel als 𝑣. 

Schrijf Lees 

‖�⃗�‖ De grootte van �⃗� 

𝑣 De grootte van �⃗� 

 

De richting van een vector geeft aan, aan welke rechte de vector evenwijdig is. Denk hierbij aan “verticaal” 

en “horizontaal”. De zin van een vector zegt naar welke kant de vector wijst. Dat kan bijvoorbeeld “naar 

links”, “naar rechts” of “naar beneden” zijn. Het aangrijpingspunt van een vector is het punt van waaruit 

de vector “vertrekt” (zie punt 1 op de tekening).  

 
Eigenschappen van een vector 

We weten nu dus dat een vector altijd een aangrijpingspunt, een richting, een zin en een grootte heeft. 

Snelheid is hierop geen uitzondering. We bekijken een voorbeeld: Hebben fietser 1 en 2 dezelfde snelheid? 

- Fietser 1 zal van punt A naar punt C fietsen met een snelheid van 10 km/u . 

- Fietser 2 zal ook met een snelheid van 10 km/u fietsen maar van punt A naar punt B: 

 

 Het traject dat fietser 1 en 2 zullen afleggen. 

In de context van het dagelijkse leven zeggen velen inderdaad dat beide fietsers dezelfde snelheid hebben. 

Fysisch gezien spreken klopt dat niet helemaal als we de snelheidsvector van de fietsers bekijken. Als u dus 

zegt dat een fietser met een snelheid van 10 km/u fietst, dan is het wel zinvol om te vragen: "In welke 

richting?", "In welke zin?".  
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Laat ons dit gegeven visualiseren aan de hand van vectoren: 

 

Het traject van fietser 1 en 2 weergegeven door snelheidsvectoren. 

Nu we snelheid als een vectoriële grootheid bekijken, wordt het meteen duidelijk dat ze fysisch niet gelijk 

aan elkaar zijn. Het aangrijpingspunt van beide vectoren is hetzelfde namelijk punt A. De grootte van beide 

zal ook gelijk zijn, namelijk 10 km/u. De richting zal ook nog gelijk zijn voor beide vectoren in dit geval, 

namelijk horizontaal (evenwijdig met de rechte 𝑦 = 0). De zin zal echter niet hetzelfde zijn. Vector �⃗�1is 

georiënteerd naar links terwijl vector �⃗�2 naar rechts georiënteerd is. Fysisch is er dus wel degelijk een 

verschil tussen de snelheid van fietser 1 en 2. Een snelheid wordt binnen de fysica bekeken als een vector 

omwille van deze reden. 

Samenvatting 

 
Snelheid is een vectoriële grootheid. Een vector noteert men zo: �⃗� 
De grootte van een vector noteert men als volgt: ‖�⃗�‖ of 𝑣 
Een vector heeft een grootte, een zin, een richting en een aangrijpingspunt. 

 
 

 

Algemeen besluit: snelheid 

 

Samenvatting 

Bij een constante snelheid zal de verhouding van de grootheden tijd en afstand constant zijn. In dit geval 

zal die constante verhouding dus gelijk zijn aan de (constante) snelheid. De snelheid 𝑣 van een voorwerp 

dat over een afstand 𝛥𝑥 beweegt in een  

tijdsduur 𝛥𝑡 is dus 𝑣 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
. Zo’n verband noemen we recht evenredig. Een grafische voorstelling 

behorende bij dit verband is een rechte door de oorsprong.  

Snelheid kan voorgesteld worden als een vector. Een vector heeft vier eigenschappen, namelijk een zin, 

een grootte, een aangrijpingspunt en een richting. Het wil dus niet zeggen dat wanneer beide snelheden 

even groot zijn, dat de vectoren ook gelijk zullen zijn.  
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2.4.2 Extra: Welke factoren beïnvloeden de snelheid? 
Er bestaan talrijke invloedsfactoren op de snelheid, denk maar aan de conditie van de 

fietser, de materiaalkeuze… Binnen dit project beperken wij ons tot het concept van 

wrijving. We bekijken drie soorten wrijvingen die allemaal op hun beurt een effect hebben 

op de snelheid van onze fiets. We bestuderen respectievelijk de wrijving tussen de banden 

en de ondergrond, de rolwrijving en de luchtwrijving. 

Wrijving tussen band en ondergrond 
Om de invloed van de ondergrond op de snelheid te onderzoeken, kan u een experiment opstellen. De 

leerlingen gaan naar de speelplaats. Ze fietsen op verschillende ondergronden zoals gras, steen, zand… Op 

deze manier kunnen ze proefondervindelijk ervaren dat de ondergrond wel degelijk een effect heeft op hoe 

snel ze vooruit kunnen fietsen. U kan dit kwalitatief of kwantitatief behandelen.  

Kiest u ervoor om de invloed van de ondergrond op de snelheid kwantitatief te onderzoeken, kan u dat 

volgens dezelfde werkwijze doen als in deel 1 waarin we de snelheid berekenden. U herhaalt dan de 

werkwijze voor verschillende ondergronden.  

Het is ook mogelijk om dit experiment kwalitatief te benaderen. Denk hierbij aan een rangschikking van de 

ondergronden van makkelijkst naar moeilijkst om op te rijden met de fiets. Hier hoeft u de snelheid niet te 

berekenen, de leerlingen voelen zelf aan wat het traagst/snelst gaat. 

De leerlingen zullen in beide gevallen concluderen dat er een bepaalde kracht is die ervoor zorgt dat ze 

minder snel vooruit kunnen gaan, namelijk de wrijvingskracht. Deze kracht zal dan ook afhangen van de 

ondergrond waarover ze fietsen. 

Op onderstaande schematische voorstelling wordt er een kracht uitgevoerd om de band vooruit te laten 

rollen. Deze kracht zal er dus voor zorgen dat de band een bepaalde snelheid heeft. Toch bleek uit het 

experiment dat wanneer u telkens dezelfde kracht gaf, u toch niet altijd even snel vooruit ging. Er moet dus 

een tegenwerkende kracht aanwezig zijn, met name de wrijving. Die wrijving is dan ook in verband te 

brengen met welke stoffen over elkaar wrijven.  

 
De wrijvingskracht heeft een tegengestelde zin 

Conclusie: De wrijving gecreëerd door het rollen van de band heeft een invloed op de snelheid. Hoe groter 

de wrijving, hoe trager u vooruitgaat. 
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Rolwrijving 
Om de invloed van de rolwrijving op de snelheid te onderzoeken, kan u ook een experiment opstellen. U 

kan leerlingen laten fietsen met fietsen waarvan de banden een verschillende bandenspanning hebben. 

Concreet laat u hen fietsen met een fiets waarvan de banden stevig opgepompt zijn, en met een fiets 

waarvan de banden zo goed als plat zijn. 

Nadat ze beiden op beide fietsen even snel getrapt hebben (dezelfde kracht uitgevoerd hebben) 

concluderen ze welke fiets het snelst vooruit gaat met de minste inspanning. We spreken hier dus van een 

kwalitatieve benadering. 

Bij rolwrijving, de weerstand die een rond voorwerp zoals een wiel ondervindt als het rolt over een 

oppervlak, wordt er warmte ontwikkeld. Die warmte komt vrij op de plaats waar de wielen de ondergrond 

raken en bij de vervorming van de banden. Om zo’n band in te deuken heeft u energie nodig maar tijdens 

het terugveren wordt niet alle energie teruggegeven, een gedeelte wordt warmte.  

 

Sterkere vervorming bij zachte banden 

Conclusie: Bij een zachte band vindt een sterkere vervorming van de band plaats. Er wordt dus meer 

warmte ontwikkeld en de (rol)wrijving is groter. Daardoor fietst u trager dan wanneer u dezelfde kracht 

uitoefent tijdens het fietsen met een fiets met goed opgepompte banden. 
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Luchtwrijving 
Ook de invloed van luchtwrijving op de snelheid van een fietser, kan u de leerlingen zelf laten ervaren. U 

stelt een experiment op waarbij ze het verschil in luchtwrijving ervaren in verschillende contexten. Eerst 

zullen zij op normale wijze (rechtop) fietsen. Vervolgens zullen ze gebukt fietsen om zichzelf zo klein 

mogelijk te maken. De leerlingen gaan aan de hand van deze kwalitatieve proef dan aangeven bij welke 

zithouding men minder moeite moet doen om sneller vooruit te gaan met dezelfde uitgeoefende kracht. 

Ook moeten ze nadenken over een ligfiets, met name of een ligfiets u nog sneller zal vooruit doen gaan 

wanneer u een even grote kracht uitoefent of net niet. Ze rangschikken de drie gevallen dus van snelst naar 

traagst. 

De luchtwrijving hangt in grote mate af van de grootte van het frontaal oppervlak. Hoe kleiner dat frontaal 

oppervlak is hoe minder weerstand/wrijving men ondervindt en hoe sneller u dus vooruit gaat. Door te 

bukken verkleint u uw frontaal oppervlak en gaat u bijgevolg sneller vooruit. Een ligfiets heeft nog een 

kleiner frontaal oppervlak. Dat levert dus nogmaals een snelheidswinst op. Een ‘superfiets’ is dan een 

ligfiets, die voorzien is van prima stroomlijning. Snelle auto’s (denk aan een Ferrari of een Porsche of een 

formule 1 raceauto) zijn vaak laag, zodat het frontale oppervlak klein blijft. 

 
Het frontaal oppervlak van fietsers in verschillende omstandigheden 

Conclusie: Hoe kleiner het frontale oppervlak van onze fiets (en fietser) zal zijn, hoe kleiner de luchtwrijving 
zal zijn. 

 

Samenvatting 

Wanneer men gaat fietsen kom men in aanraking met wrijving.  

Een eerste soort is de wrijving die ontstaat tussen de banden van de fiets en de ondergrond. 

Afhankelijk van de soort ondergrond zal men dus meer of minder kracht moeten uitoefenen om 

dezelfde snelheid te verkrijgen. 

Een tweede soort wrijving is de rolwrijving. Bij contact van de band en het wegdek ontstaat er 

vervorming. Hoe groter de vervorming hoe groter de rolwrijving zal zijn. 

De laatste soort wrijving is de luchtwrijving. Deze wrijving hangt in grote mate af van het frontaal 

oppervlak. Hoe kleiner dat frontaal oppervlak is hoe minder weerstand/wrijving men ondervindt 

en hoe sneller men dus vooruit gaat. 
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3 De fietser 

3.1 De rode draad  
Binnen dit hoofdstuk komen biologische leerinhouden aan bod. Om tot die leerstof te komen, 

9gebruiken we af en toe principes of begrippen uit de fysica en uit de chemie. 

Wanneer we op de algemene onderzoeksvraag een antwoord willen bieden, moeten we natuurlijk 

ook de fietser onderzoeken. Je zou je op allerlei verschillende factoren kunnen focussen maar in 

dit project zullen we de ademhaling onder de loep nemen. De leerlingen leren wat de functie van 

ademhaling is, daarbij komen verbranding en celademhaling aan bod. De werking van 

ademhaling behandelen we niet. De vitale capaciteit wordt wel besproken.  

Aan het einde van dit hoofdstuk kan u leerinhouden vinden die betrekking hebben op voeding. Gebruik die 

info gerust ter inspiratie voor een uitbreiding op dit project.  

 

De onderzoeksvraag waarop dit hoofdstuk een antwoord wil bieden is: 

‘Waarom ademen we sneller wanneer we fietsen?’ 

We willen weten waarom we sneller ademen tijdens het fietsen omdat we daar een les uit kunnen trekken 

die ons helpt bij het snel fietsen. Om te weten waarom we sneller ademen, vragen we ons af: 

‘Wat is de functie van ademhaling?’ 

Dat kunnen we achterhalen door het volgende te onderzoeken: 

‘Wat zijn de verschillen tussen ingeademde en uitgeademde lucht? 

Vanuit de bevindingen van dat onderzoek, gaan we via verbranding naar de functie van ademhaling: 

‘Wat is een verbranding en welke energieomzettingen vinden daarbij plaats?’ 

De functie van ademhaling is namelijk het mogelijk maken van celademhaling, een soort verbranding in de 

cel. De onderzoeksvraag is hier: 

‘Wat is celademhaling?’ 

Nu we volledig weten welke rol ademhaling speelt tijdens het fietsen, vragen we ons af hoe we die 

ademhaling in ons voordeel kunnen gebruiken. 

‘Hoeveel lucht ademen we gemiddeld uit?’ 

‘Waarvan is de vitale capaciteit afhankelijk?’ 

‘Wat is mijn vitale capaciteit?’ 

De terugkoppeling naar de algemene onderzoeksvraag is nu snel gemaakt:  

Om sneller te kunnen fietsen met minder inspanning, moeten we werken aan onze conditie en mogen 

we niet roken. Op die manier vergroten we onze vitale capaciteit waardoor de mitochondriën meer 

energie kunnen vrijmaken die onze spieren kunnen gebruiken om te fietsen. 
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3.2 De praktische kant 

Timing 
Om dit hoofdstuk te geven, heeft u minstens drie lesuren nodig. Als u vier lesuren zou hebben, is dat beter. 

Om de verschillen tussen in- en uitgeademde lucht te behandelen heeft u ongeveer anderhalf uur nodig. 

Voor verbranding en celademhaling heeft u iets meer dan een half uur nodig en voor vitale capaciteit is het 

fijn als u twee lesuren heeft. Het kan ook op een lesuur als dat moet. 

Materiaal 
Gedurende het hele hoofdstuk heeft u een bord en de mogelijkheid tot projecteren nodig. Voor de inleiding 

en de uitleg tussendoor heeft u geen bijzonder materiaal nodig. Het overige materiaal wordt hieronder 

beschreven. 

Proeven verschil in- en uitgeademde lucht: per groepje (4 à 5 pers.) 

Werkwijze vindt u terug in hoofdstuk ‘3.4.1 Het verschil tussen ingeademde lucht en uitgeademde lucht’ 

 2 glazen potjes van gelijke grootte en vorm 

o Op 1 potje schrijf je ‘in’, op het andere ‘uit’. 

o Test op voorhand of de potten groot genoeg zijn om een duidelijk resultaat te hebben. 300ml is 

het absolute minimum, hoe groter hoe beter. 

 2 theelichtjes 

 Lucifers of aanstekers 

 1 proefbuisrek 

 1 proefbuis met stop 

o Als je geen stoppen hebt, is dat niet zo erg.  

 Vers bereid kalkwater 

o Het is niet noodzakelijk om telkens vers kalkwater te bereiden. Wie wil, kan voorraadfles 

kalkwater in bedrijf houden. 

