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4 KRACHTWERKING 
 

Leerplan: GO! 2010/004  

Leerplandoelstellingen:  

 in concrete voorbeelden verschillende soorten krachten 

benoemen.  

 de elementen van een kracht beschrijven in een concrete 

situatie.  

 het begrip snelheid omschrijven.  

 met een voorbeeld illustreren dat een kracht de vorm en/of 
de snelheid van een voorwerp kan veranderen.  

 

Leerplan: OVSG O/2/2010/008 

 

 In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat een kracht de 

vorm of de snelheid van een voorwerp kan veranderen. 

 In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat verschillende 

soorten krachten kunnen voorkomen tussen voorwerpen. 

 Elementen van een kracht kunnen beschrijven. 

 De grootte van een kracht kunnen meten met een 

dynamometer. 
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IDEEËN 

Rond krachtwerking heersen er hardnekkige misconcepties, die dikwijls het hele leven blijven hangen en verder leren sterk kunnen hinderen. 
Door als leerkracht je daarvan bewust te zijn en er expliciet op in te spelen, kan je bij leerlingen de noodzakelijke “shift” teweegbrengen naar 
een correct beeld rond krachtwerking. We zetten de meest prominente misconcepties op een rijtje: 

 Beweging vereist kracht. Versnellen, vertragen of afbuigen vereist kracht, maar in beweging blijven (met constante snelheid en in 
rechte lijn) vereist dit niet.  

 Hoe groter de snelheid, hoe groter de inwerkende kracht. Deze misconceptie vindt zijn oorsprong in de alomtegenwoordige 
aanwezigheid van luchtweerstand. De grootte van de luchtweerstand neemt toe met toenemende snelheid, waardoor je steeds harder 
moet trappen op je fiets naarmate je sneller gaat, of meer brandstof verbruikt met de auto naarmate je snelheid toeneemt. 

 Als er geen beweging is, werkt er ook geen kracht in. Het is lastig om in te zien dat ook in statische situaties krachten kunnen 
inwerken. Dit is niet altijd zichtbaar, maar ze zijn er wel. Een boek duwt tegen de tafel waarop het ligt, de grond duwt tegen je voeten 
als je rechtstaat.  

 Bewegende objecten komen tot stilstand als er geen kracht meer op inwerkt. Een misconceptie die eveneens terug te voeren is op 
luchtweerstand. De luchtweerstand is zo alomtegenwoordig dat leerlingen deze niet (h)erkennen als de lucht die duwt tegen 
voorwerpen, waardoor deze vertragen.  

 Zwaartekracht stopt buiten de atmosfeer. Dit beeld wordt versterkt door rondzwevende astronauten in het ISS: in de ruimte val je niet 
naar beneden, dus er is geen zwaartekracht. Astronauten vallen echter wél, net als het ISS, maar altijd naast de Aarde. Daardoor 
lijken ze te zweven, maar eigenlijk zijn ze in continue vrije val.  

 Krachten worden gezien als zelfstandige fysische entiteiten, niet als een interactie tussen twee objecten. Dit is een misconceptie die 
gevoed wordt door leerboeken en leerkrachten die spreken over “de” zwaartekracht, “de” veerkracht, …  

 Krachten kunnen alleen uitgeoefend worden door levende wezens of machines. Dit hangt samen met de misconceptie “als er geen 
beweging is, werkt er ook geen kracht in”. Krachten kunnen dan enkel uitgeoefend worden door objecten met actief bewegende 
delen, zoals machines en levende wezens. Dit klopt natuurlijk niet, zelfs een volledig onbeweeglijke tafel oefent nog altijd een kracht 
uit op het  boek dat erop ligt.  

