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Inleiding 

Deze reader hoort bij de e-learning Oriëntatie op de Techniek. Deze e-learning 

behandelt enkele relevante technische onderwerpen zoals elektriciteit, energie en 

krachten en beweging. De achtergrond van deze onderwerpen zijn behandeld tijdens 

de video modules.  

Deze reader geeft aanvullende informatie over deze onderwerpen. Deze aanvullende 

informatie bestaat uit het verwijzen naar hoofdstukken van het boek Samengevat 

Nask 1 dat bij het volgen van deze e-learning wordt verstrekt. Dit boek wordt voor het 

eindexamen Natuurkunde // Scheikunde op vmbo-niveau gebruikt. Deelnemers van 

deze e-learning dienen deze informatie zelfstandig te bestuderen.  Hiernaast wordt in 

deze reader verwezen naar Youtube-filmpjes, die meer achtergrond informatie over 

het betreffende onderwerp geven. 

Deze reader bezit per onderwerp diverse opdrachten waarmee de deelnemer kan 

oefenen met de behandelde stof. De uitwerking van de opdrachten staan aan het 

einde van deze reader.  

  



1. Elektriciteit 

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 1 :  

1.1 t/m 1.2 : Algemene vaardigheden 

2.1 t/m 2.6 : Elektriciteit 

3.2             : Transformator 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/i5Sz7HdrQwY  : Stroom, spanning en lading 

https://youtu.be/5NGcV3fmeJY  : Wet van Ohm 

https://youtu.be/rZFo7c94PCQ  : serie en parallel schakeling    

https://youtu.be/KOE1yujK1RA  :  gemengde schakeling 

 

Belangrijke formules: 

U = I * R (Wet van Ohm) 

Rtot  = R1 + R2  (Weerstanden in serie schakeling) 

1/Rtot  = 1/R1 + 1/R2  (Weerstanden in parallel schakeling) 

 

 

Opdrachten:     

1.1 Gegeven een elektrische schakeling met een spanningsbron van 12 V en een 

weerstand van 50 Ω.  

Hoe groot is de stroomsterkte in deze schakeling ? 

De spanning wordt verlaagd naar 4,5 V. 

Hoe groot is dan de weerstand en stroomsterkte in deze schakeling ? 

De weerstand wordt vervolgens verhoogd naar 80 Ω. 

Hoe groot is dan de spanning en de weerstand ?   

 

1.2 Gegeven een elektrische schakeling met een spanningsbron van 12 V en twee 

serie geschakelde weerstanden van 10 Ω en van 20 Ω.  

Wat is de stroomsterkte door beide weerstanden ? 

Wat is de spanning over beide weerstanden ? 

 

https://youtu.be/i5Sz7HdrQwY
https://youtu.be/5NGcV3fmeJY
https://youtu.be/rZFo7c94PCQ
https://youtu.be/KOE1yujK1RA


1.3 Gegeven een elektrische schakeling met een spanningsbron van 12 V en twee 

parallel geschakelde weerstanden van 10 Ω en van 20 Ω.  

Wat is de stroomsterkte door beide weerstanden ? 

Wat is de spanning over beide weerstanden ? 

 

1.4 Gegeven de onderstaande schakeling. De spanningsbron is 4 V. De grootte van 

de weerstanden zijn : R1 is 10 Ω, R2 is 5 Ω en R3 is 20 Ω.  

Bereken de spanning en stroomsterkte over alle weerstanden.  

 

 

 

 

1.5 Een transformator bezit aan de primaire kant 200 spoelen en aan de secundaire 

kant 25 spoelen. We sluiten de primaire kant aan op het netwerk en de 

secundaire kant aan op een elektrisch apparaat. 

Welke spanning ontvangt het apparaat ? 

Wat gebruikt er met de stroomsterkte ? 

 

  



  

2. Energie 

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 1 :  

2.7 t/m 2.8 : Vermogen en energie 

4.1 t/m 4.4 : Warmte en energie, verbranden en verwarmen 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/zJqDL8p-ibA  : Vermogen en rendement 

https://youtu.be/bB8Qu4dJGvc : Energie 

https://youtu.be/RT0jYjILwkI : Wet van behoud van Energie 

https://youtu.be/-XWx3bFTYzE : Horizontale worp 

 

Belangrijke formules: 

 

P = U * I (Vermogen) 

Eelekt = P * t (Elektrische energie) 

Ekin = ½ * m * v2 (Bewegings of kinetische energie) 

Epot = m * g * h (Hoogte of potentiële energie) 

 

 

Opdrachten 

 

2.1 Welke energie omzettingen vinden er in de volgende situaties plaats: 
a. De lift hijst iemand omhoog 

b. Een waterkoker kookt water 
c. Iemand glijdt van de glijbaan naar beneden 

d. Een auto rijdt over de weg 
 
2.2 Een lamp is aangesloten op de netspanning (230 V). De weerstand van de 

lamp is 1,5 kΩ.  
Welke stroomsterkte loopt door de lamp ? 