 

De gemakkelijkste werkwijze: 

1. Vul een voorraadfles van 5 liter met leidingwater en voeg ongeveer 5 eetlepels Ca(OH)2 toe. 

2. Sluit de fles en schud. 

3. Laat gedurende 24 uur het witte poeder in de gesloten fles bezinken. 

4. Giet voorzichtig de heldere vloeistof over in de gebruiksfles (0,5 of 1 liter). Eventueel 

filtreren. Deze fles moet goed gesloten blijven. 

5. Vul de voorraadfles opnieuw aan met water en sluit ze zoals de gebruiksfles. 

 

Als er in de gebruiksfles toch wat Ca(OH)2 bezinkt, is dat niet zo erg. Als men de fles bestendig 

aanvult moet men toch "het onderste van de kan" niet aanspreken. 

 Een maatbeker 

o Een kleine is goed. Bv. 50ml. 

 Rietje 

Demo ‘indicator kalkwater’: enkel voor de leerkracht 

 2 proefbuizen 

 1 proefbuisrek 

 Vers bereid kalkwater  

 Spuitwater (bevat CO2) 

 Plat water of kraantjeswater (bevat geen CO2) 
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Proef vitale capaciteit: per groepje (4 à 5 pers.) 

Werkwijze vindt u terug in hoofdstuk ‘3.4.5 Vitale capaciteit’’ 

o Watertonnetje met maatstreepjes 

 Je kan in de supermarkt waterflessen van 5liter kopen. Vul deze met een maatbeker 

van telkens 0,5l en trek met een alcoholstift een streepje waar het waterniveau is. 

o Grote bak met water 

 De bak mag je niet volledig vullen. Half is zeker voldoende, anders stroomt hij over bij 

het uitademen. Test dit op voorhand want de hoeveelheid water verschilt per bak. 

 Wij hebben plastic opbergdozen van 24l gebruikt. 

o Plastic darm 

 Kristaldarm met een diameter van ongeveer 1cm uit de doe-het-zelfzaak is prima.  

o Maatbeker 

o Neem een grote maatbeker. Dit is om snel de fles te kunnen bijvullen. 

 Trechter 

 

Werkvormen en tips 

1 Waarom ademen we sneller wanneer we fietsen? 

Dit is de inleiding. Hierin moeten de leerlingen door hebben wat er dit hoofdstuk gaat gebeuren. U kan als 

leidraad voor uw uitleg de rode draad op de vorige pagina gebruiken. 

Gesloten versie: klassikaal, oefening en doceren 

U maakt de oefening en vertelt dan de leerlingen wat hen te wachten staat. 

Open versie: klassikaal, oefening en onderwijsleergesprek met bedenktijd per twee 

U maakt de oefening en stuurt de klas naar de juiste onderzoeksvragen door middel van een 

onderwijsleergesprek. Bv.: Hoe kunnen we achterhalen waarom we sneller ademen?  We 

moeten weten wat de functie is van ademhaling. Hoe zouden we dat kunnen onderzoeken?  De 

verschillen tussen in- en uitgeademde lucht onderzoeken. Enz. 

1.1 Wat is het verschil tussen ingeademde en uitgeademde lucht? 

De functie van ademhaling achterhalen we door het onderzoeken van de verschillen tussen in- en 

uitgeademde lucht. Haal zeker aan dat ze om die proefjes uit te voeren, chemie en fysica nodig hebben. Zet 

best al het materiaal voor de proefjes op voorhand klaar in een doos per groep (werkwijze zie hoofdstuk 

‘3.4.1 Het verschil tussen ingeademde lucht en uitgeademde lucht’). 

Gesloten versie: proefjes in groepjes van 4 à 5 personen, demo 

U legt de proefjes uit aan de leerlingen en legt hen uit wat er van hen verwacht wordt. Bespreek 

ook de afspraken en hoeveel tijd de leerlingen krijgen. De leerlingen krijgen een volledig 

stappenplan. Ze moeten zelf een hypothese formuleren. Bij waarneming en besluit moeten ze 

schrappen. Na elke proef moeten de leerlingen noteren of ze gebruik maakten van een chemische 

of fysische eigenschap. De leerkracht voert een demo uit om de werking van helder kalkwater te 

duiden. U kan hiervoor een leerling naar voor laten komen. Doe dit voordat de leerlingen beginnen 

met de proefjes. 

Als de leerlingen klaar zijn met de proefjes, overloopt u vlug de antwoorden en kan u klassikaal de 

samenvattende tabel invullen. 
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Open versie: proefjes in groepjes van 4 à 5 personen 

U laat de leerlingen eerst zelf nadenken over welke verschillen ze zouden kunnen onderzoeken. 

U legt de proefjes niet uit aan de leerlingen maar u legt wel uit wat er van hen verwacht wordt. De 

leerlingen zoeken zelf op het internet uit wat de werking van helder kalkwater is. Bespreek ook de 

afspraken en hoeveel tijd de leerlingen krijgen. De leerlingen krijgen een volledig stappenplan. Ze 

moeten zelf een hypothese, waarneming en besluit formuleren. Na elke proef moeten de leerlingen 

noteren of ze gebruik maakten van een chemische of fysische eigenschap. 

Als de leerlingen klaar zijn met de proefjes, vult u klassikaal de samenvattende tabel in. 

1.2 Wat is de functie van ademhaling? 

Vraag de leerlingen waar ze aan denken als ze horen dat er zuurstofgas verbruikt wordt, en koolstofdioxide 

wordt geproduceerd. Zo komt u tot verbranding. 

1.2.1 Wat is een verbranding en welke energieomzettingen vinden daarbij plaats? 

Gesloten versie: klassikaal, doceren 

U doceert dit stukje. Af en toe kan je natuurlijk een paar vragen stellen om het interactief te 

houden. De leerlingen hoeven niet te noteren want alles staat in hun bundeltje. 

Open versie: klassikaal, doceren, bordschema maken 

U doceert dit stukje. Af en toe kan u natuurlijk een paar vragen stellen om het interactief te 

houden. De leerlingen moeten eigenlijk niets noteren maar om hen toch te laten meedenken, lieten 

we hen dat in de open versie wel doen. Maak een bordschema op basis van de slides waarbij de link 

tussen verbranding van fossiele brandstoffen en verbranding van voedingsstoffen duidelijk wordt. 

1.2.2 Wat is celademhaling? 

Let op dat de leerlingen celademhaling en longademhaling niet door elkaar halen. 

Gesloten versie: klassikaal, doceren, oefeningen 

U begint met de opdracht. Deze illustreert de wisselwerking tussen de verschillende stelsels. 

Celademhaling zelf, doceert u aan de hand van de tekening. Af en toe kan u natuurlijk een paar 

vragen stellen om het interactief te houden. De leerlingen hoeven niet te noteren want alles staat 

in hun bundeltje. De oefeningen kan je per twee of klassikaal maken.  

Open versie: klassikaal, doceren, oefeningen per twee 

U slaat de eerste opdracht over maar neemt de inhoud van die opdracht wel op in uw uitleg van 

celademhaling. Celademhaling zelf, doceert u aan de hand van de tekening. Af en toe kan u 

natuurlijk een paar vragen stellen om het interactief te houden. De leerlingen hoeven niet te 

noteren want alles staat in hun bundeltje. De opdracht die u overgeslagen hebt en de opdracht op 

p.22 maken de leerlingen per twee. Omdat er in de open versie meer tijd genomen wordt voor het 

samen beredeneren, kan het zijn dat u tijd te kort komt. Daarom is het zeker geen slecht idee om 

de leerlingen deze opdrachten thuis te laten maken. Zo zijn ze bezig met de leerstof en blijft deze 

beter hangen.  
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1.3 Daarom gaan we sneller ademhalen als we fietsen! 

Herneem de onderzoeksvraag van het begin van dit hoofdstuk (Waarom ademen we sneller als we fietsen?) 

en laat de leerlingen proberen om een goed antwoord te geven. Dit is ook een mooi moment om de 

leerlingen nog eens te laten vertellen waar fysica of chemie aan bod is gekomen gedurende de hele les. 

2 Hoeveel lucht ademen we gemiddeld uit? 

Nu we weten wat de functie is van ademhaling, kunnen we deze kennis inzetten om onze fietsprestaties te 

verbeteren. Die zullen verbeteren als we een groter volume lucht kunnen verversen per tijdseenheid. Laat 

de leerlingen uitleggen waarom ze dan precies beter kan fietsen. Eigenlijk is dit herhaling van 1.3.  

2.1 Begrippen 

Als we het willen hebben over de volumes lucht die we in- en uitademen, is het handig om de juiste 

terminologie te kennen. 

Gesloten versie: klassikaal, doceren 

U legt de leerlingen uit wat ze zien op de grafiek. Bij uw uitleg kan u de leerlingen laten mee in- en 

uitademen met de grafiek. Zo brengt u  de nieuwe begrippen aan. Laat de leerlingen ook de pijl van 

vitale capaciteit markeren. Dat is immers het begrip waarmee we verder zullen werken. 

Open versie: per twee, opdracht 

De leerlingen vullen zelf ontbrekende woorden in de tekst aan. Die woorden staan in de grafiek.  

2.2 Waarvan is de vitale capaciteit afhankelijk? 

U mag ook eerst 2.3 behandelen. Voor de opbouw van de leerstof maakt dit niet uit. Wel is het zo dat 

leerlingen veel kunnen knoeien met de proef uit 2.3 waardoor je dat beter op het einde van een lesuur 

doet, zo kan je rustig opruimen. Als u de proef in het midden van een les doet, kan u niet verder met de les 

voor alles schoon is. 

In de bundel bekijken we de invloed van geslacht, gestalde en conditie. De leeftijd hebben we er bewust uit 

gelaten omdat de vitale capaciteit niet altijd groter blijft worden naarmate je ouder wordt. Bij kinderen 

neemt de VC toe met de leeftijd omdat hun gestalte dan ook verandert. Vanaf de leeftijd van ongeveer 

vijfentwintig jaar, is leeftijd geen bepalende factor meer in de VC. 

Gesloten versie: klassikaal, onderwijsleergesprek 

U vergelijkt klassikaal de grafieken, laat de leerlingen zeggen wat er op de x-as en op de y-as staat, 

welke variabele er hier vergeleken wordt enz… Laat de leerlingen per grafiek een besluit vormen. 

Tot slot kan je het besluit ook vastzetten in de bundel door het foute antwoord te schrappen. 

Open versie: verwerking per twee 

De leerlingen verwerken dit stukje zonder uitleg per twee. Wie hulp nodig heeft, kan u helpen. 

  



33 
Hogeschool UCLL   
Lerarenopleiding BASO BIOLOGIE CHEMIE FYSICA 

Campus Diepenbeek      Project: FIETS 

2.3 Wat is mijn vitale capaciteit? 

Leg even kort uit dat de leerlingen een volume gaan bepalen, dat dat een begrip is uit de fysica en welke de 

SI-eenheid is. Leg ook uit dat het niet fout is om, zoals we in de bundel doen, liter te gebruiken. Voordat de 

leerlingen aan de proef beginnen is het belangrijk dat u hen op het hart drukt om voorzichtig te werk te 

gaan. Je wilt geen zwembad in je klas. Bepaal op voorhand hoeveel personen hun vitale capaciteit kunnen 

bepalen i.f.v. de tijd die je nog hebt. Zet de bakken met water voor de les begint al klaar op een veilige plek. 

Het is ook leuk om na de proefjes even te vergelijken wie de grootste vitale capaciteit heeft. Werkwijze van 

de proef vindt u terug in hoofdstuk ‘3.4.5 Vitale capaciteit’’ 

 

Gesloten versie: proefjes in groepjes van 4 à 5 personen 

De leerlingen krijgen een volledige werkwijze. Ze kunnen deze proef zelf uitvoeren in groep. 

Open versie: proefjes in groepjes van 4 à 5 personen 

De leerlingen moeten zelf hun werkwijze bepalen in groep. Wanneer ze denken dat ze de werkwijze 

hebben, komt u even controleren. Daarna kunnen ze zelf weer verder.  

Afronding 

U kan samen met de leerlingen de conceptmap behorende bij dit project aanvullen. Gebruik deze tool ook 

als een controlemechanisme. Daarmee bedoelen we dat u aan de hand van gerichte vragen niet alleen de 

conceptmap kan aanvullen, maar ook de leerstof nog eens kort kan herhalen. 
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3.3 Doelstellingen van dit hoofdstuk 

Voor de leerkracht 
Hieronder vindt u nogmaals een lijstje met de conceptuele leerplandoelstellingen die in dit hoofdstuk 

behandeld worden. Voor de procedurele doelstellingen kan u terugbladeren naar de inleiding. 

LPD 35 De leerlingen brengen het fotosyntheseproces en de celademhaling in verband met 

energieomzetting.  

 Dit project beperkt zich tot celademhaling. Fotosynthese komt niet aan bod. 

LPD 36 De leerlingen leggen het verband tussen de verbranding van voedingsstoffen en fossiele 

brandstoffen en energieomzetting. 

 Deze doelstelling wordt volledig behandeld. 

LPD 55.1 De leerlingen duiden de samenhang en het verband tussen de stelsels om het functioneren van 

mens en dier mogelijk te maken en de centrale rol van de cel in de samenhang. 

 Deze doelstelling komt aan bod bij de oefeningen rond celademhaling. 

LPD 77 De leerlingen leggen in functie van stofuitwisseling, stofomzetting en energieomzetting (de werking 

en) de functie van het ademhalingsstelsel, (spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel en transportstelsel) 

uit.  

 De zaken tussen haakjes komen niet aan bod. 

LPD 77.1 De leerlingen bepalen de vitale capaciteit experimenteel. 

 Deze doelstelling wordt volledig behandeld. 

LPD 77.2 De leerlingen vergelijken de vitale capaciteit bij verschillende categorieën van mensen. 

 Deze doelstelling wordt volledig behandeld. 

 

  



35 
Hogeschool UCLL   
Lerarenopleiding BASO BIOLOGIE CHEMIE FYSICA 

Campus Diepenbeek      Project: FIETS 

Voor de leerlingen 
De leerlingen vinden onderstaand kader in hun bundel met de doelen van dit hoofdstuk. Dit kunnen ze 

gebruiken bij het studeren. 

Wat moet ik kennen en kunnen na dit onderdeel? 

Kennen 

Wat? Waar? Check! 

Je kan de verschillen tussen ingeademde en uitgeademde lucht opnoemen 

en verklaren. 

1.1  

Je kan het verband uitleggen tussen de verbranding van voedingsstoffen en 

van fossiele brandstoffen. 

1.2.1  

Je kan uitleggen welke omzettingen er plaats vinden bij celademhaling. 1.2.2  

Je kent de functie van ademhaling. 1.2.2  

Je kan uitleggen wat celademhaling is en waarvoor het dient. 1.2.2  

Je kan uitleggen hoe verschillende stelsels samenwerken om celademhaling 

mogelijk te maken. 

