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Lessenserie ‘De hellingbaan’ 

Inleiding: de strategie ‘controleren van variabelen’ 

In deze lessenserie voor groep de bovenbouw1 maken leerlingen kennis met het opzetten en uitvoeren van een experiment. Ze leren een van de 

belangrijkste principes van een experiment: de strategie ‘controleren van variabelen’. Het controleren van variabelen wordt in deze lessenserie uitgelegd 

aan de hand van de hellingbaan. De hellingbaan kun je op vier manieren veranderen. Je kunt de helling steil of minder steil maken, met het steunplankje of 

door de hoogte van het kartonnen rolletje (zie bouwplan) te variëren. Het oppervlak van de helling bestaat uit een plank die je glad houd, of ruwer maakt 

met bijvoorbeeld stof of watten. Je kunt de bal vanaf de top of het midden van de baan laten rollen en er is een zware en een lichte bal. De hellingbaan 

heeft dus vier factoren, oftewel vier variabelen: hellingshoek, oppervlak, startpositie en gewicht van de bal. Als je nu bijvoorbeeld wilt onderzoeken of het 

gewicht van de bal invloed heeft op hoe ver de bal rolt, dan is het gewicht van de bal de variabele die je wilt onderzoeken. Je voert dan een aantal metingen 

uit met de lichte bal en een aantal metingen met de zware bal. De andere drie factoren moeten dan tijdens deze metingen hetzelfde zijn, anders weet je 

niet welke variabele het effect veroorzaakt. Wanneer kinderen dit principe voor het uitvoeren van een experiment doorhebben, zijn ze beter in staat om zelf 

een goede onderzoeksvraag en onderzoeksopzet te bedenken. 

Voorbeeld 

Stel, de twee hellingbanen staan compleet verschillend opgesteld, dat wil zeggen, geen van de factoren/variabelen is hetzelfde. Je laat vervolgens de zware 

bal van de ene baan rollen en de lichte bal  van de andere baan. Nadat je dit een aantal keren zo gedaan hebt, merk je dat de zware bal iedere keer verder 

rolt dan de lichte bal. Je conclusie is: de zware bal rolt verder dan de lichte bal. Je kunt nu echter niet zeggen waardoor het komt dat de zware bal verder 

rolt. Het zou kunnen dat de ene bal verder rolt dan de andere omdat de ene bal zwaarder is dan de andere bal, maar dat weet je niet zeker. Het verder 

rollen van de bal zou immers ook kunnen komen doordat op de ene baan de helling steiler is gezet en op de andere baan vlakker. Of omdat daar de helling 

glad is en bij de andere ruw. Pas als alle omstandigheden van beide banen hetzelfde zijn, kun je de oorzaak voor het verder rollen van de bal toeschrijven 

aan het gewicht van de bal. Dit principe geldt voor alle variabelen die je met de hellingbaan wilt onderzoeken. Dus, wil je onderzoeken of een bal verder rolt 

bij een gladde baan dan bij een stroeve baan, dan verander je alleen die variabele (oppervlakte baan) en houd je rest constant bij beide hellingbanen (zelfde 

gewicht bal, zelfde steilheid, zelfde startpositie). 

                                                           
1
 Deze lessenserie is oorspronkelijk geschreven voor groep 7-8 maar kan met kleine aanpassingen ook gebruikt worden in andere groepen van de bovenbouw. 
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Les 1 Introductie: Een wetenschappelijk experiment 

fasen OOL: verwonderen en verkennen, onderzoek opzetten 

- Benodigdheden: bak met water, blikjes cola, sinas, red Bull (van elk blikje een blikje light en een blikje ‘regular’), werkblad ‘plan voor experiment’, per 

groepje 2 hellingbanen (zie knipblad en bouwplan) 

- Doel: leerlingen maken kennis met experimenteren; leerlingen ontdekken de strategie ‘controleren van variabelen’ 

- Doelwoorden: het experiment, de variabele, de onderzoeksvraag, het onderzoeksplan, de helling, steil/vlak, glad/stroef 

- Duur: 45 minuten 

Klassikaal: introductie 
 

 Activiteiten Suggesties voor vragen /het gebruik van de doelwoorden 

Klassikaal: Introductie 
Experiment 
5 min 

Introduceer het begrip ‘Experiment’ door een 
experiment uit te voeren met blikjes frisdrank. Neem 
een bak met water en vraag de leerlingen wat er 
gebeurt als je een blikje light en een gewoon blikje in de 
bak met water legt. Welke drijft en welke zinkt? Laat 2 
leerlingen het experiment uitvoeren en vraag de rest 
van de klas om goed te observeren. Vergelijk steeds 2 
blikjes van dezelfde grootte: de ene is light en de ander 
niet.  
 
