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Doelgroep 

 
Leerlingen die voor het eerst bewust en doelgericht  met hefbomen gaan experimenteren. Deze activiteit is 
eerder bedoeld voor de hogere graden. 

 

Lesdoelen 
 
 

De leerlingen kunnen...  
 
... onderzoeken en aantonen dat door gebruik te maken van hefbomen meer kracht kan 
overgebracht worden.. 
(ET 2.2) 
 
… onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht 
functioneert; (ET 2.3) 
 
 
 

 

Materialen 

Techniekmobiel 
- Tangen (hefbomen) 

 

EXTRA: 
-  Perforator 
- Deurklink 
- Hamer voor uittrekken nagels 
- Blikje frisdrank 
- Schaar 
- Flesopener 
- ….. 
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Mogelijke evaluatie 

 
OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 
 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

onderzoeken en aantonen 
dat door gebruik te maken 
van hefbomen meer kracht 
kan overgebracht worden.. 
(ET 2.2) 
 

    

… onderzoeken hoe het 
komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of 
slecht functioneert; (ET 2.3) 
 
 
 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Verwonderen Wanneer de lln. bij het doorlopen van het 
technisch proces een probleem uit hun 
leefwererld zullen gaan oplossen met een 
hefboom, zullen ze onderzoeken hoe deze 
systemen werken.  
 
 
 
Dit kan zijn uit verwondering voor of de 
behoefte om te onderzoeken hoe ze een 
bepaald probleem zouden kunnen 
oplossen. We weten onvoldoende over de 
materie om het probleem te kunnen 
aanvatten. Dus we gaan op onderzoek! 
 
 
 
 
 
 

Probleem is bv  verfpot 
openen, flesje openen, 
boterhamdoos openen, 
nagel uittrekken, iets zwaar 
transporteren, of een 
andere probleemstelling of 
behoefte uit hun leefwereld.  
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2. Verkennen  
We Laten 2 “sterke” leerlingen de 
borstelstelen vasthouden. We bevestigen 
het touw aan 1 steel en draaien het touw 1 
maal rond de stelen. 
 
De 2 “sterke” leerlingen trekken de stelen 
uit elkaar. 
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een 
minder sterke leerling van onze klas die aan 
het touw trekt zo weinig  
mogelijk kracht moet zetten om de twee 
borstelstelen naar elkaar toe te trekken? 
 
 
We willen onderzoeken hoe we een volle 
emmer met zand gemakkelijker kunnen 
optillen. We hebben enkel een borstel met 
lange steel ter beschikking en een bank. 
 
We hangen de emmer aan de kant met de 
borstel en leunen met de steel op de bank. 
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de 
emmer makkelijk kunnen optillen en dus 
meer kracht kunnen zetten? 
 
 

 

3. Onderzoek 
opzetten 

 
Welke materialen hebben we voorhanden 
om op onderzoek te gaan.  
Kunnen we eerst een plannetje tekenen hoe 
we ons onderzoek zullen voeren? 
 
Heb je al eens iets moeten opheffen of 
opendoen en lukte het niet? Wat heb je 
toen als 
hulpmiddel gebruikt? 
 
Hoe komt dat het dan wel of beter lukt? 
 
 

 
 

Vb. zwaar pak opheffen met 
een steekkar, flesopener, 
nagel uittrekken,  op de wip 
in de speeltuin,…. 
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4. Onderzoek 
uitvoeren 

Leerlingen krijgen allerhande voorwerpen waar 
men het hefboomprincipe gebruikt en 
onderzoeken hoe deze werken.  

 
Leelingen gebruiken de verschillende 
voorwerpen waar men het hefboomprincipe 
gebruikt. 
 
Hoe komt dat het makkelijker gaat met deze 
toestellen. 
 
Vb. prik een gaatje door een stapel papier met 
een staafje. Lukt dit?   
Waarom lukt dit wel met de perforator? 
 
Doe de deur open met enkel het vierkant staafje 
zonder klink. Lukt dit? Waarom wel /niet? 
 
Trek de nagel uit een plank. Lukt dit zonder 
klauwhamer? Waarom wel/niet? 

 

De lln. onderzoeken de 
voorwerpen, kijken naar de 
onderdelen en hun functie. 
 

 
 
De lkr. kan aan verschillende 

groepjes verschillende 
voorwerpen geven om het 

hefboomprincipe te 
obnderzoeken. Ze stellen in 
een volgende fase elk hun 

voorwerp voor aan de andere 
groepen en verklaren de 

werking. 
 

 

5. concluderen De lln. stellen  hun bevindingen van de 
experimenten klassikaal voor en vergelijken 
hun gevonden oplossingen met de andere 
lln.   
 
Zit er een hefboom in hun technisch 
systeem? 
Hoe werkt het en waarom? 
 
De andere groepen vullen aan en 
vergelijken met hun gevonden resultaten.  
 
 
 

Komen deze resultaten 
overeen met de gevonden 
resultaten van de andere 
lln.? Waarom wel/niet? 
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6. Concluderen 

De  leerlingen vergelijken hun resultaten en 
trekken een conclusie. Hebben we 
voldoende onderzoek gedaan? 
 
We kunnen meer kracht overbrengen door 
gebruik te maken van hefbomen. 
 
De lkr. kan de lln. het invulblad geven waar 
de lln.  kunnen aanduiden of men gebruik 
maakt van het hefboomprincipe. 
De lkr. kan de juiste begrippen zoals 
krachtarm, lastarm en draaipunt aan de lln. 
uitleggen 
 
Het geleerde zal vastgelegd worden en bv. 
ergens zichtbaar in de klas gehangen 
worden of toegevoegd worden aan het 
“techniekboek” waar ze steeds kunnen naar 
teruggrijpen als ze een gelijkaardig 
probleem moeten oplossen. 
 
 Verkeerde veronderstellingen worden 
geschrapt. (De hypotheses worden herzien) 
 
 

- Invulblad hefbomen 
verkennen,herkennen, 
eigen voorbeelden, 
verwoorden van de 
werking 

-  
- Benamingen van de 

delen van het 
hefboomprincipe. 

 
VASTLEGGEN: Hang bv. 
de conclusies (onderzoek 
blad met juiste resultaten) 
op in de techniek hoek van 
de klas. 
Dit hebben we geleerd 
vandaag! 
 

7.  Presenteren 

De groepjes presenteren de oplossingen 
aan de klas.  
 
Hebben we dezelfde resultaten allemaal? 
Hebben ze eerlijk onderzoek gevoerd. 
 

Hier heb je de mogelijkheid 
om media en taal te 
koppelen. 
 
Lln. maken bv. een 
powerpoint, een filmpje, een 
stop motion filmpje  of 
andere vorm van 
presentatie. 
 
 
 



 

 

 