1.2.2   

Je kan uitleggen waarom we sneller ademhalen als we fietsen (of sporten) 

dan wanneer we in rust zijn. 

1.3   

Je kan de begrippen rond ademvolumes verklaren. 2.1  

Je kan de drie factoren opnoemen waarvan de vitale capaciteit afhankelijk is. 2.2   

Kunnen 

Wat? Waar? Check! 

Je kan experimenten uitvoeren. 1.1  

Je kan een hypothese formuleren. 1.1 en 2.3  

Je kan een experiment nauwkeurig uitvoeren. 1.1 en 2.3  
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3.4 De leerinhouden van hoofdstuk ‘de fietser’ 

3.4.1 Het verschil tussen ingeademde lucht en uitgeademde lucht 
We onderzoeken de verschillen tussen ingeademde en uitgeademde lucht omdat we vanuit 

die besluiten, kunnen afleiden wat de functie van ademhaling is. De verschillen die 

onderzocht worden, zijn de hoeveelheid waterdamp, de temperatuur, de hoeveelheid 

zuurstofgas en de hoeveelheid koolstofdioxide. 

De experimenten die we uitvoeren om deze verschillen te onderzoeken maken gebruik van 

fysische en chemische eigenschappen en begrippen.  

- Het eerste fysische verschijnsel dat we gebruiken, is condensatie. Dat komt aan bod 

bij de proef over de hoeveelheid waterdamp. Het fysische begrip temperatuur, 

gebruiken we bij de proef over de temperatuur van de lucht. 

- Binnen chemie komt verbranding aan bod bij de proef over de hoeveelheid zuurstofgas. Bij de 

proef over de hoeveelheid koolstofdioxide, gebruiken we de chemische reactie van helder 

kalkwater met koolstofdioxide. 

We leggen de leerlingen uit wat het verschil is tussen chemie en fysica door de nadruk te leggen op het al 

dan niet veranderen van de stoffen. U kan het smelten van chocolade gebruiken als voorbeeld uit fysica en 

het roesten van ijzer als voorbeeld uit chemie. De omkeerbaarheid speelt hier een rol in. Daarnaast is het 

ook zinvol om bij fysica aan te halen dat wanneer er energie wordt omgezet, dat meestal fysica is, op 

voorwaarde dat de stoffen niet veranderen. 

Voor de proef waarin we het verschil in hoeveelheid CO2 onderzoeken, is de indicator helder kalkwater 

nodig. Helder kalkwater wordt troebel bij aanwezigheid van CO2. Let wel op, bij een overmaat aan CO2 

wordt het kalkwater opnieuw helder. Als volgt, vindt u de demoproef voor de indicator. Daarna vindt u de 

andere proeven die we uit zullen voeren. 

Hoe reageert helder kalkwater op de aanwezigheid van koolstofdioxide? 

Benodigdheden:  

● 2 proefbuizen 

● Vers bereid kalkwater 

● Spuitwater (bevat CO2) 

● Plat water (bevat geen CO2) 

Werkwijze:  

● Vul de twee proefbuisjes voor de helft met kalkwater.  

● Voeg aan het ene proefbuisje een beetje spuitwater toe. 

● Voeg aan het andere proefbuisje een beetje plat water toe. 

Waarneming:  

● Het kalkwater in de proefbuis met spuitwater wordt troebel (1).  

● Het kalkwater in de proefbuis met plat water blijft helder (2). 

Besluit:  

● Kalkwater wordt troebel door contact met koolstofdioxide. 
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Onderzoeksvraag 1: Wat is het verschil in de hoeveelheid waterdamp tussen ingeademde en 

uitgeademde lucht? 

Hypothese:  

___________________________________________________________________________ 

Benodigdheden:  

● 2 glazen 

Werkwijze:  

● Adem uit in het eerste glas. 

● Vergelijk hoe het glas waarin je uitademde, eruit ziet ten opzichte van het andere glas. (In dat glas 

is enkel de lucht gekomen die men zou inademen.) 

Waarneming:  

● Op het glas waarin werd uitgeademd, zitten kleine waterdruppeltjes. Er is water gecondenseerd.  

Besluit:  

● In uitgeademde lucht zit meer waterdamp dan in ingeademde lucht. 

 

Onderzoeksvraag 2: Wat is het verschil in de temperatuur tussen ingeademde en 

uitgeademde lucht? 

Hypothese:  

___________________________________________________________________________ 

Benodigdheden:  

● Niets  

Werkwijze:  

● Beweeg je hand zachtjes door de lucht.  

● Adem nu zachtjes (!) uit op je hand. Je mag niet blazen. 

Waarneming:  

● De uitgeademde lucht voelt warmer aan. 

Besluit:  

● Uitgeademde lucht is warmer dan ingeademde lucht. 
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Onderzoeksvraag 3:  Wat is het verschil in de hoeveelheid zuurstofgas (O2) tussen 

ingeademde en uitgeademde lucht?  

Hypothese:  

_____________________________________________________________________________ 

Benodigdheden:  

● 2 glazen potjes van gelijke grootte en vorm, op 1 potje schrijf je ‘in’, op het andere ‘uit’ 

● 2 theelichtjes 

● Lucifers 

Werkwijze:  

● Steek de twee kaarsjes aan.  

● Adem enkele keren uit in het potje waarop ‘UIT’ staat.  

● Plaats beide potjes tegelijkertijd over de brandende kaarsjes.  

● Kijk welk kaarsje het langst blijft branden. 

Waarneming:  

● Het kaarsje in het potje met de ingeademde lucht, blijft het langst branden. 

Verklaring: 

● Een kaars heeft zuurstofgas nodig om te kunnen branden. Omdat het kaarsje in de pot met 

ingeademde lucht langer bleef branden, kunnen we besluiten dat daarin meer zuurstofgas zat. 

Besluit:  

● In uitgeademde lucht zit minder zuurstofgas dan in ingeademde lucht. 
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Onderzoeksvraag 4: Wat is het verschil in de hoeveelheid koolstofdioxide tussen 

ingeademde en uitgeademde lucht?  

Hypothese:  

_____________________________________________________________________________ 

Benodigdheden:  

● 1 proefbuis met stop 

● Vers bereid kalkwater in een maatbeker 

● Rietje 

Werkwijze:  

● Vul de proefbuis voor de helft met kalkwater.  

● Doe de stop op de proefbuis. 

● Schud de proefbuis krachtig, hierdoor meng je het kalkwater met de lucht van de klas, de 

ingeademde lucht.  

● Adem uit door het rietje in de maatbeker, daardoor meng je het kalkwater met de uitgeademde 

lucht. 

Waarneming:  

● Het kalkwater in het proefbuisje met ingeademde lucht wordt niet troebel.  

● Het kalkwater in de maatbeker met uitgeademde lucht wordt wel troebel. 

Besluit:  

● Uitgeademde lucht bevat meer koolstofdioxide dan ingeademde lucht.  

 

Samenvatting 

 Ingeademde lucht Uitgeademde lucht 

Waterdamp Minder Meer 

Temperatuur Lager Hoger 

Zuurstofgas Meer Minder 

Koolstofdioxide Minder Meer 

 

Uitgeademde lucht bevat meer CO2 omdat dit moet worden afgegeven na celademhaling, ze bevat minder 

O2 omdat dit verbruikt wordt bij celademhaling. Uitgeademde lucht is vochtiger omdat de longen ook 

vochtig zijn. Uitgeademde lucht is warmer omdat de lucht verwarmd wordt door het lichaam.  
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3.4.2 Verbranding 
Verbranding is een chemisch proces. Om bijvoorbeeld steenkolen (=fossiele brandstof) te 

verbranden, moeten we steenkool eerst aansteken. Ook is er zuurstofgas nodig. Als 

steenkool brandt, komt er energie in de vorm van warmte en licht vrij en ontstaat er 

koolstofdioxide en waterdamp. We spreken ook van een energieomzetting: energie 

opgeslagen in steenkool (chemische energie) wordt omgezet in warmte- en lichtenergie. Een 

energieomzetting is een fysisch proces. De reactievergelijking die we in de bundel gebruiken 

is de volgende: 

Steenkool + O2 → Energie (warmte + licht) + CO2 + waterdamp 

Een theoretischere benadering van het begrip verbranding stelt de volgende onderzoeksvraag: 

Welk chemisch proces ligt aan de basis van het vrijmaken van energie uit brandstoffen?  

Wanneer een voorwerp zoals bijvoorbeeld een blok hout, verbrand wordt, zijn daar drie voorwaarden aan 

verbonden: er moet voldoende warmte toegevoegd worden zodat de ontbrandingstemperatuur bereikt 

kan worden (van bv. iemand die het vuur aansteekt), er is brandstof nodig (het hout zelf) en er is 

zuurstofgas nodig (uit de lucht). 

 

De branddriehoek door Gustav B., vertaald  

Leg nu ook de link tussen verbranding van fossiele brandstoffen en brandstoffen in voeding. Een van de 

belangrijkste brandstoffen voor de mens is suiker. Andere belangrijke brandstoffen zijn zetmeel en vetten. 

Voor meer informatie over voedingsstoffen, verwijs ik naar het einde van dit hoofdstuk. 

Brandstof (voeding) + O2 → Energie (Bv. beweging + warmte) + CO2 + waterdamp 

Brandstoffen zijn erg belangrijk voor het lichaam omdat het lichaam nood heeft aan energie om te kunnen 

fietsen en lopen, om voedsel te verteren, om na te denken… Ook om je lichaamstemperatuur op peil te 

houden, is energie nodig. Dus zelfs wanneer je slaapt, is er energie nodig, zo ook voor de werking van het 

hart, ademhaling, hersenwerking... 

Samenvatting 

Bij de verbranding van brandstoffen wordt zuurstofgas verbruikt en komt er energie, waterdamp en 
koolstofdioxide vrij. 
 
Fossiele brandstoffen zijn bv. steenkool, hout, aardolie… 
Brandstoffen in voeding zijn suiker, zetmeel en vetten. 
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Als u extra tijd zou hebben en over de juiste materialen beschikt, is de proef hieronder erg zinvol als 

aanvulling. Zo zullen de leerlingen een nog beter begrip hebben over de energie die vrijkomt bij de 

verbranding van energierijke voedingsstoffen. 

Onderzoeksvraag: Wat gebeurt er als je suiker in een lepel verbrandt?  

Benodigdheden: 

 Glucose of kristalsuiker 

 Poedervormig koperoxide 

 Verbrandingslepel 

 Erlenmeyer met doorboorde stop (lepel moet er doorheen passen) 

 Vers bereid kalkwater 

 Bunsenbrander 

 Lucifers 

Werkwijze: 

 Steek de verbrandingslepel door de doorboorde stop van de erlenmeyer. 

 Meng wat suiker met tweemaal zoveel poedervormig CuO. Doe dat in de verbrandingslepel.1 

 Verwarm de verbrandingslepel boven de vlam van een bunsenbrander tot de suiker brandt. 

 Breng de verbrandingslepel met de brandende suiker in een met kalkwater gevulde erlenmeyer. 

Zorg ervoor dat je het water niet raakt en dat de stop goed sluit. (Je houdt de erlenmeyer 

horizontaal) 

 Voel voorzichtig aan de erlenmeyer, wat neem je waar? 

 Als de brandende suiker dooft, roer je langzaam het kalkwater om zodat het zich vermengt met de 

lucht van de erlenmeyer. 

Waarneming:  

 Tijdens het verbranden van suiker komen er warmte en rook (=gas) vrij.  

 Het kalkwater wordt troebel. 

Verklaring: 

 Het gas dat gevormd wordt tijdens de verbranding van suiker is koolstofdioxide want 

koolstofdioxide maakt kalkwater troebel. 

Besluit:  

 Suiker is een energierijke voedingsstof. Bij de verbranding van suiker komt warmte en 

koolstofdioxide vrij. De verbranding is mogelijk door zuurstofgas in de lucht. 

 We spreken hier van een energieomzetting: energie opgeslagen in de suiker (=chemische energie) 

werd omgezet in warmte en lichtenergie. Energieomzetting is een begrip uit de fysica. 

 

  

                                                           
1We voegen CuO toe om tot verbranding te kunnen komen, anders is er sprake van thermolyse.  

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/thermolyse-en-verbranding-van-suiker/ 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/thermolyse-en-verbranding-van-suiker/
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3.4.3 Celademhaling is waarom we ademen 
Energierijke voedingsstoffen (die noemen we ook wel brandstoffen) bevatten energie. Een voorbeeld 

daarvan is glucose (oftewel druivensuiker). Op de tekening hieronder stelt het sterretje suiker voor. Deze 

voedingsstoffen worden door de wand van de dunne darm in het bloed opgenomen en via het bloed 

vervoerd naar de cellen van je lichaam. 

Cellen zijn net kleine energiefabrieken waarin brandstoffen verbrand worden met behulp van zuurstofgas. 

Zuurstofgas komt via de longblaasjes in de bloedbaan terecht. Op de tekening hierboven wordt zuurstofgas 

voorgesteld door twee bolletjes. Via het bloed, komt zuurstof in de cellen.  

In deze energiefabrieken, de cellen, werken mitochondriën. De mitochondriën doen het echte werk en 

verbranden de voedingsstoffen. Daardoor maken ze energie vrij in de cel die wordt afgegeven in het 

lichaam. Het lichaam kan die energie gebruiken om bv. te fietsen. Dat proces waarin energie wordt 

vrijgemaakt door de mitochondriën, heet celademhaling. Daarbij komen CO2 en waterdamp vrij als 

afvalstoffen. Die worden daarna weer opgenomen door het bloed. De celademhaling kan je vergelijken met 

de verbranding fossiele brandstoffen. 

 

Omdat zuurstofgas moet worden aangevoerd naar de cellen en koolstofdioxide en waterdamp moeten 

worden afgevoerd uit de cellen, is ademhaling uiterst belangrijk voor het menselijk lichaam. Zo kan er 

namelijk zuurstofgas opgenomen worden en koolstofdioxide worden afgegeven.  

Celademhaling kan je vergelijken met de verbranding van fossiele brandstoffen. We spreken hier van een 

energieomzetting: energie opgeslagen in voeding, chemische energie, wordt omgezet in een 

bewegingsenergie en warmte. 

  

→  
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Samenvatting 

Functie ademhaling: Het uitwisselen van CO2 en O2 om celademhaling mogelijk te maken. 

Zuurstofgas + energierijke voedingsstoffen 

→ via celademhaling  in de mitochondriën 

→ energie, waterdamp en koolstofdioxide  

 

De uitwisseling van koolstofdioxide en waterdamp gebeuren door het ademhalingsstelsel. De 
opname van voedingsstoffen gebeurt via het spijsverteringsstelsel. Het vervoeren van al deze 
stoffen gebeurt dankzij het transportstelsel. De celademhaling gebeurt in de lichaamscellen. 

