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Colofon 

De module Dynamische modellen havo is bestemd voor de 

lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 

13-03-08 gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op 

het havo in domein B (Taal van de natuurwetenschap). Het 

certificeringsnummer van de module is 1002-011-HB. 

 

De originele gecertificeerde module is in pdf-formaat 

downloadbaar via de site van Bètavak NLT)►URL17.  

Op deze website staat uitgelegd welke aanpassingen docenten 

aan de module mogen maken, voor gebruik in de les, zonder 

daardoor de certificering teniet te doen. 

 

De module is gemaakt in opdracht van het Landelijk 

Ontwikkelpunt NLT. 

Deze module is ontwikkeld door: 

 Nuborgh College, A.H. Pruim, te Elburg 

 Comenius College, J.Schouten, S.Elhaidouri, I.Gretna, te 

Hilversum 

 A. Groenewold 

Aangepaste versies van deze module mogen alleen verspreid 

worden, indien in dit colofon vermeld wordt dat het een 

aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van 

de auteur van de wijzigingen. 

 

Voor de totstandkoming van deze module is dankbaar gebruik 

gemaakt van de reeks Computerondersteund modelleren voor 

de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Deze reeks 

lesmaterialen is ontwikkeld aan het Centrum voor Didactiek van 

Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht 

door de Ontwikkelgroep Dynamisch Modelleren.  

Deze lesmaterialen zijn te vinden via de cdbeta site:   

►URL18      

 

Materialen die leerlingen nodig hebben bij deze module zijn 

beschikbaar via het vaklokaal NLT:  

►URL19     

 

© 2012. Versie 1.4 

Het auteursrecht op de module berust bij Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO). SLO is derhalve de rechthebbende zoals 

bedoeld in de hieronder vermelde creative commons licentie. 

De auteurs hebben bij de ontwikkeling van de module gebruik 

gemaakt van materiaal van derden en daarvoor toestemming 

verkregen. Bij het achterhalen en voldoen van de rechten op 

teksten, illustraties, enz. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die 
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rechten menen te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes, 

illustraties, enz. van een module, dan worden zij verzocht zich 

in verbinding te stellen met SLO. 

De module is met zorg samengesteld en getest. Landelijk 

Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep NLT, SLO en auteurs 

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden 

en/of onvolledigheden in de module. Ook aanvaarden Landelijk 

Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep NLT, SLO en auteurs geen 

enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit 

(het gebruik van) deze module. 

Voor deze module geldt een  

Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 

delen 3.0 Nederland Licentie: ►URL20    

 

 

 

2009. Versie 1.2 

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0. De nieuwe versie bevat 

slechts kleine wijzigen die het gebruikersgemak vergroten. Alle 

links zijn gecontroleerd en de URL lijst is aangepast en 

uitgebreid. Verwijzingen naar bestanden gaan bu steeds op 

dezekfde manier. Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen 

gedaan. 

 

2010 Versie 1.3  

Tekstuele wijzigingen zijn gebaseerd op correcties van Sandra 

Smolders gebaseerd op de praktijk. 

 

2012 Versie 1.4 

Module herschreven voor gebruik met Coach 6. 
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Inleiding 

Het doel van deze NLT-module is om enige ervaring op te doen 

met dynamisch modelleren en om te ontdekken wat de 

mogelijkheden zijn van dynamische modellen.  

 

Dynamische Modellen worden gebruikt om allerlei 

veranderingsprocessen te onderzoeken en om te berekenen hoe 

de verschillende grootheden in zo'n proces veranderen in de 

loop van de tijd en in verschillende omstandigheden. 

Dynamische modellen worden vooral gebruikt bij complexe 

veranderingsprocessen zoals op het gebied van weer en 

klimaat, overstroming, populatie, economie, etc. 

 

Een dynamisch model dient dus het verloop van de 

belangrijkste grootheden van het veranderingsproces zo goed 

mogelijk te beschrijven. De computer wordt gebruikt om met 

de rekenregels van het model de veranderingen van die 

grootheden in kleine stapjes te berekenen.  

 

De voorbeelden in deze module zijn gekozen uit de praktijk. Er 

is gekozen voor:  

 Waterstromen; met een eenvoudig model kan de 

waterhoogte worden beschreven en berekend. 

 Bevolkingmodellen; om de bevolkingsgroei en –samenstelling 

te beschrijven.  

 Griepmodellen; waarmee het verloop van een epidemie kan 

worden beschreven.  

 Homeostasemodellen; om uitdroging te beschrijven bij een 

marathon. 

 Bewegingsmodellen; om de bewegingen van vallende kogels 

en parachutes te beschrijven.  

 

In hoofdstuk 1 worden eenvoudige modellen stapsgewijs 

opgebouwd. Paragraaf 1.6 sluit af met een overzicht van wat 

dynamische modellen zijn en wat je ermee kunt doen. 

 

In hoofdstuk 2 worden deze eenvoudige modellen verder 

uitgebreid en aangepast. Uit dit hoofdstuk kiest elk groepje 

leerlingen twee van de 5 paragrafen. Hoofdstuk 2 sluit af met 

een presentatieopdracht.  

 

Hoofdstuk 3 bevat open vervolgopdrachten bij elk van de 

(eerste) 5 paragrafen van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 3 valt buiten de 40 slu van deze module NLT-h002 

Dynamische Modellen. Een of meer van de opdrachten in 
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hoofdstuk 3 zou gedaan kunnen worden als Praktische Opdracht 

of misschien als Profielwerkstuk. Of gewoon als verdieping voor 

liefhebbers. 

 

De leerdoelen van deze module zijn:  

 (eenvoudige) dynamische modellen kunnen maken in het 

grafische modelleerprogramma Coach6 

 variabelen in een model kunnen aanpassen en onderzoeken 

welk effect dit heeft 

 delen van een model kunnen veranderen om zodoende een 

realiteit beter te beschrijven 

 de uitkomsten van complexere modellen kunnen 

interpreteren en kunnen onderzoeken in hoeverre het model 

een werkelijkheid goed beschrijft 

 ervaren en inzien dat je met dynamische modellen allerlei 

veranderingsprocessen kunt onderzoeken en verwachtingen 

kunt berekenen.  

 

De beoordeling van de module bestaat uit een combinatie van 

de beoordelingen van hoofdstuk 1, het groepswerk in hoofdstuk 

2, de presentatie en een (individuele) toets.  

 

In het Vaklokaal NLT ►URL19 van staan diverse 

Coachbestanden (.cma) klaar voor gebruik. 

Bij het lesmateriaal hoort een computerprogramma Coach 6.  

 

De voorliggende versie van de module Dynamische Modellen is 

geschreven voor Coach 6. 

 

 

 

Succes en plezier met deze module, 

 

De auteurs 
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Voorkennis en inleiding 

De voorkennis die je voor deze module nodig hebt, bestaat uit 

de kennis en vaardigheden uit de basisvorming havo van de 

vakken aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en 

biologie. Per paragraaf en onderwerp is de benodigde 

achtergrondkennis weergegeven in de bijlagen. Deze bijlagen 

zijn te vinden in hoofdstuk 4 van deze module. 

 

Modellen worden gebruikt om een situatie, een apparaat, een 

proces of een deel van de natuur te beschrijven of te tekenen. 

In een model worden alleen de belangrijkste onderdelen of 

aspecten weergegeven. Welke onderdelen of aspecten van 

belang zijn, is afhankelijk van het doel waarvoor het model 

gemaakt is. Wat niet van belang is, wordt weggelaten, evenals 

de details. 

 

Voorbeelden van modellen:  

 De torso in het biologielokaal: je kunt zien waar de 

verschillende organen in je lichaam zich bevinden.  

 De kaart van de metro in Londen, Parijs of Amsterdam: je 

kunt er op zien waar je moet overstappen en op welke lijn, 

maar de afstanden zijn niet op schaal. 

 Het molecuulmodel: het idee dat bijvoorbeeld lucht bestaat 

uit gigantisch veel onvoorstelbaar kleine dingetjes, die we 

moleculen noemen. Er is maar een beperkt aantal soorten 

moleculen: stikstofmoleculen, zuurstofmoleculen, 

kooldioxidemoleculen, watermoleculen enzovoort.  

 

Dynamische modellen worden gebruikt om te kunnen rekenen 

aan veranderingsprocessen. 

Voorbeeld: om de veiligheid van een nieuw automodel te 

testen, wordt zo'n auto met een pop als bestuurder tegen een 

muur gereden. Om het effect van bijvoorbeeld een airbag te 

kunnen bekijken bij verschillende snelheden, vanuit 

verschillende richtingen en met verschillende bestuurders, 

moet de proef heel vaak herhaald worden en dat levert veel 

autowrakken en gekneusde poppen op. Door een dynamisch 

model te maken van zo'n botsing (aan de hand van metingen 

van een paar echte botsingen), kun je in de computer zo vaak 

auto's laten botsen als je maar wilt.  

 

Omdat dynamische modellen worden gebruikt om aan 

veranderingen te kunnen rekenen (met de computer) is het van 

belang de volgende begrippen te kennen: 

Grootheid: iets dat je kunt meten, bijvoorbeeld lengte of 

temperatuur of massa, of aantal mensen, enzovoort. 
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Eenheid: maat waarin je de grootheid uitdrukt, dus 

bijvoorbeeld: 

 bij lengte: m, mm of km 

 bij temperatuur: graad Celsius of graad Kelvin 

 bij massa: kg of g of mg 

 bij aantal mensen: geen aparte eenheid. 

Variabele: grootheid die kan veranderen. 

Parameter: variabele die niet verandert tijdens het 

doorrekenen van het model (een run).  

In Powersim heet dit een constante. 

Diagram: figuur waarin een grootheid A (op de y-as) is uitgezet 

tegen een andere grootheid B (op de x-as). Grootheid A is dan 

een functie van grootheid B. 

Grafiek: vloeiende lijn, zo goed mogelijk door de meetpunten 

in een diagram.  

 

Meestal zoeken we bij veranderingsprocessen in de 

natuurwetenschappen naar relaties in de zin van oorzaak en 

gevolg. Een grootheid die een gevolg beschrijft heet dan 

afhankelijk en een grootheid die een oorzaak beschrijft heet 

onafhankelijk (in die relatie). 

 

Voorbeeld: een groeiproces  

De hoogte van een populier neemt toe in de tijd. De tijd is dan 

de onafhankelijke variabele en de hoogte de afhankelijke. We 

tekenen dan een diagram met de (leef)tijd op de x-as en de 

hoogte op de y-as en zeggen dat we de hoogte uitgezet hebben 

tegen de tijd (zie figuur 1). Wiskundig: de hoogte is een functie 

van de tijd. 

groei van een populier

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50

leeftijd (jaren)

h
o
o
g
te

 (
m

)

 
Figuur 1: groei van een populier 
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De boom wordt hoger (gevolg) doordat hij met de tijd groeit 

(oorzaak): de hoogte is een functie van de leeftijd. De leeftijd 

is dus de onafhankelijke grootheid en de hoogte de afhankelijke 

grootheid. We zeggen dat de hoogte is uitgezet tegen de 

leeftijd. 

 

Tijdstap Δt: tijd tussen 2 metingen of in een dynamisch model 

tussen 2 rekenrondes. Voorbeeld: bij een botsproef met een 

auto wordt om de 0,01 seconde de positie van de bestuurder 

gemeten. De tijdstap Δt is dan 0,01 s.  

Als hier een dynamisch model van gemaakt is dat telkens de 

positie van de bestuurder herberekent met tijdsintervallen van 

0,001 s, dan is de tijdstap Δt = 0,001 s. 
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1 Kennismaking met dynamische 

modellen  

In dit eerste hoofdstuk zijn de centrale vragen:  

 Wat is een dynamisch model? 

 Wat kun je met een dynamisch model? 

 Wat voor soort gegevens heb je nodig om een model te bouwen?  

 Hoe kun je een model op de computer in stapjes opbouwen? 

 Welke zijn de voordelen van een dynamisch model en welke de beperkingen? 

 

Natuurwetenschappelijk model 

Een model in de natuurwetenschap is een hulpmiddel bij het 

beschrijven, verklaren en voorspellen van natuurverschijnselen. 

 

Opdracht 1 

Ga bij figuren 2 tot en met 5 na of het een wetenschappelijk 

model is.  

Figuur 2: model werking lichaam        Figuur 3: model baby Triceratops (2007) van Galenus (129 - 199 na Chr )  

 
Figuur 4: robot die nieuwe taken leert door tegen               Figuur 5: model DNA –molecuul (1954) 
tegen hem te praten.(2007). De robot is bedoeld 
als huishoudelijke hulp voor bejaarden. 
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In deze module bedoelen wij met een dynamisch model geen 

stilstaand (schaal)model.  

Het woord dynamisch geeft aan dat het model 

veranderingsprocessen beschrijft. 

Bij het maken van verwachtingen voor de toekomst wordt vaak 

gebruik gemaakt van dynamische modellen.  

 

Neerslagradar 

Een voorbeeld van een verwachting die berekend is met behulp 

van een dynamisch model is de buienradar op internet, 

bijvoorbeeld bij ►URL2.  

 

Met een tijdstap van 5 minuten worden beelden van het 

afgelopen uur getoond, en met een tijdstap van 15 minuten een 

prognose voor de komende anderhalf uur. 

 
 

Figuur 6: beelden buienradar van 10.25 en 10.55 en een prognose voor 12.45 uur 

 

 

 

 

2. Vraag 

a  Welke van de drie beelden van de neerslagradar in figuur 6 

zijn gebaseerd op metingen en welke beelden zijn 

gebaseerd op een model? 

De buien in de prognose veranderen niet meer van vorm, 

ze bewegen alleen nog over het scherm. 

b  Wat volgt daaruit voor de gegevens die de computer 

gebruikt om de prognose op te stellen? 

c  Leg uit dat het KNMI nooit het weer voorspelt maar wel 

verwachtingen uitgeeft. 
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Dynamische modellen 

Een dynamisch model beschrijft een proces. Het beschrijft hoe 

de variabelen in de loop van de tijd veranderen. Een dynamisch 

model wordt dus gebruikt om te berekenen welke waarden de 

variabelen van het proces in de loop van de tijd krijgen. 

Omdat de werkelijkheid vaak complexer is dan het model, 

geeft een dynamisch model meestal geen exacte voorspelling 

maar een verwachting van toekomstige waarden. 

 

In de paragrafen 1.1 t/m 1.5 bekijken we verschillende 

voorbeelden van dynamische modellen en in paragraaf 1.6 ten 

slotte geven we een samenvatting over wat dynamische 

modellen zijn en wat je er mee kunt. 
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Figuur 7: Zonder dijken en 
duinen zou Nederland voor 

de helft onder water staan 

1.1 Een lekkende emmer / een 
leeglopende badkuip  

 

Wat je gaat doen / leren:  

 het belang van dynamische modellen met betrekking tot water(stromen) verkennen 

 een experimenteel onderzoek uitvoeren over de instroom, de uitstroom en de waterhoeveelheid 

in een lekkende petfles 

 een eenvoudig dynamisch model bouwen dat beschrijft hoe een (water)hoeveelheid in de loop 

van de tijd kan veranderen 

 werken met het modelleerprogramma Coach 

 ervaren dat bij een dynamisch model de uitkomst bepaald wordt door de beginsituatie en door 

de factoren die de veranderingen bepalen (hier de instroom en de uitstroom).  

 

Inleiding 

Nederland is beroemd vanwege de Deltawerken. Half Nederland 

ligt onder de zeespiegel!  

 

Er zijn dan ook diverse instanties die zich met water bezig 

houden; bijvoorbeeld:  

 Rijkswaterstaat ►URL3  

 Ministerie van Verkeer en Waterstaat ►URL4  

 Waterschappen ►URL5  

In deze paragraaf gaat het niet over waterkwaliteit en/of 

andere aspecten van water, maar over waterstromen en 

waterhoeveelheden. Modellen over water(over)stromingen zijn 

van groot belang voor de diverse instanties.  

 

3. Opdracht 

Geef drie redenen waarom de diverse overheidsinstanties 

belang hebben bij modellen die verwachtingen van de 

waterstanden kunnen berekenen (op korte of lange termijn). 

Zie eventueel de filmpjes met animaties over overstromingen 

op ►URL6.  

 

Ook in het buitenland doen Nederlandse ingenieurs hun best om 

mogelijke waterstromen te berekenen. Daarvoor maken ze 

dynamische modellen waarmee ze in de computer stormen op 

zee kunnen laten razen of de effecten van dijken kunnen 

bestuderen. Zulk werk kan helpen om een volgende rampzalige 

overstroming van New Orleans te voorkomen. 

 

4. Opdracht 

Op ►URL7 kun je in een animatiefilm zien hoe New Orleans 

overstroomde. Bekijk de film.  
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a Leg uit waarom dijkenbouwers niet alleen de benodigde 

hoogte en breedte van een dijk berekenen, maar ook 

berekenen waar die dijk het beste gelegd kan worden. 

b Leg uit dat het in een laaggelegen gebied soms beter kan 

zijn om een dijk te verlagen of weg te halen dan om hem 

te verhogen. 

 

De dynamische rekenmodellen die achter deze animaties en 

computersimulaties zitten, zijn vaak erg complex. In deze 

eerste paragraaf beperken we ons tot eenvoudige modellen die 

eenvoudige situaties kunnen beschrijven (lekkende emmer, 

petfles).  

Figuur 8: water in emmer als functie van de tijd. 

Een lekkende emmer 

Als je een lege emmer (10 liter) onder een stromende kraan 

zet, loopt hij vol. Bij een gegeven instroom (in liter/seconde) 

kun je uitrekenen hoeveel water er op elk tijdstip t in de 

emmer zit.  

Bij een normale kraan stroomt er 9,0 liter water per minuut uit 

de kraan. 

 

5. Opdracht: lekkende emmer 

a  Hoeveel liter water stroomt er per seconde uit de kraan? 

b  Neem aan dat de emmer niet lekt en dat de instroom 0,15 

L/s is. Schets in het diagram van figuur 8 de grafiek die de 

hoeveelheid water in de emmer als functie van de tijd 

weergeeft. In deze grafiek is de tijd (Time) weergegeven in 

seconden. Geef je grafiek ook een naam. 

Als het goed is heb je bij opdracht 5b een rechte lijn getekend 

voor het vullen. De vraag is of ook het leeglopen een lineair 

proces is. Stel je een volle emmer voor en een dichtgedraaide 

kraan. Nu maken we in de bodem van de emmer een gaatje. 
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c  Hoe verandert vervolgens de hoeveelheid water in de 

emmer in de loop van de tijd? Schets een nieuwe grafiek in 

hetzelfde diagram van figuur 8. Geef deze grafiek ook een 

naam. 

Stel nu dat er een constante stroom water uit de kraan komt in 

de lekkende emmer.  

Op t = 0 is de emmer nog leeg 

d  Hoe verandert dan de hoeveelheid water in de emmer in de 

loop van de tijd? Schets in het diagram van figuur 8 een 

mogelijke grafiek van dit proces. Geef deze grafiek ook 

weer een naam. 

e  Herhaal opdracht 5d, maar draai de kraan iets minder ver 

open. Hoe ziet dan de grafiek er uit? Schets deze lijn ook in 

bovenstaand diagram. 