Wat is het vermogen van deze lamp ? 
De lamp brandt gedurende twee uur. 
Wat is het energie verbruik van deze lamp ? 

De lamp verbruikt gedurende twee uur 100 kJ aan stralingsenergie (geeft licht) 
Wat is het rendement van deze lamp ? 

Wat gebeurt met de overige energie ? 
 

https://youtu.be/zJqDL8p-ibA
https://youtu.be/bB8Qu4dJGvc
https://youtu.be/RT0jYjILwkI
https://youtu.be/-XWx3bFTYzE


2.3 Een elektrische kachel heeft een vermogen van 1800 Watt en wordt op de 

netspanning aangesloten. De kachel brandt 90 minuten.  
Bereken het energieverbruik van de kachel in J (Joule) en in Kwh (Kilowattuur) 

 

2.4 Iemand gooit een bal (0,4 kg) van de kerktoren naar beneden. De hoogte van 

de kerktoren is 50 meter.  
Met welke snelheid raakt de bal de grond ?  

Wat gebeurt er met de energie ? 

 
2.5 Een auto met een massa van 1200 kg rijdt met een snelheid van 54 km/h over 

de weg. 

Wat is zijn snelheid in m/s ? 
Hoe groot is de bewegingsenergie (kinetische energie) van de auto ? 

Plotseling moet de auto remmen voor een groep schapen. 
Hoe groot is de snelheid van de auto nadat de auto is gestopt ? 
Hoe groot is dan de bewegingsenergie ? 

In welke vorm van energie is de bewegingsenergie omgezet ? 
Hoe is deze energie “uit de auto” verdwenen ? 

 

 

 

  



3. Krachten en beweging 

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 1 :  

7.1 t/m 7.5 : Krachten, beweging en veiligheid 

 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/l-HfaHygzV8 :  Krachten 

https://youtu.be/uI5WExBfkzw : Krachten optellen 

https://youtu.be/qGXcXkkdvW0 : Krachten in evenwicht 

https://youtu.be/RB9wQvPBFYw : Hefboom 

 

Belangrijke formules: 

F = m * a (Tweede wet van Newton) 

V = a * t (snelheid) 

S = ½ * a * t2 (afstand) 

S = v * t (bij constante snelheid) 

 

Opdrachten 

3.1 Een blokje van 500 gram ligt op een tafel. 

Welke krachten werken op het blokje ? 

Hoe groot is de totale kracht die op het blokje werkt ? 

 

3.2 De tafel uit opgave 3.1 wordt rechts opgetild.  

Teken de krachten die op het blokje werken. 

Wat gebeurt er met het blokje ?  

 

3.3 Een voorwerp wordt volgens de onderstaande constructie opgehangen.  

Welke krachten werken in punt A ? 

Wat geldt voor de som van krachten in punt A ?  

Teken de individuele krachten in punt A. 

https://youtu.be/l-HfaHygzV8
https://youtu.be/uI5WExBfkzw
https://youtu.be/qGXcXkkdvW0
https://youtu.be/RB9wQvPBFYw


 

3.4 Een blokje van 500 gram ligt op een glad oppervlak zonder wrijving. Een kracht 

van 2 N wordt van links op het blokje uitgeoefend.  

Wat gebeurt er met het blokje ? 

Wat is de snelheid van het blokje na 5 seconde en na 10 seconde ?  

Het oppervlak wordt vervangen waardoor de maximale wrijvingskracht 1 N 

wordt.  

Wat is de snelheid van het blokje na 10 seconde nadat het oppervlak is 

vervangen ?  

De kracht op het blokje wordt verminderd tot 0,5 N terwijl de maximale 

wrijvingskracht 1 N blijft.  

Wat gebeurt er met het blokje.   