 

Als we fietsen, werken de spieren harder dan normaal, ze hebben extra veel energie nodig om te 
kunnen functioneren. Om die energie vrij te maken, gebeurt er celademhaling. Voor celademhaling 
is zuurstofgas nodig en komt er CO2 vrij. 

Omdat de celademhaling sneller zal gebeuren bij een inspanning zoals fietsen dan in rust, zal er meer 
zuurstofgas in het lichaam nodig zijn en zal er meer CO2 afgegeven moeten worden. Dat kan dankzij 
een snellere ademhaling. 
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3.4.5 Vitale capaciteit 
Omdat we nu weten dat ademhaling een belangrijke rol speelt bij het fietsen, gaan we de 

vitale capaciteit onderzoeken. De vitale capaciteit is het volume lucht dat u in een 

ademhaling maximaal kan uitademen. Binnen fysica is volume een interessant begrip. Zo kan 

u het volume van een vaste stof, vloeistof en gas bepalen. 

We stellen dus de vraag: “Op welke manier kunnen we het volume van een gas, in dit geval 

uitgeademde lucht, bepalen?” 

Wat is volume? 

U kan leerlingen laten kennismaken met het begrip volume door hen een concreet voorbeeld te geven 

waarop ze een volumemaat kunnen terugvinden. (waterflesje, vloeibare boter, afwasmiddel…)  

Volume is de ruimte die een hoeveelheid stof of materie inneemt. Om deze definitie te verhelderen, kan de 

leerkracht een flesje water vullen en vervolgens overgieten in een glas. Zo kunnen de leerlingen inzien dat 

het bij volume draait om de ruimte die de materie inneemt. In zowel het glas als flesje zit evenveel water 

(=zelfde volume) ongeacht de vorm van beide objecten. Volume is net zoals massa een grootheid (= direct 

meetbaar), het symbool voor volume is V en de hoofdeenheid is kubieke meter of m³. 

Grootheid Symbool van de grootheid Hoofdeenheid Symbool van de hoofdeenheid 

Volume V Kubieke meter m³ 

 

Het is hierbij belangrijk om de hoofdeenheid te benadrukken. Leerlingen zullen volume als inhoudsmaat 

koppelen aan een hoeveelheid uitgedrukt in liter. We gaan daarop in door hen aan te leren dat 1 𝑚𝑙 =

1 𝑐𝑚³ en 1 𝑑𝑚³ = 1 𝑙.  
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Begrippen rond ademvolumes 

Bij een normale ademhaling bevatten de longen na het inademen ongeveer 3,5 liter lucht. Als u daarna 

uitademt, blijft er ongeveer 3 liter lucht achter in uw longen. Er wordt dus maar een halve liter lucht 

ververst bij een ademhaling. Dat volume noemt men het ademvolume.  

Als u echter zo diep inademt als u kan, ademt u meer lucht in en kan je daarna ook meer lucht uitademen. 

Dat noemen we de vitale capaciteit. Dat is de hoeveelheid lucht die in 1 ademhaling maximaal kan worden 

uitgeademd. Vitale capaciteit wordt afgekort als VC. De lucht die na zo een maximale uitademing in de 

longen achterblijft, noemen we de restlucht. Deze bedraagt ongeveer 1,5l.  

De totale longinhoud, noemen we het longvolume. Dat is de vitale capaciteit opgeteld bij de restlucht. 

 

Uit: Biogenie+ 1 

Factoren waarvan de vitale capaciteit afhankelijk is 

De vitale capaciteit is afhankelijk van geslacht, gestalte, conditie en leeftijd. Bij kinderen neemt de VC toe 

met de leeftijd omdat hun gestalte dan ook verandert. Vanaf de leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar, is 

leeftijd geen bepalende factor meer in de VC. Omdat de invloed van de leeftijd verwarrend kan zijn voor de 

leerlingen en samenhangt met het gestalte, bespreken we deze factor niet met de leerlingen. Het is wel 

goed als u als leerkracht op de hoogte bent van deze info. De VC is groter als u een man bent, groot bent en 

in goede conditie bent. Vanzelfsprekend is roken een beperkende factor op de VC. 

Het bepalen van de vitale capaciteit 

Het bepalen van de vitale capaciteit kan u eenvoudig doen met een spirometer zoals verkocht wordt op 

deze website: https://www.vosmedisch.nl/contents/nl/d204.html In dit project gaan we deze toestellen 

niet gebruiken. De werkwijze op de volgende pagina toont de werkwijze die wij volgen. Op deze manier 

komt er een mooie link met fysica tevoorschijn. De methode die gebruikt wordt heet waterverdringing. De 

SI-eenheid van volume is m³ maar we meten de vitale capaciteit in dit project in liter (1m³=1000l).   

  

https://www.vosmedisch.nl/contents/nl/d204.html
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Onderzoeksvraag: Hoeveel liter bedraagt de vitale capaciteit van een persoon?  

Hypothese:  

___________________________________________________________________________ 

Benodigdheden: 

● Watertonnetje met maatstreepjes 

● Grote bak met water 

● Plastic darm 

● Maatbeker 

● Trechter 

Werkwijze: 

● Bekijk onderstaande afbeelding aandachtig. 

● Vul het tonnetje met behulp van de maatbeker en de trechter. 

● Plaats het tonnetje vervolgens ondersteboven in de bak. 

● Steek één uiteinde van de plastic darm in het watertonnetje. Het andere uiteinde zit boven het 

wateroppervlak 

● Adem 1 keer lang en krachtig uit in de plastic darm terwijl je het tonnetje vasthoudt zodat het niet 

omkantelt. Het tonnetje zal namelijk omhoog komen.  

● Hou de buis toe als je klaar bent met uitademen zodat er geen lucht kan ontsnappen. 

● Lees het volume gas (de uitgeademde lucht) af op het watertonnetje. 

 

Waarneming: 

De vitale capaciteit van de proefpersoon bedraagt: ____________ liter. 
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Samenvatting 

Het volume (V) is de ruimte die een hoeveelheid stof of materie inneemt. Volume is net zoals massa een 

grootheid (= direct meetbaar). De bijbehorende eenheid is kubieke meter (m³). Een handige rekenregel is de 

volgende: 1 𝑚𝑙 = 1 𝑐𝑚³ of 1 𝑑𝑚³ = 1 𝑙. 

Ademvolume = de hoeveelheid lucht die bij een rustige ademhaling ververst wordt. (0,5l) 

Vitale capaciteit = de grootste hoeveelheid lucht die je, na extra diep inademen, kunt uitademen. Deze is 

afhankelijk van geslacht, lichaamsbouw, lichaamsconditie en activiteit. 

Restlucht = de hoeveelheid lucht die na maximaal uitademen nog in de longen achterblijft. (1,5l) 

Longvolume = totale longinhoud = vitale capaciteit + restlucht. 

De vitale capaciteit is afhankelijk van het geslacht, het gestalte en de conditie van een persoon. 

Het volume van deze lucht wordt bepaald volgens de methode van waterverdringing.  

Wanneer we zo snel mogelijk fietsen, zal een grote vitale capaciteit in ons voordeel spelen. Zo kan er 

namelijk meer lucht ververst worden wat de celademhaling bevorderd. Op je geslacht en gestalte heb je 

weinig invloed. Gelukkig kan je wel aan je conditie werken door bijvoorbeeld te sporten. Zo zal je vitale 

capaciteit ook vergroten als je veel fietst en kan je later ook sneller fietsen. Verder heeft roken een 

negatieve invloed op je conditie.  
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3.4.6 Extra: Welke zijn de verschillende soorten voedingsstoffen? 
Deze paragraaf dient als achtergrondinformatie waarop de leerkracht kan terugvallen. Het is 

niet de bedoeling dat deze leerstof behandeld wordt tijdens dit project. U mag het natuurlijk 

wel altijd gebruiken ter inspiratie voor een nieuw project of ter uitbreiding. Voeding en sport 

gaan hand in hand met elkaar. 

Dankzij ademhaling is er voldoende zuurstofgas aanwezig om de verbranding van 

voedingsstoffen mogelijk te maken. Een mens heeft voedsel nodig om zichzelf op te bouwen 

(groei en herstel van het lichaam), om te bewegen, voor het behoud van de lichaamstemperatuur, voor 

celvermeerdering, om gezond te blijven… 

Voedingsstoffen in voedingsmiddelen: voorbeelden 

Elke dag eet de mens allerlei soorten voedingsmiddelen. Een voedingsmiddel is een levensmiddel waarmee 

we ons voeden zoals appels, spaghetti bolognese, cornflakes, boterhammen, soep, aardappelen… 

Voedingsmiddelen bevatten voedingsstoffen. 

Voedingsstoffen zijn stoffen die in voedingsmiddelen zitten die de mens dus consumeert. Dankzij 

voedingsstoffen kan de mens in leven blijven en goed functioneren.  Een synoniem voor ‘voedingsstof’ is 

‘nutriënt’. Voorbeelden van voedingsstoffen zijn: glucose, water, eiwit, vetten, zetmeel, mineralen, 

vitaminen, vezels. Zo zit er bijvoorbeeld veel zetmeel in een aardappel, veel suiker in een reep chocola en 

veel water in sla.  

Soms worden er smaakstoffen, kleurstoffen en bewaarmiddelen toegevoegd aan voedingsmiddelen maar 

dat zijn geen voedingsstoffen. Ze hebben geen voedende functie voor het lichaam maar dienen om het 

voedingsmiddel een betere smaak of kleur te geven of om ze langer houdbaar te maken. 

Samenvatting 

Een voedingsmiddel is een levensmiddel waarmee we ons voeden. Voedingsmiddelen bevatten 

voedingsstoffen. Vb.: appel, spaghetti, soep... 

Voedingsstoffen zorgen ervoor dat de mens in leven blijft en goed kan functioneren. Vb.: glucose, 

eiwitten, water, zetmeel... 
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Voedingsstoffen herkennen 

Om voedingsstoffen in voedingsmiddelen te herkennen, gebruiken we indicatoren. Een 

indicator is een stof die van kleur verandert wanneer het in contact gebracht wordt met een 

bepaalde stof. Deze kleurverandering is een chemische reactie. Bijvoorbeeld: de indicator 

voor zetmeel (lugol) verkleurt van geel/oranje naar donkerpaars wanneer het in contact 

komt met zetmeel. 

Met welke chemische reacties kan je voedingsstoffen herkennen? 

Een overzicht / samenvatting 

Voedingsstof Indicator Kleur voor contact Kleur na contact 

Eiwit Albustix Geel Groen 

Glucose Diastix of clinistix Groen Bruin 

Water Kobaltdichloridepapier Blauw Roze 

Zetmeel Lugol Geel/oranje Paars 

 

Indeling van de voedingsstoffen op basis van hun functie 

De voedingsstoffen kunnen ingedeeld worden op basis van hun functie binnen het lichaam. Zo 

zijn er voedingsstoffen met een beschermende, opbouwende of energieleverende functie. 

Beschermstoffen 

Beschermstoffen zijn stoffen die het lichaam beschermen tegen ziektes of een rol spelen in de 

goede werking van het lichaam. De belangrijkste groepen daarvan zijn vitamines en mineralen. 

Vitamines zijn nodig om ervoor te zorgen dat men geen last krijgt van vermoeidheid, slechte 

eetlust, slapeloosheid, uitslag… Mineralen dragen bij aan de goede werking van de spieren (en dus ook het 

hart), de bouw van het skelet en de tanden, de werking van het zenuwstelsel… Tot slot zijn er ook nog de 

voedingsvezels die een belangrijke rol spelen in de werking van het spijsverteringsstel, met name in de 

darmen. 

Bouwstoffen 

Het lichaam maakt voortdurend nieuwe cellen aan, vooral wanneer je jong bent en nog veel groeit. Ook 

wanneer je niet meer groeit, maakt het lichaam nieuwe cellen aan wanneer cellen of weefsels beschadigd 

zijn door verwonding of ziekte. Daarnaast worden er ook nieuwe cellen aangemaakt wanneer je huid 

vervelt en je haren en nagels groeien. Om die cellen te kunnen opbouwen, vervangen of herstellen, heeft je 

lichaam bouwstoffen nodig. Voorbeelden van bouwstoffen zijn eiwitten, water, vetten en mineralen. 

Brandstoffen 

Het lichaam heeft nood aan energie om te kunnen fietsen, lopen, het voedsel te verteren, na te denken… (= 

arbeid leveren) Ook om je lichaamstemperatuur op peil te houden, is energie nodig. Dus zelfs wanneer men 

slaapt, is er energie nodig, zo ook voor de werking van het hart, ademhaling, hersenwerking... Die energie 

halen we uit voedingsmiddelen die brandstoffen bevatten. Voorbeelden van brandstoffen zijn zetmeel, 

suiker en vetten. 
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Samenvatting 

 Beschermstoffen Bouwstoffen Brandstoffen 

 

 
 

 

 

Voedingsstoffen Vitaminen 

Mineralen 

Voedingsvezels 

Eiwitten 

Mineralen 

Water 

Vetten 

Suiker 

Zetmeel 

Vetten 

Functie - Bescherming tegen 

ziekte 

- Spelen rol in de goede 

werking van het lichaam 

- Nieuwe cellen 

opbouwen 

- Oude/beschadigde 

cellen herstellen of 

vervangen 

- Leveren energie voor 

beweging, 

lichaamstemperatuur,  

werking organen...  

 

 

Conclusie binnen het thema fiets: 

⇒ Vitamines en mineralen zijn altijd belangrijk, dus ook als we gaan fietsen. Als we intensief gaan sporten, 

is het aangeraden om meer bouwstoffen tot je te nemen. Dan denkt men aan eiwitrijke voedingsmiddelen 

zoals peulvruchten, vis en vlees, deze eiwitten kan het lichaam gebruiken voor de opbouw van spieren. Vlak 

voor het sporten eet men best energierijke voedingsmiddelen (bevatten veel brandstoffen) zoals fruit. Het 

is ook belangrijk om voldoende zetmeelrijke voedingsmiddelen te eten want zij leveren energie die trager 

vrijkomt, zo kan je het fietsen langer volhouden. 