 

Practicum petfles 

Om je voorspellingen te controleren, gebruiken we in 

experimenten 6 en 7 een omgekeerde petfles. Deze opstelling 

kun je gemakkelijk zelf maken. 

Ook mooi is een spaghettipot met onderin een gaatje (8, 9 of 

10 mm diameter). 

 

 

 
Figuur 9 (links): een 
bodemloze (afgezaagde) 
petfles met een 
doorboorde dop 
 
Figuur 10 (rechts): een 
spaghettipot met onderin 
een gaatje 
 
Zoals in de figuren 9 en 10 
is te zien, kunnen deze 
waterige experimenten 
ook buiten gedaan 
worden. 

 

 

Lekkende petfles met maatverdeling maken  

Neem een grote petfles, zaag de bodem er af en boor een 

gaatje in de dop (diameter 5, 6 of 7 mm). Houd de fles op de 

kop en een vinger op het gaatje (of schroef er een dichte dop 

op). Giet met een maatcilinder 100 mL water in de fles en zet 

een streepje op de zijkant van de fles. Doe dit 15 keer en 

noteer daarbij steeds de waarde van het watervolume.  
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6. Experiment: lekke emmer zonder instroom 

 Vul de petfles met water en laat deze leeglopen door het 

gaatje in de dop. Om draaikolken te voorkomen kun je hem 

het beste een beetje scheef houden. 

 Meet de tijd voor het weglopen van steeds 100 mL. 

 Zet de meetwaarden in een tabel (zoals in figuur 11) in je 

schrift. 

Volume (mL) Tijd (s) Δt (s) 

1500 0  

1400   

1300   

enz   

   

                                               Figuur 11: het laten leeglopen van een lekke emmer 

 Vervang de dop door een dop met een groter gaatje. Breid 

je tabel uit met een nieuwe kolom en herhaal de proef (je 

mag ook de meetresultaten van klasgenoten met een dop 

met groter gaatje gebruiken).  

 Vervang de dop door een dop met een kleiner gaatje. Breid 

je tabel uit met een nieuwe kolom en herhaal de proef (je 

mag ook de meetresultaten van klasgenoten met een dop 

met kleiner gaatje gebruiken). 

 Maak van je tabel een diagram van het volume tegen de 

tijd. Dat zijn dus drie grafieken in één diagram. Schrijf bij 

elke lijn of het een groot, middelgroot of klein gaatje was. 

 

Conclusies 

 De uitstroomsnelheid is wel / niet afhankelijk van de 

hoeveelheid water in de fles. 

 Hoe groter het watervolume, hoe groter / kleiner de tijd Δt 

voor het uitstromen van 100 mL water, dus hoe groter / 

kleiner de uitstroomsnelheid. 

 De uitstroomsnelheid is wel / niet afhankelijk van de 

grootte van het gaatje in de dop. 

 Hoe groter het gaatje, hoe groter / kleiner de tijd Δt voor 

het uitstromen van 100 mL water, dus hoe groter / kleiner 

de uitstroomsnelheid. 

 

7. Experiment: lekke emmer met instroom 

 Open de kraan een eindje als de omgekeerde petfles (met 

dop met gaatje) leeg is. 
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 Meet telkens de tijd als er 100 mL water bij is gekomen. Ga 

door totdat een evenwichtsniveau is bereikt. 

 Zet de meetwaarden in een (nieuwe) tabel (zoals in figuur 

12) in je schrift. 

Opmerking: wanneer de fles overstroomt voordat zich een 

evenwicht kan instellen, draai dan de kraan iets dichter en 

begin opnieuw. Als zich een evenwicht instelt bij minder dan 

200 ml, draai dan de kraan wat verder open en start de meting 

opnieuw.  

Volume (mL) Tijd (s) Δt (s) 

0 0 - 

100   

200   

   

   

                               Figuur 12: het vullen van een lekke emmer (= omgekeerde petfles  
met dop met gaatje). 

Resultaten 

 Maak van de tabel een (nieuw) diagram van het volume 

tegen de tijd. 

 

a Bij welk volume (in mL) is er evenwicht ontstaan? 

 

Conclusies 

b Bij een lekkende fles of emmer met een constante 

instroom kan zich wel / niet een evenwicht instellen. 

c De uitkomst van het experiment (zie de grafieklijnen) 

hangt wel / niet af van de stand van de kraan (vergelijk je 

resultaten met die van je klasgenoten). 

d Kijk nogmaals naar je antwoorden van opdracht 5c, d en e 

en verbeter die zo nodig. 

 

Evaluatie 

In experiment 7 heb je gekeken hoe het waterpeil in de fles 

verandert in de loop van de tijd als er zowel instroom als 

uitstroom is. Van de verandering van dat waterpeil heb je 

diagrammen gemaakt. Daar kun je al heel wat in aflezen. Maar 

je kunt nog niet alles aflezen of berekenen over dit proces, 

bijvoorbeeld:  

 
 Hoe hangt het evenwichtsniveau af van de grootte van het 

gaatje?  
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e Welke grootheid zou je dan tegen welke grootheid 

uitzetten? 

 

 Of:Hoe hangt het evenwichtsniveau af van de stand van de 

kraan? 

 

f Welke grootheid zou je dan tegen welke grootheid 

uitzetten? 

 

Om op zulke vragen een antwoord te krijgen, is het doen van 

experimenten erg tijdrovend. Het gebruik van een 

computersimulatie met een dynamisch model is dan handiger.  

 

8. Simulatie badkuip 

Een andere manier om onderzoek te doen is dus met 

computersimulaties.  

Voordat je zelf een eenvoudig dynamisch model gaat maken, ga 

je eerst aan de gang met een kant en klare computersimulatie 

over een badkuip. 

 Open het bestand badkuip.swf (shockwave flash object) op 

Vaklokaal NLT►URL19. 

 Zet de kranen eerst maximaal open en vul de badkuip. Ga 

na of deze vultijd (enigszins) realistisch is. 

 Zet de kranen nu uit en bekijk hoe snel de badkuip 

leegloopt afhankelijk van de grootte van de afvoer. 

 

a Is de vorm van de grafieklijn in overeenstemming met het 

leegloopexperiment 6 van de petfles? Licht toe. 

 

 Maak het bad leeg, zet dan de kranen open en de 

afvoerdoorsnede (weer) op 6 cm2 

 

b Is de vorm van de grafieklijn in overeenstemming met je 

verwachtingen (experiment 7 met de petfles)? Licht toe. 

c Onderzoek (globaal) hoe de waterstand van het 

evenwichtsniveau afhankelijk is van de instroom (hoe ver 

de kraan geopend is). Beschrijf dit. 

d Onderzoek (globaal) hoe de waterstand van het 

evenwichtsniveau afhankelijk is van de uitstroom (de 

doorsnede van de opening). Beschrijf dit. 

Het eigenlijke leerdoel van deze paragraaf, 
vooruitblik op hoofdstuk 2 

Het is nu niet de bedoeling om alle mogelijke resultaten van 

het experiment met de petfles te onderzoeken; dat gaat (te) 

veel tijd kosten. In hoofdstuk 2 kun je kiezen voor een 

uitgebreid vervolg op deze experimenten, waarin je ten slotte 

drie lekkende petflessen in serie zet (paragraaf 2.1). 
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Nu gaat het om de berekenwijze achter zo’n simulatie. Is het 

mogelijk om zelf een dynamisch model te maken dat de 

werkelijkheid zo goed mogelijk beschrijft?  

 

Het bouwen van een eenvoudig model  

In deze activiteit leer je om zelf een dynamisch model te 

maken in Coach.  

We nemen de situatie van een badkuip.  

Start het modelleerprogramma Coach  

De hoeveelheid water in de badkuip wordt weergegeven met 

een toestandsvariabele (grootheid).  

 

 Klik met de linker muisknop op het rechthoekige icoon voor 

een voorraadgrootheid in de knoppenbalk (helemaal links, zie 

figuur 14).  

 Plak dit icoontje ergens in het midden bovenaan op het lege 

witte werkblad. 

 Hernoem de variabele Toestand_1 naar Water_in_bad door 

op de naam te gaan staan en éénmaal te klikken met de 

linker muisknop.  

 

De waterstromen in en uit het bad worden met 

stroomvariabelen weergegeven. 

 

 
 

Figuur 14: knoppenbalk Coach, toestandsvariabele en stroomvariabele 

 

 Klik op het linker stroomicoon in de knoppenbalk (zie figuur 

14).  

 Voeg deze instroom toe aan de linkerkant van de 

voorraadgrootheid water_in_bad en sleep naar rechts totdat 

de stroom contact maakt met de variabele water_in_bad. 

Dan licht deze zwart op.  

 Doe hetzelfde voor de uitstroom, maar begin dan in 

water_in_bad en sleep naar rechts.  
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Figuur 15: badkuipmodel   

De vraagtekens in de drie elementen (zie figuur 15) geven aan 

dat er nog geen waarden aan de variabelen zijn toegekend.  

Neem aan dat er al 10 L water in de badkuip zit. Neem een 

constante instroom van 4 L per minuut en een uitstroom van 1.5 

L per minuut. Breng deze waarden als volgt in het model (zie 

figuur 16): 

 

 
Figuur 16: definiëren variabele; water in bad  
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 Dubbelklik op het blokje van de variabele water_in_bad. Je 

krijgt de eigenschappen te zien. Voer de beginwaarde 10 in 

(bij Definitie, beginwaarde=) en de eenheid L (bij Eenheid).  

 Klik op de naam van de instroom en verander deze in kraan. 

Dubbelklik op de instroom. Voer de eenheid (L/min) in en 

definieer de beginwaarde op 4 L/min. Markeer de optie 

Naam tonen 

 Klik ook op de uitstroom en verander deze in Afvoer. 

Dubbelklik op de uitstroom. Voer de eenheid (L/min) in en 

definieer de uitstroom op 1,5 L/min. Markeer de optie Naam 

tonen. 

 

Voor de onafhankelijke variabele neemt Coach standaard: de 

tijd t. In dit geval willen we de verandering per minuut weten. 

Klik het icoon van de onafhankelijke variabele en verander de 

eenheid van s in min. Klik OK. 

De grootte en het aantal van de rekenstappen kunnen worden 

ingesteld onder het menu Opties. 

  

 Klik op Instelling en voer (indien nodig) bij de starttijd 0 en 

bij Stoppen 100 (min) in, en neem een tijdstap van 1 (min).  

 

1. Achtergrondinformatie: tijdstap Coach 

De tijdstap is de toename van de tijd per cyclus van de 

modelberekeningen. In Coach stel je de tijdstap en de totale 

rekentijd in bij Instelling in het menu Opties 

 

Grafieken maken 

Om te zien hoe het volume in de badkuip reageert op de 

instroom en uitstroom zetten we enkele diagrammen klaar.  

  

 Rechtsklik op het badkuip-symbool en kies de optie Diagram 

tonen.  

 Klik daarna in het venster rechtsboven om het diagram te 

plaatsen. 

 

Op dezelfde manier kun je in de andere vensters de 

diagrammen van de instroom Kraan en de uitstroom Afvoer 

klaarzetten.  

De Y-as kun je voor een beter leesbare grafiek nog aanpassen 

door te dubbelklikken op de figuur. Dan ga je naar Diagram 

instelling, klik dan op C2 voor de variabele Kraan en dan kun je 

de beginwaarde op 0 zetten en de maximale waarde op 5. Zo 

ook voor de variabele Afvoer. 

 

Het model uitvoeren 
Als het niet is gelukt een goed badkuipmodel te bouwen, vraag 

dan je docent om raad. 
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9. Opdracht 

Voorspel hoe de grafiek van water_in_bad eruit zal zien (met 

een startwaarde van water_in _bad = 10 L, een instroom = 4 

L/min en een uitstroom = 1.5 L/min. 

 

Om te zien welke resultaten een model oplevert, moet je het 

laten doorrekenen.  

 

 Klik op de Groene Run button. De computer tekent de 

grafieken en er verschijnt ook in de toestandsgrootheid 

water_in_bad een grafiekje en een getal dat de waarde 

aangeeft. Vergelijk deze uitkomst van het model met je 

eigen voorspelling. 

 

 

10. Opdracht 

Beschrijf de verschillen tussen jouw voorspelling en het 

modelresultaat. Beschrijf ook hoe je die verschillen verklaart. 

 

 Bestudeer de grafieken voor verschillende in- en 

uitstroomsnelheden, dwz kraansnelheid en afvoersnelheid. 

 

11. Vraag 

a Wat gebeurt er met het waterniveau in de badkuip als de 

instroom = 0? 

b Wat gebeurt er met het waterniveau in de badkuip als de 

uitstroom = 0? 

c Welk element ontbreekt er dus aan het model van de 

badkuip om onmogelijke waarden voor water_in_bad  te 

kunnen voorkomen? (Onmogelijk wil hier zeggen: een leeg 

bad  of  een bad dat overstroomt.) 
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Het model aanpassen 

In werkelijkheid is de uitstroom niet constant, maar afhankelijk 

van de hoeveelheid water in het bad. De uitstroom is groter als 

er meer water in het bad zit. Zie je resultaten van het 

leegloopexperiment 6 met de petfles.  

 

De uitstroom is de oorzaak van de afname van het water in het 

bad (gevolg). Maar de afname van de hoeveelheid water in het 

bad zorgt er weer voor dat de uitstroom vermindert. 

 

Dit verschijnsel heet terugkoppeling: het gevolg (hoeveelheid 

water in het bad) heeft effect op de oorzaak (de uitstroom). 

Het verschijnsel terugkoppeling komt in paragraaf 1.2 

uitgebreid aan de orde. 

 

Wat de juiste relatie is tussen de uitstroomsnelheid, de grootte 

van het gaatje, en de hoeveelheid water in het bad, weet je 

nog niet. Voorlopig gaan we er voor ons eerste model vanuit dat 

de uitstroomsnelheid evenredig is met de hoeveelheid water in 

het bad.  

 

Dus we veronderstellen dat  

Afvoer = constante * water_in_bad. 

 

Je gaat nu door klikken en slepen een relatie maken tussen de 

toestandsgrootheid water_in_bad en de rekengrootheid afvoer. 

Zo'n afhankelijkheid geef je in het model aan met een 

relatiepijl.  

 
Figuur 20: relatiepijl in Coach 

 

 Klik op het icoon van de relatiepijl (zie figuur 20) en plaats 

de cursor in de variabele water_in_bad. 

 Versleep de pijl totdat deze contact maakt met de Afvoer. 

De afvoer hangt nu ook af van een andere grootheid, in dit 

model dus van de hoeveelheid water in het bad. Hoe die 

afhankelijkheid is (de formule) staat in het menu 

Eigenschappen van een stroom, welke je te zien krijgt als je 

op de pijlpunt van Afvoer klikt. Tik je formule in bij 

Definitie, Afvoer = constante * water_in_bad. 
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 Als je de boog van de lijn niet mooi vindt, kun je de vorm 

naar wens veranderen door klikken en trekken aan heel 

kleine blokjes.  

 

Herdefinieer de instroom en de uitstroom 

 Neem eerst aan dat de kraan gesloten is: dubbelklik op Kraan 

en stel deze in op 0 L/min. 

 Dubbelklik op Afvoer. Vervang de constante waarde door de 

vergelijking 0,1 * water_in_bad als je dat nog niet hebt 

gedaan. Gebruik vooral de editor om formules in te voeren. 

 Om het bad alleen leeg te kunnen laten lopen, moet het wel 

eerst gevuld zijn. Vul het bad met maximaal 100 L.  

 Laat het diagram voor het leeglopen tekenen. 

 Schets deze grafiek in een diagram. 

 Zet nu de kraan een eindje open en laat ook de afvoer open 

staan. 

 Laat het model draaien tot zich een evenwichtsniveau heeft 

ingesteld. Verander, indien nodig, de instroom zodat het bad 

niet overstroomt (er past maximaal 100 L in het bad). 

 

12. Opdracht 

a Ga eerst met een berekening na hoe ver je de kraan open 

moet draaien om evenwicht te krijgen bij 70 L water in het 

bad en nog steeds dezelfde afvoer. 

b Draai (in het model) de kraan op de stand die je in a 

uitgerekend hebt en laat het model rekenen. Komt de 

eindstand uit bij 70 L? 

 

Noodstop 

 Maak een voorziening in het badkuipmodel om overstroming 

tegen te gaan. Hiervoor moet je de optie conditie aanvinken 

in het menu Eigenschappen van afvoer. Neem aan dat het 

bad begint over te stromen als er 100 liter in zit. 

 

13.Vraag 

Hoe luidt nu de formule die je invult? 
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Samenvatting, evaluatie en vooruitblik 

Samenvatting van dynamisch modelleren met Coach in §1.1 

 

In dit tweede model ging het om de hoeveelheid water in een bad. Dit is de 

afhankelijke grootheid waarvan we willen weten hoe die in de loop van de 

tijd verandert (het gevolg). In Coach heet de afhankelijke grootheid een 

toestandsgrootheid met een rechthoek als symbool 

 

In het diagram van het vulproces komt dus de hoeveelheid water op de y-as te 

staan en de tijd (de onafhankelijke grootheid) op de x-as. 

 

De hoeveelheid water in het bad verandert door twee oorzaken: 

de instroom uit de kraan (positieve invloed: de hoeveelheid water neemt 

hierdoor toe) 

de afvoer uit het bad (negatieve invloed: de hoeveelheid water neemt 

hierdoor af). 

 

Deze twee grootheden worden in het model allebei weergegeven met een 

dubbele pijl met halverwege een pijlpunt. Zulke oorzaak-variabelen heten in 

Coach stroompijlen. 

 

Als een rekengrootheid wordt beïnvloed door een andere grootheid, wordt dat 

aangegeven met een relatiepijl (bijvoorbeeld de relatiepijl tussen 

water_in_bad en de afvoer in ons laatste model) . In het menu Eigenschappen 

staat bij Definitie de berekenwijze (de formule). 

 

Voor de formule kun je allerlei wiskundige functies gebruiken die je kunt 

vinden in Editor.  

Je kunt zelfs een beetje programmeren in Definitie, bijvoorbeeld door gebruik 

te maken van Conditie. Het dialoogscherm geeft dan een mogelijkheid de 

voorwaarde in te vullen. 

 

De toestandsgrootheid moet een beginwaarde krijgen om te kunnen rekenen. 

Dit doe je in menu’s die verschijnen als je op de betreffende variabele klikt. 

Een relatiepijl die loopt van een toestandsgrootheid naar een stroompijl naar 

die voorraadgrootheid betekent een terugkoppeling: het gevolg beïnvloedt de 

oorzaak. In de Badkuip is dit een negatieve terugkoppeling: door de uitstroom 

(oorzaak) neemt de hoeveelheid water in het bad af (gevolg) en daardoor 

neemt het tempo van de uitstroom af. 
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Evaluatie  
Deze paragraaf §1.1 had als doelen: 

 het belang van dynamische modellen met betrekking tot 

water(stromen) verkennen 

 een experimenteel onderzoek uitvoeren over de relatie 

tussen de instroom, de  uitstroom en de waterhoeveelheid in 

een lekkende fles 

 een eenvoudig dynamisch model kunnen bouwen dat 

beschrijft hoe een (water)hoeveelheid in de loop van de tijd 

kan veranderen 

 in een eerste ronde leren werken met het 

modelleerprogramma Coach 

 weten en kunnen toepassen dat bij een dynamisch model  de 

uitkomst bepaald wordt door de beginsituatie en door de 

factoren die de veranderingen bepalen (hier de instroom en 

de uitstroom).  