KERNIDEEËN 

 

DE BEWEGING VAN EEN VOORWERP WORDT GEWIJZIGD DOOR ER AAN TE TREKKEN OF TEGEN TE DUWEN 

Dit kernidee is een centraal gegeven in de fysica, vervat in de drie wetten van Newton. Deze wetten worden expliciet aangebracht in 2e en 3e 
graad, maar uitgebreid onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat jongeren vele conceptuele moeilijkheden hiermee ondervinden. De 
voornaamste hindernissen die een goed begrip van krachtwerking in de weg staan zijn: 
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 Een onduidelijke definitie van kracht,  

 hardnekkige misconcepties rond de gevolgen van een inwerkende kracht  

 het contra-intuïtief gegeven dat voorwerpen blijven bewegen als er geen kracht inwerkt  
In de eerste graad wordt krachtwerking geïntroduceerd, maar nog geen grondige kadering gegeven. Gezien het belang van het 
krachtconcept in de 2e en 3e graad, is het noodzakelijk om in de eerste graad al een stevig 
conceptueel inzicht te geven, zonder formeel en wiskundig kader.  Dit is verre van evident, omdat 
een te grote vereenvoudiging misconcepties eerder kan versterken en verder leren sterk kan 
hinderen.  

In het kernidee zijn twee concepten vervat: enerzijds gaat het over “wijzigen van beweging” en 
anderzijds gaat het over “interactie tussen objecten”.  

We bekijken eerst de “interactie met een ander object”. De interactie tussen twee objecten die een 
wijziging van beweging tot gevolg heeft, is per definitie een kracht. Denk aan de veel gelezen definitie “een kracht is een oorzaak van 
vervorming of wijziging van bewegingstoestand”.  

Een dergelijke definitie is vrij abstract voor leerlingen van de eerste graad. Een definitie van kracht die veel meer aanleunt bij hun intuïtief 
idee van “kracht”, en wel degelijk “wetenschappelijk correct”, is een kracht definiëren als “trekken of duwen” (a push or a pull).  

Een dergelijke op het eerste zicht zéér eenvoudige definitie van kracht heeft vele voordelen: 

 Er is een sterke link naar de intuïtieve ideeën van leerlingen rond kracht.  

 Het is direct duidelijk dat het gaat om een interactie: er is altijd iets of iemand die duwt of trekt, en iets of iemand waar tegen geduwd 
of aan getrokken wordt. Nadruk op het interactie-aspect kan gegeven worden door steeds te benadrukken dat er door iets/iemand 
getrokken/geduwd wordt aan/tegen iets/iemand, en dat er bij het uitoefenen van een kracht steeds twee objecten betrokken zijn.  

 De aspecten van een kracht (aangrijpingspunt, richting, zin, grootte) komen vrij gemakkelijk naar voor: waar je op het voorwerp juist 
duwt of trekt is het aangrijpingspunt, naar waar je duwt of trekt geeft de richting/zin aan, en hoe hard je trekt of duwt de grootte.  

 

Essentieel in het kunnen benoemen en herkennen van krachten is kunnen aangeven door wie of wat er juist getrokken of geduwd wordt. Een 
kracht is geen object of entiteit op zich. Voorwerpen vallen naar de grond omdat de aarde aan die voorwerpen trekt. Een ijzeren spijker 
beweegt naar een magneet toe omdat de magneet aan die spijker trekt. Een propje afgeschoten door een elastiek komt in beweging 
omdat de elastiek duwt tegen het propje. Het is aan te raden om pas over te gaan tot het benoemen van krachten als het 100% duidelijk is 
dat een kracht een interactie is tussen twee objecten: 

 De kracht die de Aarde uitoefent waardoor voorwerpen naar de grond vallen is de zwaartekracht. 

 De kracht uitgeoefend door een magneet is een magnetische kracht.  
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 De kracht uitgeoefend door voorwerpen die vervormd worden en terug naar hun oorspronkelijke vorm willen terugkeren (zoals het 
elastiekje) is een elastische kracht of veerkracht.  

