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Bewegingen | havo 

Benodigdheden 

Voor dit experiment heb je nodig:  

• traject van 60 m 

• fiets 

• 12 stopwatches 

Experiment 4c 
 

EXPERIMENT: EEN EIGEN BEWEGING   

 

In dit experiment maak je een s,t-diagram van enkele bewegingen.

 

Onderzoeksvraag 

Hoe herken je een beweging aan de vorm van het s,t-diagram

 

Hypothese 

Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn.

 

Meetopstelling 

a Op straat wordt een traject uitgezet van 60 m, met een streep

Bij elke streep staan twee personen met een stopwatch.

 

 

Uitvoering 

b Vijf personen leggen het traject af, steeds op een andere manier (zie 

van figuur 2).  

c Alle tijdwaarnemers starten op dat moment hun stopwatch

iedereen dat op hetzelfde moment doet!) 

d Meet bij elke streep de tijd. Bereken het gemiddelde en noteer het resultaat 

in de tabel. 
  

 

 Figuur 1 

diagram van enkele bewegingen. 

diagram? 

Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn. 

een streep bij elke 10 m. 

personen met een stopwatch. 

 

Vijf personen leggen het traject af, steeds op een andere manier (zie de tabel 

Alle tijdwaarnemers starten op dat moment hun stopwatch. (Let op dat 

Meet bij elke streep de tijd. Bereken het gemiddelde en noteer het resultaat 



 

 

 

 

Verwerking 

e Maak een s,t -diagram van de bewegingen van A en B in één diagram. 

f Hoe kun je aan deze grafieken zien dat de snelheid constant is? 

g Hoe kun je bij deze grafieken de snelheid meten? 

 

 

 

h Maak een s,t -diagram van de bewegingen van C, D en E in één (ander) 

diagram. 

i Hoe kun je aan de grafiek zien wanneer de snelheid het grootst is? 

j Hoe kun je aan de grafiek zien welke beweging versnelt en welke vertraagt? 

  10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 

A  Wandelen 

meting 1 

meting 2 

      

gemiddeld       

B  Sprinten 

meting 1 

meting 2 

      

gemiddeld       

C  Optrekkende fiets 

meting 1 

meting 2 

      

gemiddeld       

D  Optrekkende fiets met 

    iemand achterop 

meting 1 

meting 2 

      

gemiddeld       

E  Uitrollende fiets 

meting 1 

meting 2 

      

gemiddeld       
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Conclusie 

k Wat is volgens jou het antwoord op de vraag: ‘Hoe herken je een beweging 

aan de vorm van het s,t-diagram?’.  

 

 Figuur 4 