Ga na of je bovenstaande leerdoelen hebt gehaald.  

 

Vooruitblik 

In hoofdstuk 2 bestuderen we modellen die wat meer realistisch 

zijn. Eerst bekijken we nog in hoofdstuk 1 in de komende lessen 

een aantal andere veranderingsprocessen, die we gaan 

modelleren.  

Het is de bedoeling dat je in hoofdstuk 1 ervaart dat dynamisch 

modelleren betekent: 

 Bekijk of bedenk welke grootheid (of grootheden) de 

interessante afhankelijke grootheid is (zijn). In Coach heet 

die grootheid de toestandsgrootheid. De verandering 

(toename of afname) van deze grootheid is het gevolg van 

het veranderingsproces. 

 Bekijk of bedenk door welke processen en grootheden de 

voorraadgrootheid veranderd kan worden. Je zoekt dus naar 

de oorzaken van de verandering van de waarde van de 

toestandsgrootheid. Dit zijn in Coach de stroompijlen. 

 

Als je in hoofdstuk 2 kiest voor Waterstromen, ga je meer 

metingen doen aan de lekkende petfles en het model 

uitbreiden en verbeteren. 

 

Je gaat daartoe metingen doen bij verschillende groottes van 

de uitstroomopening (of je gebruikt de meetresultaten van de 

metingen die je in deze paragraaf hebt gedaan) en je gaat de 

grootte van de uitstroomopening ook in rekening brengen in het 

model. 

 

Je gaat in hoofdstuk 2 eerst twee lekkende emmers in serie 

zetten. Je doet dit experimenteel en ook in een model. 
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Ten slotte ga je drie petflessen met verschillende groottes van 

openingen onder elkaar hangen, zodat ze in elkaar uit- en 

instromen. Je gaat dan de evenwichtsvolumina eerst 

voorspellen en dan meten. 

 

Uiteraard ga je dit drietrapsproces ook modelleren en de 

modeluitkomsten weer met de werkelijkheid vergelijken. 

   
Figuur 22: "lekkende emmers" van Waterstromen in hoofdstuk 2. Van rechts naar links: enkele spaghettipot 
met gaatje, twee spaghettipotten in serie en drie petflessen in serie.  
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1.2 Bevolkingsgroei 

 

Wat je gaat doen / leren: 

 het belang van bevolkingsmodellen voor de maatschappij verkennen 

 lineaire groei en exponentiële groei verkennen en herkennen 

 zelf een (eenvoudig) bevolkingsmodel (na)bouwen in Powersim 

 de invloed van het geboorte- en sterftecijfer op de bevolkingsgroei in een model in Coach 

verwerken 

 positieve en negatieve terugkoppeling onderkennen en verkennen 

 (in een tweede ronde) werken met het modelleerprogramma Coach. 

 

Inleiding 

Dat voor diverse overheidsinstanties voorspellingen uit 

modellen voor bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelling van 

belang zijn, ligt voor de hand. Neem bijvoorbeeld de 

plaatselijke gemeente, die natuurlijk moet weten of men 

huizen en scholen moet bijbouwen of juist niet. 

 

14. Vraag 

Noem nog enkele (3) maatregelen die een gemeentebestuur 

kan/moet nemen bij bevolkingsgroei (of -krimp). 

 

Ook op landelijke schaal was (en is) bevolkingsgroei (of –krimp) 

een belangrijk onderwerp.  

 

Lineaire groei en exponentiële groei 

Bevolkingsmodellen zijn ook mooie voorbeelden van 

"groeimodellen". Daarin worden wiskundige "groeifuncties" 

gebruikt. Twee eenvoudige wiskundige groeifuncties zijn: 

lineaire groei en exponentiële groei. 

 

Een voorbeeld van lineaire groei:  

je legt op het eerste vak van een schaakbord 1 graankorrel, op 

het tweede vak 2 graankorrels, op het derde 3, enzovoort. Dus 

telkens 1 meer dan op het vorige vak. 

15. Opdracht: lineaire groei 

a Hoeveel graankorrels liggen er uiteindelijk op het hele 

schaakbord?  

 

Bij lineaire groei komt er telkens een vaste hoeveelheid bij. 

Het gaat dus om de wiskundige bewerking optellen. 

 

b Teken de grafiek van het lineaire groeiproces. 
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Een voorbeeld van exponentiële groei:  

je legt op het eerste vak van een schaakbord 1 graankorrel, op 

het tweede vak 2 graankorrels, op het derde 4 graankorrels, op 

het vierde vak 8, enzovoort. Dus telkens dubbel zo veel als op 

het vorige vak. 

16. Opdracht: exponentiële groei 

a Hoeveel graankorrels liggen er uiteindelijk op het hele 

schaakbord? 

b     De wiskunde als wetenschap is ooit begonnen in het gebied 

dat nu India is. Zoek (via internet) wat het groeimodel daar 

mee te maken heeft. 

 

Bij exponentiële groei komt er telkens een vast percentage bij. 

Het gaat dus om de wiskundige bewerking vermenigvuldigen. 

Als er bijvoorbeeld telkens 20 % bij komt, betekent het dat de 

groeiende grootheid bij elke stap met 1,20 wordt 

vermenigvuldigd. 

 

 

c Hoe ziet de grafiek van een exponentieel groeiproces in de 

tijd er uit? Schets deze grafiek. 

 

In de 19e eeuw werd op grond van een (te) eenvoudig model 

een ramp voorspeld.  

 

2. Achtergrondinformatie: de theorie van Malthus 

In 1798 publiceerde de Britse demograaf en econoom Malthus 

het pamflet “An Essay on the Principle of Population”, waarin 

hij stelde dat de bevolkingsgroei van nature exponentieel 

verloopt, maar dat de groei van de voedselproductie lineair is. 

Dit zou, volgens Malthus,  uiteindelijk leiden tot de 

beschikbaarheid van steeds minder voedsel per mens.  

 

Na 1750 was de bevolking in Engeland sterk begonnen te 

groeien doordat er minder epidemieën optraden door 

verbeterde hygiëne. In dezelfde periode begon de Industriële 

Revolutie. Malthus rekende uit dat de bevolking sinds 1750 elke 

25 jaar verdubbelde.  

 

Indien de menselijke bevolking met dezelfde snelheid zou 

blijven groeien, zou het aantal mensen te groot worden om 

iedereen van voldoende voedsel te kunnen voorzien.  

 

Malthus bepleitte bevolkingscontrole te bewerkstelligen door 

"morele terughoudendheid" te betrachten, zodat men te sterke 

bevolkingsgroei kon vermijden.  
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17: Opdracht: de theorie van Malthus 

a In 1800 woonden in Engeland ongeveer 15 miljoen mensen. 

Malthus voorspelde dat de bevolking elke 25 jaar zou 

verdubbelen. Vul de 2e kolom van de tabel in figuur 23 in 

waarin je om de 25 jaar het aantal inwoners uitrekent tot 

het jaar 2000.  

 
 
 

Figuur 23: tabel inwoners van Engeland 

Groot-Brittannië had in werkelijkheid in het jaar 2000 ca 60 

miljoen inwoners.  

b Geef drie oorzaken waardoor dit getal afwijkt van de 

voorspelling van Malthus. 

c Ga na of een lineaire groei van 7,5 miljoen per 25 jaar een 

betere voorspelling had opgeleverd. Vul daartoe eerst de 3e 

kolom van de tabel in. Conclusie? 

 

In Nederland zijn er diverse instanties die zich in de 

bevolkingsgroei verdiepen, zoals het CBS (Centraal Bureau 

Statistiek) en het RIVM. In bijlage 2, Bevolkingsgroei, vind je 

achtergrondinformatie over de groei van de Nederlandse 

bevolking.  

 

Op wereldschaal is de bevolkingsgroei anders (geweest) dan op 

landelijke schaal. 

In 1804 woonden er 1 miljard mensen op de wereld. In 1927 

waren dat er 2 miljard. Eind jaren '50 groeide de 

wereldbevolking tot 3 miljard personen. Sinds 1999 staat de 

teller al op meer dan 6 miljard.  

 

18. Vraag 

Is er bij de wereldbevolking sprake van lineaire of exponentiële 

groei?  

 

Demografie is de wetenschap over de omvang, de structuur en 

de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in tijd 

verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en 

veroudering. Men verricht studie naar de samenstelling van de 

bevolking, bijvoorbeeld wat betreft: leeftijd, geslacht, 

nationaliteit, etniciteit of beroep.  

 
Jaar 

Aantal inwoners  
bij verdubbeling om de 25 jaar 

Aantal inwoners  
bij lineaire groei. 

1775 7,5 miljoen 7,5 miljoen 

1800 15 miljoen 15 miljoen 

1825   

1850   

1875   

1900   

1925   

1950   

1975   

2000   
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Maar het gaat ons op dit moment niet zozeer om de gevolgen 

van veranderingen in de bevolking en de te nemen politieke 

maatregelen. Wij zijn hier vooral geïnteresseerd in de modellen 

die men gebruikt om te berekenen hoe bevolkingsaantallen in 

de toekomst zich gaan ontwikkelen. Welke factoren moet je in 

een (eenvoudig) model opnemen?  

 

Waarschijnlijk heb je bij Aardrijkskunde de begrippen 

geboortecijfer en sterftecijfer al gehad. Ook heb je 

diagrammen over bevolkingssamenstelling (uit een atlas) 

bestudeerd. In bijlage 2, Bevolkingsgroei, vind je de benodigde 

achtergrondinformatie over factoren die de bevolkingsgroei 

beïnvloeden.  

 

Een eenvoudig model voor de bevolkingsgroei 

 
Figuur 24: eenvoudig model bevolkingsgroei in een kleine stad 

 

In figuur 24 staat een eenvoudig model van de bevolkingsgroei 

in een kleine stad. De stad heeft 5000 inwoners.  

Elk jaar worden er 150 baby's geboren en sterven er 75 mensen.  

 

Maak dit model in Coach als volgt: 

 Start het modelleerprogramma Coach. 

 Klik met de linker muisknop op het rechthoekige icoon voor 

een toestandsgrootheid in de knoppenbalk (helemaal links, 

zie figuur 14).  

 Plak dit icoontje (zie figuur 13) ergens in het midden 

bovenaan op het lege witte werkblad.  

 Geef de variabele Toestand_1 de nieuwe naam bevolking 

door op de naam te gaan staan en één maal te klikken met 

de linker muisknop.  
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De geboorten en de sterfgevallen worden met stroomvariabelen 

weergegeven. 

 

 Klik op het stroomicoon in de knoppenbalk (zie figuur 14).  

 Voeg deze bevolkingstoename toe aan de linkerkant van de 

voorraadgrootheid bevolking en sleep naar rechts totdat de 

stroom contact maakt met de variabele bevolking.  

 Doe hetzelfde voor de bevolkingsafname door sterfte, maar 

begin dan in de bevolking en sleep naar rechts.  

 De vraagtekens in de drie elementen geven aan dat er nog 

geen waarden aan de variabelen zijn toegekend.  

 Dubbelklik op het blokje van de variabele bevolking. Je krijgt 

de eigenschappen te zien. Voer bij Definitie de beginwaarde 

5000 in en bij Eenheid mensen.  

 Klik op de naam van de instroom en verander deze in 

geboorten. Dubbelklik op de geboorten. Voer de eenheid 

(mensen/j) in en definieer de beginwaarde op 150 mensen/j.  

 Klik ook op de uitstroom en verander deze in sterfte. 

Dubbelklik op de sterfte. Voer de eenheid (mensen/j) in en 

definieer de sterfte op 75 mensen/j. 

 

Voor de onafhankelijke variabele neemt Coach standaard: de 

tijd t. In dit geval willen we de verandering per jaar weten. 

De grootte en het aantal van de rekenstappen kan worden 

ingesteld onder het menu Opties.  

 

 Klik op Instellingen en voer (indien nodig) bij de starten 0 en 

bij Stoppen 100 (j) in, en neem een stapgrootte van 1 (j).  

 Maak ook een tabel en een diagram van de bevolking in de 

tijd. 

 Klik nu op het blokje van de variabele bevolking, kies 

diagram tonen en sleep deze naar de verticale as van het 

diagram.  

 Doe dit nogmaals voor tabel tonen. 

 

Om te zien welke resultaten het model oplevert moet je het 

laten doorrekenen.  

 Klik op de Run button. De computer tekent de grafieken en 

er verschijnt ook in de toestandsgrootheid bevolking een 

grafiekje en een getal dat de waarde aangeeft.  

 

19. Vraag 

a Beschrijf hoe de bevolking verandert in loop van de tijd. 

b Is dit een lineair groeiproces of een exponentieel 

groeiproces? Beschrijf ook waaraan je dat ziet. 

c Schrijf je antwoord op vraag 19a in de vorm van een 

formule. 
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De formule van vraag 19a had je ook kunnen opstellen zonder 

dat je het model had gemaakt en had laten rekenen. Tot nu toe 

levert de modelmakerij geen voordeel op. 

 

Maar dit model is niet erg realistisch, want er wordt 

aangenomen dat de geboorten en sterfte in het stadje 

constante waarden zijn. Dit leidt tot een lineaire groei. In 

werkelijkheid hangt het aantal geboortes en de sterfte af van 

de grootte van de bevolking. En dan is het niet meer zo 

eenvoudig om er een formule voor te vinden. Daarom gaan we 

het model nu uitbreiden. 

 

Uitbreiding van het bevolkingsmodel met 
geboortecijfers en sterftecijfers 

Meer realistisch is een model waarin het aantal geboorten een 

percentage is van het aantal inwoners. We noemen deze 

grootheid het geboortecijfer. Het geboortecijfer bereken je 

door het aantal geboorten per jaar te delen door het 

bevolkingsaantal in dat jaar.  

 

20. Vraag 

a Bereken het geboortecijfer in het eenvoudige model voor 

de bevolkingsgroei in het 1e jaar. 

b Ga na dat het geboortecijfer in dit model niet constant is. 

Neemt het toe of af? 

 

In dit model gaan we ervan uit dat het geboortecijfer constant 

is door de jaren heen. Als je het geboortecijfer weet, kun je 

daarmee de rekengrootheid geboorten telkens laten uitrekenen 

in het model. Dit gaat als volgt: 

 Selecteer de Constante (rondje) in de Modelknoppenbalk. 

Plaats het symbool linksonder de geboorten(stroom) door te 

klikken. Geef het de naam geboortecijfer.  

 

Je weet dat de geboortestroom afhangt van het geboortecijfer, 

dus is er een relatiepijl nodig tussen de symbolen geboorten en 

geboortecijfer. 

 Selecteer (klik op) het icoon voor de relatiepijl en sleep 

vanuit het geboortecijfer totdat de pijl contact maakt met 

de geboorten(stroom). 

 
Het aantal geboorten hangt ook af van de totale bevolking, dus 

is er ook een relatiepijl nodig van bevolking naar geboorten.  

 

 Breng deze relatiepijl aan. 
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Figuur 25: model bevolkingsgroei met geboorte- en sterftecijfers 

 

Merk op dat de variabele geboorten opnieuw moet worden 

gedefinieerd. Dat komt omdat de bestaande vergelijking niet 

meer geldig is. De relatiepijlen van bevolking en geboortecijfer 

naar geboorten geven aan dat de vergelijking voor geboorten 

de variabele bevolking en geboortecijfer moet bevatten. 

 

 Dubbelklik de geboorten en herdefinieer deze met behulp 

van de formule-editor. Merk op dat je alleen gebruik kunt 

maken (door dubbelklikken) van de variabelen waaruit 

relatiepijlen zijn getrokken. 

 Noteer wat de definitie (formule) voor geboortestroom moet 

zijn. 

 Omdat we hier te maken hebben met hele aantallen 

(mensen), moeten we de stromen afronden op gehele 

getallen door gebruik te maken van de ROUND-functie in 

Coach.  Pas de geboortestroom aan. 

 Pas op soortgelijke wijze de sterfte(stroom) aan. Het 

sterftecijfer vertegenwoordigt de sterfte van de bevolking. 

Neem voor het sterftecijfer de waarde is 0,015 (1,5%) van de 

bevolking.  

 

21. Vraag 

Hoe luidt de definitie (formule) voor de sterfte(stroom)? 

 

 Voer het model uit. 

 

22. Vraag 

a Beschrijf hoe de bevolkingsgroei nu verloopt. 

b Hoe groot is de bevolking na 20 jaar? 

c Is dit een lineair groeiproces of een exponentieel 

groeiproces? Beschrijf ook waaraan je dat ziet. 
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d Extra (dit hoef je in deze NLT-module niet te kunnen). 

Schrijf je antwoord op vraag 22a. in de vorm van een 

formule 

e Wat gebeurt er met de bevolking in de situatie dat het 

geboortecijfer hoger is dan het sterftecijfer? 

f Wat gebeurt er met de bevolking in de situatie dat het 

geboortecijfer lager is dan het sterftecijfer? 

 

Terugkoppeling  

Als een verandering van de afhankelijke variabele (die het 

gevolg voorstelt), invloed heeft op een variabele die een 

oorzaak is van die verandering, dan spreken we van 

terugkoppeling.  

 

Als in het bevolkingsmodel (met geboortecijfers en 

sterftecijfers) de bevolking toeneemt, neemt ook het aantal 

geboorten toe, waardoor de bevolking weer sneller toeneemt. 

Dit heet een positieve terugkoppeling:  

de verandering versterkt zichzelf.  

 

Je kunt dat ook in een plaatje tekenen 

(zie figuur 26). Als je een keer rond bent, 

zie je: hoe groter de bevolking, hoe 

sneller het aantal mensen toeneemt. 

In het model over waterstromen uit 

paragraaf 1.1 was sprake van een 

negatieve terugkoppeling.  

 

Als er veel water in de emmer zit, heb je een grote uitstroom, 

dus neemt de hoeveelheid water in de emmer snel af. Bij een 

kleiner geworden hoeveelheid water in de emmer wordt de 

uitstroom kleiner, waardoor de afname van de hoeveelheid 

water in de emmer weer minder snel gaat. 

 

Je kunt dat ook in een plaatje tekenen (zie figuur 26). Als je 

een keer rond bent, zie je: hoe minder water in de emmer, hoe 

minder het afneemt.  

Dit noemen we dan een negatieve terugkoppeling: de 

verandering dempt zichzelf. 

 

23. Opdracht 

Leg uit welke drie variabelen betrokken zijn bij de twee 

terugkoppelingen in het model van de bevolkingsgroei. Doe dit 

door soortgelijke tekeningen te maken als in figuur 26. 

 

In experiment 7 met de petfles was er een constante instroom 

van water uit de kraan. Daar was dus geen terugkoppeling op 

de instroom. In het waterreservoir van een wc zit wel een 

 

geboorten bevolking 

+ 

+ 

Figuur 26: positieve en negatieve 
terugkoppeling 

 

uitstroom water in bad 

+ 

- 
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terugkoppeling op de instroomkraan: een vlotter in de waterbak 

drijft op het water, stijgt mee met het water en druk zo de 

kraan dicht. 

