
Lessenserie
‘‘De hellingbaan’’ 

Een lessenserie over het experimenteren met de hellingbaan en de strategie ‘controleren van variabelen’. 
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Lessenserie ‘De hellingbaan’ 

Inleiding: de strategie ‘controleren van variabelen’ 

In deze lessenserie voor de onderbouw1 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 3-4 maar kan met kleine aanpassingen ook gebruikt worden in andere groepen van de onderbouw. 
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Les 1: Kennismaken met de hellingbaan 

fasen OOL: verwonderen en verkennen 

 Benodigdheden: Banken of glijbanen, hoepels, eventueel een blokje, verschillende soorten ballen om van de helling te laten glijden, bijvoorbeeld 

een harde bal, een zachte bal, een knikker, een pingpongballetje en een tennisbal. 

 Vooraf: zet de opstelling klaar in de speelzaal/gymzaal 

 Doel: leerlingen maken kennis met het uitvoeren van een experiment middels de hellingbaan en verkennen de verschillende mogelijkheden van de 

hellingbaan.  

 Doelwoorden: de hellingbaan, groot/klein,  licht/zwaar, het gewicht, veranderen, de helling, rollen, glijden, steil/vlak, hoog/laag, ver/verder/verst, 

glad/stroef, vergelijken 

 Duur: 30 minuten 

Klassikaal: introductie in de gymzaal 

 Activiteiten Suggesties voor vragen /het gebruik van de doelwoorden 

Voorbereiding 
10 min 

Zet in de speelzaal of gymzaal twee banken of glijbanen (liefst met 
opstaande rand) schuin tegen een klimrek of springkast aan. Zorg 
voor 2 gelijke hellingen. Leg 2 hoepels neer op de grond.  
 

 

Introductie 
5 min 
 

Introduceer de hellingbanen. Kies voor 2 verschillende ballen, bij 
voorkeur voor een combinatie van een zware bal en een lichte bal, 
bijvoorbeeld het pingpongballetje en de tennisbal. * 
 
Leg de 2 ballen in de 2 hoepels op de grond en vraag de leerlingen 
welk voorwerp het verst zal komen als ze van de helling afrollen.  
Leerlingen gaan bij de hoepel staan waarvan zij denken dat deze 
het verst komt. Laat ze eventueel voelen aan de verschillende 
ballen om een goede voorspelling te kunnen doen.  
 
Benoem bij  beide groepen leerlingen de verwachting. Voer het 
experiment uit en laat de twee ballen tegelijk (bijvoorbeeld door 
tegelijkertijd een blokje  voor de bal weg te halen) van de baan 

Jullie zien 2 hellingbanen. Ze zijn even lang, even glad, even steil. We 
gaan dadelijk verschillende ballen van de hellingbanen laten rollen. 
Jullie mogen steeds voorspellen welke bal het verst rolt.  
 
Welke bal is zwaarder/lichter? Voel maar.  
Welke bal is groter/kleiner?  
Welke bal zou er verder rollen denk je?  
 
 
 
Dus jullie denken dat de tennisbal verder rolt dan het 
pingpongballetje?  
 



5 
 

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

 

rollen. Bekijk welk groepje leerlingen het juist had.  
 
Vraag jezelf hardop af of hetzelfde zou gebeuren als je de twee 
ballen nog een keer van de helling zou laten glijden. Laat kinderen 
ervaren dat het eerlijker is of dat je zekerder van je zaak bent als je 
meerdere metingen uitvoert.  
 
 
 
 
 
Probeer samen met de leerlingen erachter te komen waarom de 
ene bal verder rolt dan de andere. Bespreek daarbij de 
eigenschappen van de ballen (groot, klein, zwaar, licht).  

 
(na 1 meting)  
Weten we nu zeker dat een pingpongballetje  altijd verder rolt dan een 
tennisbal?  
Misschien moeten we het nog een keer proberen, voor de zekerheid.  
Wat zou er gebeuren als ik nog een keer de tennisbal en het 
pingpongballetje van de hellingbaan laat glijden?  
Zou het pingpongballetje weer verder rollen of niet?  
 
 
 
Waarom rolt het pingpongballetje telkens verder dan de tennisbal? 
Hoe zou dat komen denk je? Welke bal was er ook al weer 
lichter/zwaarder/groter/kleiner? Zou het komen doordat het 
pingpongballetje lichter is? 
 

Demonstratie 
15 min 

Voer op deze manier een aantal experimenten uit, waarbij je 
meerdere metingen doet. Geef de leerlingen daarbij een actieve 
rol. Laat ze bijvoorbeeld het blokje voor de bal weghalen of bij het 
eindpunt van een voorwerp gaan staan of laat ze met krijt op de 
grond streepjes zetten, zodat de verschillende metingen zichtbaar 
worden.  
 