⇒ Energierijke stoffen of brandstoffen, bevatten energie. Deze voedingsstoffen worden door de wand van 

de dunne darm in het bloed opgenomen en via het bloed vervoerd naar de cellen van je lichaam. Cellen zijn 

net kleine energiefabriekjes die energie vrijmaken uit brandstoffen. De cellen verbranden de brandstoffen 

waardoor er energie vrijkomt in het lichaam, daarbij is zuurstofgas nodig en komt er koolstofdioxide vrij als 

afvalproduct. Omdat zuurstofgas moet worden aangevoerd naar de cellen en koolstofdioxide moet worden 

afgevoerd uit de cellen, is ademhaling uiterst belangrijk voor het menselijk lichaam. Het verbranden van 

voedingsstoffen in de cellen noemt celademhaling. Je kan dit vergelijken met het verbranden van een lepel 

suiker. Daarbij komt warmte vrij als energievorm.  
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4 De elektrische fiets 

4.1 De rode draad  
Binnen dit onderdeel komen de technische leerplandoelstellingen sterk naar voren. Om deze 

leerplandoelen te bereiken, wordt er gebruik gemaakt van leerplandoelstellingen uit het deel ruimte. We 

weten uit de vorige delen wat snelheid is en hoe het menselijk lichaam een rol speelt bij het fietsen. We 

schakelen het techniekdeel nu in om sneller te kunnen fietsen zonder dat ons lichaam meer energie moet 

verbruiken. Tijdens dit proces zullen we in aanraking komen met het ontwerpen van een eenvoudige 

besturing. 

Om te beslissen welke besturing we nu precies gaan toepassen op de fiets, verdiepen we ons in de 

principes van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt toegelicht aan de hand van de 3 P’s (People, Planet en 

Profit). Deze drie moeten in balans zijn met elkaar. Vanuit die drie P's, bepalen we de voorwaarden 

waaraan het systeem en dus ook de besturing moeten voldoen. Dat systeem noemen we het systeem van 

de elektrische fiets. Om dit gegeven te kunnen realiseren, moet er een besturing ontworpen worden. Die 

besturing zullen we ontwerpen met behulp van programma's die ons de optie geven om een Arduino te 

programmeren. 

De onderzoeksvraag waarop we een antwoord willen bieden binnen dit hoofdstuk is: 

‘Hoe kan je een elektrische fiets verbeteren, op een duurzame manier, om sneller te fietsen met 
minder inspanning?’  

Om daarop een antwoord te kunnen bieden, moeten de leerlingen eerst kennis maken met het 

begrip ‘duurzaam’ volgens de drie P’s. Daarom stellen we volgende onderzoeksvraag: 

‘Wat betekent het woord duurzaam volgens de drie P’s?’ 

We willen eerst weten wat de drie P’s betekenen en vervolgens benadrukken dat ze in balans 

moeten zijn om te spreken van duurzaamheid. 

Daarna kan er overgegaan worden naar het bedenken van een systeem dat er voor zorgt dat de elektrische 

fiets duurzaam is volgens de drie P’s. Bij dit onderdeel stellen we volgende onderzoeksvraag: 

‘Welke aanpassingen kunnen we maken op de elektrische fiets om hem te verbeteren?’ 

Tot slot gaan we over tot het uitwerken van het duurzaam systeem met volgende onderzoeksvraag: 

‘Hoe schrijf je een programma om een batterij duurzaam op te laden?’ 
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4.2 De praktische kant 

Timing 
Tijdens de uitrol van dit project hebben we twee tot drie lesuren besteed aan het onderdeel techniek. 

Uiteraard is dat te weinig om de werking met Arduino via Tinkercad uitgebreid te geven. Daarom hebben 

we ons beperkt tot het programmeren. Indien u wenst om de opbouw van Arduino te bespreken en te 

behandelen dan raden we aan om daar vijf tot zes lesuren voor uit te trekken. Het exact aantal hangt af 

van hoe vrij u de leerlingen laat tijdens het opbouwen van de Arduino via Tinkercad. Klassikaal kan dat snel 

verlopen, maar wanneer u wenst de leerlingen zelf te laten experimenteren met het circuit kan dat langer 

duren. 

Materiaal 
Tijdens dit hoofdstuk is het handig om te werken met een whiteboard om extra informatie te noteren. 

Daarnaast is het projecteren van de bijgevoegde PowerPoint of leerlingenbundel ook zeer handig om 

samen met de leerlingen notities te nemen. Voor het programmeren maak je gebruik van de componenten 

aangegeven bij de proef.  

Proef: Aan de slag met programmeren 

 Computer/PC 

 Computermuis (leerlingen werken hier liever mee) 

 Arduinokit (indien u dit niet wilt aankopen kan u het enkel online doen met de leerlingen) 

Werkvormen en tips 

1 De drie P’s van duurzaamheid + 1.1 systeem van de fiets 

Voor u aan dit deel begint, kan je best eerst een inleiding geven. Deze inleiding vindt u terug onder de titel 

“Hoofdstuk 3: De elektrische fiets”. Dit deel dient gedoceerd te worden zowel bij de open als gesloten 

versie. In deze inleiding bespreekt u dat elektrische fietsen als bestaan, maar nu willen we bekijken of de 

elektrische fiets wel duurzaam is. Om dan door te gaat naar het deel ‘De drie P’s van duurzaamheid’. 

Gesloten versie: onderwijsleergesprek 

U vraagt eerst aan de leerlingen waar ze aan denken wanneer ze het woord ‘duurzaam’ horen. 

Daarna vult u de bundel in. Dat gebeurt klassikaal via een onderwijsleergesprek. Op het einde 

wordt de theorie van de drie P’s gelinkt aan de elektrische fiets. 

Open versie: doceren en groepjes per twee  

Na de inleiding legt u de opdracht grondig uit, de leerlingen gaan daarna per twee aan de slag. Als 

de leerlingen het moeilijk hebben met de opdracht en niet goed weten hoe ze moeten beginnen, 

kan u één P klassikaal doen om de leerlingen zo op weg te helpen. 
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2 Programmeren + 2.1 Programma fiets  

Als de leerlingen een duurzame, elektrische fiets in gedachten hebben, moeten ze een manier bedenken 

om hem te realiseren. Op dit moment maken ze kennis met programmeren. 

Gesloten versie: klassikaal, oefening en doceren 

De uitleg van programmeren en de voorwaarden van de fiets worden gedoceerd. De bijbehorende 

opdracht laat u eerst door de leerlingen invullen en bespreekt u het daarna klassikaal. 

Open versie: doceren en groepjes per twee 

De uitleg van programmeren wordt gedoceerd. Daarna legt u uit dat de leerlingen een eigen 

voorwaarde moeten geven aan hun zelfbedachte duurzame elektrische fiets. U kan hen best ook 

een schets van hun systeem laten maken. 

Arduino + Tinkercad 

Eenmaal ze weten wat programmeren is, leren ze met welk materiaal/tool ze aan de slag gaan. 

Gesloten versie: filmpje en onderwijsleergesprek 

Als leerkracht geeft u aan dat de leerlingen gaan programmeren met Arduino maar via Tinkercad. 

Wat Arduino is, kan u tonen aan de hand van het filmpje. Na het filmpje vraagt u opnieuw aan de 

leerlingen wat een Arduino nu net is. Daarna gaat u samen met de leerlingen zich aanmelden op 

Tinkercad. Het handigste is om een klasgroep aan te maken. Zo kan u zien wat de leerlingen doen. 

Open versie: filmpje, onderwijsleergesprek en groepjes per twee 

Als leerkracht geeft u aan dat de leerlingen gaan programmeren met Arduino maar via Tinkercad. 

Wat Arduino is, kan u tonen aan de hand van het filmpje. Na het filmpje vraagt u opnieuw aan de 

leerlingen wat een Arduino nu net is. Laat de leerlingen zich aanmelden in groepjes van twee met 

behulp van het stappenplan in hun bundel.  

Aan de slag met programmeren  

Zoals de titel aangeeft, gaan ze nu zelf programmeren via Tinkercad. 

Gesloten versie: klassikaal en groepjes per twee 

Per circuit is er een link voor de leerlingen die hen naar de juiste locatie brengt. Het is handig om 

deze links op smartschool te plaatsen, zo kunnen de leerlingen er op klikken. Het eerste programma 

maakt u samen met de leerlingen. Leg goed uit hoe de stroom door het circuit loopt en bouw zo 

samen het eerste programma op. Het tweede programma bouw je ook klassikaal op, maar een 

deeltje daarvan laat u hen per twee voorbereiden. Het laatste programma laat je de leerlingen 

volledig per twee maken. 

Open versie: klassikaal en groepjes per twee 

Je overloopt het eerste circuit klassikaal. Leg de leerlingen het verschil uit tussen een analoge pin 

en een digitale pin. Daarna legt u kort het verloop van de opdrachten uit en deel je de extra 

bundeltjes uit die helpen met het vormen van de code. Daarna werken de leerlingen per twee aan 

een computer. Ook hier kan u de links op smartschool plaatsen. 

Afronding  

U kan samen met de leerlingen de conceptmap behorende bij dit project aanvullen. Gebruik deze tool ook 

als een controlemechanisme. Daarmee bedoelen we dat je aan de hand van gerichte vragen niet alleen de 

conceptmap kan aanvullen, maar ook de leerstof nog eens kort kan herhalen. 
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Extra: Doorheen de leraren bundel 

Doorheen het theoriedeel van deze lerarenbundel vind je onderdelen terug die niet in de leerlingenbundel 

terugkomen. Dit is er zodat de leerkracht over meer achtergrondinformatie beschikt. Zo vindt u een 

uitgebreid stappenplan voor de opbouw van het circuit, uitleg van Arduino materiaal… . Het is noodzakelijk 

dat u weet welke onderdelen een Arduino allemaal heeft om zelf een circuit te kunnen vormen. U kan zoals 

eerder vermeld de leerlingen ook leren het circuit op te bouwen. Als je deze keuze maakt, heeft u meer tijd 

nodig voor dit onderdeel. 
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4.3 Doelstellingen van dit hoofdstuk 

Voor de leerkracht 
Hieronder vindt u een lijstje met de conceptuele leerplandoelstellingen die in dit hoofdstuk behandeld 

worden. Voor de procedurele doelstellingen kan u terugbladeren naar de inleiding. 

LPD 45 De leerlingen illustreren dat bij het maken van duurzame keuzes in verband met energie en 

mobiliteit gestreefd wordt naar een balans tussen people, profit, planet (3P’s). 

 In dit project berust het programma dat we willen bereiken op deze leerplandoelstelling. 

LPD 62.2 De leerlingen ontwerpen een eenvoudige besturing met externe in- en uitvoerorganen in functie 

van een behoefte. 

 In dit project berust heel het deel programmeren volgens de drie P’s hierop. 

Voor de leerlingen 
De leerlingen vinden onderstaand kader in hun bundel met de doelen van dit hoofdstuk. Dit kunnen ze 

gebruiken bij het studeren. 

Wat moet ik kennen en kunnen na dit onderdeel? 

Kennen 

Wat? Waar? Check! 

Je kan de drie P’s benoemen en beschrijven. 1  

Je kan de drie P’s geven met een voorbeeld: elektrische fiets. 1  

Je kan uitleggen wat programmeren is.  2  

Je kan uitleggen wat Arduino is.  2.1  

Je kan een programmacode vormen. 2.3  

Kunnen 

Wat? Waar? Check! 

Je kan werken met de online tool Tinkercad. Waarbij je circuits bouwt en 

programmeert. 

2.3  
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4.4 De leerinhouden van hoofdstuk ‘de elektrische fiets’ 

4.4.1 De drie P’s van duurzaamheid  
Bij de term ‘duurzaam’ komen begrippen zoals klimaat, milieu en planeet vaak naar voren. 

Duurzaamheid draait echter niet alleen rond deze woorden. Veel deskundigen op het gebied van 

duurzaamheid zullen eerder over de drie P’s spreken: People, Planet en Profit. Deze drie aspecten 

zouden samen een evenwicht moeten vormen om zo over duurzaamheid te kunnen spreken.  

People 

Dit is een sociale en ethische kwestie. Het leert ons hoe we omgaan met man-vrouw verhoudingen, 

diversiteit, discriminatie, inzet van mensen met een (lichamelijke, geestelijke en/of psychische) 

arbeidsbeperking, mensenrechten, omkoping, kinderarbeid, medezeggenschap en gedragscodes. 

Planet  

De P van ‘planet’ staat voor de mate waarin er rekening wordt gehouden met het milieu, ofwel ‘de 

planeet’. Het gaat over het behoud van de natuur, de kwaliteit van het milieu en het reduceren van 

milieuproblemen. De aarde is niet oneindig voorzien van grondstoffen. Er dient dus rekening gehouden te 

worden met afval, zuinig energieverbruik, gebruik van gerecycleerde materialen en verpakkingen. Het is 

belangrijk om na te gaan of producten gerecycleerd kunnen worden omdat anders alle gebruikte 

grondstoffen achteraf weer weggegooid en verbrand worden. Bij recycling wordt getracht om zoveel 

mogelijk van de gebruikte stoffen weer terug te ‘geven’ aan de aarde, zonder schade aan te richten.  

Profit 

Profit is een kernbegrip binnen de huidige maatschappij. Niemand doet nog iets gratis. Men probeert altijd 

winst te maken. Toch is het bij deze P belangrijker om financieel gezond te zijn. Dat wil zeggen dat je een 

klein beetje winst maakt, maar dat je niet uit bent op maximalisatie hiervan.  

 

De 3 P’s moeten in balans zijn. De activiteiten die men wenst te verrichten moeten zowel goed zijn voor de 

mens (people), als de planeet (planet) en daarbij is het ook belangrijk om winst te genereren (profit). 

Een fiets bekeken vanuit de drie P’s 

Hier wordt een verbinding gemaakt tussen de doelstelling met betrekking tot duurzaamheid van het 

onderdeel ruimte met het begrip energie vanuit het vak fysica. De onderzoeksvraag hieraan gekoppeld luidt 

als volgt:  

“Hoe kan ik als fietser duurzaam en met zo weinig mogelijk inspanning fietsen?” 

Door gebruik te maken van een elektrische fiets verbruikt het menselijk lichaam minder energie. Ondanks 

het feit dat men minder moeite moet doen om te fietsen, is men wel nog steeds in beweging. De mens is 

dus gebaat bij het gebruik van een elektrische fiets. Bovendien is voldaan aan de doelstelling van de eerste 

P, namelijk people. 

Als we een elektrische fiets gebruiken en thuis opladen zijn we echter niet noodzakelijk duurzaam bezig. 

Meer dan de helft van de stroomvoorziening in de Vlaamse gezinnen is afkomstig van kernenergie en 

fossiele brandstoffen. Om de batterij op te laden, is het beter om gebruik te maken van zonne-energie. Dat 

is goed voor de planeet en zo komt de tweede P, namelijk planet, aan bod. Indien we gebruik maken van 

zonnepanelen moeten we niet extra betalen voor de elektriciteit van de batterij. Zo wordt er dus ook 

rekening gehouden met de derde P, namelijk profit. 
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We weten nu dat we op een duurzame manier te werk willen gaan. Daarvoor bekeken we de drie P’s.  