 

24. Vraag 

a Leg uit of de terugkoppeling van de vlotter op de 

instroomkraan in het waterreservoir van de wc een 

positieve of negatieve terugkoppeling is. 

b Leg uit dat de noodstop aan het eind van paragraaf 1.1 ook 

een (nogal drastische) terugkoppeling is. Positief of 

negatief? 

c Leg uit dat voor een stabiel evenwicht van een 

voorraadgrootheid een negatieve terugkoppeling nodig is. 

 

Klimaatmodellen zijn heel complex en heel groot. De 

klimaatverwachtingen van de verschillende modellen 

verschillen dan ook nogal van elkaar. Daardoor zijn 

klimaatverwachtingen nog erg grof en onbetrouwbaar. 

Bovendien is een groot aantal invloeden nog onbegrepen, zeker 

in detail. Bijvoorbeeld het feit dat de sneeuw- en ijsbedekking 

in de poolstreken door de eeuwen heen zo (relatief) stabiel is 

gebleken.  

Immers: sneeuw weerkaatst het zonlicht heel goed. Waar de 

sneeuw is weggesmolten, wordt de zonnestraling minder 

weerkaatst waardoor het water of de grond veel sterker op- 

warmt, waardoor je zou verwachten dat er meer ijs en sneeuw 

smelt, waardoor ………  

 

25. Vraag 

a Leg uit dat sneeuw voor een terugkoppeling zorgt bij de 

opwarming van de aarde. 

b Leg uit of deze terugkoppeling positief of negatief is. 

 

Extra (niet verplicht):  
bevolkingsmodel in Excel 

In plaats van gebruik te maken van een modelleerprogramma 

zoals Coach kun je ook een spreadsheetprogramma zoals Excel 

gebruiken.  

Open het bestand Modelbevolkingsgroei1.xls op vaklokaal NLT 

►URL19 

Ga na dat de variabelen en startwaarden overeenkomen met 

het bevolkingsmodel met geboorte- en sterftecijfers.  
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MODEL: Groei             

VARIABELEN     STARTWAARDEN MODELFORMULES   
Tijd  t 0 jaren t := t + dt   
stapgrootte tijd dt 1 jaren N:=N+g*N*dt -s*N*dt   
aantal  N 5000      
geboorte  g 0.03   groeifactor = 1 + g*dt - s*dt 

sterfte  s 0.015      
Figuur 27: model bevolkingsgroei 

 

Hoe het programma rekent met de modelformule voor de 

tijdstap, kun je zien wanneer je in cel A11 klikt: daar staat 

deze formule: (A11) = A10 + $D$4. 

In cel D4 staat de stapgrootte van de tijd, dt. Door de $-tekens 

wordt ook in de cellen A12 t/m A110 steeds dezelfde tijdstap 

gebruikt. 

 

Het bevolkingsaantal N wordt per tijdstap opnieuw berekend 

met  N := N + g*N*dt − s*N*dt . 

In cel B11 staat de formule voor het berekenen van N na één 

tijdstap.  

 

 Ga na of deze formule (B11) = B10 + $D$6 * B10 * $D$4 − $D$7 

* B10 * $D$4 overeenkomt met je verwachtingen.  

 Ga na of de berekende waarde voor N na 20 jaar 

overeenkomt met de bevolking zoals berekend in het 

Coachmodel. 

 

De formules voor de instroom geboorte en uitstroom sterfte 

zijn ‘aangevuld’ met de factor *dt, terwijl dit bij Coach al 

‘ingebakken’ is. Behalve dat de formule in Excel dus iets langer 

is, heeft dit ook het nadeel dat wanneer je de tijdstap 

verandert, ook de tijdsduur waarover het model wordt 

berekend mee verandert. 

 

 Verander de tijdstap dt in cel D4 van 1,0 naar 0,5 jaar. Wat 

verandert er dan aan het diagram op de horizontale as?  

 

Met Excel kun je dus ook dynamische modellen laten 

doorrekenen. Maar je ziet geen grafische voorstelling van het 

model en er zijn geen hulpmenu's (definities) voor de formules. 

Zeker wanneer de modellen (straks) wat ingewikkelder worden, 

zien de modellen in Excel er veel wiskundiger uit.  
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Samenvatting, evaluatie en vooruitblik 

 

Samenvatting van dynamisch modelleren met Coach in §1.2 

 

In dit bevolkingsmodel ging het om het aantal inwoners van een stad. Dit is de 

afhankelijke grootheid. Van deze grootheid willen we weten hoe die in de 

loop van de tijd verandert (het gevolg). In Coach  heet de afhankelijke 

grootheid een toestandsgrootheid met een rechthoek als symbool. 

In het diagram komt dus het aantal inwoners op de y-as te staan en de tijd 

(de onafhankelijke grootheid) op de x-as. 

Het aantal inwoners verandert door twee oorzaken: 

 geboorten van nieuwe inwoners (positieve invloed: het aantal inwoners 

neemt toe) 

 sterfte van inwoners (negatieve invloed: het aantal inwoners neemt 

hierdoor af). 

 

Deze twee grootheden worden in het model elk weergegeven als een dubbele 

pijl met. Zulke oorzaakvariabelen heten in Coach stroompijlen. 

Als een grootheid wordt beïnvloedt door een constante grootheid 

(geboortecijfer, sterftecijfer) dan gebruiken we het icoon voor de constante.   

Als een rekengrootheid wordt beïnvloed door een andere grootheid, wordt dat 

aangegeven met een relatiepijl. In ons laatste model bijvoorbeeld vind je een 

relatiepijl tussen het aantal inwoners en het aantal geboorten per jaar en ook 

een relatiepijl tussen het aantal inwoners en het aantal sterfgevallen per 

jaar. Maar ook vind je een relatiepijl tussen het geboortecijfer en het aantal 

geboorten en een relatiepijl tussen het sterftecijfer en het aantal 

sterfgevallen. In het menu van de relatiepijl staat bij definitie de 

berekenwijze (de formule). 

De toestandsgrootheid (hier dus: het aantal inwoners) moet een beginwaarde 

krijgen om te kunnen rekenen en de stroompijlen en de relatiepijlen moeten 

“gedefinieerd” worden met een formule. Dit doe je in menu’s die verschijnen 

als je op de betreffende variabele klikt. 

Een relatiepijl van een toestandsgrootheid naar een stroompijl betekent een 

terugkoppeling: het gevolg beïnvloedt de oorzaak.  

 

In het laatste bevolkingsmodel zijn dit positieve terugkoppelingen: meer 

inwoners geeft meer geboorten en ook meer sterfgevallen. 

Bij de lekkende fles is er sprake van negatieve terugkoppeling: de uitstroom 

zorgt voor afname van de hoeveelheid water in de fles. En minder water in de 

fles zorgt voor minder uitstroom en dus een tragere afname van de 

hoeveelheid water in de fles.  

Voor een stabiele evenwichttoestand van een voorraadgrootheid is een 

negatieve terugkoppeling nodig. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

NLT1-h002 Dynamische modellen havo v1.4 39 

 

 

Evaluatie  
Deze paragraaf §1.2 had als doelen: 

 het belang van bevolkingsmodellen voor de maatschappij 

verkennen 

 een model met lineaire groei en een model met exponentiële 

groei verkennen en leren herkennen 

 zelf een (eenvoudig) bevolkingsmodel kunnen (na)bouwen in 

Coach 

 de invloed van het geboortecijfer en het sterftecijfer op de 

bevolkingsgroei in een model in Coach kunnen verwerken 

 positieve en negatieve terugkoppeling (en de mechanismen 

daartoe) verkennen en leren onderkennen 

 (in een tweede ronde) leren werken met het modelleer-

programma Coach. 

Ga na of je bovenstaande leerdoelen hebt gehaald.  

 

Vooruitblik 

In hoofdstuk 2 bestuderen we modellen die wat meer realistisch 

zijn. Eerst bekijken we nog 

in hoofdstuk 1 in de komende lessen een aantal andere 

veranderingsprocessen, die we gaan modelleren 

Het is de bedoeling dat je in hoofdstuk 1 ervaart dat dynamisch 

modelleren betekent: 

 Bekijk of bedenk welke grootheid (of grootheden) de 

interessante afhankelijke grootheid is (zijn). In Coach heet 

die grootheid de toestandsgrootheid. De verandering 

(toename of afname) van deze grootheid is het gevolg van 

het veranderingsproces. 

 Bekijk of bedenk door welke processen en grootheden de 

toestandsgrootheid veranderd kan worden. Je zoekt dus naar 

de oorzaken van de verandering van de waarde van de 

voorraadgrootheid. Dit zijn in Coach de stroompijlen. 

 Zoek of bedenk welke terugkoppelingen in het proces 

voorkomen. Bedenk of probeer of de terugkoppeling positief 

(versterkend) of negatief (dempend) is. 

In hoofdstuk 2 ga je met deze kennis, deze vaardigheden en 

deze attitude (Wat is gevolg en wat is oorzaak en hoe hangen 

die samen?) twee van de onderwerpen uit hoofdstuk 1 nogmaals 

te lijf, maar dan uitgebreider.  

 

Als je in hoofdstuk 2 kiest voor Bevolking, ga je verfijningen 

aanbrengen en daartoe het model uitbreiden met meerdere 

soorten inwoners: kinderen, jongvolwassenen, oud-volwassenen 

en ouderen. Ook ga je migratie (verhuizingen) toevoegen.  

Je gaat dan met het model onderzoeken hoe ook de 

samenstelling van de bevolking in een stad verandert in de loop 

van de tijd. 

Het bevolkingsmodel in hoofdstuk 2 is niet moeilijker dan in 

hoofdstuk 1 maar wel (veel) uitgebreider. 
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Figuur 28: 
Kamagurka, 
Volkskrant 1 juni 
2006 

1.3 Een griepepidemie 

 

Wat gaan we doen / leren:  

 het belang van griepmodellen verkennen 

 een (eenvoudig) griepmodel bouwen 

 bedenken welke grootheden van invloed kunnen zijn op de besmetting en genezing bij griep en 

onderzoeken hoe deze factoren de epidemie beïnvloeden 

 ons verder bekwamen in het werken met Coach en een stroomschema gebruiken als 

voorbereiding op het maken van een model.  

 

Inleiding 

Elk jaar trekt in de herfst en de winter een griepplaag over 

Noord-Europa. Griep is besmettelijk, dat wil zeggen dat iemand 

die griep heeft een ander kan aansteken. Als dit grote aantallen 

mensen treft, spreekt men van een griepepidemie. Elk jaar 

komt de griep in grotere of kleinere golven, treft sommigen wel 

en anderen niet. In Nederland wordt het verloop van de griep 

de laatste jaren bijgehouden via internet.  

 

Op de ►URL8 vind je gegevens.  

De benodigde informatie uit deze website vind je in bijlage 3, 

Griepepidemie. Daarin staat ook de grafiek, die laat zien hoe 

de (kleine) griepepidemie uit het seizoen 2004-2005 verliep. 

 

De overheid wil in een vroeg stadium een verwachting hebben 

van het verloop van de griepepidemie en stelt dan ook aan 

twee hoofdvragen: 

 Hoe hoog is de piek (het grootste aantal mensen dat op een 

gegeven moment ziek is)? 

 Hoeveel procent van de bevolking krijgt uiteindelijk griep? 

 

26. Vraag 

Geef twee redenen waarom de overheid vóór de piek een 

verwachting wil hebben. 

 

Om een verwachting te kunnen maken over een griepepidemie 

heb je gegevens nodig over de beginsituatie én over de 

veranderingen die daarin kunnen optreden. Hoe snel verlopen 

die veranderingen? Welke factoren hebben invloed op die 

veranderingen? Als je dit allemaal in kaart hebt gebracht, kun 

je dan een schatting of berekening maken van de grootte van 

de verandering? 
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Griepgegevens verzamelen 

De overheid kan pas een verwachting laten maken als er 

voldoende gegevens zijn verzameld over de situatie aan het 

begin van het griepseizoen. Die griepgegevens komen ook uit 

andere landen en gaan over vragen zoals:  

 Welke griepvirussen zijn er gesignaleerd?  

 Hoe besmettelijk zijn die virussen?  

 Welk deel van de bevolking is vatbaar voor de ziekte?  

 Op welke plaatsen is het virus gesignaleerd?  

 Hoeveel personen zijn er al met het virus besmet?  

 Hoe groot is de kans dat een persoon die ziek is, overlijdt 

aan de griep? 

 

27. Vraag: griepgegevens 

a Welke van de griepgegevens gaan over de beginsituatie? 

Bij de beginsituatie horen ook enkele eigenschappen van 

het virus, die tijdens de griepepidemie meestal niet 

veranderen; de constanten dus. 

b Welke van de griepgegevens gaan over eigenschappen van 

het virus? 

c Welke van die grootheden zijn constant gedurende de 

epidemie? 

Het aantal zieke personen verandert in de loop van de tijd. In 

figuur 29 zie je vier griepgolven in Nederland. Kenmerkend voor 

een griepgolf is dat de grafiek eerst langzaam en daarna steeds 

sneller stijgt.  

 

d Leg uit waardoor er een piek in de grafieken zit. 

Om een voorspelling te kunnen doen, kun je met een 

computermodel berekenen hoe de situatie verandert. 

e Welke van de griepgegevens gaan over de snelheid 

waarmee het aantal zieke personen zal veranderen? 

Figuur 29: griepmeting Nederland 2003-2007 
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Tijdstap 

Uitgaande van de beginsituatie en het tempo van verandering 

kan de computer berekenen hoe de situatie een tijdje later zal 

zijn. Daarbij wordt een tijdstap gekozen van bijvoorbeeld een 

seconde, een minuut, een uur, een dag of een jaar. De 

computer berekent telkens opnieuw hoe de situatie zal zijn één 

tijdstap later.  

 

Als bij een dynamisch model de tijdstap te groot gekozen 

wordt, is dat niet handig omdat er binnen één tijdstap dan erg 

veel kan veranderen in de situatie. Het model zou dan erg grof 

worden. 

Als bij een dynamisch model de tijdstap te klein gekozen 

wordt, is dat ook niet handig omdat het rekenen dan lang duurt 

en de tabellen erg lang worden.  

 

28. Vraag 

Welke tijdstap is gebruikt bij het tekenen van figuur 29: (een 

seconde, een minuut, een uur, een dag, een week of een 

maand)? 

 
Welke gegevens heb je nodig voor een dynamisch model? 

Een dynamisch model kent altijd een beginsituatie en een 

veranderingsproces. Het veranderingsproces bestaat meestal uit 

schattingen of berekeningen waarmee een nieuwe situatie op 

een later tijdstip berekend kan worden. 

 

Voor een dynamisch model is dus de volgende informatie nodig: 

Wat is de beginsituatie? 

Welke factoren hebben invloed op de verandering van die 

situatie? Hoe kan de grootte van de verandering berekend of 

geschat worden? 

Welke tijdstap wordt gekozen om een nieuwe situatie te 

berekenen? 

 

Een eenvoudig model voor een griepepidemie 

Het maken van een model met Coach begint weer met het 

neerzetten (aanklikken en slepen) van de symbolen die de 

verschillende grootheden en relaties voorstellen. Daarna vul je 

de benodigde getallen en formules in.  

 

Vaak is het handig om eerst op papier de grootheden en hun 

relaties in een zogenaamd stroomschema te tekenen en er een 

enkele berekening met de hand op los te laten. 

Bij griep kan het basisprincipe als volgt beschreven worden: je 

bent gezond, je wordt ziek, je wordt beter en dan ben je (een 
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tijdje in ieder geval) immuun voor de ziekte. Dat proces is in 

beeld gebracht met behulp van een stroomschema in figuur 30. 

De rechthoekige symbolen (voorraadgrootheden) stellen de 

aantallen gezonde, zieke en immune mensen voor. De 

stroompijlen geven de relaties aan. 

De beginsituatie gaat uit van 990 gezonde mensen en 10 zieke 

mensen.  

In de beginsituatie is nog niemand immuun.  

De pijlen in het schema geven de veranderingen aan.  

 
In deze situatie beginnen we met een heel simpele aanname: 

 elke dag worden er 10 mensen ziek 

 van de zieke mensen geneest elke dag 20%.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 30: een stroomschema voor een eenvoudig griepmodel. 

 

29. Opdracht 

Voor de situatie van dag 1 en na 1 dag  (dag 2) is het 

stroomschema is al grotendeels ingevuld. 

a Leg uit dat er na één dag 18 personen ziek zijn. 

b Hoeveel personen zijn er na één dag immuun? 

c Wat is gemiddelde ziekteduur (in dagen) van dit type 

griepvirus wanneer we uitgaan van de constante 

genezingsfactor van 20% per dag? Vind je dit een 

realistische aanname? Gebruik indien nodig de informatie 

van de website ►URL9. 

d Bereken het aantal personen dat na 2 (dag 3) en na 3 dagen 

(dag 4)  gezond, ziek of immuun is. Rond steeds de getallen 

af op hele aantallen (ROUND), en noteer de getallen in het 

stroomschema. 

990 10   0 

10 20% 

980 18  

10 20% 

   

10 20% 

   

10 20% 

beginsituatie 

Begin = dag 1 

dag 2 

dag 3 
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 Maak nu in Coach een model aan de hand van het 

stroomschema van figuur 30 en noem dit model GRIEP1.cmr.  

 
Als je niet meer precies weet hoe dat moet, kijk dan terug in 

de samenvatting bij §1.2. Het enige nieuwe in dit model is dat 

je met drie toestandsgrootheden werkt: gezond, ziek en 

immuun. De instroom in ziek is nu dezelfde als uitstroom uit 

gezond en dus eigenlijk een doorstroom. Je begint de 

stroompijl in gezond en eindigt hem in ziek. 

 
 Laat je model doorrekenen welke de waarden zijn tot en met 

dag 3.  

 

30. Vraag 

Komen de uitkomsten van het model voor dag 3 overeen met je 

berekeningen? 

Zo niet, wat klopt er dan niet?  

 
 Laat het model een seizoen lang doorrekenen. 

 

31. Opdracht 

Ga na dat er volgens dit model geen piek optreedt in het aantal 

zieke mensen. Verklaar dat. 

 

Het verloop van de epidemie 

Het meest simpele model van een griepepidemie is natuurlijk 

veel te eenvoudig om voorspellingen mee te doen. Vooral de 

aanname dat er elke dag 10 personen ziek worden, is niet erg 

realistisch. Dan zou immers na een bepaalde tijd (1000/10= 100 

dagen), het aantal gezonde mensen zelfs negatief worden.  

 

Figuur 31 vertoont het verloop van het aantal zieke personen 

volgens het simpele model.  

De resultaten die het model levert, wijken nogal af van het 

verloop van de werkelijke griepepidemie. 

