Handleiding Les 1 – Balans
1. Organisatie
Lesbeschrijving
Een wip of een ouderwetse weegschaal zijn voorbeelden van een balans. Je kunt er links en rechts
voorwerpen op leggen. Of de balans in evenwicht blijft, hangt af van het gewicht van de voorwerpen
(licht of zwaar) en hun afstand tot het midden van de balans (dichtbij of veraf). In deze les
onderzoeken de leerlingen de invloed van deze factoren. Na een inleidend kringgesprek maken zij
een eenvoudige balans waarmee ze drie proefjes doen. In het nagesprek vertellen de leerlingen over
hun resultaten en wordt uitgelegd hoe gewicht en afstand van invloed zijn op de stand van een
balans. Tot slot maken de leerlingen de natoets.
Lesdoelen
De leerlingen leren:
 dat de stand van een balans wordt bepaald door het gewicht van de voorwerpen en hun afstand
tot het midden van de balans.
 dat beide factoren gecombineerd moeten worden om te bepalen of de balans in evenwicht is,
dan wel naar links of rechts kantelt.
 dat de balans kantelt naar de zijde waar het meeste gewicht zich het verst van het midden
bevindt.
Materiaal
 Plastic buisje (lengte 5 cm, Ø 1.6 cm)
 Houten latje (22 x 1.5 cm)
 Liniaal
 Potlood

 4 stuivers (of 4 muntjes van 2, 10 of 20 cent)
 Werkblad “Les 1 – Balans”
 Toets Les 1

Groepsindeling
De les heeft een klassikale inleiding en afsluiting. Het maken van de balans en het doen van de
proefjes gebeurt individueel, in tweetallen, of in kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen). De keuze is
vrij, maar moet in de hele lessenserie gelijk zijn; per les mag de samenstelling van de tweetallen of
groepjes wel verschillen. De natoets wordt door de leerlingen individueel gemaakt.
Voorbereiding
 Materialen verzamelen en klaarzetten.
 De proefjes zelf uitvoeren, zeker wanneer het houten latje een andere afmeting heeft. Pas zo
nodig het werkblad aan door de positie van B en D te veranderen.
 Werkbladen printen en/of kopiëren (1 exemplaar per leerling, tweetal, of groepje).
 Toets Les 1 klaarleggen (1 exemplaar per leerling).
Tijdschema
Lesonderdeel
Inleidend kringgesprek
Balans maken
Proefjes doen
Afsluitend nagesprek
Toets Les 1

Geschatte tijdsduur
10 minuten
15 minuten
15 minuten
20 minuten
15 minuten
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2. Lesplan
Inleiding
Houd een klassikaal gesprek over balans. Gebruik de volgende aanwijzingen als leidraad voor het
gesprek:
 Geef voorbeelden van een balans (o.a. ouderwetse weegschaal, wip, hijskraan).
 Vraag waardoor het komt dat een balans in evenwicht is. Inventariseer de antwoorden (zonder
te zeggen of die goed of fout zijn) en gebruik ze voor de introductie van de opdracht.
 Vertel de leerlingen wat de opdracht is: onderzoeken wanneer een balans in evenwicht is, en
hoe dat wordt bepaald door het gewicht van de voorwerpen en hun plaats op de balans.
 Geef een overzicht van de opzet van de les (zie: “Tijdschema”).
Kern
Deel de materialen en werkbladen uit. Laat de leerlingen eerst de balans maken; alle instructies
staan op het werkblad bij “Maken”.