 … 
Het is misschien niet slecht om even stil te staan bij de leerplandoelstellingen rond dit aspect. Het 
leerplan van het GO! vermeldt “In concrete voorbeelden verschillende soorten krachten 
benoemen.”, het leerplan van OVSG vermeldt “In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat 
verschillende soorten krachten kunnen voorkomen tussen voorwerpen.” Vooral deze laatste 
formulering is voor foutieve interpretatie vatbaar. De didactische tips geven weinig soelaas en 
vemelden “Krachten uit het dagelijks leven: zwaartekracht, spierkracht, veerkracht, magnetische 
krachten, wrijvingskracht.” Dit geeft de impressie dat krachten op zichzelf staande entiteiten zijn, 
en dat “zwaartekracht” iets is dat tussen twee massa’s “voorkomt” zoals slakken en regenwormen 
voorkomen tussen de planten in de moestuin. Krachten laten zich niet classificeren als organismen, en het classificeren van “soorten” 
krachten brengt weinig inzicht.   

Om te voldoen aan de leerplandoelstellingen en dus effectief krachten te “benoemen”, kan je je baseren op wie of wat de kracht 
uitoefent, dus op datgene dat trekt of duwt. Is het de Aarde die trekt aan voorwerpen, dan is dat de “zwaartekracht”. Een veer die trekt of 
duwt aan een object, oefent een “elastische kracht” of “veerkracht” uit. Een magneet die trekt aan een spijker is dan “magnetische kracht”.    

Eens de “interactie tussen twee objecten” duidelijk is, komt het tweede aspect van dit kernidee aan bod, dat je door een dergelijke interactie 
de beweging van een voorwerp kan wijzigen. Waar komt het in essentie op neer?  

Als je duwt tegen of trekt aan een voorwerp, dan zal dat versnellen, vertragen of afbuigen.  

Dit kan aangetoond worden met eenvoudige demonstraties:  

 Een bal die stil ligt, zal maar in beweging komen door ertegen te duwen. 

 Een poppetje in een speelgoedauto zal blijven bewegen als het autootje plots stopt, tot er tegen geduwd wordt door een obstakel of 
aan getrokken wordt door de “veiligheidsgordel” waarmee het is vastgemaakt.   

 Een knikker kan je in een spiraal laten bewegen doordat ertegen geduwd wordt door een rubberen band. Zo gauw de band stopt met 
duwen, blijft de knikker rechtdoor gaan.  

Hierbij geef je best toch de nodige aandacht aan een aantal preconcepties die bij veel leerlingen heersen: 

 Het idee dat een voorwerp vanzelf stilvalt tenzij je eraan trekt of tegen duwt is een hardnekkige misconceptie. Het is goed om al in de 
eerste graad hieraan de nodige aandacht te geven, en duidelijk te maken dat een voorwerp stilvalt, juist omdat er iets aan trekt of 
tegen duwt. De lucht duwt ertegen, door wrijving duwt het oppervlak waarover het beweegt ertegen, … 

 Leerlingen halen ook “snelheid” en “versnellen” door elkaar. Het idee dat “Wil je een voorwerp snel laten bewegen, dan moet je er 
hard tegen duwen of aan trekken” is sterk geworteld in dagdagelijkse ervaringen, vooral door het feit dat luchtweerstand toeneemt 
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met grotere snelheid (en je dus bv. harder zal moeten trappen naarmate je sneller fietst). Dit vervangen door “Wil je de snelheid van 
het voorwerp wijzigen op korte tijd, dan moet je er hard tegen duwen of aan trekken” is allesbehalve evident.  

 

Een bijkomend probleem is dat het niet altijd even duidelijk is wie of wat trekt of duwt. Wie of wat duwt er tegen een auto zodat deze 
versnelt? In eerste instantie zou men “de motor” kunnen zeggen, maar de motor is een deel van de auto en een object kan niet tegen zichzelf 
duwen. Dat de auto wordt geduwd door het wegdek kan je wel aanbrengen door te vragen naar wat er gebeurt als de auto op zeer glad ijs 
staat, hoe het komt dat een auto kan komen vast te zitten in de modder, … Daarmee vestig je aandacht op het belang van een goede “grip” 
op de ondergrond, wat wil zeggen dat de grond moet kunnen duwen tegen de auto.  