 

Figuur 31: griepepidemie volgens een simpel model, vergeleken met een werkelijke griepgolf 
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32. Opdracht: epidemie 

 

32.1 Het simpele model 

Volgens het simpele model stijgt het aantal zieke personen de 

eerste dagen snel, maar daarna wordt die stijging na verloop 

van tijd steeds minder snel. Uiteindelijk wordt het aantal zieke 

personen constant. 

a Leg uit waardoor het aantal zieke personen steeds minder 

snel stijgt. 

b Ga met een berekening na dat er uiteindelijk constant 50 

personen ziek zijn. 

c Zal het aantal zieke personen na verloop van tijd ook weer 

gaan dalen? Wanneer? 

 

32.2 Werkelijke griepgolf 

De vorm van de grafiek van het model lijkt helemaal niet op 

een grafiek van een echte griepgolf. Het model is kennelijk nog 

veel te simpel om het verloop van een griepgolf te beschrijven. 

a Waardoor stijgt bij een werkelijke griepgolf het aantal 

zieke personen tijdens het begin van de griepgolf steeds 

sneller? 

b Noem minstens één verbetering die je aan zou kunnen 

brengen in het model. Gebruik daarvoor indien nodig de 

informatie over griep in bijlage 3, Griepepidemie. 

 

32.3 GRIEP1.sim 

In het model GRIEP1.cmr is aangenomen dat er elke dag 

opnieuw 10 personen ziek worden. 

a Geef minstens één reden waarom dat geen realistische 

aanname is. 

b Leg uit dat het aantal personen dat op een dag ziek wordt, 

afhangt van zowel het aantal personen dat ziek is 

(besmettingsbronnen) als van het aantal personen dat nog 

niet ziek is of is geweest (mogelijk te besmetten). 

 

Besmetting 

Voorlopig nemen we aan dat iemand die besmet wordt ook 

direct ziek is. We houden dus nog geen rekening met de 

zogenaamde incubatietijd.  

 

Besmetting kan alleen optreden als zieke en gezonde mensen 

elkaar ontmoeten. Niet elk contact leidt echter tot besmetting: 

sommige gezonde mensen zijn vatbaarder dan anderen en lang 

niet elke ontmoeting is voldoende intiem voor besmetting. 

 

Neem aan dat gemiddeld 5 van de 100 ontmoetingen tussen een 

ziek en een gezond persoon een besmetting oplevert en dat elk 

persoon elke dag gemiddeld 10 mensen ontmoet.  
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33. Vraag 

a Leg uit dat op de eerste dag ongeveer de helft van de zieke 

personen een gezond persoon besmet. 

b Leg uit waardoor het gemiddelde aantal besmettingen per 

dag door één ziek persoon, na verloop van tijd afneemt.  

 

Immuniteit 

Na verloop van tijd daalt het aantal besmettingen, omdat een 

groot deel van de bevolking immuun geworden is. Op een 

bepaald moment zijn er 400 gezonde personen, 100 zieken en 

500 personen die immuun zijn. Van de 10 personen die een ziek 

persoon per dag ontmoet, is dus slechts een deel gezond.  

 

34. Vraag 

a Hoeveel gezonde personen komt een ziek persoon in de 

boven beschreven situatie per dag tegen? 

b Bereken hoeveel besmettingen er dan gemiddeld door één 

ziek persoon per dag veroorzaakt worden. 

c Hoeveel besmettingen zullen er die dag plaatsvinden? 

 

Uitbreiding van besmetting en genezing in het griepmodel  

Om het te simpele model in Coach te verbeteren gaan we 

kijken naar de twee stroomvariabelen die bepalen hoe snel het 

aantal zieke en gezonde personen verandert: 

 Genezing (het aantal personen dat per dag geneest) hangt af 

van de ziekteduur. 

 Besmetting (het aantal personen dat per dag besmet wordt) 

moet afhangen van: 

o de besmettelijkheid van het virus 

o het aantal personen dat ziek is 

o het aantal personen dat gezond is, maar niet 

immuun. 

o (het aantal ontmoetingen dat een (ziek of gezond) 

persoon per dag heeft , maar deze houden we in 

ons model constant (10 ontmoetingen per dag). Dus 

hoeven we deze niet als variabele in het (grafische) 

model op te nemen (mag wel, hoeft niet). 

 

In het model in figuur 32 zijn daartoe twee nieuwe constanten 

(ruiten) toegevoegd: 

 De genezingskans = 1 / het gemiddelde aantal dagen dat 

iemand ziek is. Bijvoorbeeld: als iemand gemiddeld 7 dagen 

ziek is, is de genezingskans 1/7. 

 De besmettingsfactor geeft de kans aan dat een gezond 

persoon bij een contact met een ziek persoon besmet raakt. 

Bijvoorbeeld: als gemiddeld 5 van de 100 ontmoetingen 

tussen een ziek en een gezond persoon een besmetting 

oplevert, is die factor 5 %. 
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Figuur 32: een uitgebreid griepmodel 

 

Een betere berekening voor besmetting 
In het eerste model werden elke dag 10 mensen besmet. Maar 

we hebben net beredeneerd dat het niet erg realistisch dat het 

aantal besmettingen constant blijft. Als er meer zieke mensen 

zijn, zullen er ook meer mensen besmet kunnen worden. Het 

aantal besmettingen hangt dus ook af van het aantal zieke 

personen (en van het aantal ontmoetingen dat een persoon per 

dag heeft). 

 

Besmetting kan alleen optreden als zieke en gezonde mensen 

die niet immuun zijn, elkaar ontmoeten. Na enige tijd zal een 

deel van de bevolking immuun zijn geworden en dus niet meer 

besmet kunnen worden. Ook een ontmoeting tussen twee 

zieken kan geen nieuwe besmetting opleveren. Het aantal 

besmettingen hangt dus ook af van het aantal gezonde 

personen. 

 

Het aantal besmettingen daalt als het percentage van de 

bevolking in de categorie gezond afneemt. Een betere 

berekening voor het aantal besmettingen per dag is dan 

gegeven door de besmettingsformule: 

10
gezond

besmetting c ziek
totale bevolking

     (1) 

Waarin: 

 
 c = de besmettingsfactor (de kans aan dat een gezond 

persoon bij een contact met een ziek persoon besmet raakt) 

 10 = het aantal ontmoetingen dat een persoon per dag heeft. 

 

Beantwoord met behulp van de besmettingsformule vraag 35: 

 

35. Vraag 

a Stel dat bij 990 gezonde personen en 10 zieke personen er 

op de eerste dag slechts 5 besmettingen zijn, welke 

waarde heeft c dan? 

b In het begin van een epidemie neemt het aantal 

besmettingen per dag snel toe. Hoe is dat met deze 

formule te verklaren? 
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c Hoeveel besmettingen zijn er per dag bij 400 gezonde 

personen, 100 zieken en 500 personen die immuun zijn? 

d Hoe kun je uitleggen dat na verloop van tijd het aantal 

besmettingen weer daalt? 

 

 Neem voor de besmettingsfactor c = 0,05 en voor de 

genezingsfactor 1/ziekteduur. Neem voor de constante 

ziekteduur 5 dagen.Breid je model GRIEP1.cmr uit volgens 

het schema van figuur 32.  

Bewaar dit model als GRIEP2.cmr. 

36. Vraag 

Welke relatie (formule) geldt er voor de stroompijl genezing 

(de genezingsformule)? 

 

 Laat het model GRIEP2.cmr berekenen hoe de situatie na een 

week is. 

 

37. Vraag 

Heeft de epidemie na een week het maximum al bereikt? 

 

38. Opdracht 

Maak eerst een voorspelling over de toestand op dag 100. 

 
 Laat het model 100 dagen doorrekenen. 

 

39. Vraag 

Vanaf welke dag is de toestand stabiel? 

 

Beantwoord nu met behulp van het model de twee hoofdvragen 

(vraag 40) bij het voorspellen van het verloop van een 

griepgolf. 

 

40. Vraag 

a Hoe hoog is de piek van deze epidemie (het grootste aantal 

mensen dat op een gegeven moment ziek is)? 

b Hoeveel procent van deze bevolking krijgt uiteindelijk 

griep? 
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Samenvatting, evaluatie en vooruitblik 

 

Samenvatting van dynamisch modelleren met Coach in §1.3 

 

In deze paragraaf zijn geen nieuwe onderdelen uit het modelleerprogramma 

Coach geïntroduceerd. Wel heb je gewerkt met meer van het hetzelfde. 

 

In GRIEP2  ging het om gezonde, zieke en immune mensen. Dit zijn de 

afhankelijke grootheden. Van die grootheden willen we weten hoe ze in de 

loop van de tijd veranderen (het gevolg). In Coach  zijn dit de 

toestandsgrootheden (drie  rechthoeken)  

 

In het diagram komen deze grootheden dus de y-as te staan en de tijd (de 

onafhankelijke grootheid) op de x-as. 

 

Het aantal zieken verandert door 2 oorzaken: 

 besmetting (positieve invloed: het aantal zieken neemt toe) 

 genezing van zieken (negatieve invloed: het aantal zieken neemt hierdoor 

af). 

 

Deze twee grootheden worden in het model elk weergegeven als dubbele pijl 

met halverwege een pijlpunt. Zulke oorzaakvariabelen heten in Coach 

stroompijlen.  

 

Hoeveel mensen er per dag besmet worden, hangt in dit model af van drie 

factoren. Er gaan dus drie relatiepijlen naar besmetting. In het menu van 

besmetting staat bij definitie de berekenwijze (de besmettingsformule). 

Hoeveel mensen er per dag genezen, hangt in dit model af van twee 

factoren. Er gaan dus twee relatiepijlen naar genezing en in het menu van 

genezing  staat bij definitie de berekenwijze (de genezingsformule). 
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Evaluatie en vooruitblik 

Deze paragraaf 1.3 had als leerdoelen: 

 het belang van griepmodellen verkennen 

 een (eenvoudig) griepmodel kunnen bouwen 

 weten welke grootheden van invloed kunnen zijn op de 

besmetting en genezing bij griep en kunnen nagaan hoe deze 

factoren de epidemie beïnvloeden 

 een stroomschema kunnen maken en gebruiken als 

voorbereiding op het maken van een model.  

Ga na of je deze leerdoelen hebt gehaald.  

 

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3) kun je verder gaan met het 

griepmodel. Je maakt dan gebruik van een (nog) realistischer 

model dat ook rekening houdt met de incubatietijd en het 

aantal mensen dat sterft als gevolg van de griepepidemie.  
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Figuur 33: een marathon 

Figuur 34: problemen 
na afloop van een 
marathon 

1.4 De waterbalans in je lichaam 
(bij een marathon) 

 

Wat je gaat doen /leren: 

 het belang van dynamische modellen voor marathonlopers en organisatoren van marathons 

verkennen 

 de belangrijkste inwendige en uitwendige factoren voor de waterhuishouding in een menselijk 

lichaam bepalen 

 kiezen welke factoren de belangrijkste rol spelen voor de waterhoeveelheid in je lichaam 

 een dynamisch model bouwen van de waterhoeveelheid in je lichaam.  

 

Inleiding 

Er zijn in Nederland heel wat joggers, renners en hardlopers. 

Een aantal van hen waagt zich ook aan de marathon. Bij een 

marathon moet je een afstand van 42 kilometer en 195 meter 

afleggen.  

 

Terwijl de loper zich inspant om zo snel mogelijk vooruit te 

komen, doet het lichaam zijn uiterste best om het inwendige 

milieu constant te houden. 

 

Een marathon lopen vraagt veel van een mens en lang niet alle 

deelnemers halen zonder problemen de eindstreep. Het is dan 

ook niet verrassend dat allerlei deskundigen artikelen schrijven 

met meningen en adviezen over de beste aanpak van zo’n 

marathon. In bijlage 4, Marathon vind je fragmenten uit drie 

van zulke artikelen. 

  

Uitwendige en inwendige factoren  

In bijlage 4, Marathon komt een aantal uitwendige factoren aan 

de orde die invloed hebben op de prestatie van een 

marathonloper. 

 

41. Vraag 

Noteer drie uitwendige factoren die invloed hebben op de 

prestatie van de marathonloper. Zet bij iedere factor hoe die 

factor invloed heeft op de prestatie. 

 

In de teksten wordt ook beschreven hoe het lichaam probeert 

gedurende de marathon een aantal inwendige factoren constant 

te houden. In de biologielessen heb je dit verschijnsel leren 

kennen als homeostase (zie bijlage 5, Water in het lichaam). 
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42. Vraag 

Welke inwendige factoren moet het lichaam volgens de 

artikelen constant proberen te houden? 

 

De hoeveelheid water in het lichaam 
voorspellen 

De hoeveelheid water in het lichaam speelt een belangrijke rol 

bij het constant houden van het inwendige milieu.  

 

De organisatoren van de marathon willen natuurlijk voorkomen 

dat er slachtoffers vallen door uitputting of uitdroging. Het zou 

handig zijn als ze in een vroeg stadium een verwachting kunnen 

laten berekenen van het verloop van de hoeveelheid water in 

het lichaam van de deelnemers.  

 

3. Achtergrondinformatie: een regulatiemodel 

Een regulatiemodel is een dynamisch model dat beschrijft hoe 

de hoeveelheid water in het lichaam op een aanvaardbaar 

niveau gehouden kan worden.  De hoeveelheid water in het 

menselijk lichaam is dus de afhankelijke grootheid, in Coach de 

toestandsgrootheid. 

 

Zoals je in de paragrafen 1.1 tot en met 1.3 hebt gezien, moet 

je eerst de factoren bedenken of opzoeken die van invloed zijn 

op de veranderingen van de afhankelijke grootheid.  

In Coach gaat het dan om de relatiepijlen  naar de 

stroompijlen. Nadat je het model in elkaar gezet hebt, ga je de 

waarden voor constanten en de formules voor de 

rekengrootheden in het model invullen. Dan pas kan het 

dynamisch model gaan rekenen. En om iets van de resultaten te 

kunnen zien, moet je een diagram klaarzetten. 

 

Sommige waarden en formules kun je opzoeken. Voor andere 

moet je zelf een redelijke schatting maken. Omdat in de 

biologie voor veel relaties geen exacte formule beschikbaar is, 

moet je vaak ‘schatten’ hoe een relatie ongeveer verloopt. 

 

Voordat wij aan zo'n dynamisch model voor een marathonloper 

beginnen, kunnen we het beste eerst een dynamisch model 

maken van het verloop van de hoeveelheid water in het 

menselijk lichaam in een rustsituatie.  

 

In bijlage 5, Water in het lichaam kun je lezen welke bijdragen 

een belangrijke rol spelen bij het veranderen van de 

waterhoeveelheid in het lichaam in de rustsituatie. 
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43. Vraag 

Welke factoren zou je kunnen opnemen in een eerste model 

van de waterhuishouding bij de mens? 

 

Voor de voorspellende waarde van je model zijn de grote 

bijdragen natuurlijk belangrijker dan de kleine, maar 

bovendien zijn de sterk wisselende bijdragen interessanter dan 

bijdragen die nauwelijks veranderen. Zulke constante bijdragen 

kun je eenvoudig optellen en in je model opnemen als 

“overige”, terwijl je van de veranderlijke bijdragen 

gedetailleerd studie moet maken om een goede voorspelling te 

kunnen doen.  

 

44. Opdracht 

a Kies voor je model voor een marathonloper één factor die 

de wateropname (instroom) bepaalt en twee factoren die 

de waterafgifte bepalen. Geef argumenten voor je keuze 

van deze grootheden. 

b Zoek in bijlage 5, Water in het lichaam de hoeveelheid 

water (in liter) die het menselijk lichaam bevat onder 

normale omstandigheden. Welke zijn dat? 

c Zoek in bijlage 5 de hoeveelheden (in liter per dag) van de 

factoren (van vraag 43) voor wateropname en waterafgifte 

in een rustsituatie. En noteer die. 

 

 Teken nu een stroomschema voor een regulatiemodel. Zie 

paragraaf 1.3 als je niet meer weet wat een stroomschema 

is. 

 

Figuur 35: drinken tijdens de marathon 
is belangrijk 

Figuur 36: ontlasting 
komt soms ongelegen 

Figuur 37: nieren en blaas, 
waar aanmaak en opslag van 
urine plaatsvinden 
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Simulatiemodel van water in het lichaam 

Je gaat nu een simulatiemodel bouwen van water in het 

lichaam.  

 

 Bouw het model van het schema  in figuur 38 in Coach. Als je 

niet meer weet hoe dit moet: kijk terug in de vorige 

paragrafen waar je dit geleerd hebt. 

 

 
 

Figuur 38: model van water in het lichaam 

 

 Geef het model de naam: waterinlichaam1.cmr en sla het 

op.  

 

Een marathon duurt voor snelle lopers tussen 2 uur 10 minuten 

en 2 uur 30 minuten. Het is het handigst om voor deze periode 

de minuut als eenheid van tijd te nemen.  

 

 Laat het model 150 minuten doorrekenen om de hele 

marathon te beschrijven. Als de tijd is uitgedrukt in minuten, 

dan moeten ook de opname en afgifte in hoeveelheden per 

minuut worden uitgedrukt. Als je de waarden in L/dag naar 

L/min omrekent, worden het wel erg kleine getallen.  

 

Voordat je aan model kunt rekenen, moet je voor de 

grootheden drinken, urine en transpiratie nog de beginwaarden 

invullen. Bij het invullen van die grootheden moet je denken 

aan de rustsituatie.  

 

 Reken de waarden voor opname en afgifte om in 

hoeveelheden per minuut (in mL/min) en vul de gevonden 

waarden in het model in. Vergeet niet ook de startwaarde 

van water_in_lichaam om te zetten in mL. 
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 Voer het model uit om te controleren wat er met de 

voorraadgrootheid water_in_lichaam gebeurt. Voeg een 

grafiek in om water_in_lichaam weer te geven. Teken de 

grafiek die je krijgt over. 

 

45. Opdracht: aanpassingen 

 

45.1 Water 

a Als de hoeveelheid water in het lichaam niet op het 

gewenste niveau blijft, wat is dan de oorzaak daarvan? 

b Pas je model zodanig aan dat de hoeveelheid water in het 

lichaam op het gewenste niveau blijft. Noteer wat je hebt 

veranderd. Sla dit model op onder de naam water1.cmr. 

c Welke waarde(n) is (zijn) in de marathon anders dan in de 

‘rustsituatie? Leg je antwoord uit. 

 

45.2 Homeostase 

Geeft dit model een goed beeld van hoe homeostase werkt?  

Waarom wel of niet? 

 

Evaluatie en vooruitblik 

Deze paragraaf 1.4 had als leerdoelen: 

 het belang van modellen voor marathonlopers en 

organisatoren van marathons  verkennen 

 de belangrijkste inwendige en uitwendige factoren voor de 

waterhuishouding in een menselijk lichaam kennen 

 kiezen welke factoren de belangrijkste rol spelen voor de 

waterhoeveelheid in je lichaam 

 een model kunnen bouwen van de waterhoeveelheid in je 

lichaam. 

Ga voor jezelf na of je deze leerdoelen heb gehaald.  

 

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.4) kun je verder gaan met een meer 

realistisch model voor de waterhoeveelheid in het lichaam. Die 

waterhoeveelheid heeft natuurlijk invloed op je 

prestatievermogen.  

Ook wordt de temperatuur dan in het model opgenomen, die de 

mate van zweten beïnvloedt.  