Doe niet alleen maar experimenten met verschillende type ballen, 
maar ook met andere factoren, zoals de steilheid van de helling. 
Belangrijk is om te laten zien en uit te leggen dat je iedere keer 
slechts 1 ‘ding’ verandert aan je experiment en de rest hetzelfde 
blijft, bijvoorbeeld:  

- twee verschillende ballen van de helling laten afglijden 
(hellingen staan in dezelfde stand) 

- dezelfde ballen gebruiken voor 2 banen, met 2 
verschillende hellingen (vlak/steil) 

- dezelfde ballen gebruiken voor 2 banen, met dezelfde 
helling, maar met verschillende startposities (bovenaan de 

Wat zou er gebeuren als ik een basketbal van de ene helling laat 
glijden en een zachte bal van de andere helling? Welke rolt er verder? 
Waarom denk je dat?  
 
Ik verander 1 ding: Nu zet ik één baan iets hoger (of lager) neer. De 
ene helling is steil; de andere helling is vlak. Ik laat van  allebei de 
hellingen een pingpongballetje rollen. Alleen de helling is nu dus 
anders, de ballen zijn hetzelfde. Welk pingpongballetje rolt er verder? 
Waarom denk je dat?  
 
Ik zet de hellingen weer gelijk neer. Ik verander weer 1 ding. Ik laat nu 
het ene pingpongballetje bovenaan de helling starten en de andere 
halverwege de helling. Welke rolt er verder? Waarom denk je dat?  
 
Ik leg nu een doek/stuk stof over één hellingbaan. De ene helling is 
glad; de andere is stroef/stroever.  Voel maar. Ik laat een 
pingpongballetje van beide banen rollen (even steil, gelijke 
startpositie). Welke rolt er verder? Waarom denk je dat?  
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helling en halverwege de helling) 
- dezelfde ballen gebruiken voor 2 banen, met dezelfde 

helling, met dezelfde startpositie, maar met verschillende 
ondergrond (bv door een laken of stuk vloerbedekking op 
een baan te leggen) 

 

Afsluiting 
5 min 

Sluit deze les af door te herhalen welke experimenten de 
leerlingen gedaan hebben en welke conclusies zij hebben 
getrokken. Hierbij komen de doelwoorden nog een keer aan bod.   
 
Maak tijdens de les foto’s van hellingbanen (in verschillende 
posities) en de experimenten die de leerlingen ermee doen.  
 
 
 
Tip: als leuke afsluiting zou je leerlingen zelf van de hellingbaan 
kunnen laten glijden. Wie is er het snelst beneden? En waardoor 
komt dat denk je?  
 

Wat weten we nu? Welke bal rolde het verst? Welke het minst ver? 
Hoe zou dat komen?  
Bij welke hellingbaan rolde de bal verder, bij de steile baan of de 
vlakke baan?  
Wanneer rolde de bal verder? Als de bal bovenaan de helling start of in 
het midden?  
Wanneer rolt de bal het verst? Bij de gladde baan, of de stroeve baan 
(met kleed)?  

 

*Omdat de eigenschappen van de ballen op meerdere  aspecten van elkaar verschillen (een tennisbal is zwaarder, groter, stroever dan een knikker, die 

lichter, kleiner en gladder is), is dit eigenlijk geen goed experiment en kun je geen conclusies trekken als ‘ Een lichte bal rolt altijd verder dan een zware bal’. 

Deze eerste les is bedoeld ter introductie van de hellingbaan en het kennismaken met experimenteren.  
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Les 2 Experimenteren  

fasen OOL: onderzoek opzetten en uitvoeren 

- Benodigdheden: foto’s van les 1, twee hellingbanen per groepje, voorbeeldplaatjes van de verschillende posities van de hellingbaan, tekeningen van de 

hellingbanen, stickers of stiften 

- Doel: leerlingen begrijpen het belang van het controleren van variabelen. Ze kunnen vanaf een voorbeeld een experiment met de hellingbaan opzetten, 

metingen uitvoeren en metingen registeren.  

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

- Duur: 40 min 

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

Klassikaal: introductie in de gymzaal 

 Activiteiten Suggesties voor vragen /het gebruik van de doelwoorden 

Terugblik  
5 min 

Pak de foto’s erbij van de eerste les en blik samen met de 
kinderen terug op de les in de speelzaal.  

Welke ballen hebben we ook al weer van de helling laten rollen?  
Welke bal rolde het verst?  
 
Welke dingen hebben we allemaal veranderd aan de hellingbaan? 
(een steile en een vlakke helling, de bal bovenaan en in het midden 
laten starten, een stroeve en een gladde helling). Bij welke helling 
kwam de bal het verst?   