 People: de fiets is goed voor de gezondheid 

 Planet: gebruik van groene energie 

 Profit: zonne-energie is gratis 

 

Samenvatting 

Op het gebied van duurzaamheid behandelen we de drie P’s: People, Planet en Profit. Deze drie 
aspecten vormen samen een evenwicht. 
People 
Een sociale en ethische kwestie die handelt over problematieken zoals man-vrouw verhoudingen, 
diversiteit, discriminatie, … . 
Planet  
De P van ‘planet’ gaat het over het behoud van de natuur, de kwaliteit van het milieu en het 
reduceren van milieuproblemen. 
Profit 
Profit is een kernbegrip binnen de huidige maatschappij. Niemand doet nog iets gratis. Men 
probeert altijd winst te maken. Het is belangrijk om financieel gezond te zijn. 

 

Systeem van de fiets  

Hier wordt een verbinding gemaakt tussen de doelstelling met betrekking tot duurzaamheid 

van het onderdeel ruimte en de doelstelling van het onderdeel techniek. We gaan het 

duurzame deel uiteindelijk in praktijk uitwerken. De onderzoeksvraag daaraan gekoppeld 

luidt als volgt:  

“Hoe kunnen we een duurzame fiets realiseren?” 

 

We hebben een systeem nodig waarbij we dit kunnen realiseren. Een elektrische fiets bestaat 

al, maar welke aanpassingen kunnen we doorvoeren zodat deze fiets duurzamer wordt? Om 

een antwoord te bieden op deze vraag, zullen we de elektrische fiets van nader bekijken.  

EXTRA LEERKRACHT: ONDERDELEN FIETS 

Een elektrische fiets bestaat uit verschillende onderdelen. Naast de standaardonderdelen die u op een 

‘gewone’ fiets vindt (zoals remmen, licht, zadel, wielen…), heeft de elektrische fiets de volgende extra 

onderdelen: 

De motor 

Alle elektrische fietsen zijn voorzien van een ondersteunende motor. De motor kan in het voor- of 

achterwiel of zelfs in het midden van de fiets zitten. De plaats van de motor bepaalt het karakter en de prijs 

van de fiets. De motor slaat alleen aan als je zelf ook trapt, je kan een elektrische fiets dus niet als ‘scooter’ 

of iets dergelijks gebruiken. Dat wordt gecheckt aan de hand van twee sensoren. De rotatiesensor meet of 

je trapt en de trapkrachtsensor meet hoeveel kracht je zet. De motor van de elektrische fiets wordt 

aangedreven met een accu.  

De accu of batterij  

De motor wordt voorzien van elektriciteit dankzij de accu. De accu van de fiets moet daarom ook 

opgeladen worden, net zoals je gsm of tablet. Het aantal kilometer dat je op een volle accu kan rijden (de 

actieradius) en de levensduur van de accu zijn verschillend per fiets/model. 
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Zoals reeds besproken, streven we ernaar om op een duurzame manier te werken. We willen 

de batterij duurzaam opladen. Dat gebeurt niet (altijd) wanneer we gebruik maken van het 

elektriciteitsnet en daarom willen we een zonnepaneel gebruiken om elektriciteit op te 

wekken. 

Dat heeft als gevolg dat we nog enkele extra onderdelen nodig hebben voor deze elektrische 

fiets: 

 Zonnepanelen (planet + profit) 

 Batterij met led (de led verklikt wanneer de batterij wordt opgeladen) 

 Een schakelaar (die moet sluiten als de batterij kan opladen) 

4.2.2 Programmeren 
We weten intussen welke materialen er nodig zijn om de elektrische fiets op te laden. Nu 

moeten we ervoor zorgen dat al deze materialen met elkaar in contact staan. Dat gaan we 

doen met behulp van programmeren. Programmeren is het geven van instructies of 

opdrachten aan een computer. De computer kan deze instructies vervolgens zelf uitvoeren. 

Het programma om de batterij op te laden moet aan een aantal behoeften tegemoet komen. 

Zo mag de batterij niet continu opladen, dat is ook niet mogelijk omdat de zon niet altijd 

schijnt. Daarnaast is er een signaal nodig zodat zichtbaar wordt wanneer de batterij wordt 

opgeladen. 

De voorwaarden waaraan dit systeem moet voldoen zijn dus: 

 De batterij mag enkel opladen als de zon schijnt (schakelaar sluiten). 

 Led (light emitting diode) verklikt dat de batterij oplaadt.  

Schets voor het opladen van een fiets: 
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Extra: Eerste kennismaking  

De leerlingen zetten de eerste stappen van het programmeren door een ‘robot’ (dat is een leerling zelf) 

commando’s te geven zodat deze op een fiets stapt. De leerkracht kan ervoor kiezen om deze opdracht 

volledig door de leerlingen te laten uitvoeren of om samen met de leerlingen, klassikaal, te bespreken hoe 

ze dit kunnen aanpakken.  

Optie 1: Volledig door leerlingen laten uitvoeren 

De leerlingen worden verdeeld in groepjes van drie. Eén persoon speelt de robot. De andere twee personen 

geven de robot instructies. De twee leerlingen krijgen voorbeeldcommando’s (zie tabel hieronder) die ze 

kunnen gebruiken om de robot-leerling te programmeren. De leerlingen kunnen onmiddellijk zien of de 

commando’s tot de juiste actie leiden. Woordjes die zelf toegevoegd mogen worden zijn woorden zoals: 

met, tot, over, op…  

 

Optie 2: Klassikale behandeling als alternatief 

Laat de groep kort nadenken over welke handelingen uitgevoerd moeten worden. Daarna toont u het 

eindresultaat en kan u het bespreken waar ze allemaal rekening mee moet houden.  

Mogelijke oplossing voor commando’s:  

 Start 

 Zet x stappen tot fiets  

 Neem met beide handen het stuur vast 

 Rechterbeen zwaaien over fiets  

 Zit op zadel 

 Stop  
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4.2.2.1 Bruikbare programma’s: Arduino 
We maken gebruik van Arduino om de basis van het programmeren aan te leren. Om te werken met 

Arduino maken we eerst gebruik van Tinkercad. Dat is een online tool waarin we Arduino kunnen 

simuleren. Door zowel de schakelingen als de code eerst digitaal te testen, verkleinen we de kans dat het 

fysieke materiaal (de Arduino) stuk gaat door fouten. 

a) Wat is een Arduino? 

Arduino is de merknaam van een populaire serie microcontroller boards, ontworpen om elektronica te 

vereenvoudigen voor mensen die daar niet goed mee overweg kunnen. Vroeger was het werken met 

elektronica-kits waar je alles aan elkaar moest bouwen via transistoren. Dankzij Arduino wordt dat veel 

eenvoudiger. 

Een Arduino is eigenlijk een kleine computer waarmee je allerlei apparaten kan bouwen. Voorbeelden 

hiervan zijn: een robotje, een elektronische dobbelsteen, een looplicht (een elektronische schakeling 

waardoor een reeks lampen achtereenvolgens gaan branden), een alarmsysteem, enz. 

Wilt u weten wat u nog meer kan doen met Arduino, bekijk dan zeker volgend filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=4XA2q5MT6mk&fbclid=IwAR28oBadt4I4fn-

p9ovEbcXQhNNGMuDraNi_8fJVDHmgc0RGidO3D_a9EVw  

b) Extra leerkracht: Fysiek materiaal 

In het onderdeel fysiek materiaal wordt de opbouw van Arduino weergegeven en vervolgens worden de 

verschillende componenten, naast de Arduino zelf, van de Arduinokit besproken. 

OPBOUW ARDUINO 

De Arduino is, zoals hierboven reeds vermeld, de merknaam voor een microprocessorboard. Een 

microprocessor is een kleine computerchip die geprogrammeerd kan worden. De eigenlijke chip is piepklein 

maar de dingen eromheen zoals een USB converter chip of een spanningsregelaar maken het geheel wat 

groter. Bekijk de onderstaande tabel waarin de belangrijkste onderdelen opgelijst worden. 

Externe voeding 1 

USB poort 2 

Reset knop 3 

Ingebouwde led 4 

Massa/Ground (GND) 5 

Digitale pinnen  6 

Analoge inputs 7 

3,3V en 5V output 8 

Reset pin 9 

https://www.youtube.com/watch?v=4XA2q5MT6mk&fbclid=IwAR28oBadt4I4fn-p9ovEbcXQhNNGMuDraNi_8fJVDHmgc0RGidO3D_a9EVw
https://www.youtube.com/watch?v=4XA2q5MT6mk&fbclid=IwAR28oBadt4I4fn-p9ovEbcXQhNNGMuDraNi_8fJVDHmgc0RGidO3D_a9EVw
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HET BREADBOARD 

Een breadboard gebruiken we om onderdelen met een Arduino te verbinden. Als we bijvoorbeeld een 

ledlicht willen laten branden, dan moeten we het ledlicht op het breadboard plaatsen. Een breadboard is 

een soort gaatjesbord waarin je de onderdelen kunt steken.  

 

Hierbij moet je rekening houden met het 

volgende: 

1. De buitenste rijen zijn in het 

bord horizontaal met elkaar 

verbonden.  

2. De binnenste rijen zijn in het 

bord verticaal met elkaar 

verbonden.  

 

 

JUMPERS 

Jumpers maken de verbinding tussen de Arduino en het 

breadboard mogelijk. De jumper kan eenvoudig in het 

breadboard worden gestoken. Zo kan u gemakkelijk de ene rij 

met de andere rij gaatjes verbinden. Met deze jumpers 

verbindt u het breadboard met Arduino aan de digitale pinnen 

of analoge pinnen of aan de 3,3V/5V output.  

De jumpers zijn er in verschillende kleuren. We proberen rood 

zo veel mogelijk voor de pluskant te gebruiken en zwart voor de 

minkant. 

 

ELEKTRONISCHE COMPONENTEN 

Led 

Een led heeft een positieve zijde en een negatieve zijde. Het lange pootje is de +, 

het korte pootje de -. Leds kunnen doorbranden. Daarom zetten we ze altijd in 

serie met een weerstand. Dat beperkt de stroom. Het maakt niet uit of die 

weerstand aan de positieve of aan de negatieve kant zit.  

Weerstand  

De grootte van een weerstand wordt uitgedrukt in ohm (Ω). Met de gekleurde 

ringen wordt de grootte van de weerstand aangegeven.  
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Schakelaar  

Bij de kleine en de grote drukschakelaars zijn de aansluitingen aan de linkerkant met elkaar doorverbonden. 

Ook de twee aansluitingen aan de rechterkant vormen een verbinding. Tussen de linker- en de rechterkant 

wordt een verbinding gemaakt als je op de schakelaar drukt. Het is een push-button. 

Lichtsensor 

Een lichtgevoelige weerstand of LDR is een elektrische component waarvan de 

weerstand beïnvloed wordt door de hoeveelheid licht die erop valt. 

Motor 

Een motor zorgt ervoor dat je delen kunt laten bewegen. Je kan er wieken opzetten en deze dan laten 

draaien. 

 

Zoemer 

Een zoemer maakt een geluid. 

Relais 

Een relais is een door een elektromagneet bediende schakelaar die een 

willekeurig aantal schakelcontacten kan openen of sluiten. 
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c) Offline programma van Arduino installeren  

Dit kan je op voorhand plaatsen op de computers die de leerlingen gebruiken. 

Stap 1: Ga naar https://www.arduino.cc/en/Main/Software en scroll naar ‘Download the Arduino IDE’. 

 
De versie die u op het scherm te zien krijgt, is normaal gezien de nieuwste versie. Dit kan dus een andere 

versie zijn dan degene die op bovenstaande afbeelding te zien is.  

 

Stap 2: Download de software die compatibel is met je computer. Klik op het correcte besturingssysteem in 

het blauwe kader rechts.  

 
We gebruiken hieronder het voorbeeld van Windows. 

 

  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Stap 3: Klik op Windows installer en klik op ‘JUST DOWNLOAD’.  

 
Stap 4: Open het download bestand van Arduino om de installatie te starten. 

 
 

Stap 5: Klik op ‘I agree’. 

 
  



65 
Hogeschool UCLL   
Lerarenopleiding BASO BIOLOGIE CHEMIE FYSICA 

Campus Diepenbeek      Project: FIETS 

Stap 6: Klik op ‘Next’.  

 
 

Stap 7: Klik op ‘Install’ om de installatie te starten.  

 
Het kan zijn dat u tussendoor nog één of meerdere communicatieschermen krijgt met de vraagt of u de 

software wil installeren. Dit is afhankelijk van de instellingen van je computer. Antwoord hier steeds ‘Install’ 

en om het aantal schermen te beperken, vink je ook best ‘Always trust software’ aan. 

 

Stap 8: Na de installatie klik je op ‘Close’. U vindt Arduino terug op uw computer. 
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4.2.2.2 Bruikbare programma’s: Tinkercad 
Tinkercad is een gratis, online 3D-modelprogramma dat wordt uitgevoerd in een webbrowser. Tinkercad 

staat bekend om zijn eenvoudige interface en gebruiksgemak. Sinds kort is ‘Circuits’ een nieuw onderdeel 

binnen Tinkercad, waarmee u op een leuke manier de mogelijkheden met Arduino’s kan verkennen. Het 

biedt namelijk de mogelijkheid om een Arduino, en veel extra onderdelen, te simuleren in een online-

omgeving. 

De onderdelen die u kan gebruiken binnen Tinkercad Circuits zijn van diverse aard. De meest voorkomende 

onderdelen zijn schakelaars, weerstanden, sensoren en motortjes. Door te klikken verbindt u alles met 

elkaar en kan u al snel een soort schets maken van wat u heeft bedacht. 

a) Aanmelden op Tinkercad  

Stap 1: Surf naar 

https://www.tinkercad.com  
  

Stap 2: Ga naar ‘SIGN UP’. 

 

Stap 3: 

a)  Leerkracht kiest voor 

‘Onderwijzers, begin hier’.  

       Ga naar stap 4 

b)  Leerlingen kiezen voor ‘zelf, 

persoonlijk account maken’. 

       Ga naar stap 5 

c)  Indien u als leerkracht een klas 

hebt aangemaakt, kiezen de 

leerlingen voor ‘leerlingen, neem 

deel aan klas’. 

       Ga naar stap 8 

  

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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Stap 4: Vink ‘servicevoorwaarden’ aan 

en klik op ‘Ik ga akkoord’. 

 

Stap 5: Kies een 

registratiemogelijkheid uit de 

keuzemogelijkheden. 

 

Stap 6: Indien gekozen voor 

registreren met e-mail, verander land 

naar ‘België’ en vul geboortedatum in. 

Kies voor ‘VOLGENDE’. 
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Stap 7: Vul e-mailadres in en kies een 

wachtwoord. 