Idem met de vraag wie of wat er duwt tegen iemand die wandelt, of iemand die springt? Als je een meter omhoog springt, wie duwt er dan 
tegen jou? Jij duwt tegen de grond, en toch kom jij in beweging??? Hier bots je in de eerste graad op de moeilijkheid dat je, om dit te 
begrijpen, de derde wet van Newton nodig hebt. En die staat niet in de leerplannen…. 

Je kan dit echter wel al aangeven dat je niet kan duwen zonder zelf geduwd te worden, of niet kan trekken zonder zelf getrokken te 
worden. Een eenvoudige demonstratie met twee leerlingen op skateboards zoals hieronder kan dit zeer duidelijk illustreren: 

 

 

En wat met “kracht als oorzaak van vervorming”? 

Bij een slag tegen een tennisbal duwt het tennisracket tegen de tennisbal, waardoor hij van richting verandert en versnelt. 
Daarbij treedt ook een vervorming op.  

Ook een golfbal, die op het eerste zicht toch vrij hard is, die geraakt wordt door een club (de club duwt tegen de bal) en 
daarbij aanzienlijk aan snelheid wint, ondergaat een vervorming, zoals onderstaande foto’s aantonen. 
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Maar één enkele inwerkende kracht (als er maar langs één kant geduwd of getrokken wordt) kan nooit een 
oorzaak zijn van een vervorming alléén! Als een voorwerp vervormd wordt zonder te versnellen/vertragen/af te 
buigen, kan dit alleen kan als er minstens twéé krachten inwerken. Als je naar beneden duwt op een spons die op 
tafel ligt vervormt de spons, maar vergeet niet dat ook de tafel naar boven duwt. Op onderstaande figuur trekken 
de gewichtjes aan de veer, maar ook de staaf waaraan de veertjes zijn opgehangen trekt aan de veer!  

 

 

 

PERSPECTIEVEN 

 

SYSTEEM 

Aflijnen van het te bestuderen systeem is niet altijd evident in kader van krachtwerking. Je hebt twee objecten die op elkaar een invloed 
uitoefenen, maar als systeem bekijk je dikwijls maar één van de twee objecten. De invloed van het tweede object buiten het systeem wordt 
herleid naar “de kracht inwerkend op het systeem”. Door dit te snel te abstraheren, wordt dikwijls vergeten dat er een tweede object 
betrokken is en wordt een kracht gezien als “iets dat er is”, een aparte entiteit.  

Bij de lesopbouw kan je in eerste instantie altijd duidelijk de twee betrokken objecten expliciet te vermelden. De persoon wordt aangetrokken 
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door de Aarde, met de Aarde duidelijk in beeld. Pas daarna (en geleidelijk) het object waarop de kracht wordt uitgeoefend isoleren en het 
trekken of duwen abstraheren tot “invloed van buitenaf”, zoals in tweede afbeelding.  

  

Het feit dat in verschillende gevallen er geen rechtstreeks contact is tussen de betrokken objecten (de Aarde trekt aan voorwerpen, ook al 
staan ze niet aan het oppervlak van de Aarde, een magneet trekt aan een spijker, …) maakt het moeilijk om de externe invloed te herkennen 
als deze niet expliciet is aangegeven.  

 

MODEL 

In een eerste graad is het niet opportuun om al het begrip “vector” aan te brengen, maar er kan wel al gedacht worden in die richting als we 
een model willen opstellen om het “trekken” en “duwen” te visualiseren. Zoals reeds hierboven aangehaald, is het belangrijk te weten wààr 
juist aan het voorwerp getrokken of geduwd wordt, nààr waar getrokken of geduwd wordt en hoe hard er getrokken of geduwd wordt, om te 
kunnen voorspellen of het voorwerp zal versnellen, vertragen of afbuigen, en hoe het eventueel zal vervormen. De meest evidente manier om 
dat voor te stellen is door een pijl (noem het gewoon geen vector…).  