Demonstratie 
10 min  

Introduceer vervolgens de hellingbaan. Vertel dat je met de 
hellingbaan dingen kunt onderzoeken en een experiment kunt 
uitvoeren. Vraag de leerlingen om overeenkomsten en 
verschillen te benoemen met deze hellingbaan en de 
‘hellingbaan’ in de speelzaal. Demonstreer de ‘dingen’ 
(variabelen) die je bij de hellingbaan kunt veranderen. Praat 
met de kinderen over de kenmerken als stroef/glad, hoog/laag, 
steil/vlak, zwaar/licht. Laat de doelwoorden hier expliciet aan 
bod komen.  
 

Met deze hellingbaan kun je een experiment doen. Een experiment 
is een soort proefje. Je gaat dan kijken op welke hellingbaan de bal 
het verst komt en hoe dat komt.  
Lijkt deze hellingbaan op de helling in de speelzaal? Wat is er 
hetzelfde? Wat is er anders?  
Voel maar aan de helling. Hoe voelt het?  
Welke baan is steiler?  
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Leg vervolgens door middel van een demonstratie uit waarom 
het controleren van variabele belangrijk is (zie ook pagina 3). 
Zet 2 hellingbanen naast elkaar in verschillende posities, 
waarbij alle vier de variabele verschillende zijn:  de ene 
hellingbaan is steil, de andere vlak; de ene hellingbaan is glad, 
de andere stroef, bij de ene baan gebruik je een zware bal; bij 
de andere een lichte; bij de ene baan gebruik je een hoge 
startpositie en bij de andere een lage. Geef elke baan een 
nummer (1 en 2) of een aparte kleur (blauw en rood). Stel jezelf 
de onderzoeksvraag: Welke bal komt er verder, de zware of de 
lichte?  
Vraag de leerlingen te voorspellen op welke baan de bal het 
verst komt. Noteer de voorspelling op het (digi)bord. De 
voorspelling luidt bijvoorbeeld ‘de zware bal komt verder dan 
de lichte bal’ . Voer een aantal metingen uit, en noteer ze op 
het bord. 
 
Bekijk vervolgens samen welke voorspelling is uitgekomen. 
Vraag jezelf hardop af hoe het nu komt dat de ene bal verder 
rolt dan de andere bal. Is dat door het gewicht of toch door iets 
anders? Laat leerlingen ervaren dat ze niet kunnen achterhalen 
wat de oorzaak is voor het wel of niet ver rollen van de bal.  
 
 

Ik wil weten welke bal het verst komt. Is dat de zware bal of de 
lichte bal?  
 
Wat denken jullie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe komt het dat de zware bal nu verder rolt dan de lichte bal? 
Komt dat nu omdat die bal zwaarder is of omdat die baan steiler is? 
Of misschien wel omdat die baan gladder is! Voel maar eens. 
We weten niet zeker dat zware ballen altijd verder rollen dan lichte 
ballen. Het kan ook aan iets anders liggen, bijvoorbeeld de stand 
van de helling. 
Er zijn teveel verschillen tussen de hellingbanen. Om zeker te weten 
waardoor de bal  verder rolt, moet je maar 1 ding verschillend 
maken, bijvoorbeeld zo (laat een goede opstelling zien).Pas dan is 
het een goed experiment.  
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In groepjes: Experimenteren 

Onder begeleiding 
werken in groepjes  
20 min 

Leerlingen gaan vervolgens in groepjes van drie of vier aan het 
werk. Ieder groepje krijgt 2 hellingbanen, waarmee ze hun 
experiment gaan uitvoeren. Het groepje leerlingen kiest 1 
plaatje uit (zie bijlage 1) zoals ze het experiment gaan opzetten 
(dus 1 variabele wisselt, de rest is gelijk). Ze zetten de 
hellingbanen klaar zoals ze op het plaatje staan.  
 
Loop rond om de groepjes te begeleiden. Vraag leerlingen om 
voorspellingen te doen.  Ze zetten bijvoorbeeld een 
naamkaartje of foto van zichzelf bij de gekozen baan en 
vertellen elkaar waarom ze denken dat deze baan gaat 
‘winnen’. Dan voeren ze het experiment uit. Benadruk dat 
telkens maar een onderdeel van de hellingbaan mag verschillen 
met de andere hellingbaan, anders weet je niet waardoor de 
bal verder rolt. Of stel ze gerichte vragen naar een bepaalde 
opstelling (zie hiernaast).  
 
Herinner de leerlingen er ook aan dat het niet eerlijk is om 
maar 1 meting te doen. Ze moeten dus een aantal metingen 
uitvoeren en deze registeren. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen 
door op twee tekeningen (zie bijlage 2) van de hellingbaan 
stickertjes te plakken of kruisjes te zetten naast het nummertje 
waar de bal terecht is gekomen. Zo krijgen ze een overzicht van 
de verschillende metingen. De ‘winnende’ hellingbaan kunnen 
ze eventueel inkleuren.  
 
