
Mobiliteit en beweging
Inleiding mobiliteit en beweging
1. Wat verstaan we onder mobiliteit?

Mobiliteit wordt uitgedrukt in het aantal verplaatsingen die worden gedaan tijdens een 

bepaald tijdseenheid. Deze verplaatsingen kunnen worden ingedeeld met behulp van 

verschillende criteria. Verplaatsingen kunnen variëren in reistijd, afstand, de gebruikte 

vervoerswijze(n)en het motief (woon-werk, recreatief, boodschappen doen, iemand 

ophalen...).

2. Welke soorten mobiliteit zijn er?

Duurzame mobiliteit is mobiliteit die aandacht heeft voor begrippen als 

bereikbaarheid, billijkheid, economisch welzijn, gezondheid en veiligheid, efficiënt 

gebruik van ruimte en natuurlijke hulpmiddelen.

Automobiliteit is het aantal verplaatsingen en/of het aantal autokilometers dat 

jaarlijks wordt gereden.

Sociale mobiliteit is de mogelijkheid om te stijgen (of te dalen) op de 

maatschappelijke ladder.

3. Wat is beweging?

Een beweging is een verandering van positie in de tijd. Om in beweging te komen 

moet er een kracht uitgeoefend worden. Hierdoor krijgt het lichaam een versnelling. 

Om terug tot stilstand te komen (= remmen) moet er opnieuw een kracht uitgeoefend 

worden.

Om de bewegingstoestand van een lichaam te veranderen moet er dus een kracht 

inwerken op dat lichaam.
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Onderzoek van bewegingen
Proef 1:

We laten een ‘wagentje’ over een horizontaal opgestelde rail rollen, vooruit getrokken 

door een gewichtje.

Met de computer registreren we de beweging. Het resultaat wordt onmiddellijk 

zichtbaar in een bewegingsgrafiek.

- Wat is de vorm van de curve?

- Welke functie volgt het best deze beweging (lineair, tweedegraads, ...)?

- Wat gebeurt er met de snelheid tijdens deze beweging?

- Hoe kunnen we de snelheid uit de grafiek afleiden?
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Proef 2:

We herhalen het experiment en verzwaren de aandrijfmassa.

- Wat heeft dit als gevolg voor de vorm van de grafiek?

- Hoe kunnen we dit verklaren?

We noemen deze bewegingen eenparig veranderlijke (rechtlijnige) beweging.

Zoek op wat hiermee bedoeld wordt.

Op de website van Walter Fendt: 

http://www.walter-fendt.de/ph14nl/acceleration_nl.htm

kunnen we deze experimenten nabootsen en kan ook de wrijvingsfactor onderzocht 

worden.

- wat is wrijving?

- Welke invloed heeft de wrijving op de beweging van het wagentje?

Op welke manier kan de wrijving in experiment 1 en 2 verhoogd worden?
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Principe van actie en reactie
Beoordeel eerst volgende hypotheses. Onderzoek ze daarna in de praktijk en trek 

daaruit conclusies: waren de hypothesen geldig of moet je ze verwerpen? Zoek ook 

telkens een verklaring!

- Twee even zware leerlingen A en B, staan op wieltjes. Ze houden een lang touw 

tussen hen in. Voorspel wat er zal gebeuren in de volgende situaties:

o Leerling A trekt zachtjes aan het touw en haalt het in. (Tip, om de vraag 

correct te beantwoorden vooraleer je de proef op de som neemt moet je 

nadenken over de verschillende krachten die inwerken op de leerlingen)

o Leerling A en B trekken gelijktijdig.

- Zelfde situatie als hierboven maar leerling A is zwaarden dan leerling B. Wat 

gebeurt dan als

o Leerling A zachtjes aan het touw trek ten het inhaalt.

o Leerling A en B gelijktijdig trekken?

Wat betekent het “principe van actie en reactie”?

Een katapult werkt eveneens volgens dit principe, leg uit!
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