Vink de ‘Servicevoorwaarden’ aan. Klik 

op ‘ACCOUNT AANMAKEN’. 

 

Stap 8: Typ de lescode in die de 

leerkracht meegeeft en klik op ‘Ga 

naar mijn les’. 
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b) Werken met Tinkercad  

Platform Tinkercad:  

Dit is het beginscherm als u aangemeld bent bij Tinkercad. 

 
 
Werkomgeving Tinkercad: 

Dit is het beginscherm als u een nieuw circuit wil maken in Tinkercad. 

 

Nu we weten welke programma’s we nodig hebben om te programmeren gaan we aan de slag. We 

beginnen met de basis en bouwen zo het programma op.   
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4.2.2.3 Aan de slag met programmeren 
Als u gaat programmeren kan u de leerlingen per twee of alleen laten werken. Als u de leerlingen 

met te veel laat samen werken gaan ze zelf niet meer nadenken, bovendien is het moeilijk om drie of 

meer personen op één computer opdrachten te laten uitvoeren.  

Programma 1: een led laten knipperen  

Als eerste oefening laten we de leerlingen een programma schrijven om een led te laten knipperen. 

Hier gaan ze in de eerste fase het circuit opbouwen. Voor het bouwen van het circuit kan u bij alle 

programma’s de voorbeelden die na elke stap gegeven worden, volgen. In de tweede fase wordt er 

bekeken hoe we de led kunnen laten branden. We gaan hiervoor een programmacode ontwerpen.  

Tijdens de eerste fase zijn de volgende benodigdheden vereist: led, snoeren en weerstand. We doorlopen 

de volgende stappen: 

Stap 1: Kies voor ‘Circuits’ en klik op ‘Een nieuw circuit maken’. 

 

Stap 2: Ga naar ‘Componenten’, kies voor starters ‘Arduino’. 
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Stap 3: Voeg het ‘Breadboard’ toe.  

 

Stap 4: Verwijder de snoeren door ze te selecteren en te klikken op de vuilnisbak. 

 
Stap 5: Nodige materiaal om een led te laten branden: 

 Ledlicht 

 Weerstand  

Verplaats de weerstand en de led in het werkveld. 
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Stap 6: Teken de snoeren in Tinkercad. 

 

Stap 7: Verander de kleur van de snoeren door ze te selecteren en te klikken op ‘color’. Kies voor rood of 

zwart. 
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Alle benodigde onderdelen zijn nu aanwezig. Vervolgens kan gestart worden met de tweede fase van het 

programma, namelijk de led laten knipperen. We laten het lampje nu knipperen zodat we in dit programma 

de specifieke ‘blokkencode’ voor het aan- en uitzetten van de led al leren kennen.  

We willen dus graag dat de led knippert, dat zullen we aan de computer vertellen met behulp van een 

code. We programmeren deze code met blokjes. Aangezien we willen dat de led gaat knipperen, hebben 

we een pauze tussenin nodig. Een led knippert door de led aan te zetten, even te wachten (pauze), de led 

uit te zetten, even te wachten en opnieuw voorgaande procedure te herhalen.  

Hoe dit geprogrammeerd moet worden, wordt uitgelegd vanaf stap 8. 

Stap 8: Klik op ‘Code’. 

 

Stap 9: Verwijder de vier codeblokken door te klikken op de rechtermuisknop en te kiezen voor ‘4 blokken 

verwijderen’. 
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Stap 10: Voeg bij onderdeel ‘Uitgang’ het codeblok ‘Pin 0 instellen op HOOG’ toe door het te slepen naar 

het codewerkveld. 
Pin is de plaats waar de led verbonden is met de Arduino. Instellen op hoog betekent dat de led zal branden.

 

Stap 11: Verander de ‘0’ naar het nummer waarbij het breadboard met Arduino is verbonden. 

Voorbeeld: 3 

 

Stap 12: Voeg bij onderdeel ‘Beheren’ de code ‘1 seconde wachten’ toe. 

 

Om de led te laten knipperen hebben we zowel ‘HOOG’, als ‘LAAG’ nodig. 

Stap 13: Neem het codeblok ‘Pin 0 instellen op HOOG’ en voeg weer een wachtcode toe. 

Stap 14: Verander de ‘0’ in het nummer waarmee het breadboard met Arduino is verbonden en verander 

‘HOOG’ naar ‘LAAG’. 
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Stap 15: Test het programma door op ‘Simulatie starten’ te klikken. 

 

Als je alles goed deed, knippert de led.  
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Programma 2: een led laten branden met een schakelaar  

We bouwen steeds verder op het vorige programma. We laten de led niet meer knipperen vanaf deze stap. 

We hadden bij programma 1 gekozen om de led wel te laten knipperen om de leerlingen al met de 

verschillende codes voor ‘aan’ en ‘uit’ te laten kennismaken. 

Stap 1: Neem het eindproduct van ‘Programma 1’. 

Stap 2: Voeg het nodige materiaal toe dat we nog missen om een led te laten branden met een schakelaar: 

 Schakelaar (drukknop) 

 Weerstand (voor de veiligheid wordt er bij de drukknop ook een weerstand voorzien) 

Verplaats de weerstand en de schakelaar in het werkveld. 

 

Stap 3: Verwijder enkele snoeren door ze te selecteren en te klikken op de vuilnisbak. 
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Stap 4: Verplaats een snoer door het te selecteren en vervolgens te klikken op het rondje aan het eindpunt. 

Versleep nu naar de juiste plaats. 

 

Stap 5: Teken de volgende snoeren in Tinkercad en verander de kleuren indien nodig. 
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Alle benodigde onderdelen zijn nu aanwezig. De volgende stap is het programmeren van deze onderdelen. 

We willen graag dat het ledlichtje pas begint te branden wanneer de schakelaar ingedrukt is. Hierdoor 

hebben we een voorwaarde nodig in onze code. De voorwaarde is: ‘als de schakelaar ingedrukt is, moet het 

ledlichtje branden, anders niet’. 

Hoe dit geprogrammeerd moet worden, wordt uitgelegd in de volgende stappen: 

Stap 6: Klik op ‘Code’. 

Stap 7: Verwijder de codeblokken ‘1 seconde wachten’ door de codeblokken van elkaar los te koppelen.  

a) Dit doe je door eerst op de onderste oranje blok te klikken en die vervolgens naar beneden te 

slepen.  

 
b) Selecteer en sleep deze codeblok naar het vuilnisbakje rechts onderaan.  
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c) Selecteer en versleep het overige oranje codeblok naar beneden. Opgepast: Dit codeblok is nog 

verbonden met het onderste codeblok. 

  
d) Koppel het onderste codeblok los door te selecteren en te slepen. 

 
e) Het oranje codeblok kan je nu ook in de vuilnisbak plaatsen. 

 

Stap 8: Voeg bij onderdeel ‘Beheren’ de code ‘als, dan, anders’ toe. 
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Stap 9: Voeg de codeblokken ‘pin 3 instellen op HOOG en pin 3 instellen op LAAG’ tussen de ‘als - dan, 

anders’ codeblok.  

 

Als er HOOG staat is in dit voorbeeld de schakelaar dicht. Het ledlichtje moet branden wanneer de 

schakelaar ingedrukt wordt.  

Stap 10: Voeg bij onderdeel ‘Wiskunde’ de code ‘1<1’ tussen ‘als - dan’ toe. Verander de ‘<’ in ‘=’.  

 

Wanneer we tussen de mogelijke codes zoeken, vinden we geen code voor een schakelaar. We moeten de 

schakelaar zelf definiëren. Dit doen we bij variabelen.  

Stap 11: Klik op ‘Variabelen’ en kies voor ‘Variabele maken’. Geef de nieuwe variabele een naam en klik op 

‘OK’. 

Voorbeeld: knop 
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Stap 12: Voeg de variabele ‘Knop’ voor de ‘=’ toe in de plaats van 1.  

 

De ‘1’ na het ‘=’ betekent dat de schakelaar dicht is. 

Als we de simulatie nu starten weet de Arduino nog niet waar de variabele zich bevindt. We moeten eerst 

de variabele een plaats geven op de Arduino. 

Stap 13: Voeg bij onderdeel ‘Variabelen’ de code ‘Knop instellen op 0’ toe, bovenaan de code. 

 
De nul moet veranderen op de plaats waar onze schakelaar verbonden is met de Arduino. 

Stap 14: Voeg bij onderdeel ‘Ingang’ de code ‘digitale pin2 0 lezen’ toe in de plaats van de nul. Verander de 

‘0, van digitale pin’ naar het nummer waarbij het breadboard (Schakelaar) met Arduino is verbonden. 

Voorbeeld: 2 

 

Stap 15: Test het programma door op ‘simulatie starten’ te klikken en druk de schakelaar in. 

 

 

  

                                                           
2Digitale pin kent slechts twee signalen: hoog en laag 
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Programma 3: een led brandt wanneer er voldoende licht aanwezig is  

Nu willen we niet meer dat het ledlichtje brandt wanneer de schakelaar aanstaat maar we willen dat het 

ledlichtje brandt als er voldoende licht schijnt. 

Stap 1: Neem het eindproduct van ‘Programma 2’. 

Stap 2: Verwijder de schakelaar door de schakelaar te selecteren en te klikken op het vuilnisbakje. 

Stap 3: Voeg het nodige materiaal toe dat we nog missen om een led te laten branden met voldoende licht: 

● Lichtgevoelige weerstand 

Verplaats de lichtgevoelige weerstand in het werkveld. 

 
 

Stap 4: Verwijder de snoeren die in dit programma niet nodig is ten opzichte van vorig programma door ze 

te selecteren en te klikken op de vuilnisbak.  
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Stap 5: Teken de volgende snoeren in Tinkercad en verander de kleuren indien nodig.  

 

Alle benodigde onderdelen zijn nu aanwezig. De volgende stap is het programmeren van deze onderdelen. 

We willen graag dat het ledlichtje pas begint te branden wanneer er voldoende licht aanwezig is. Daardoor 

hebben we weer een voorwaarde nodig in onze code. De voorwaarde is: ‘als er voldoende licht is, moet het 

ledlichtje branden, anders niet’. 

Hoe dit geprogrammeerd moet worden, wordt uitgelegd in de volgende stappen: 

Stap 6: Klik op ‘Code’. 

Stap 7: Verwijder de codeblokken ‘digitale pin 2 lezen’ en ‘knop’ door de codeblokken er uit te slepen en in 

de vuilnisbak te gooien. 

 

Als we tussen de mogelijke codes zoeken, vinden we geen code voor een lichtsensor. We moeten een 

variabele maken.  
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Stap 8: Klik op ‘Variabelen’ en kies voor ‘Variabelen maken’ en geef de nieuwe variabele de naam ‘LDR’ en 

klik op ‘OK’. 

Stap 9: Verander het eerste codeblok ‘Knop instellen op 0’ in ‘LDR instellen op 0’, door het pijltje bij Knop 

aan te klikken en te kiezen voor ‘LDR’. 

 

 

Stap 10: Voeg bij onderdeel ‘Ingang’ de code ‘analoge pin3 A0 lezen’ toe bij de code ‘LDR instellen op 0’ in 

de plaats van de nul. Verander de ‘0, van analoge pin’ naar het nummer waarbij het breadboard (LDR) met 

Arduino is verbonden.  

We kiezen bij een lichtsensor voor analoge aansluiting. 

 

Het ledlichtje ging branden wanneer er voldoende licht aanwezig is.  

 

  

                                                           
3 Analoge pin kent willekeurig signalen. 
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Stap 11: Verander in het groene codeblok ‘1=1’ in ‘1>1’. Voeg de variabele ‘LDR’ voor de ‘>’ toe in de plaats 

van 1, verander de ‘1’ na ‘>’ in ‘400’. 

De 400 staat voor de lichtintensiteit. Pas als de lichtintensiteit boven de 400 is, mag de led branden, anders 

niet. 

 

 

Stap 12: Test het programma door op ‘simulatie starten’ te klikken en verander de lichtintensiteit. 

 

U kan zien dat het ledlichtje brandt wanneer we de lichtintensiteit verhogen, maar we weten nog niet 

welke drempelwaarde moet ingesteld worden. We kunnen dit zien bij de seriële monitor maar daarvoor 

moeten we ook eerst een extra code toevoegen.  
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Stap 13: Voeg bij onderdeel ‘Uitgang’ de code ‘Schrijf naar nieuwe regel seriële monitor hello world met’ 

tussen de code ‘LDR instellen op analoge pin A0 lezen en als LDR > 400 dan’ toe. 

 

 

Stap 14: Verander ‘hello world’ door de codeblok ‘variabelen, LDR’  

 

Stap 15: Test het programma door op ‘simulatie starten’ te klikken, klik de seriële monitor beneden open 

en pas de lichtintensiteit aan. 

 
Op deze manier kan je zien of het ledlampje wel degelijk brandt bij een lichtintensiteit boven 400. 
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Programma 4: wanneer er voldoende zonlicht is sluit de schakelaar en brandt het ledje  

Nu willen we dat het ledlichtje brandt wanneer de schakelaar aanstaat en er voldoende zonlicht schijnt. 

Stap 1: Neem het eindproduct van ‘Programma 3’. 

Stap 2: Voeg het nodige materiaal toe dat we nog missen om een led te laten branden met een schakelaar 

wanneer er voldoende zonlicht schijnt: 

● Relais (schakelaar)  

Verplaats de relais in het werkveld en verander de weerstand van plaats. 

 

Stap 3: Verwijder enkele snoeren door ze te selecteren en te klikken op de vuilnisbak en verplaats snoeren 

door het te selecteren en versleep naar de juiste plaats ten opzichte van vorig programma. 
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Stap 4: Teken de volgende snoeren in Tinkercad en verander de kleuren indien nodig.  

 
Alle benodigde onderdelen zijn nu aanwezig. De volgende stap is het programmeren van deze onderdelen. 

We willen graag dat het ledlichtje pas begint te branden wanneer er voldoende zonlicht aanwezig is en de 

schakelaar sluit. Hierdoor hebben we weer een als - dan functie nodig. 

Hoe dit geprogrammeerd moet worden, wordt uitgelegd in de volgende stappen: 

Stap 5: Klik op ‘Code’.  

 

De relais moet nog niet gedefinieerd worden voor de Arduino 
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Stap 6: De codeblokken ‘pin 3 instellen op HOOG, LAAG’ moeten verwisseld worden. 

Bij een relais verandert hoog en laag van functie. LAAG wordt gesloten, HOOG wordt gesloten. 

Stap 7:Klik op ‘Variabelen’ en kies voor ‘Variabele maken’. Geef de nieuwe variabele de naam ‘relais’ en klik 

op ‘OK’. 