 

De opdracht is om een het model voor homeostase zodanig aan 

te passen dat het bij het periodiek innemen van water (flesjes) 

kan voorspellen wat de gevolgen zijn, afhankelijk van de 

temperatuur en het tempo van drinken.  
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Figuur 40: 
vreugdeschoten 

Figuur 39: voor het trainen 
van piloten wordt een 

vluchtsimulator gebruikt 

1.5 De vallende kogel 

 

Wat je gaat doen / leren: 

 het belang verkennen van bewegingsmodellen 

 inzien dat bij een versnelde beweging een (netto)kracht F de oorzaak is van een 

bewegingsverandering (gevolg) en dat die beweging (snelheid v) weer de oorzaak is van de 

plaatsverandering 

 een computermodel maken voor rechtlijnige bewegingen met een constante kracht 

 zo'n model gebruiken voor de simulatie van de verticale valbeweging van een kogel; nu nog 

zonder luchtweerstand, maar in hoofdstuk 2 paragraaf 2.5 uitgebreid met luchtweerstand 

 een ’knagende vraag’ verkennen. 

 

Modellen van bewegingen 

Bij het onderwerp bewegingen en krachten zijn veel situaties te 

vinden waarbij een dynamisch model gebruikt wordt om 

voorspellingen te doen of om verbeteringen aan te brengen. 

 

Enkele voorbeelden van dit soort situaties  

 veiligheidmaatregelen in attractieparken en/of 

bungeejumpen 

 een vluchtsimulator voor het trainen van piloten  

 de invloed van luchtweerstand en van gewichtbesparing bij 

wielrennen 

 de baan van een komeet rond de zon. 

 

Voor veel soorten bewegingen zijn dan ook al diverse 

computersimulaties gemaakt. Bekijk bijvoorbeeld de volgend 

applet over de lancering van raketten ►URL10. 

 

In deze NLT-module kijken we naar enkele eenvoudige 

praktijksituaties waarbij een model gebruikt wordt om een 

beweging te onderzoeken. Hiervoor proberen we een dynamisch 

model te maken (dat altijd de basis vormt in dergelijke 

animaties).  

 

Neerkomende kogels ongevaarlijk? 

Op de website van intermediair ►URL22. stond in de rubriek 

"Knagende Vragen" onder "alledaagse kwesties op 

natuurwetenschappelijk gebied" de vraag uit bron 4:  

4. Bron: vreugdeschoten 1 

Bij vreugdevolle gebeurtenissen schieten mensen soms met een 

pistool  in de lucht ten overstaan van een grote menigte.  

Waarom raakt er nooit iemand gewond als de kogel weer naar 

beneden valt?  
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46. Opdracht 

Bespreek deze knagende vraag met elkaar en noteer zoveel 

mogelijk oplossingen of redenen voor deze kwestie. 

 
Bij deze kwestie van de vreugdeschoten lijkt het in elk geval 

zinvol om naar de beweging van de kogel te kijken. Daarbij 

komen vragen naar voren als  

 Hoe hard komt een kogel uit een pistool? 

 Hoe hoog komt de kogel? 

 Hoe lang is de kogel in de lucht? 

 Met welke snelheid komt de kogel op de grond? 

 

5. Natuurkunde: voorkennis uit de mechanica en 

dynamica 

De mechanica is het deel van de natuurkunde dat zich 

bezighoudt met bewegingen. In deze NLT module beperken we 

ons tot eendimensionale bewegingen (bewegingen langs een 

rechte lijn). Het gaat dan om de grootheden: 

 de afgelegde afstand s (vanaf een willekeurig startpunt) in 

meter (m) 

 de snelheid v in meter per seconde (m s-1) 

 de versnelling a in meter per seconde kwadraat (m s-2). 

  

De dynamica is het deel van de natuurkunde dat zich 

bezighoudt met krachten. Omdat we ons in deze NLT module 

beperken tot eendimensionale bewegingen, doen we dat ook 

voor krachten. We rekenen dus alleen met de krachten in de 

richting van de beweging.  

De grootheden die we nodig hebben zijn: 

 de (netto) kracht F in newton (N) 

 de massa m in kilogram (kg). 

 

De relaties tussen de bewegingsgrootheden zijn de volgende: 

De nettokracht F op een voorwerp met massa m is de oorzaak 

van de versnelling a van dat voorwerp. De bijbehorende 

formule is:  

F m a   (2)  

Deze formule wordt ook wel de tweede wet van Newton 

genoemd. 

 

Het gevolg van een versnelling is verandering van de snelheid in 

de tijd t (in seconden (s)): 

v a t     (3) 

 

En het gevolg van snelheid is verplaatsing:  
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Figuur 41: een Walther P5 
kaliber kogel  9 mm  

frontaal oppervlak 6,410-5 
m² 
massa   9 gram 
afschietsnelheid  350 m/s 
cw-waarde  0,2 à 0,3 

luchtdichtheid   1,3 kg/m³ 

s v t    (4) 

 

Zolang de krachten constant zijn, is dus ook de versnelling 

constant. Dan geldt de bekende formule voor de eenparig 

versnelde beweging: 

2

0

1

2
s a t v t      (5)  

 

Dat verandert zodra de krachten op het voorwerp tijdens de 

beweging niet constant zijn, zoals bij vrijwel alle bewegingen 

in de dagelijkse praktijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van 

wrijvingskrachten dan hebben we te maken met een 

nettokracht die verandert zodra de snelheid verandert. 

Bovenstaande formule is dan niet langer bruikbaar.  

 

In een dynamisch model is het wel mogelijk om te werken met 

veranderende krachten, omdat je telkens maar over een heel 

kort tijdje (de tijdstap) rekent en gedurende zo'n kort tijdje 

veranderen de krachten nauwelijks.  

 

In deze paragraaf is en blijft de werkende kracht (de 

zwaartekracht) constant, maar in hoofdstuk 2 maken we hem 

veranderlijk door de luchtweerstand mee te rekenen. Daarom 

maken we ons model nu al zo dat het geschikt is voor die 

uitbreiding. 

 

In de bijlage 6, Herhaling van de theorie van bewegingen vind 

je een uitgebreidere herhaling van de theorie van kracht en 

beweging.  

 

Een simpel model: geen luchtweerstand 

Het model voor de vreugdeschoten start met twee aannames 

om een simpel model mogelijk te maken: 

 er is geen luchtweerstand 

 de kogel wordt verticaal omhoog geschoten. 

 

Met deze twee aannames wordt de beweging van de kogel een 

rechtlijnige beweging met slechts één kracht: de 

zwaartekracht. 

 

47. Opdracht 

a Wat voor soort beweging is de beweging van de kogel 

omhoog? (zie ook bijlage 6, Herhaling van de theorie van 

bewegingen) 

b Wat voor soort beweging is de beweging van de kogel 

omlaag? 
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c Leg in je eigen woorden uit wat met het begrip versnelling 

bedoeld wordt. Gebruik in je uitleg ook de eenheid van 

versnelling. 

 

In figuur 42 zie je het eenvoudige model voor een versnelde 

beweging. Een constante (netto)-kracht F werkt op een massa 

m die daardoor een versnelling a krijgt. De versnelling zorgt 

ervoor dat de snelheid v verandert in de loop van de tijd. 

 

48. Vraag 

Is dit model geschikt voor de beweging omhoog, de beweging 

omlaag, of voor beide bewegingen? Leg uit. 

 
Figuur 42: een model voor snelheid en versnelling 

 

Om het model in twee richtingen te laten werken, is het nodig 

om een positieve en een negatieve richting te kiezen. Hier 

wordt omhoog als positief gekozen, naar beneden als negatief. 

 

49. Vraag 

a Welke van de vier blokjes in dit model heeft, in het geval 

van de kogel die omhoog geschoten wordt, aan het begin 

een negatieve waarde? 

b Onder de foto van het pistool in figuur 41 vind je enkele 

gegevens over dit pistool dat door de Nederlandse politie 

gebruikt wordt. Welke van de vier modelvariabelen zijn 

met deze gegevens te bepalen? 

c Leg uit hoe je aan het model in figuur 42 kunt zien dat de 

snelheid v de afhankelijke grootheid is, de tijd t de 
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Figuur 43: snelheid-tijd-diagram van de kogel 

onafhankelijke grootheid en dat de versnelling a een 

rekengrootheid is. 

d Welke formule moet je nu bij definitie invullen om de 

versnelling a te berekenen? 

 
 Maak het bovenstaande model in Coach (en bewaar het 

model als versneldebeweging1.cmr).  

 
De enige kracht in dit model is de zwaartekracht. Die kun je 

berekenen als de massa bekend is. Het is echter handiger om 

de zwaartekracht met een formule te laten berekenen dan 

steeds zelf de waarde te moeten uitrekenen voor andere 

massa's.  

 

 Trek een relatiepijl van massa naar kracht en noteer de 

formule waarmee je de zwaartekracht kunt berekenen uit de 

massa in het model. Denk aan de negatieve waarde voor de 

zwaartekracht. 

Kies de massa en de beginsnelheid van de kogel van een  

Walther P5. 

Laat het model lopen en breid het model uit met een grafiek 

van de snelheid. 

Sla je model op als versneldebeweging2.cmr. 

Teken de grafiek in het snelheid-tijd-diagram in figuur 43. 

 

 

De snelheid van de kogel neemt af naarmate hij hoger komt, 

maar als hij weer naar beneden komt neemt de snelheid weer 

toe. De snelheid is dan negatief.  

Er is dus een tijdstip waarop de snelheid van de kogel nul is.  

 

50. Opdracht: grafiek van de snelheid 

a Bepaal zo nauwkeurig mogelijk op welk tijdstip de snelheid 

nul is. 

b Waar bevindt de kogel zich dan in zijn vlucht? 
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De grafiek van de snelheid kun je gebruiken om een schatting 

te maken van de maximale hoogte die de kogel bereikt en de 

tijd die de kogel onderweg is. 

c Maak met behulp van de grafiek van de snelheid een 

schatting van de hoogte die de kogel bereikt. 

d Maak met behulp van de grafiek een schatting van de tijd 

die de kogel in de lucht is. 

e Wat zal er aan de grafiek van de snelheid veranderen als je 

voor de massa van de kogel 1,0 kg invult? Onderzoek of je 

voorspelling klopt. 

 

Het model uitbreiden 

Het model Versnelde Beweging 2 gaat alleen over snelheid en 

versnelling. In de eerste uitbreiding van dit model zullen we 

ook de hoogte, die de kogel bereikt, opnemen.  

 

 Voeg een toestandsgrootheid hoogte_h aan het model toe. En 

vul de beginwaarde = 0 in. 

 

Tijdens de beweging omhoog wordt de snelheid steeds kleiner 

en tijdens het vallen naar beneden wordt de snelheid van het 

voorwerp steeds groter. De afstand die het voorwerp binnen 

één seconde aflegt verandert dus steeds. De toename van de 

hoogte is dus afhankelijk van de snelheid, die weer afhankelijk 

is van de tijd. 

 

 Teken een instroompijl naar de hoogte_h en teken een 

relatiepijl  van de snelheid_v naar deze instroompijl.  

 Om er voor te zorgen dat de waarde van de instroom (= 

hoogteverandering per tijdstap) gelijk is aan de snelheid. ( = 

afgelegde afstand per tijdstap), kun je bij Definitie in het 

menu van die stroompijl de snelheid_v uit de editor kiezen. 

 Laat het model draaien en een grafiek tekenen van de hoogte 

tegen de tijd. 

 Sla je model op als versneldebeweging3.cmr. 

 

51. Opdracht 

 

51.1 Hoogte-tijd diagram 

a Hoe hoog komt de kogel? 

b Klopt je uitkomst  nu met de voorspelling van vraag 50c.? 

c Neem het resultaat over in het hoogte-tijd-diagram. 

 

51.2 Tijdstap 

Controleer of de tijdstap van het model klein genoeg is om de 

maximale hoogte nauwkeurig te bepalen. Doe dit door een 

tabel te maken met daarin de hoogte en te kijken naar de 

maximaal bereikte hoogte bij een kleinere tijdstap van 
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bijvoorbeeld Δt = 0,1 sec. (Verander hiertoe onder het menu 

Opties de instelling.) Beschrijf je bevinding. 

 

 
 

Figuur 44: een uitgebreider model voor snelheid en versnelling 

 
 

Tot nu toe gaan we uit van een beweging zonder 

luchtweerstand. In de praktijk zal de luchtweerstand wel 

degelijk invloed hebben.  

Voordat het model eventueel uitgebreid wordt in hoofdstuk 2, 

stellen we een voorspelling op. 

 

52. Opdracht 

a Zal de kogel in werkelijkheid hoger of minder hoog komen 

dan in het eenvoudige model? 

b Zal de kogel in werkelijkheid korter of langer in de lucht 

zijn dan in het eenvoudige model? 

c Zal de kogel in werkelijkheid met een hogere of lagere 

snelheid op de grond komen dan in het eenvoudige model? 

d Schets in de voorgaande grafieken van de snelheid en de 

afstand een voorspelling van de beweging met 

luchtweerstand. 

 

Evaluatie en vooruitblik 

Deze paragraaf §1.5 had als leerdoelen: 

 het belang verkennen van bewegingsmodellen 

 een model kunnen maken voor de valbeweging van een kogel 

 een algemener geldend dynamisch model voor lineaire 

bewegingen kunnen maken dat makkelijk is aan te passen 

voor andere soorten rechtlijnige beweging. 

Ga voor jezelf na of je deze leerdoelen heb gehaald.  
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In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.5) kun je het model voor beweging 

gaan uitbreiden door ook rekening te houden met luchtwrijving.  

Als je een betrouwbaar model hebt gekregen, ga je dat 

gebruiken om de ‘knagende vraag’ uit het begin van deze 

paragraaf te beantwoorden. 

 

Zo'n verbeterd model ga je testen op metingen aan een eigen 

experiment waarin je een balletje omhoog schiet en weer neer 

laat komen. De beweging registreer je met een video en je 

analyseert die beweging met videometing in Coach. 
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1.6 Evaluatie hoofdstuk 1 

 

Wat leren we in deze paragraaf? 

 Wat zijn nu eigenlijk dynamische modellen? 

 Welke gegevens heb je nodig voor een dynamisch model? 

 Welke toepassingen zijn er in de praktijk? 

 

Wat zijn modellen? 

Modellen zijn hulpmiddelen om de processen in de wereld om 

je heen en ook de wereld in jezelf te leren begrijpen. 

Modelvliegtuigen, een model van de bloedsomloop, enzovoort 

Modellen zijn eigenlijk zo oud als de mensheid. Al eeuwen 

geleden maakte men een klein bootje om uit te proberen 

voordat een grote werd gebouwd. Het spelen van kinderen is 

het maken van een model van de wereld van de grote mensen. 

Wat je bedenkt en de plannen die je maakt, in feite zijn het 

modellen. Denkmodellen of praatmodellen zijn vaak 

hulpmiddelen om in gesprek met anderen tot besluitvorming te 

komen.  

 

Wetenschap probeert verschijnselen te beschrijven en te 

verklaren. Het beschrijven van verschijnselen krijgt vaak de 

vorm van regels of wetten. Voorbeelden van dergelijke wetten 

zijn de wetten van Newton voor kracht en beweging. Deze 

wetten zijn bruikbaar om vrij eenvoudige situaties direct te 

verklaren. Maar in meer ingewikkelde situaties wordt dat 

lastiger. Dan gebruikt men modellen als hulpmiddel.  

 

53. Vraag 

a Waarom zijn alleen wetten en regels onvoldoende? Kun je 

niet gewoon met de hand of een rekenmachine uitrekenen 

wat de resultaten zijn van meer realistische situaties zoals 

de beweging van een parachutist in vrije val, of de 

ontwikkeling van de griepepidemie? 

b Waardoor zijn computermodellen dan vaak een uitkomst? 

 

Schaalmodellen en rekenmodellen 

In figuren 46 en 47 gaat het om schaalmodellen: verkleinde 

‘kopieën’ van de werkelijkheid. Met zulke schaalmodellen is 

het stromingspatroon van het water bij een nieuw aan te 

leggen havenmonding te voorspellen, of kun je inzicht krijgen 

in de krachten op een nieuw type vliegtuig. Onderzoek aan een 

schaalmodel kan leiden tot verbeteringen in het ontwerp. Voor 
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Figuur 46: een schaalmodel van een havenmonding  

 

Figuur 47: een schaalmodel van een vliegtuig 

in een windtunnel 

het testen van zo’n verbeterd ontwerp is dan weer een nieuw 

schaalmodel nodig.  

In de praktijk worden de schaalmodellen steeds vaker 

vervangen door rekenmodellen. Het schaalmodel wordt dan als 

het ware virtueel in de computer gebouwd. Daardoor is zo’n 

schaalmodel vrij gemakkelijk te wijzigen, en is snel na te gaan 

welk effect die wijziging heeft. Deze rekenmodellen 

beschrijven vooral verschijnselen waarbij grootheden in de tijd 

veranderen en/of elkaar beïnvloeden. 

In deze rekenmodellen wordt gebruik gemaakt van bekende 

wetten en van gegevens die in het verleden verzameld zijn. De 

berekeningen die hiermee worden uitgevoerd zijn vaak 

ingewikkeld. Bovendien gaat het meestal om een zeer groot 

aantal berekeningen. Maar een computer klaagt niet.  

 

Dynamische modellen 

Bij het maken van verwachtingen voor de toekomst wordt vaak 

gebruik gemaakt van dynamische modellen. Het woord 

dynamisch geeft aan dat het gaat om veranderingsprocessen. 

Bij dergelijke processen hebben vaak meerdere factoren 

invloed op de veranderingen in de bestaande situatie. Die 

factoren zijn bovendien vaak zelf niet constant. 

 

Een dynamisch model beschrijft hoe een bepaalde situatie 

verandert in de loop van de tijd. Het model wordt meestal 

gebruikt om te berekenen hoe de variabelen die de situatie 

beschrijven in de loop van de tijd veranderen. 

 

Een bekend voorbeeld van een dynamisch model is het 

rekenmodel waarmee weersverwachtingen worden gemaakt. 

Daarbij maakt de computer gebruik van een enorme 

hoeveelheid meetgegevens uit een groot gebied. Aan de hand 

van die gegevens berekent de computer wat de situatie een uur 

later is, en met die gegevens wordt verder doorgerekend voor 

de situatie over twee uur, drie uur, etc.  
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Figuur 48: de weerssituatie 
wordt beschreven door 

verschillende variabelen 

Figuur 49: Nederlandse 
zeevissers vissen voornamelijk 
op de Noordzee, zoals deze 
trawler waarmee op haring 
wordt gevist 

 

In figuur 48 wordt de weerssituatie beschreven door 

verschillende variabelen, zoals de temperatuur en de 

windsnelheid op verschillende plaatsen.  

 

54. Vraag 

a Noem nog een variabele die de beginsituatie beschrijft. 

b Noem nog een factor die invloed heeft op de verandering 

van de weerssituatie. 

Welke gegevens heb je nodig voor een dynamisch model? 

Een dynamisch model kent dus altijd een beginsituatie en het 

beschrijft een veranderingsproces. Het veranderingsproces 

bestaat meestal uit berekeningen (of schattingen) waarmee een 

nieuwe situatie op een later tijdstip berekend kan worden. 