Als er tijd over is, kunnen leerlingen kiezen voor een andere 
opstelling en daarbij een aantal metingen doen. Ook hierbij 
houden ze de resultaten bij.  

 
 
 
 
 
 
 
Op welke baan komt de bal het verst? Waarom denk je dat?  
 
 
Kun je me laten zien of een bal verder rolt als de helling glad is of als 
de helling stroef is? Laat maar zien.  
 
Welke hellingbaan heeft er ‘gewonnen’? Waar kwam de bal het 
verst? Welke leerlingen hadden dit goed voorspeld? Hoe komt het 
dat die bal verder rolt denk je?  

Klassikaal: afsluiting 

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 ging er goed? Vond je het leuk om te 
doen? Hoe ging het samenwerken? 
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Les 3 Concluderen, presenteren en verdiepen 

 fasen OOL: concluderen, presenteren en verdiepen 

- Benodigdheden: 2 hellingbanen, de tekeningen met de onderzoeksresultaten 

- Doel: leerlingen verbinden conclusies aan hun experiment en vertellen deze aan elkaar.  

- Doelwoorden: zie doelwoorden les 1 en 2. Aanvulling: de conclusie 

- Duur: 20 min 

Klassikaal: kringgesprek 
 

 Activiteiten Suggesties voor vragen /het gebruik van de doelwoorden 

Terugblik en 
conclusies trekken  
10 min 

Voer met de leerlingen een kringgesprek over de resultaten 
van de verschillende experimenten. Zet twee hellingbanen in 
het midden van de kring om de opstelling die de leerlingen 
gekozen hadden, te verduidelijken. Leerlingen pakken hun 
tekeningen  van de hellingbanen erbij en vertellen wat ze 
hebben gedaan en wat de resultaten waren. Laat elk groepje 
aan bod komen.  
 
Vraag per groepje naar de oorzaak voor de gevonden 
resultaten. Stimuleer de leerlingen om te redeneren en te 
concluderen door open vragen te stellen, kritische vragen te 
stellen en door te vragen. De resultaten van de groepjes die 
dezelfde variabele hebben onderzocht, kunnen met elkaar 
vergeleken worden.  
Wellicht zijn er kinderen die al meer weten over de 
achterliggende natuurkunde. Probeer daar met die kinderen 
over door te praten (zie ook pagina 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wat was het verschil tussen de 2 hellingbanen? Welke bal is nu het 
verst gekomen? Welke het minst ver? Klopte dat met wat jullie 
dachten? Hoe komt dat denk je? Wat gebeurt er met de bal op de 
steile helling? Denk jij dat ook? Wat is de conclusie van jullie 
experiment? Wat weten we nu zeker? Wat hebben we geleerd van 
dit experiment?  
 

Verdieping 
5 min 

Laat leerlingen ook eens nadenken over andere 
experimenten. Wat zou je nog meer kunnen of willen 
onderzoeken? Schrijf deze voorbeelden/vragen van leerlingen 
op stroken papier. Kunnen we dit ook in de klas onderzoeken? 

Kun je nog andere voorbeelden van een experiment bedenken?  
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En hoe kunnen we dat onderzoeken? 
Noem een aantal voorbeelden als leerlingen het zelf lastig 
vinden om een experiment te bedenken. Bijvoorbeeld: 

- De invloed van water op de groei van een plantje kun 
je bepalen door twee plantjes met elkaar te 
vergelijken: een plantje dat elke dag water krijgt of 
een plantje dat eens per week water krijgt (of nooit) 

- De invloed van licht op de groei van een plantje kun je 
bepalen door twee plantjes met elkaar te vergelijken:  
een plantje dat in een donkere kast staat, of een 
plantje dat in de zon op de vensterbank staat? (zie de 
lessenserie Tuinkers op samenonderzoeken.nl) 

- De invloed van temperatuur op de snelheid van het 
smelten van ijsblokjes kun je bepalen door ijsblokjes 
onder verschillende omstandigheden (temperaturen) 
te laten smelten (bijvoorbeeld in de koelkast, buiten, 
binnen) en daarbij de tijd bij te houden. 

Afsluiting  
5 min 

Hang samen met de leerlingen de tekeningen van de 
hellingbanen en de stroken met de nieuwe experimenten op 
in de klas. Leerlingen kunnen hun ouders aan de hand van de 
tekeningen vertellen wat ze gedaan en ontdekt hebben. 
 

 

 
 

http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/tuinkers%20introductie,%20confrontatie%20en%20verkennen_395.html
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