 

Stap 8: Voeg bij onderdeel ‘Variabelen’ de code ‘knop instellen op 0’ toe, bovenaan het codeblok ‘schrijven 

naar nieuwe regel seriële monitor’. Verander  ‘Knop instellen op 0’ in ‘Relais instellen op 0’. 

 

De nul moet veranderen op de plaats waar onze relais verbonden is met de Arduino. 
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Stap 9:  Voeg bij onderdeel ‘Ingang’ de code ‘digitale pin 0 lezen’ toe in de plaats van de nul. Verander de 

‘0, van digitale pin’ naar het nummer waarbij de relais met Arduino is verbonden. 

 

Stap 10: Test het programma door op ‘simulatie starten’ te klikken, klik de seriële monitor beneden open 

en pas de lichtintensiteit aan. 
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Programma 5: batterij van de fiets opladen  

Systeem fiets 

Met de programmeerkennis die we nu hebben gaan we kijken of we een programma kunnen bouwen voor 

de batterij van de fiets.  

We gaan eerst terug kijken welke voorwaarden we stelden: 

● Zonnepaneel gebruiken als energiebron. 

● Batterij enkel opladen als de zon schijnt.  

● Led verklikt dat de batterij aan het opladen is. 

Programmeertaal: Als de zon schijnt (voldoende licht) gaat de batterij opladen en brandt er een lampje. 

Anders gebeurt er niks. 

Aanvankelijk maakten we gebruik van een schets. Nu gaan we de schets aanpassen met de componenten 

die we gebruiken bij Arduino. 

 

 
In Tinkercad zijn er geen zonnepanelen maar wel een lichtsensor. Die kan dienen als zonnepaneel. De 

schakelaar die een circuit laat sluiten bij voldoende licht is een relais. We voegen een batterij toe en om aan 

te tonen dat er energie door de batterij gaat, maken we gebruiken van een multimeter.  
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Programma fiets in Tinkercad 

Stap 1: Neem het eindproduct van ‘Programma 4’. 

Stap 2: Voeg de nodige materialen toe die we nog missen om de batterij van de fiets op te laden: 

● Batterij 

● Multimeter  

Verplaats de batterij en de multimeter in het werkveld. 

 
Stap 3: Teken de volgende snoeren of verplaats de snoeren in Tinkercad en verander de kleuren indien 

nodig.  

 

Alle benodigde onderdelen zijn nu aanwezig. De volgende stap is het programmeren van deze onderdelen. 

Als de zon schijnt (voldoende licht) gaat de batterij opladen en zien we een lampje branden. Anders 

gebeurt er niks. 
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Stap 5: Klik op ‘Code’.  

 

De code moet niet meer aangepast worden. 

Stap 6: Test het programma door op ‘simulatie starten’ te klikken. Klik de seriële monitor beneden open en 

pas de lichtintensiteit aan. 

Programma fiets in Arduino 

Stap 1: Neem het eindproduct van ‘Programma 5’. 

Stap 2: Bouw het circuit met de fysieke materialen na. 

Stap 3: Klik op ‘Code’. Klik op ‘Blokken’ en kies voor ‘Blokken + Tekst’. 

 
Stap 4: Kopieer de tekst.  
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Stap 5: Open het programma Arduino op je computer.  

 

Stap 6: Verwijder de tekst die er staat en plak jouw codetekst erin. 

 

Stap 7: Verbind je Arduino met je computer via een USB-kabel.  
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Stap 8: Connecteer je Arduino met het programma. Klik op ‘Tools’, vervolgens op ‘Port’ en kies de poort 

waar je Arduino mee verbonden is.  

 
Stap 9: Upload je programma door te klikken op het pijltje. 

 

Test of je programma werkt met het fysiek materiaal door met een lamp op de 
lichtsensor te schijnen. We hebben nu een eigen programma gecreëerd om een 
elektrische fiets op te laden op een duurzame manier. 

 

Samenvatting 

Programmeren is het geven van instructies of opdrachten aan een computer. De computer kan 
deze instructies vervolgens zelf uitvoeren. 
In dit deel is het vooral belangrijk om logisch na te denken over de verschillende programmacodes.  
Voorbeeld: Als de schakelaar gesloten is dan: 

brandt het ledje, 
anders: 
brandt het ledje niet. 
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5 Evaluatietools 

5.1 Permanente evaluatie 
De permanente evaluatie evalueert vier procedurele doelstellingen: 

LPD 2 De leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag aan de hand van 

aangereikte criteria. 

LPD 3 De leerlingen verzamelen bij een onderzoeksvraag gegevens aan de hand van een meting of een 

experiment volgens een gegeven werkwijze. 

LPD 4 De leerlingen gebruiken nauwkeurig, met zorg en op een veilige wijze de gepaste hulpmiddelen om 

metingen en experimenten uit te voeren. 

LPD 18 De leerlingen realiseren voor minimum 4 ervaringsgebieden (constructie, transport, energie, ICT, 

biotechniek) een systeem op basis van een ontwerp.  

 

Toon het evaluatieformulier (zie volgende pagina) aan de leerlingen voordat je hen gaat evalueren. Je hoeft 

het formulier niet af te printen voor iedere leerling. Je kan in een klassenlijst de beoordeling mooi samen 

noteren. Als je aan deze vaardigheden een cijfer aan wilt geven, kan je dat doen volgens het voorbeeld. 

Voorbeeld: 

 1 2 3 4 

Correcte 
uitvoering van 
experimenten 

De leerling 
werkt niet 
mee aan 
experimenten. 

De leerling volgt 
slechts 
gedeeltelijk de 
werkwijze. 

De leerling volgt 
de gegeven 
werkwijze maar 
heeft soms nog 
extra hulp nodig 
als het mis loopt. 

De leerling volgt 
nauwgezet de 
gegeven 
werkwijze en 
stuurt bij waar 
nodig. 

  

Tijdens het hoofdstuk ‘de snelheid van de fietser’ kan je de procedurele doelen ‘uitvoering’ en 

‘meettoestellen’ evalueren.  

Voor het hoofdstuk ‘de fietser’ kan je de procedurele doelen ‘hypothese’, ‘uitvoering’ en ‘meettoestellen’ 

evalueren.  

Voor het hoofdstuk ‘de elektrische fiets’, kan je het procedurele doel ‘systeem’ evalueren.  

Je kan alle beoordelingen in een Excel samenvoegen en daar een gemiddelde van berekenen zodat je 

uiteindelijk 1 punt hebt voor de permanente evaluatie of je kan de evaluatie per doel apart houden. 
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5.2 Toets 
Op de toets worden zowel procedurele (LPD 3, 5, 21) als conceptuele (LPD 33, 35, 55.1, 77, 45, 62.2) doelen 

geëvalueerd. De toets vindt u op de volgende pagina’s. 

5.2.1 De snelheid van de fiets  

Vraag 1a: De kans is groot dat de leerlingen op de plaats waar je ‘/’ verwacht, een ‘0’ krijgt. Breng daarom 

tijdens de les al de aandacht naar het streepje. Delen door nul kan namelijk niet.  

5.2.2 De elektrische fiets  

Vraag 2a: Het zou kunnen dat leerlingen andere woorden geven die ook beginnen met een ‘P’. Zolang de 

inhoud nog klopt kan je het antwoord goedkeuren.  

Voorbeeld:  

People: Personen 

Planet: Planeet 

Profit: Paying  

 

Vraag 2b: Als leerlingen voor schakelaar en zoemer een ander woord gebruiken, kan u het antwoord 

goedkeuren als je merkt dat ze het juiste onderdeel bedoelen. 

5.2.3 De fietser 

Vraag 1a: Benadruk dat ze het meest juiste antwoord moeten aanduiden. Er is dus maar één antwoord 

goed. De laatste optie gebeurt inderdaad ook in het lichaam, maar is niet de functie van ademhaling.  

Wanneer ze toch beide antwoorden hebben aangekruist, kan je een half punt geven. 

Vraag 1c: Het is voldoende als de leerlingen ‘energie’ schrijven.  

 

5.2.4 Binnen thema fiets werkten we vooral binnen de vakken ‘biologie’, ‘fysica’, ‘chemie’ en 

‘techniek’.  

Vraag 4b: Geef geen punten voor pijlen zonder uitleg als dit een pijl is die niet besproken werd in de les. Dat 

is namelijk een teken dat de leerling het niet weet, of heeft gegokt. Wanneer de leerling een pijl van in de 

les getekend heeft, maar er geen uitleg bij schrijft, kan je hier een half punt voor geven.  

5.2.5 Bonusvraag 

Deze vraag hebben we toegevoegd voor leerlingen die tijd over hebben aan het eind van de toets en willen 

bewijzen dat ze het écht goed begrepen hebben. Als een leerling door de bonusvraag meer dan het 

maximum op de toets haalt, kan je zelf met de vakgroep beslissen hoe je daar mee omgaat. We raden aan 

om dit als extra toetsje in te geven op smartschool. 
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1. De snelheid van de fiets.                      (__/5,5) 

a) Vul de tabel verder aan          (__/3) 

x (in m) 0 4 
 

10 

t (in s) 0 2 3,5 
 

x/t (in m/s) 
    

 

b) Maak een grafiek met de gegevens uit de tabel.      (__/1) 

 
 

c) Welk verband stel je vast? Vul de tekst aan.   (__/1,5) 

We spreken van een _____________________ verband tussen afstand en tijd 

omdat hun verhouding ________________ is.  

We weten nu dat de snelheid ___ m/s bedraagt. 

 

2. De elektrische fiets                     (__/5,5) 
a) Vul de drie P’s in.         (__/1,5) 

De fiets is goed voor de gezondheid: _____________________________ 

Gebruik van groene energie: ___________________________________ 

Zonne-energie is gratis: _______________________________________ 
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b) Maak de programmacode voor het vraagstuk af door      (__/4) 

de ontbrekende woorden in te vullen. 

Vraagstuk: Jan wil een nieuwe bel plaatsen met een Arduino. Wanneer iemand 

op de bel drukt, gaat de zoemer af. 

 

 
3. De fietser.                    (__/4) 

a) Wat is de functie van ademhaling? Kruis aan.           (__/1) 

 Opname van koolstofdioxide en afgifte van zuurstofgas. 

 Opname van zuurstofgas en afgifte van koolstofdioxide. 

 Opname van waterdamp en afgifte van koolstofdioxide. 

 Opname van zuurstofgas en afgifte van waterdamp. 

 

b) Noteer letter N voor de stoffen die nodig zijn bij          (__/2,5) 

celademhaling en letter V voor de stoffen die vrijkomen na 

celademhaling.  

N = nodig V = komt vrij 

 
Energie in voedingsstoffen 

 
Energie in het lichaam 

 
Waterdamp 

 
Zuurstofgas 

 
Koolstofdioxide 
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c) Wat is de functie van celademhaling?                    (__/0,5) 

Met andere woorden: wat levert celademhaling de mens op? 

 
___________________________________________________________ 

 
 

4. Binnen thema fiets werkten we vooral binnen de              (__/6) 
vakken ‘biologie’, ‘fysica’, ‘chemie’ en ‘techniek’.   

a) Schrijf de schuin gedrukte woorden bij het juiste           (__/4) 

vak en verbind ze met een lijn. ‘Verschil in- en uitgeademde 

lucht’ is al gedaan als voorbeeld. 

batterij - snelheid - verbranding - recht evenredig - celademhaling - 
programmeren - vitale capaciteit 

 

Kleur deze woorden nu in dezelfde kleur als het vak waar het bij 

hoort. 

Biologie = rood; Fysica = groen; Chemie = blauw; Techniek = geel 

 

b) Teken 2 pijlen van een van de begrippen naar      (__/2) 

een vak of woord uit een ander vak en noteer bij de pijl wat de 

link is tussen die twee. Er zijn veel meer dan 2 oplossingen 

mogelijk. Je mag zelf ook woorden toevoegen. 

 

Fysica      Techniek 
 
 
 

 
 
 

Chemie      Biologie 
        | 

Verschil in- en uitgeademde 
lucht 
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5. BONUSVRAAG: Bij deze vraag verdien je maximaal 3 bonuspunten op 

het totaal van deze toets. Als je hem niet/fout invult, verlies je geen punten 

op het totaal. 
 

La Route Napoléon is een toeristische route in het 
zuiden van Frankrijk. Ze werd in 1932 geopend 

en volgt het historische traject dat Napoleon 
Bonaparte afgelegd heeft toen hij terugkeerde uit 

ballingschap van het eiland Elba. 
   

Stel dat we met een constante snelheid deze 
route volgen, op welke manier zouden we 

dan die snelheid kunnen berekenen? Je mag 
zelf kiezen vanuit welk punt je vertrekt en 

in welk punt je eindigt. 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ZELFEVALUATIE 

Volgens mij scoor ik ___ /  Ik studeerde hiervoor ___ minuten 

Ik studeerde … 

 □ mondeling   □ schriftelijk  

Ik maakte de oefeningen opnieuw. 

 □ Ja  □ ja, sommige  □ nee 

Ik studeerde op voorhand 

 □ ja □ nee 

Ik maakte extra oefeningen. 

 □ Ja  □ ja, sommige  □ nee 

AANDACHTSPUNTEN 

□ Studeer de theorie opnieuw. 

□ Maak je oefeningen opnieuw. 

□ Lees de opgave altijd grondig door. 

□ Lees je antwoorden grondig na. 

□ Gebruik doelstellingen om te studeren. 

□ Werk netjes. 

□ Let op spelling. 

□ Werk actiever mee in de klas 
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6 Slot 

We willen u graag bedanken voor het lezen van deze bundel. 

 

Enerzijds hopen we dat deze bundel u voldoende informatie geboden heeft om met veel zin en vertrouwen 

te beginnen aan een interdisciplinaire lessenreeks over het thema fiets. Anderzijds hopen we dat we u 

hebben kunnen inspireren om een interdisciplinaire aanpak in uw lessen te integreren en dat u de 

leerlingen steeds meer onderzoekend en ontwerpend laat leren. 

 

Vergeet zeker niet onze tips, of laat uw eigen creativiteit de vrije loop om ons lessenpakket eventueel uit te 

breiden met extra lesinhouden om er een nog boeiender geheel van te maken. We raden daarbij zeker aan 

om in dialoog te treden met uw collega’s van hetzelfde vak, maar zeker ook collega’s die andere vakken 

geven dan uzelf. Uw collega’s hebben ongetwijfeld een andere en verrijkende blik. Zo dringt de 

interdisciplinariteit nog verder door, niet enkel in uw lessen maar ook in de manier waarop u les geeft. 

Samen sta je sterker. 

 

Tot slot willen we alle docenten bedanken die ons begeleid hebben bij het ontwikkelen van het materiaal 

rond thema fiets. 