 

Voor een dynamisch model is dus de volgende informatie nodig: 

 Wat is de beginsituatie? 

 Welke factoren hebben invloed op de verandering van die 

situatie? Hoe kan de grootte van de verandering berekend 

(of geschat worden)? 

 Welke tijdstap wordt gekozen om een nieuwe situatie te 

berekenen? 

 

Voorbeelden van complexe dynamische 
modellen 

 

Zeevissen 

Zeevismodellen worden gebruikt om een verwachting op te 

kunnen stellen over de hoeveelheid vis in de zee. In de jaren 70 

is één van de grootste haringpopulaties ter wereld, die tussen 

Noorwegen en IJsland ingestort. Zeebiologen hebben modellen 

ontwikkeld die de verandering van die populatie zeevissen 

beschreven en op grond waarvan beheersmaatregelen zijn 

genomen die tot herstel hebben geleid.  

 

55. Vraag 

a Met welk(e) getal(len) of gegevens zou de beginsituatie van 

een zeevismodel beschreven kunnen worden? 

b Noem minstens twee factoren (variabelen of grootheden) 

die gebruikt kunnen worden om de veranderingen in een 

zeevismodel te bepalen. 

c Bij weersverwachtingmodellen is de tijdstap klein, 

bijvoorbeeld tien minuten. Bij zeevismodellen is zo’n 

kleine tijdstap niet zinvol. Welke tijdstap denk je dat bij 

zeevismodellen gebruikt wordt? Leg uit waarom 
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Parachutespringen 

Bij parachutespringen is het belangrijk om vooraf te weten hoe 

snel de parachutespringer daalt. De valbeweging van een 

parachutist is een verschijnsel waarbij grootheden elkaar 

beïnvloeden en in de tijd veranderen. Met een rekenmodel is na 

te gaan hoe bijvoorbeeld de snelheid v  verandert in de loop 

van de tijd t. 

 

 
De beginsituatie is hier het moment dat de parachutespringer 

uit het vliegtuig springt 

 

56. Vraag 

a Met welk(e) getal(len) of gegeven(s) kan de beginsituatie 

van een parachutesprong beschreven worden? 

b Welke factor heeft bij het begin van de sprong de grootste 

invloed? 

c Noem twee factoren (variabelen of grootheden) die invloed 

hebben op de eindsnelheid. 

 

Het klimaat 

Het klimaat op aarde verandert. De gemiddelde temperatuur 

stijgt en het weer lijkt extremer te worden (meer neerslag en 

wind, grotere periodes van hitte en droogte of regen en storm).  

 

57. Vraag 

a Noem twee gegevens die gebruikt worden om de 

beginsituatie te beschrijven. 

b Noem twee factoren (variabelen of grootheden) die invloed 

hebben op de veranderingen van het klimaat. 

c Welke tijdstap denk je dat bij dit model gebruikt wordt? 

Leg kort uit. 

 

Figuur 50: de snelheid tijdens een 
parachutesprong 

Figuur 51: een parachutesprong 
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We meten op veel plaatsen al enkele jaren een geleidelijke 

stijging van de gemiddelde temperatuur. Die geleidelijke 

stijging kun je doortrekken om een voorspelling te doen over de 

temperatuur aan het eind van de eeuw.  

 

58. Vraag 

Is een dergelijke voorspelling betrouwbaar? Waarom wel/niet? 

Wat zou je moeten weten om een betrouwbaardere 

verwachting te kunnen maken? 

 

Over de oorzaak of oorzaken van de klimaatveranderingen zijn 

wetenschappers het niet allemaal met elkaar eens. Dat geldt 

vooral voor de vraag hoe groot de invloed van elke factor apart 

is. Daardoor zijn er ook veel verschillende klimaatmodellen. 

 

59. Vraag 

Zou je die verschillende klimaatmodellen ook kunnen gebruiken 

om te bepalen wat de werkelijke of belangrijkste oorzaak van 

de klimaatverandering is? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? 

 

De huidige computers kunnen het weer voor zeven dagen 

vooruit berekenen. Maar door de complexiteit van het model en 

door de grote afstanden tussen de meetpunten, zit er een 

zekere onnauwkeurigheid in de voorspelling, die toeneemt met 

het aantal berekeningen en dus met de verwachtingstermijn.  

Zo valt er niets zinnigs meer te zeggen over de wind die 

vandaag over een maand zal waaien of over de hoeveelheid 

regen die dan zal neerkletteren. 

 
 
 

Figuur 52: door een klimaatmodel berekende stijging van de 

zomer-temperatuur per jaar (2000-2100) 
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Figuur 53: Het weer voorspellen? 

 

Zelfs al wordt met precies hetzelfde dynamisch rekenmodel een 

verwachting uitgerekend, uitgaande van dezelfde 

beginwaarden, dan nog wordt de onnauwkeurigheid in de loop 

van de tijd steeds groter.  

 

In figuur 53 is dezelfde rekenpartij vele malen met dezelfde 

beginwaarden uitgevoerd. Kennelijk zijn computerberekeningen 

zelf ook niet exact identiek gedurende zo heel veel 

berekeningen en een heel kleine afwijking groeit uiteindelijk de 

pan uit. 

 

Klimaatmodellen zijn dus geen verlengde weermodellen. Ze 

werken veel meer met gemiddelde waarden van de 

belangrijkste grootheden. 

Figuur 54: een zogenaamd mondiaal rekenrooster dat wordt gebruikt in dynamische klimaatmodellen. De 
waarden van de belangrijkste grootheden worden telkens op meerdere miljoenen meetpunten berekend. De 

grootte van de tijdstap wordt bepaald door de rekencapaciteit van de (super)computer. 
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Samenvatting, evaluatie en vooruitblik 

 

Samenvatting  

 

Computermodellen in de praktijk 

Op allerlei terreinen wordt gebruik gemaakt van dynamische modellen en computersimulaties. 

Modellen worden gebruikt om een voorspelling te doen, om een verschijnsel te verklaren of te 

bestuderen of om de invloed van bepaalde factoren te onderzoeken. 

Maar voor dynamische modellen geldt hetzelfde als voor alle computermodellen: er komt niet meer 

"kennis" uit dan je er in stopt. Je moet een dynamisch model instrueren hoe iets uitgerekend moet 

worden. De formules bedenken wij, niet de computer. 

Een computer kan een dynamisch model wel oneindig veel sneller doorrekenen dan een mens en 

daardoor met kleine tijdstapjes en met heel veel variabelen werken. Daardoor kan een 

computermodel wel inzichten verschaffen in complexe structuren die we zonder die modellen niet 

zo makkelijk kunnen zien. 

Doordat de computer zo snel is,  kunnen ook makkelijker  veel verschillende situaties doorgerekend 

worden.  

Computermodellen zijn ook vaak goedkoper dan schaalmodellen.  

Een nadeel van computermodellen is, net als bij alle andere modellen, dat het nooit een exacte 

weergave van de werkelijkheid is. De plaatjes uit de computer lijken heel nauwkeurig, maar schijn 

bedriegt soms. 

 

 

Evaluatie  

De leerdoelen van deze paragraaf waren verwoord in de vragen:  

 Wat zijn nu precies dynamische modellen? 

 Welke gegevens heb je nodig voor een dynamisch model? 

 Welke toepassingen zijn er in de praktijk? 

Ga na of je bovenstaande vragen kunt beantwoorden / de 

leerdoelen van deze paragraaf hebt gehaald.  

 

Meer informatie over studies en beroepen die gebruik maken 

van modelleren kun je vinden op ►URL11. 

 

Vooruitblik 

Nu we in hoofdstuk 1 kennis hebben gemaakt met diverse 

dynamische modellen, worden deze modellen in hoofdstuk 2 

uitgebreid met meer variabelen en relaties.  

De modellen worden getest aan de praktijk, soms met behulp 

van experimenten (§2.1 en eventueel §2.5) en anders met 

actuele gegevens die beschikbaar zijn op internet (§2.2, §2.3 en 

§2.4). 
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Elke groep kiest uit de onderstaande paragrafen er ten minste 

twee.  

§2.1 Waterstromen 

§2.2 De bevolkingssamenstelling van een gemeente 

§2.3 Een griepepidemie in Nederland 

§2.4 Marathon; water in je lichaam 

§2.5 De vallende kogel en de luchtweerstand 
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2 Aanpassen en uitbreiden van modellen 

 

Nu we in hoofdstuk 1 kennis hebben gemaakt met diverse 

dynamische modellen, wordt het tijd om de simpele modellen 

van de eerste vijf paragrafen uit te breiden met meer 

variabelen en relaties.  

De modellen worden getest aan de praktijk, soms met behulp 

van experimenten (§2.1 en §2.5) en anders met actuele 

gegevens beschikbaar op internet (§2.2, §2.3 en §2.4).  

 

Elke groep kiest uit de onderstaande paragrafen er ten minste 

twee.  

 

§2.1 Waterstromen 

§2.2 De bevolkingssamenstelling van een gemeente 

§2.3 Een griepepidemie in Nederland 

§2.4 Marathon; water in je lichaam 

§2.5 De vallende kogel en de luchtweerstand 
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2.1  Waterstromen 

 

In §1.1 heb je kennis gemaakt met een eerste model om een 

lekkende badkuip en/of lekkende emmer mee te beschrijven.  

Hierin was de instroom (Kraan) constant en de uitstroom 

(Afvoer) evenredig met de voorraadgrootheid, de 

waterhoeveelheid.  

Daarnaast hebben we in §1.1 al wat metingen gedaan aan de 

petfles.  

 

Wat je gaat doen/leren in deze paragraaf: 

 metingen doen aan de petfles om daarmee het model te testen 

 een verbeterd model van een lekkende emmer maken 

 een model maken met meerdere emmers die in elkaar overlopen.  

 

Het uiteindelijke model beschrijft een meer reële situatie 

waarbij er sprake kan zijn van overstromingen (van een kelder, 

een straat, een stuk land).  

 

(Wanneer je niet kunt beginnen met het experiment A, dan 

start je met B.)  

 

A Petfles; metingen aan de instroom- en 
uitstroomsnelheid  

 

60. Experiment 

Opmerking: in plaats van petflessen kun je voor deze 

experimenten ook prima spaghettipotten gebruiken (zie ook de 

figuren 9, 10 en 22 in paragraaf 1.1.) 

De experimenten 60 en 61 zijn dezelfde experimenten als de 

experimenten 6 en 7 in paragraaf 1.1. Je kunt die 

meetgegevens dus hergebruiken. Als je die meetgegevens niet 

meer hebt, doe je het experiment nu gewoon nogmaals. 

a Draai een dop met een gaatje op de afgezaagde fles, zet 

de fles op de kop en vul hem tot aan de 1500 mL streep. 

Neem een stopwatch en laat vervolgens de fles leeglopen 

terwijl je steeds de tijd meet voor het uitstromen van 100 

ml. Laat de stopwatch gewoon doorlopen terwijl de ene 

leerling kijkt en ‘nu’ roept terwijl de ander de stopwatch 

dan afleest en de tijd noteert in de tabel van figuur 55.  

 

b Bereken uit de begintijden en eindtijden de waarden voor 

de tijd (Δt) die telkens nodig is voor het uitstromen van 

100 mL.  
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c Bereken vervolgens de waarden voor de uitstroomsnelheid 

in mL/seconde.  

 

Eigenlijk moeten we hier spreken over het debiet; In bijlage 1, 

Waterstromen wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is 

tussen debiet (in mL s-1) en snelheid (in m s-1).  

 

d Maak een diagram van de Uitstroomsnelheid tegen het 

Volume. 

Let op: de eerste waarde voor de uitstroom hoort bij een 

Volume van 1450 mL. Immers, het is de gemiddelde waarde 

tussen 1500 > Volume > 1400 mL.  Zie ook de tabel van figuur 

55. (De uitstroomsnelheid van de laatste 100 mL moet dan 

worden uitgezet bij een Volume van 50 mL.)  

  

Volume (mL) Tijd, t (s) Δt (s) Uitstroom(snelheid) 
(mL/s) 

 

1500 0 X X  

- - … …  

1400 … X X  

- - … …  

1300 … X X  

-     

enz.     
Figuur 55: tabel meetwaarden experiment 60 

61. Experiment 

Maak de fles leeg, doe er een dichte dop op, zet de stopwatch 

aan en zet nu zachtjes de kraan aan met een dunne straal (Zet 

de kraan niet meer uit tot na experiment 62 !)  

 

a Meet de tijd voor het vullen van de fles tot bijvoorbeeld 

500 mL en bereken de Instroom (instroomsnelheid in mL/s).  

 

Zorg ervoor dat de waarde van de Instroom ongeveer 

overeenkomt met een waarde van de Uitstroom in het midden 

van de tabel. Zet anders de kraan iets harder of zachter en 

meet opnieuw de Instroom. 

 

b Teken in het diagram van experiment 60a. nu ook de 

(horizontale) grafieklijn van de Instroom.  

c Bij welk watervolume zullen de instroom en uitstroom in 

evenwicht zijn?  

 

62. Experiment 

Doe de dop met gaatje van experiment 60 op de fles en laat de 

kraan lopen in de stand van experiment 61. Maak de fles eerst 

leeg en zet hem dan onder de kraan. Er is nu zowel instroom als 

uitstroom. 
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a Meet telkens de tijd Δt voor het instromen van 100 mL  en 

noteer deze waarden in de tabel van figuur 56.  

  

Volume (mL) t (s) Δt (s) Instroom(snelheid) 
(mL/s) 

 

0 0 x X  

100     

200     

300     

400     

     
Figuur 56: tabel meetwaarden experiment 61 

 
b Teken de Instroom ook in het diagram van experiment 60a. 

c Welke relatie er is tussen de drie grafieklijnen? 

d Komt het volume bij evenwicht (tussen Instroom en 

Uitstroom) overeen met je antwoord van vraag 61b.? 

 

Model lekkende petfles 

In §1.1 heb je een eerste model gemaakt voor een leeglopende 

badkuip. Om het model geschikt te maken voor jouw petfles 

nemen we als tijdseenheid nu de seconde (i.p.v. minuten). 

Voor de tijdstap kunnen we dan de waarde 1 (sec) aanhouden 

(in plaats van 1 min.).  

 
Figuur 57: model lekkende petfles 

 

Als variabelen nemen we: 

 het watervolume (mL) met beginwaarde 0 

 de instroom  (mL/s) 

 de uitstroom (mL/s).  

 

Neem voor de instroom de waarde die je bij experiment 61 had 

gevonden. 

De uitstroom is gerelateerd aan het watervolume zoals in §1.1:  

uitstroom = constante *  watervolume   
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De waarde voor de ‘constante’ is omgekeerd te berekenen uit 

de gevonden evenwichtswaarde van het watervolume en de 

bijbehorende uitstroom, dan is immers de uitstroom gelijk aan 

de instroom (mL/s).  

Dus: constante = uitstroom / watervolume = instroom / 

eindwaarde watervolume 

 

 

63. Opdracht 

a Bereken uit je experimenten de ‘constante’ in de definitie 

van de uitstroom en vul hem in het model in bij Definition 

van uitstroom. 

b Voer het model uit. Vergelijk het resultaat voor het 

evenwichtsvolume met jouw resultaat uit experiment 62. 

Misschien is de theorie over de uitstroom te simpel. 

Probeer dan door met de waarde van de ‘constante’ te 

spelen, de uitkomst van het  model zo goed mogelijk te 

laten overeenkomen met het resultaat van je metingen. 

Beschrijf je bevindingen. 

 

B.Verbeterd model voor een lekkende emmer  

De voorgaande modellen " badkuip" uit §1.1 en het model 

"petfles" gaan uit van een lineair (evenredig) verband tussen 

het watervolume en de uitstroom(snelheid). Uit de 

experimenten blijkt (zou moeten blijken) dat dit niet juist is.  

 

De juiste relatie tussen de uitstroom en het watervolume, is 

theoretisch af te leiden uit de wet van Torricelli (zie bijlage 1, 

Waterstromen). We nemen hier aan dat voor een emmer geldt:  

 

uitstroom =  gatr V20,19  (6) 

 

Waarin: 

 uitstroom = de uitstroom in liter per seconde (L s-1) 

 rgat = de straal van het gat in centimeter (cm) 

 V = het watervolume in liter (L). 

 Haal het bestand "lekkende petfles" op en pas het aan voor de 

situatie van een emmer. Neem voor de instroom 0.1 L/s  en 

voor de uitstroom (in het definition-vak) de gegeven formule: 

0.19*r_gat^2*sqrt(water_in_emmer) met r_gat is 0,5 cm.  

Coach gebruikt voor het wortelteken de afkorting sqrt (= 

square root, ofwel de vierkantswortel). 

 Zet een diagram klaar voor de hoeveelheid water in de 

emmer en laat het model doorrekenen.  
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Figuur 58: een verbeterd model voor een lekkende emmer die gevuld wordt 

 
 

64. Opdracht 

Beschrijf het resultaat. 

 
Laat je model nu doorrekenen voor verschillende waarden van de 

instroom. Na verloop van tijd hoort er telkens evenwicht te 

ontstaan. Maar het model stopt op t = 100. Als er dan nog geen  

evenwicht is te zien, kun je het model langer laten doorrekenen. 

Kies daartoe in het menu: Opties, instelling, en vul bij Stoppen de 

gewenste eindtijd in.  

 

65. Opdracht 

a     Onderzoek voor verschillende waarde van de instroom welk 

evenwicht bereikt wordt. Noteer de antwoorden in de tabel in 

figuur 59. 

b Teken het verband in een grafiek. Wat is nu het verband tussen 

de evenwichtswaterstand en de grootte van de instroom. 

 

Gebruik je model om antwoord te vinden op vraag 66. 

 

66. Vraag 

a Als er een bepaalde hoeveelheid water in de emmer zit en de 

kraan is dicht, hoe lang duurt het dan voordat de helft van het 

water er uit is gestroomd?  

Deze grootheid heet de halfwaardetijd. 

b Hangt de halfwaardetijd af van de beginhoeveelheid? 

c Hoe lang duurt het voordat de emmer helemaal leeg is? 

d Wat kun je met dit model en wat kun je er niet mee? Wat is er 

niet realistisch aan het model? Is dat erg? Hoe zou je dat 

eventueel kunnen verbeteren? 

 

Bewaar je model voor verder gebruik bij C Meer emmers: een 

waterkunstwerk !  

instroom 
(liter/s) 

evenwicht 
(liter) 

0,02  

0,05  

0,10  

0,15  

0,20  
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Figuur 60: een waterkunstwerk 

C Meer emmers: een waterkunstwerk 

Een lekkende emmer is voor nuttige toepassingen meestal niet 

zo handig, maar in de kunst kun je er nog van alles mee.  

Je kunt er bijvoorbeeld een getrapte waterval mee bouwen 

voor in de tuin.  

 

Identieke emmers in het model 

Stel dat je drie identieke lekkende emmertjes hebt en dat de 

kraan opengedraaid wordt. 

