
Onderzoeksfiche

Hoe kun je een gewicht van 1kg het best omhoog tillen door 
ENKEL gebruik te maken van jouw pink? Dit gaan we onderzoeken!
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Hypothese - Wat denk je?

Hefboom

HOE KUNNEN WE DIT DOEN? WAT HEBBEN WE HIER VOOR NODIG? 

Nu we de gereedschappen en materialen hebben besproken, gaan we aan de slag met het onderzoek! Wat denk je? Hoe gaan we dit onderzoek kunnen uitvoeren?

Wat met de veiligheid? Waar moeten we aandacht voor hebben tijdens het uitvoeren van dit onderzoek?



“Het noteren van de waarnemingen”

Klopt dit met jouw hypothese?

Noteer de waarnemingen op jouw onderzoeksfiche.

Nu we de gereedschappen en materialen hebben besproken, gaan we aan de slag met het onderzoek! Wat denk je? Hoe gaan we dit onderzoek kunnen uitvoeren?

Wat met de veiligheid? Waar moeten we aandacht voor hebben tijdens het uitvoeren van dit onderzoek?

(plak hier foto’s van jouw onderzoek)

Vul onderstaand besluit aan met volgende begrippen: HEFBOOM - DRAAIPUNT - KRACHTPUNT - LASTPUNT 
Vul deze ook aan op de tekening!

Met een                            breng je krachten over. Daar waar jij kracht uitoefent zit het

Het                           zit daar waar de hefboom de kracht uitoefent. Bijvoorbeeld bij een kruiwagen zit het krachtpunt

bij de handvaten, het draaipunt zit in de as van het wiel en het                          zit onder de bak van de kruiwagen. 

Hoe vond je dit onderzoek?



Onderzoeksfiche - Hefboom
Voer volgend onderzoek nauwkeurig uit en noteer jouw bevindingen;

WAT DENK JE?

GEWICHT: LUKT HET WEL OF NIET?

gram
1

Hoe vond je dit onderzoek?

DRAAIPUNT = 10CM

WAT DENK JE?

GEWICHT: LUKT HET WEL OF NIET?

gram
2

DRAAIPUNT = 15CM

WAT DENK JE?

GEWICHT: LUKT HET WEL OF NIET?

Het lukt me WEL/NIET om het 
gewicht van 1 kg op te tillen met mijn pink

gram
3

DRAAIPUNT = 20CM

WAT DENK JE?

GEWICHT: LUKT HET WEL OF NIET?

gram
4

DRAAIPUNT = 25CM

Het lukt me WEL/NIET om het 
gewicht van 1 kg op te tillen met mijn pink

Het lukt me WEL/NIET om het 
gewicht van 1 kg op te tillen met mijn pink

Het lukt me WEL/NIET om het 
gewicht van 1 kg op te tillen met mijn pink

WAT HEBBEN WE 
ALLEMAAL NODIG VOOR 
ONS ONDERZOEK?