 Een pijl begint ergens (waar er tegen het voorwerp geduwd of getrokken wordt),  

 Een pijl wijst ergens naartoe (naar waar er geduwd of getrokken wordt). We gaan hier nog niet in op het verschil tussen richting en 
zin…  
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 En een pijl heeft een zekere lengte (hoe langer, hoe harder er geduwd of getrokken wordt).  
Aan de hand van dit pijlenmodel, kan er dan geredeneerd worden (zie hieronder, bij vaardigheden).  

Een moeilijkheid bij het opstellen van dit model is de neiging om de pijl te tekenen vanuit het standpunt van hetgeen duwt of trekt (figuur 
links), en niet vanuit waartegen geduwd of aan getrokken wordt (figuur rechts).  

 

OORZAKEN  

Het meest voor de hand liggende perspectief in dit thema is “oorzaken”: hoe kan je een voorwerp van rust naar beweging brengen (door er 
aan te trekken of tegen te duwen), hoe kan je een voorwerp van beweging tot stilstand brengen (door te trekken of te duwen), hoe kan je een 
voorwerp versnellen, vertragen, afbuigen, allemaal door trekken en duwen. Er is een duidelijk patroon zichtbaar als we zoeken naar de 
oorzaken van het fenomeen “wijzigen van beweging”.  

Vanuit dit perspectief kunnen nog een heleboel andere vragen gesteld worden:  

 Is er een verband tussen hoe groot de wijziging van beweging is, en hoe hard er geduwd of getrokken wordt? Spelen daar nog 
factoren mee?  

 Kan je met een kleine kracht toch een grote verandering teweeg brengen?  

 Heeft een grote kracht altijd een grote verandering in beweging tot gevolg?   

 Kan er tegen een voorwerp geduwd worden en de bewegingstoestand toch stabiel blijven?  
Vanuit deze vragen kan verder gebouwd worden naar bv: 

 Het feit dat een grote kracht niet noodzakelijk een groot effect heeft, en dat de massa van het voorwerp waarop de kracht wordt 
uitgeoefend daar een cruciale rol in speelt.  

 Dat een kleine kracht wel degelijk een grote wijziging kan teweeg brengen, als ze maar lang genoeg inwerkt.  
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 De evenwichtsvoorwaarde: als je even hard duwt vanuit tegengestelde zin, dan verandert er niks.  

Vaardigheden 

VRAGEN STELLEN 

Door inzicht in het kernidee “Wijziging van beweging vereist interactie met een ander object” leren leerlingen vragen herformuleren. In plaats 
van te vragen “wat houdt het voorwerp in beweging”, is de vraag “wat trekt of duwt eraan zodat het uiteindelijk stilvalt” veel meer opportuun, 
en leidt dit tot veel meer inzicht.  

MODELLEN GEBRUIKEN EN ONTWIKKELEN 

De “pijl”-voorstelling van een kracht is een eerste opstap naar het vectormodel. In de bovenstaande paragraaf hebben we al een aantal 
mogelijke problemen aangehaald waarmee leerlingen kunnen kampen bij het modelleren van krachten.  

VERKLARINGEN GEVEN EN OPLOSSINGEN BEDENKEN 

Het eenvoudige model om het uitoefenen van een kracht te visualiseren (een pijl, zie hierboven) maakt het gemakkelijk om er vrij complexe 
redeneringen mee aan te gaan. Laat leerlingen aan de hand van dit model nadenken over vragen als “hoe komt het dat je steeds harder 
moet trappen om met de fiets steeds grotere snelheden te halen?”, “hoe komt een auto in beweging”, “hoe stijgt een helikopter eigenlijk op? “, 
“hoe komt het dat een zware kast niet in beweging komt, ook al duw jij ertegen?” 

Door aan te geven met het “pijl”-model wie of wat er tegen het object duwt, kan er duidelijk inzicht verworven worden in wat er aan de basis 
ligt van bovenvermelde fenomenen.  

 

 

 

  