Praktische tips
 Benadruk dat de leerlingen het werkblad stap-voor-stap moeten volgen.
 Geef waar nodig hulp bij het bepalen van de positie van de letters A t/m D
 Controleer de balans van elke leerling/groepje voordat met de proefjes wordt begonnen.
Als hun balans klaar is, gaan de leerlingen drie proefjes doen. Die staan beschreven op het werkblad
bij “Onderzoeken”.
Praktische tips
 Zorg ervoor dat de leerlingen de balans op een vlakke, stevige ondergrond zetten.
 Benadruk dat de leerlingen nauwkeurig moeten werken. Bij verrassende resultaten: doe het
proefje nog een keer.
 Controleer of de leerlingen na elk proefje de resultaten op het werkblad invullen.
 Geef geen inhoudelijke uitleg, maar stimuleer de leerlingen om zelf verklaringen te bedenken.
 Geef eventueel een korte pauze voordat met de afsluiting wordt begonnen.
Afsluiting
Houd een klassikaal nagesprek. Gebruik de volgende aanwijzingen als leidraad voor het gesprek:
 Vraag de leerlingen naar hun ervaringen en resultaten.
 Vat de resultaten samen en vertel zo nodig wat de goede antwoorden zijn
(zie: “Achtergrondinformatie”).
 Bespreek waardoor eventuele verschillen kunnen zijn veroorzaakt (o.a. onzorgvuldig meten van
de positie van de letters A t/m D , meetfouten).
 Vraag de leerlingen naar een verklaring voor de gevonden resultaten.
 Vat de verklaringen samen en leg uit ‘hoe het zit’ (zie: “Achtergrondinformatie”)

Deel de Toets Les 1 uit en laat de leerlingen de vragen individueel beantwoorden.
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3. Achtergrondinformatie
Toelichting
Deze informatie is bedoeld ter voorbereiding op het nagesprek. Eerst worden de uitkomsten van de
proefjes beschreven, daarna wordt uitgelegd hoe deze resultaten worden veroorzaakt door het
gewicht van de voorwerpen en hun afstand tot het midden van de balans. Deze uitleg kan gedoseerd
en in ‘leerlingtaal’ worden gebruikt tijdens het nagesprek.
De proefjes: resultaten en verklaring

Proefje 1

zwaar

licht

 Resultaat: kantelt naar rechts

Proefje 2

licht

zwaar

 Resultaat: blijft in evenwicht

Proefje 3

zwaar

zwaar

 Resultaat: kantelt naar links

Vrijwel alle leerlingen weten dat de kant met het meeste gewicht naar beneden zakt. Met deze
kennis kan de uitkomst van proefje 1 worden voorspeld. Proefje 2 laat zien dat de plaats op de
balans ook een rol speelt: de gewichten zijn gelijk aan proefje 1 terwijl de balans nu wél in evenwicht
blijft. Dit komt doordat het zware voorwerp dichterbij het midden van de balans ligt dan het lichte
voorwerp. Deze verklaring wordt bevestigd in proefje 3: het gewicht links en rechts is gelijk, maar de
balans kantelt naar links omdat het linker voorwerp verder van het midden ligt.
Dat een balans kantelt, komt door de zwaartekracht. Die wil de voorwerpen links en rechts op de
balans ‘naar beneden trekken’. Bij een zwaar voorwerp is die kracht groter dan bij een licht voorwerp. Als hun afstand tot het midden van de balans gelijk is, zakt de kant met het zwaarste voorwerp
naar beneden.
De positie van het voorwerp speelt ook een rol. Dit ken je misschien uit het zwembad. Als je op de
duikplank loopt, voel je dat die pas gaat doorveren als je bijna aan het einde bent. Het lijkt alsof de
invloed van de zwaartekracht merkbaarder wordt naarmate je afstand tot het beginpunt groter is.
Bij een balans werkt dit net zo: voorwerpen op het uiteinde van de balans ‘leggen meer gewicht in
de schaal’ dan voorwerpen die dicht bij het midden liggen.
Gewicht en afstand tot het midden bepalen samen of en naar welke kant een balans doorslaat. Om
de stand van een balans te voorspellen (of verklaren) moeten beide factoren in samenhang worden
bekeken. Bij de proefjes uit deze les kan dat door te bepalen waar het meeste gewicht zich zo ver
mogelijk van het midden bevindt; aan die kant zakt de balans naar beneden. Als gewicht en afstand
ongelijk verdeeld zijn (bijvoorbeeld veel gewicht links, grote afstand rechts) dan blijft de balans in
evenwicht.
Meer weten?
http://zap.psy.utwente.nl/zaps/zaps/zaps/balanstaak.res/frames.html
http://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/image?id=3773
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