Concludeer samen dat het verschil tussen de twee 
blikjes steeds zit in de hoeveelheid suiker en zoetstof. in 
Regular cola zit best veel suiker.  
In cola light is de suiker vervangen door zoetstof. 
Zoetstof is veel zoeter dan suiker. Je hebt er veel 
minder van nodig. Daardoor is cola light niet zwaar en 
zal drijven of zweven. De regular is “zwaar” en zinkt. 

Ik ga jullie een experiment laten zien met blikjes frisdrank.  
Wat is het verschil tussen het blikje cola en het blikje cola 
light? Wat gebeurt er als ik de blikjes in het water leg: 
blijven ze drijven, zweven ze  of gaan ze zinken? Wat 
voorspel je? Waarom denk je dat?  
 
 
 
 
 
Hoe kan dat? Light blijft drijven/zweven en de andere niet. 
Waar ligt dat nou aan? Waarom denk je dat? Hoe weet je 
dat?  

Klassikaal: Voorkennis 
activeren 
5 min 

Vertel dat je zojuist een experiment hebt uitgevoerd. 
Vraag wat leerlingen al weten over het begrip 
‘Experiment’. Maak er eventueel een woordweb van en 

Wat is een experiment precies? Wat weet je er al van?  
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schrijf hier alle voorkennis van de leerlingen op in 
steekwoorden. 

Klassikaal: Demonstratie 
hellingbaan 
5 min 

Vertel dat de leerlingen dadelijk zelf een experiment 
gaan uitvoeren, maar dan met een hellingbaan. Je kunt 
met de hellingbaan onderzoeken onder welke 
omstandigheden een bal verder rolt.  
Laat vervolgens twee hellingbanen zien en demonstreer 
de verschillende posities van de hellingbaan. Laat 
kinderen bijvoorbeeld voelen aan de stroeve en gladde 
helling . Vertel dat je met de hellingbaan een 
experiment kunt uitvoeren. Je kunt de twee 
hellingbanen met elkaar vergelijken.  
 

Met deze hellingbanen kun je ook een experiment 
uitvoeren. Je kunt onderzoeken wanneer een bal verder 
rolt. Je kunt de volgende dingen veranderen aan de 
hellingbaan.  

 Je kunt de helling steil of vlak maken. 

 Je kunt de helling glad of stroef maken 

 Je kunt een zware bal of een lichte bal gebruiken 

 Je kunt de start van de bal hoog of laag zetten.  
 
Deze dingen die je kunt veranderen noem je een variabele. 

In groepjes: Plan maken 
 

Onder begeleiding in 
groepjes: 
hellingbaan verkennen en 
onderzoeksplan opstellen 
10 min 

Leerlingen krijgen in twee- of drietallen 2 hellingbanen, 
die ze in eerste instantie even mogen verkennen. Wat 
kun je ook al weer veranderen aan de hellingbaan? Laat 
leerlingen een aantal keren de bal van de helling 
afrollen.  
 
Na een korte verkenning, maken ze met hun groepje 
zelf een plan voor een experiment met de hellingbaan. 
Dit doen ze door het werkblad (zie bijlage) in te vullen. 
Ze bedenken een onderzoeksvraag, een opzet en 
proberen tot een gezamenlijke hypothese te komen. 
Hiervoor moeten ze dus goed overleggen en 
argumenteren. Ze voeren hun plan nog niet uit. 
 

 
 
 
 
 
 
Wat is jullie onderzoeksvraag?  
Hoe zet je baan 1 op? En baan 2? Waarom kiezen jullie 
voor deze opstelling? 
Bij welke baan zal de bal het verst rollen, denken jullie? 
Waarom denk je dat? Zijn jullie het eens met elkaar? 
Waarom wel of niet?  