 

3.5 Een auto rijdt met een snelheid van 72 km/h op een weg. Plotseling steekt een 

dier over. De bestuurder heeft een reactietijd van 1,2 s. Daarna gaat hij vol 

remmen. De vertraging van de auto tijdens het remmen bedraagt 7 m/s2. 

Hoe lang duurt het voordat de auto tot volledige stilstand is gekomen ? 

Welke afstand legt de auto nog af nadat de bestuurder het dier heeft gezien ? 

De auto heeft een massa van 1200 kg.  

Bereken de remkracht van de auto.  

 

  



Uitwerking van de Opdrachten 

 

1.1 Wet van Ohm toepassen : 

I = U / R = 12 / 50 = 0,24 A 

De weerstand verandert niet.  

De stroom verandert : I = U / R = 4,5 / 50 = 0,09 A 

De spanning verandert niet.  

De stroom verandert : I = U / R = 4,5 / 80 = 0,056 A 

 

1.2 De totale weerstand wordt :  

Rtot = R1 + R2 = 10 + 20 = 30 Ω 

De stroom in de schakeling is : I = U / R = 12 / 30 = 0,4 A. 

Bij een serieschakeling is de stroom door beide weerstanden gelijk.  

Dus de stroomsterkte door de weerstand R1 en R2 is 0,4 A.  

De spanning over beide weerstand is te berekenen via de Wet van Ohm. 

U1 = I * R1 = 0,4 * 10 = 4 V 

U2 = I * R2 = 0,4 * 20 = 8 V 

Bij een serieschakeling is de som van de spanningen over beide 

weerstanden gelijk aan de totale spanning.   

 

1.3 De totale weerstand wordt :  

1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 = 1/10 + 1/20 = 3/20 Ω 

Rtot  = 20/3 = 6,66 Ω 

Bij een parallelle schakeling wordt de totale weerstand dus kleiner dan 

de individuele weerstanden  

De totale stroom in de schakeling is : I = U / R = 12 / 6,66 = 1,8 A. 

Bij een parallelle schakeling is de spanning over beide weerstanden 

gelijk.  

Dus de spanning over de weerstand R1 en R2 is 12 V.  

De stroomsterkte over beide weerstand is te berekenen via de Wet van Ohm. 

I1 = U / R1 = 12 / 10 = 1,2 A 

I2 = U / R2 = 12 / 20 = 0,6 A 

Bij een parallelle schakeling is de som van de stroomsterkte door beide 

weerstanden gelijk aan de totale stroomsterkte.   

1.4 De vervangingsweerstand voor de parallelle schakeling is : 

1/Rverv = 1/R2 + 1/R3 = 1/5 + 1/20 = 5/20 Ω 

Rverv  = 20/5 = 4 Ω 

De totale weerstand in de schakeling is: 

Rtot = Rverv + R1 = 4 + 10 = 14 Ω 



De totale stroomsterkte in de schakeling is : 

I = U / Rtot = 4 / 14 = 0,285 A 

Deze stroomsterkte gaat door weerstand R1. De spanning over weerstand R1 

bedraagt : 

U1 = I * R1 = 0,285 * 10 = 2,85 V 

Vanwege de serieschakeling betekent dit dat de spanning over de andere 

weerstanden is: 

U2 = U – U1 = 4 – 2,85 = 1,15 V.  

De stroom door weerstand R2 wordt: 

I2 = U2 / R2 = 1,15 / 5 = 0,23 A 

De stroom door weerstand R3 wordt: 

I3 = U2 / R3 = 1,15 / 20 = 0,055 A  

De som van I2 en I3 is gelijk aan de totale stroomsterkte.  

 

1.5 Voor een transformator geldt: 

Up / Us = Np / Ns  

Dit betekent dat de verhouding van de spoelen gelijk is aan de verhouding van 

de spanning. De spanning van het netwerk is 230 V.  

Dus : 230 / Us = 200/25 ==> Us = 230/8 = 28,75 V. 

De afname in de spanning wordt gecompenseerd door een toename van de 

stroomsterkte.  

  



2.1 a. Bewegingsenergie wordt omgezet in hoogte energie 

b. Elektrische energie wordt omgezet in warmte 

c. Hoogte energie wordt omgezet in bewegingsenergie 

d. Chemische energie wordt omgezet in bewegingsenergie 

 

2.2 Stroomsterkte is : 

I = U / R = 230 / 1500 = 0,15 A 

Vermogen is : 

P = U * I = 230 * 0,15 = 35 W (= J/s) 

Elektrische Energie:  

Eelekt = P * t = 35 * 2 * 60 * 60 = 253 kJ  

Let op : tijd moet worden omgerekend naar seconde !!! 

