
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgen de tandwielen, ketting, riem,  

wrijvingswielen, … in onze automata  

voor een versnelling-vertraging  en/of  

richtingsverandering. 

 

Materiaal dat je ter beschikking krijgt: 

- automata      - foto   

- informatiefiches                 - internet 

 

Onderzoeksvraag analyseren 

Wat moet je doen? Kleur het juiste bolletje 

 

O     Onderzoeken of de automata voldoet aan vooropgestelde criteria. 

O     Onderzoeken of de overbrengingen in de automata zorgen voor een 

        verandering van snelheid en/of richting. 
 

Hypothese 
 

Ik denk dat 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek uit te gaan, en  

bestaat uit verschillende delen: 

- Onderzoeksvraag - Hypothese 

- Onderzoekje doen       - Waarneming 

- Conclusie 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke verandering van snelheid en/of richting vinden we terug in de automata, 

kleur het juiste bolletje, meerdere oplossingen zijn mogelijk. 

 

Tandwieloverbrenging (TWO)   

 O Ja  O Neen Indien ja vul dan verder aan. 

TWO met versnelling     O Ja  O Neen 

TWO met vertraging     O Ja  O Neen 

TWO met behoud van versnelling   O Ja  O Neen 

TWO met verandering van draairichting O Ja  O Neen 

Gebruik de voorbeeld automata of foto. 

De draairichting staat aangegeven door een pijl. 



Kettingoverbrenging (KO) 

   O Ja  O Neen Indien ja vul dan verder aan. 

KO met versnelling     O Ja  O Neen 

KO met vertraging     O Ja  O Neen 

KO met behoud van versnelling   O Ja  O Neen 

KO met verandering van richting   O Ja  O Neen 

 

Riemoverbrenging (RO) 

   O Ja  O Neen Indien ja vul dan verder aan. 

RO met versnelling     O Ja  O Neen 

RO met vertraging     O Ja  O Neen 

RO met behoud van snelheid   O Ja  O Neen 

RO met verandering van richting   O Ja  O Neen 

 

Wrijvingswieloverbrenging (WWO) 

   O Ja  O Neen Indien ja vul dan verder aan. 

WWO met draaiende beweging            O Ja  O Neen 

WWO met rechtlijnige beweging    O Ja  O Neen 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

              O Ja   O Neen 

Wat merkte ik op: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was je hypothese juist? 



 

 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

Ik voer het 

voorgeschreven 

onderzoekje uit. 

 

Ik heb 1 of geen 

stap uitgevoerd. 

 

Ik heb 2 

stappen 

uitgevoerd. 

 

Ik heb 3 

stappen 

uitgevoerd. 

 

Ik heb het 

onderzoek 

volledig uit. (4 

stappen)  
 

Ik     

De leraar     

Ik kan de 

onderzoekswaarneming 

noteren 

 

Ik heb de 

waarnemingen 

niet genoteerd. 

  Ik heb de 

waarnemingen 

genoteerd. 

Ik     

Leerkracht     

Ik kan een besluit 

formuleren 

 

Ik heb geen 

besluit 

genoteerd en de 

hypothese niet 

gecontroleerd. 

Ik heb enkel 

de hypothese 

gecontroleerd. 

Ik heb enkel 

een besluit 

genoteerd. 

Ik heb de 

hypothese 

gecontroleerd 

en een besluit 

genoteerd. 

Ik     

Leerkracht     

Ik ben stipt 

 

Mijn onderzoek 

is niet 

ingeleverd. 

Ik was meer 

dan een les te 

laat met 

inleveren. 

Ik was een les 

te laat bij het 

inleveren van 

het onderzoek. 

Ik heb mijn 

onderzoek 

stipt 

ingeleverd. 

Ik     

Leerkracht     

 

 

Evaluatie: snelheids en/of richtingsverandering bij een overbrenging 

 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

Onderzoeken 

snelheid en richting. 

 

 

Je hebt geen 

juiste 

mogelijkheden 

aangekruist. 

Je hebt 

minder dan de 

helft van de 

juiste 

mogelijkheden 

aangekruist.  

Je hebt de 

helft of meer 

juiste 

mogelijkheden 

aangekruist. 

Je hebt alle 

juiste 

mogelijkheid 

aangekruist. 

Ik     

De leraar     
  

      Evaluatie: Onderzoekje uitvoeren. 

 