Klassikaal: de strategie ‘controleren van variabelen’ ontdekken 
 

Strategie ontdekken 
en/of  uitleggen 
10 min 

Laat een of twee groepjes hun plan klassikaal toelichten 
en stel daarbij kritische vragen, vooral bij 
onderzoeksopzetten waarbij meerdere variabelen niet 

De lichte knikker rolt het verst volgens jullie. Maar komt 
dat omdat de bal lichter is of omdat de helling steiler is?  
Hoe weet je nu zeker dat het door het gewicht van de bal 



6 
 

Deze lessenserie is afkomstig van de website www.samenonderzoeken.nl. Hier vindt u ook de videofragmenten en werkbladen behorende bij deze lessenserie.  

 

gelijk zijn gehouden. Benadruk dat je de resultaten van 
een experiment niet kunt toeschrijven aan een oorzaak 
als er meer dan één verschil zit tussen de twee 
hellingbanen. Leg hiermee het controleren van 
variabelen uit (zie ook pagina 3).  
 

komt?  
Hoe zou je de baan moeten veranderen om zeker te weten 
dat je het gewicht van de bal onderzoekt?  
 
Om zeker te weten waardoor de bal verder rolt, moet je 
maar 1 variabele verschillend maken. Pas dan is het een 
goed experiment.  
 

In groepjes: plan bijstellen  
 

Onder begeleiding: Plan 
zo nodig bijstellen en 
controleren  
5 min 

Leerlingen stellen vervolgens hun onderzoeksplan zo 
nodig bij en laten deze ‘controleren’ door een ander 
groepje. Zij kijken of het plan een goed experiment is, 
waarbij rekening is gehouden met het controleren van 
variabelen. 
 

 

Klassikaal: afsluiting 
 

Klassikaal: woordweb 
aanvullen   
5 min 

Leerlingen hebben nu meer informatie over hoe je een 
goed experiment opzet. Grijp terug op het woordweb 
aan het begin van de les en vul deze samen met de 
leerlingen aan.  
 

Wat weet je nu nog meer over het doen van een 
experiment?  
 
Een experiment is een soort proef waarmee je kunt testen 
of je voorspelling klopte. Je vergelijkt twee situaties met 
elkaar. Alleen de variabele die je wilt onderzoeken, maak je 
verschillend in de twee situaties. 
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Les 2 Het plan uitvoeren  

fasen OOL: onderzoek uitvoeren 

- Benodigdheden: woordweb van les 1, werkblad ‘plan voor experiment’, 2 hellingbanen per groepje 

- Doel:  leerlingen voeren het experiment uit zoals ze bedacht hadden, noteren de metingen en verbinden conclusies aan de resultaten.  

- Doelwoorden: zie doelwoorden les 1. Aanvulling: de meting, betrouwbaar 

- Duur: 30 min 

NB. Indien nodig zou je het zelf experimenteren met de hellingbaan kunnen verdelen over 2 lessen.  

 

Klassikaal: terugblikken en herhalen 
 

 Activiteiten Suggesties voor vragen /het gebruik van de doelwoorden 

Terugblikken en herhalen  
5 min 

Herhaal met de leerlingen wat ze de vorige keer geleerd 
hebben. Pak eventueel het woordweb er weer bij.  

Wat is een experiment?  
Wat is ook alweer een variabele?  
Waarom moet je er voor zorgen dat maar 1 variabele anders is in 
een experiment?  

In groepjes: experiment uitvoeren 
 

Onder begeleiding: 
werken in groepjes 
20 min 

Leerlingen pakken hun onderzoeksplan erbij en gaan 
het experiment uitvoeren. Bespreek met de leerlingen 
dat het niet eerlijk is om maar 1 meting uit te voeren. 
Het kan immers ook toeval zijn dat de ene bal verder 
komt dan de andere, bijvoorbeeld doordat de tafel een 
beetje wiebelde. Eén meting is dus niet betrouwbaar 
genoeg. Laat de leerlingen samen bepalen met hoeveel 
metingen zij genoegen nemen. Leerlingen noteren de 
resultaten per baan in een tabel (zie werkblad) en 
berekenen het gemiddelde. Geef hierbij hulp indien 
nodig.  

Jullie gaan het experiment dat je bedacht had uitvoeren.  
Is het genoeg om de bal 1 keer van de helling te laten rollen? Kijk, 
als ik het nog een keer doe, komt de bal ietsjes verder.  
Om zeker te zijn, moet je meerdere metingen doen, dus vaker de 
bal laten rollen. Pas dan wordt het een betrouwbaar experiment.  
Hoeveel metingen zijn voldoende om met zekerheid een 
antwoord op je vraag te vinden denken jullie? Wat spreken we 
af? 
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Vervolgens formuleren ze samen een conclusie en 
schrijven deze op. De leerkracht loopt rond en begeleidt 
de verschillende groepjes.  
 