Rendement : 100 / 253 * 100% = 39,5 % 

De rest van de energie gaat verloren als warmte. 

 

2.3 Vermogen is 1800 Watt is 1800 J/s. 

Energie is : 

1800 * 90 * 60 = 9720 kJ 

of  

1800 *1,5 / 1000 = 2,7 Kwh 

 

2.4 De hoogte energie is : 

Epot = m * g * h = 0,4 * 9,81 * 50 = 196,2 J 

Deze wordt omgezet in bewegingsenergie : 

Ekin = ½ * m * v2 = 196,2 J 

Oftewel : 

v2 = 196,2 / (0,5 * 0,4) = 981 m/s 

v = 31 m/s. 

De energie wordt uiteindelijk omgezet in warmte. 

 

2.5 Omrekenen snelheid : 

54 * 1000 (van km naar m) / 3600 (van uur naar seconde) = 15 m/s 

Bewegingsenergie: 

Ekin = ½ * 1200 * (15)2 = 135 J 

Bij stilstaand is de snelheid 0. De bewegingsenergie is dan ook nul.  

De energie is omgezet in wrijvingsenergie en komt vrij in de vorm van warmte. 

 

  



3.1 De zwaartekracht oefent een kracht op het blokje uit van : 

Fz = m * g = 9,81 * 0,5 = 4,9 N.  

Deze kracht wijst loodrecht naar beneden.  

De tafel oefent een kracht naar boven uit. Deze kracht is de normaal kracht en 

de grootte is gelijk aan de zwaartekracht ( 4,9 N) en wijst loodrecht naar boven.  

 

3.2   Zie onderstaande tekening. De normaalkracht (FN) compenseert niet meer 

volledig voor de zwaartekracht (Fz). Het gevolg is een resulterende kracht Fz//. 

Deze kracht zorgt ervoor dat het blokje naar beneden beweegt.  

 

 

 

3.3 De krachten zijn de zwaartekracht naar beneden en twee spankrachten in de 

ophanging naar schuin links boven en naar rechts.  

De lamp hangt stil dus de som van de krachten moet nul zijn. 

Zie onderstaande tekening. De zwaartekracht (zwarte pijl naar beneden) moet 

worden gecompenseerd door de spankracht in beide draden (zwarte pijl naar 

links boven en pijl naar rechts). De som van de krachten in zowel de x-richting 

als de y-richting moet nul zijn   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Het blokje gaat naar rechts bewegen. Volgens de tweede wet van Newton 

geldt:  

F = m * a oftewel a = F / m = 2 / 0,5 = 4 m/s2  

Dit betekent dat het blokje een versnelling ondervindt van 4 m/s2.  

De snelheid na 5 seconde is : 

v = a * t = 4 * 5 = 20 m/s   

De snelheid na 10 seconde is : 

v = a * t = 4 * 10 = 40 m/s  

De wrijvingskracht vermindert de resulterende kracht.  

De resulterende kracht wordt : 

Fres = 2 – 1 = 1 N  

De versnelling wordt: a = 1 / 0,5 = 2 m/s2.   

De snelheid na 10 seconde is : 

v = a * t = 2 * 10 = 20 m/s 

De kracht is kleiner dan de wrijvingskracht. Hierdoor zal het blokje niet 

bewegen. De wrijvingskracht kan nooit groter zijn dan de bewegingskracht !!! 

Het blokje zal nooit ten gevolge van de wrijvingskracht achterwaarts bewegen.  

 

3.5 De snelheid van de auto is 72 km/h is gelijk aan 20 m/s.  

De bestuurder reageert na 1,2 seconde en heeft dan een afstand afgelegd van 

1,2 * 20 = 24 meter.  

Tijdens het remmen moet de snelheid van 20 m/s naar 0 m/s. Dit kost: 

v = a * t oftwel t = 20 / 7 = 2,8 seconde.  



Gedurende deze periode is de gemiddelde snelheid 10 m/s. 

De auto legt dan een afstand af van 2,8 * 10 = 28 m.  

De totale tijd tot stilstand is 1,2 + 2,8 = 4,0 seconde 

De totale afgelegde weg is 24 + 28 = 52 meter 

De remkracht van de auto is massa * remversnelling : 

Frem  = 1200 * 7 = 8400 N.  

 

 

    