 
 
Leerlingen die klaar zijn kunnen een nieuw experiment 
opzetten waarbij ze een andere variabele onderzoeken. 
Ze gebruiken hiervoor een nieuw werkblad waar ze de 
onderzoeksvraag, de opstelling van de hellingbanen, de 
verwachtingen, de resultaten en de conclusies kunnen 
opschrijven.  
 

 
Wat zijn de resultaten van jullie metingen? Welke baan heeft er 
‘gewonnen’? 
Wat is dus het antwoord op je onderzoeksvraag?  
Waardoor komt het dat de bal op baan x verder rolt?  
 

Klassikaal: afsluiting 
 

Klassikaal: afsluiting 
5 min 

Sluit de les centraal af. Laat enkele kinderen vertellen 
over hun ervaringen bij het uitvoeren van het 
experiment. 

Hoe gingen de metingen? Wat heb je ontdekt? Hoe ging het 
samenwerken en het overleggen?  
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Les 3 Concluderen, presenteren en verdiepen 

fasen OOL: concluderen, presenteren en verdiepen 

- Benodigdheden: werkblad ‘plan voor experiment’, materialen voor opzetten van nieuw experiment, de twee grote hellingbanen 

- Doel: Leerlingen presenteren hun onderzoeksresultaten, stellen eventueel hun conclusies bij en bedenken een nieuw experiment.  

- Doelwoorden: zie doelwoorden les 1 en 2 en (eventueel): de wrijving, de zwaartekracht, de snelheid, de afstand 

- Duur: 30 min 

Klassikaal: concluderen 
 

 Activiteiten Suggesties voor vragen /het gebruik van de doelwoorden 

Klassikaal: gesprek  
10 min 

Bespreek aan de hand van de werkbladen van de 
leerlingen in een klassikaal gesprek de resultaten van de 
verschillende onderzoeken. Leerlingen mogen eventueel 
de grote hellingbanen gebruiken om dingen te 
verduidelijken. Laat elk groepje aan bod komen.  
 
Stel kritische vragen over de conclusies. Stel open vragen 
en vraag verder door.  
 
Noteer de belangrijkste conclusies over wat er met de bal 
gebeurt in de verschillende condities.  

Wat is jullie conclusie? 
 
Waardoor komt het dat de bal in baan x verder rolt? Hoe weet je 
dat? Is dat wel zo?  
 
Wat gebeurt er met een zware bal? (zwaarder  meer wrijving 
met de baan)  
 
Wat gebeurt er met de bal als de bal over de stroeve baan rolt? 
(stroef  meer wrijving) 
 
Wat gebeurt er met de bal als de bal van de steile baan rolt? (steile 
baan  bal draait sneller rond, maakt meer snelheid) 
 
Wat gebeurt er met de bal als de bal bovenaan de helling start? 
(meer afstand om snelheid te maken/om te versnellen) 
 
 
 
 

In groepjes: verdiepen 
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Onder begeleiding: in 
groepjes werken 
10 min 

Stimuleer  de leerlingen om naar aanleiding van dit 
experiment een nieuw experiment op te zetten. Dit kan 
weer met de hellingbaan, maar het kan ook een geheel 
nieuw experiment zijn, bijvoorbeeld rondom wrijving of 
snelheid. Leerlingen maken een plan: ze bedenken 
(eventueel in nieuwe groepjes) een onderzoeksvraag, een 
onderzoeksopzet en doen voorspellingen.  
 
Benadruk dat ze rekening moeten houden met wat ze 
geleerd hebben over een goed experiment en het 
controleren van variabelen.  
 

 

Klassikaal: afsluiting 

Klassikaal: afsluiting en 
afspraken maken 
10 min 

De groepjes presenteren hun nieuwe onderzoeksplan. De 
overige leerlingen bedenken of het een goed experiment 
is. Is het bijvoorbeeld ook meetbaar? Zijn er 2 situaties die 
je vergelijkt en is er slechts 1 variabele die verandert?  
 
Spreek met de leerlingen af op welke momenten zij de 
komende week aan hun experiment mogen werken. 

Wat wil je onderzoeken?  
Hoe kun je je experiment nog verbeteren? 
Wat ga je precies meten? En hoe schrijf je de resultaten op? 
Wat zijn je verwachtingen? 
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