 

 

67. Opdracht 

a Hoe verwacht je dat de waterstanden in bovenstaand 

plaatje er na verloop van tijd uit zullen zien? Schets in een 

tekening je verwachting van de waterstanden in de 

emmertjes. 

b Wordt de evenwichtstoestand in alle emmertjes tegelijk 

bereikt? 

 

Om je voorspellingen te controleren, kun je een 

computermodel bouwen. De ingrediënten zijn precies dezelfde 

als eerder, alleen heb je nu drie emmers. De uitstroom van 

emmer 1 wordt de instroom van emmer 2. En de uitstroom van 

emmer 2 is de instroom van emmer 3. 

Begin met het model voor één emmertje uit B Verbeterd model 

voor een lekkende emmer. 

 

 Haal je op-geslagen bestand op. Selecteer het hele model en 

kopieer het ernaast.  

 Haal de uitstroom van emmertje één en de instroom van 

emmertje twee weg.  

 Trek vervolgens een nieuwe stroompijl van emmertje één 

naar emmertje twee en vul de eerder gegeven formule voor 

uitstroom in.  
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Figuur 61: een model voor meerdere emmers 
 

 Voor de derde emmer doe je iets soortgelijks.  

 Zet een diagram klaar en laat het model lopen. 

 

68. Vraag 

Kloppen je verwachtingen van opdracht 67? Zo niet: wat is er 

fout: jouw verwachting of het model? 

 

Als de evenwichtsituatie is bereikt, stop je de invoer: de kraan 

wordt dichtgedraaid. 

 

69. Opdracht 

a Hoe realiseer je dit dichtdraaien van de kraan in het 

model? 

b Wat verwacht je te zien na het dichtdraaien van de kraan?  

Schets dit in een diagram 

 
 Laat het model de kraan dichtdraaien als er evenwicht is 

bereikt. Laat ook de volumes in de flessen in een diagram 

tekenen. 

 

70. Vraag 

Klopt het modelresultaat met je verwachting in vraag 69b.? 

 

71. Experiment 

Neem drie petflessen onder elkaar met alle drie dezelfde 

openingen in de dop. Zet de kraan (of tuinslang) open en zorg 

dat de invoer zodanig is dat er evenwicht ontstaat.  

Alternatief om zonder kraan ergens buiten te doen: blijf met 

een gieter de bovenste fles bijvullen zodat de bovenste fles 
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bijna vol blijft. Je zult merken dat dit alternatief makkelijker is 

dan de kraan op een juiste stand instellen: met een gieter kun 

je sneller terugkoppelen dan met een kraan. 

 

a Klopt het resultaat met het modelresultaat? Zo niet, wat is 

dan je commentaar? 

 

Twee verschillende emmers in het model 

Neem twee emmers met iets verschillende uitstroomopeningen. 

Hang of zet ze boven elkaar. Draai de kraan zó ver open dat 

geen van beide flessen uiteindelijk overstroomt maar eentje 

wel bijna vol loopt. 

 

72. Opdracht 

Schets in een tekening je verwachting van de uiteindelijke 

waterstanden in de emmertjes. 

 

Als de evenwichtsituatie is bereikt, stop je de invoer: de kraan 

wordt dichtgedraaid. 

 

73. Opdracht 

a Wat verwacht je te zien na het dichtdraaien van de kraan? 

Schets dit in een diagram. 

b Controleer je verwachting met het model. Resultaat? 

Commentaar? 

 

74. Experiment 

Doe de proef met de twee verschillende emmers in het echt: 

neem twee petflessen met iets verschillend gat in de dop. 

 

a Klopt het resultaat met het modelresultaat?  Zo niet, wat is 

dan je commentaar? 

 

Drie emmers met verschillende uitstroomopeningen in het 
model 
De drie emmers krijgen iets verschillende openingen. Neem 

voor de middelste emmer het grootste gat en voor de onderste 

het kleinste gat. 

Ook hier kent het proces weer drie fasen: het (ongelijk) vullen 

van de emmers, de evenwichtsituatie en het (ongelijk) 

leeglopen. 

 

75. Opdracht 

Schets in een tekening je verwachting van de waterstanden in 

de emmertjes, als de invoer zodanig is dat geen enkele emmer 

overloopt, maar eentje wel bijna. 
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…………… …………………. 

+ 

+ 

Figuur 62: terugkoppeling 

 

 Pas de uitstroomgaatjes in het model aan en laat het model 

draaien. 

1.  

76. Vraag 

Kloppen je verwachtingen van opdracht 75? Zo niet: wat is er 

fout: jouw verwachting of het model? Geef commentaar. 

 

77. Experiment 

Doe de proef met de drie verschillende emmers in het echt: 

neem drie petflessen met iets verschillend gat in de dop. 

(grootste gaatje in het midden en het kleinste gaatje onderaan. 

 

a Klopt het resultaat met het modelresultaat?  Zo niet, wat is 

dan je commentaar?  

 

Reflectie 

78. Opdracht 

a Je hebt in de modellen steeds met gelijke tien-liter-

emmers gewerkt. Stel dat je een emmer hebt met een 

identiek gaatje en met gelijke hoogte, die alleen twee 

keer zo wijd is. Zal de formule voor de Uitstroom als 

functie van Watervolume voor deze nieuwe emmer 

dezelfde zijn? Leg uit.  

b In het voorbeeld van de lekkende emmer zit een negatieve 

terugkoppeling. Een negatieve terugkoppeling leidt vaak 

tot een (stabiel) evenwicht. Er bestaan ook positieve 

terugkoppelingen (zie paragraaf 1.2) 

 

Welk voorbeeld zou je in de terugkoppeling in figuur 62 op de 

stippeltjes kunnen invullen? Hoe verwacht je dat deze 

variabelen zich na verloop van tijd zullen ontwikkelen?  

 

Presentatie  

Bereid met je groep een presentatie voor van ca 10 min. 

Bedenk welke stappen in de ontwikkeling van het model je wilt 

uitleggen en/of welke resultaten (grafieken) je het best kunt 

laten zien.  

Bedenk ook welke experimenten je wilt laten zien. In korte tijd 

kun je niet alles laten zien. 

Gebruik voor de presentatie ►werkinstructie presenteren – 

algemeen en ►werkinstructie mondeling presenteren in de NLT 

Toolbox. 
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2.2  De bevolkingssamenstelling 
     van een gemeente 

 

In §1.2 hebben we een eenvoudig model gemaakt voor de 

bevolkingsgroei.  

 

Wat je gaat doen/leren in deze paragraaf: 

 het eenvoudige model bevolkingsgroei uitbreiden om het te kunnen toepassen op de 

verandering van de bevolkingssamenstelling van een gemeente 

 daartoe gaan we het model voorzien van meerdere voorraadgrootheden (kinderen, 

jongvolwassenen, oud-volwassenen en ouderen) en relaties (factoren) die de instroom en 

uitstroom beïnvloeden 

 oefenen met het plaatsen van elementen in een dynamisch model 

 het leggen en formuleren van relaties en het aflezen van resultaten 

 de uitkomsten (resultaten) interpreteren en onderzoeken in hoeverre het model de 

werkelijkheid goed beschrijft. 

 

Opdeling in leeftijdsgroepen 

In het bevolkingsmodel van §1.2 wordt geen rekening gehouden 

met de leeftijd. De leeftijdsopbouw / bevolkingsamenstelling 

van een stad/dorp kan echter wel van groot belang zijn.  

 

79. Vraag 

Voor wie zou dit van belang kunnen zijn en waarom? 

 

Als voorbeeld van een meer realistisch model waarin ook de 

leeftijdsopbouw van de bevolking is verwerkt, kiezen we een 

bevolkingsmodel van de gemeente Noordwijkerhout.  

 
Figuur 63: eenvoudig model voor de leeftijdsopbouw van de bevolking van Noordwijkerhout 
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Ook dit model is nog steeds een vereenvoudiging van de 

werkelijkheid.  

Om het model overzichtelijk te houden is het aantal 

leeftijdsgroepen beperkt, en er zijn enkele aannames gemaakt 

om het model overzichtelijk te houden. De kenmerken van het 

model zijn: 

 Er zijn vier leeftijdsgroepen: 

o kinderen  0 t/m 19 jaar 

o jongvolwassen 20 t/m 39 jaar 

o oud-volwassen 40 t/m 59 jaar 

o ouderen  60 jaar en ouder. 

 Er is sprake van verhuizingen, maar alleen jongvolwassenen 

verlaten de gemeente, en alleen oud-volwassenen met 

kinderen vestigen zich in de gemeente. 

 Er is alleen sprake van sterfte onder de ouderen. 

 Er is sprake van geboorte van kinderen, maar alleen 

jongvolwassenen krijgen kinderen. 

 

Het zou te moeilijk zijn bovenstaand model in één keer (na) te 

bouwen. We doen dat daarom in stapjes.  

 

Het aanpassen van het model 

Open het bestand Bevolking 3 (bevolkingsgroei3.cmr). Je ziet 

dan een deel van het model van Noordwijkerhout.  

 
Figuur 64: model Bevolking 3 

 
 Voeg de toestandsgrootheid ouderen toe (klikken en 

neerzetten). Noteer ook de naam bij de variabele. 

 Plaats de constanten geboortefactor en sterftefactor. 

 Plaats de ontbrekende stroomvariabelen in het model.  

 Plaats ook de ontbrekende relatiepijlen in het model. 
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In het model Bevolking 3 zijn de beginwaarden van de 

voorraadgrootheden kinderen, jongvolwassen en oud-volwassen 

al ingevuld. 

 

80. Vraag 

a Welke beginwaarden hebben deze voorraadgrootheden in 

dit model? 

b Komen deze beginwaarden ongeveer overeen met de 

leeftijdsopbouw van Noordwijkerhout in 2004? (zie figuur 

65) 

Figuur 65: de leeftijdsopbouw van Noordwijkerhout in 2004 

 

In totaal wonen er 15.000 personen in Noordwijkerhout. 

c Welke beginwaarde heeft de voorraadgrootheid ouderen?  

 

Doorstroming 

De tijdstap in het model is 1 jaar. De eerste drie 

leeftijdsgroepen beslaan elk 20 jaar. 

 

81. Opdracht: doorstroming 

a Hoeveel procent van de personen in zo'n groep zal een jaar 

later doorgestroomd zijn naar de volgende groep? 

b Hoe luidt de relatie voor stroom_0?  Zet die formule in het 

model. 

c Hoe luidt de relatie voor stroom_1 en voor stroom_2?  Zet 

die formules ook in het model. 

 

Geboorte 

Alleen jongvolwassenen krijgen in dit model kinderen. In 

Nederland geldt dat een vrouw tijdens haar leven gemiddeld 

1,8 kinderen krijgt. Voor dit model betekent dit dat de helft 

van de jongvolwassenen in een tijdsbestek van 20 jaar 1,8 

kinderen krijgt. 
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82. Opdracht: geboorte 

a Leg met een berekening uit dat per 1000 jongvolwassenen 

er elk jaar 45 kinderen geboren worden. 

b Hoe groot is dus de geboortefactor per jongvolwassene. 

c Hoe luidt dus de relatie voor geboorte?  Zet die formule in 

het model 

 

Sterfte 

In het model sterven alleen ouderen. In Noordwijkerhout 

overlijden elk jaar gemiddeld 150 personen. De sterftefactor is 

het gemiddelde aantal sterfgevallen per jaar gedeeld door het 

aantal ouderen. 

 

83. Opdracht: sterfte 

a Welke waarde heeft de sterftefactor voor de groep 

ouderen in Noordwijkerhout. 

b Hoe luidt dus de relatie voor sterfte? Zet die formule in het 

model  

 

Resultaten zichtbaar maken 

De resultaten van de berekeningen van het model kunnen op 

verschillende manieren in beeld gebracht worden. 

 

 Plaats een tabel en sleep daarin de vier toestandvariabelen. 

Run het model om de resultaten zichtbaar te maken. 

 

Een tijdgrafiek is vaak een betere manier om het verloop van 

resultaten zichtbaar te maken. 

 

 Plaats een tijddiagram en sleep daar de vier 

rekengrootheden (toestandvariabelen) in. 

84. Opdracht 

Controleer of je model compleet is en ook of het werkt. Bewaar 

je model onder de naam bevolkingsgroei4.cmr.  

 

 
Figuur 66: model Bevolking 3 uitgebreid 
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Verhuizingen 

Het grote probleem voor Noordwijkerhout ligt bij de 

verhuizingen. De woningen in Noordwijkerhout zijn erg duur, 

daardoor verlaten relatief veel jonge mensen de gemeente. 

Omdat hun ouders vaak wel in Noordwijkerhout blijven wonen, 

komt er niet bij elke verhuizing een woning vrij. De 

nieuwkomers in de gemeente zijn meestal gezinnen van oudere 

volwassenen met kinderen. 

In Noordwijkerhout komen per 100 jongvolwassenen die de 

gemeente verlaten, 60 oud-volwassenen en 60 kinderen in de 

gemeente wonen.  

De modelconstante verhuizingen stelt het aantal 

jongvolwassenen voor dat per jaar de gemeente verlaat. De 

uitstroom jongvolwassenen is dus gelijk aan het aantal 

verhuizingen. 

 

 Voeg de constante verhuizingen aan het model toe en stel 

deze in op 100. 

 

85. Opdracht 

a Hoe luidt dus de relatie voor uitstroom bij verhuizingen?  

Zet die formule in het model. 

b Hoe luidt dus de relatie voor instroom  bij verhuizingen?  

Zet die formule in het model.  

Stroom_0 bestaat uit alle nieuwgeboren kinderen plus de 

kinderen die door verhuizing in de gemeente zijn komen 

wonen.  

c Hoe luidt dus de relatie voor stroom_0? Zet die formule in 

het model. 

d Leg uit dat door de verhuizingen in eerste instantie het 

inwonertal zal stijgen. 

e Waardoor zal door de verhuizingen op wat langere termijn 

het inwonertal toch kunnen dalen. 

 

Lange termijn verwachting 

In het model wordt het totale aantal inwoners van 

Noordwijkerhout niet zichtbaar. 

 

86. Opdracht 

a Welke nieuwe toestandsgrootheid geeft het totale aantal 

inwoners weer? Voeg die toe en maak de waarde zichtbaar 

in de tabel. 

b Beschrijf wat er volgens het model de komende 20 jaren 

met het inwonertal zal gebeuren. 

 

De opmaak van het diagram is nogal kaal. Pas de assen (axis), 

de lijnen en de titel aan zodat je een grafiek krijgt die er 
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ongeveer uitziet zoals in figuur 67. (Lukt dat niet: haal dan model 

bevolkingsgroei6.cmr op.) 
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Figuur 67: voorbeeld van uitkomsten van het model in een tijddiagram 

 

Het model heeft een looptijd van 20 jaar. In die tijd blijkt het 

inwonertal redelijk constant, maar er vindt wel een 

verschuiving plaats in de samenstelling van de bevolking. Zal 

Noordwijkerhout op lange termijn een stabiele samenstelling 

krijgen? 

 

87. Vraag 

Op welke manier verandert de samenstelling van de bevolking? 

 
 Kies in menu Opties voor Instelling en stel de looptijd van het 

model in op 100 (jaar).  

88. Opdracht 

Beschrijf wat het model voorspelt voor de samenstelling op 

lange termijn. 

 

Presentatie  

Bereid met je groep een presentatie voor van ca 10 min. 

Bedenk welke stappen in de ontwikkeling van het model je wilt 

uitleggen en/of welke resultaten (grafieken) je het best kunt 

laten zien. Gebruik voor de presentatie ►werkinstructie 

presenteren – algemeen en ►werkinstructie mondeling 

presenteren in de NLT Toolbox. 

(Hoofdstuk 3 bevat een meer open opdracht om het model aan 

te passen voor de bevolkingsopbouw van de eigen 

woonplaats/gemeente. Maar hoofdstuk 3 valt normaal niet 

binnen deze module. ) 
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2.3  Een griepepidemie in 
Nederland 

 

Wat je gaat doen/leren in deze paragraaf? 

 de tekortkomingen van het model uit §1.3 onderzoeken 

 een meer realistisch model maken dat ook rekening houdt met de incubatietijd en het aantal 

mensen dat sterft als gevolg van de griepepidemie.  

 

In §1.3 hebben we het eerste griepmodel model al zó aangepast 

dat het de kenmerkende griepgolf(piek) kon beschrijven (zie 

figuur 29).  

 

Hiertoe stelden we dat: 

 De genezing (aantal mensen per dag die ‘doorstromen naar 

immuun) afhangt van de genezingsfactor  = 1 / ziekteduur 

(het aantal dagen dat iemand gemiddeld ziek is). 

 De besmetting (het aantal gezonde mensen dat ziek wordt) 

afhangt van: 

o het aantal zieken 

o het ‘overgebleven’ aantal gezonde mensen 

o een besmettingsfactor, de kans dat een gezond 

persoon bij een contact met een ziek persoon 

besmet raakt. 

 

 
                     

     Figuur 68: een simpel griepmodel 

 

Voor de besmetting is de besmettingsformule ingevoerd: 

bevolkingtotale

gezond
sfactorbesmettingziekbesmetting  10

 (7) 
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89. Opdracht 

89.1 Besmettingsformule 

a Geef een toelichting bij deze formule 

b Bereken met deze formule hoeveel besmettingen er zijn als 

er 400 gezonde personen zijn, 100 zieken en 500 personen 

die immuun zijn. 

 

89.2 Formule voor genezing  

a Hoe groot is de genezingsfactor als de gemiddelde 

ziekteduur 5 dagen is? 

b Bereken het aantal genezingen per dag als er 120 zieken 

zijn. 

c Stel een formule op om het aantal genezingen per dag te 

berekenen. 

 

Start het model griepepidemie2.cmr.Je krijgt op het scherm 

een model voor een griepepidemie dat je kunt laten 

doorrekenen. 

Het model griepepidemie2.cmr is hetzelfde model dat je ook in 

§1.3 hebt gemaakt.  

 

Om snel een overzicht te krijgen van de waarden is het hadig 

een tabel op te vragen. In het modelvenster kies je voor het 

icoontje tabel en je sleept de tabel naar het gewenste venster. 

 

90. Vraag 

Heeft de griepgolf na een week zijn maximum al bereikt? 

 

91. Opdracht 

a Maak eerst een voorspelling over het verloop van de 

epidemie en de toestand op dag 100. 

b Vanaf welke dag is de toestand stabiel? 

 

De twee hoofdvragen bij het voorspellen van het verloop van 

een griepgolf zijn: 

 Hoe hoog is de piek van de griepgolf (het maximale aantal 

mensen dat tegelijk ziek is)? 

 Hoeveel procent van de bevolking krijgt uiteindelijk griep? 

 

 

92. Vraag 

Beantwoord deze twee hoofdvragen bij dit model. (zie figuur 

70) 
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Figuur 70: model griep2 

 

 

De grafieken laten zien hoe het verloop van de griepgolf 

volgens het model Griepepidemie 2 is. In het diagram is het 

aantal zieke, gezonde en immune personen weergegeven. 

 

94. Vraag 

a Is de vorm van de grafiek van de griepgolf realistisch? Licht 

toe. 

b Controleer of de hoogte van de piek in de griepgolf 

overeen komt met de waarde die je bij de vorige opgave 

gevonden hebt. Noteer de waardes. 

c Hoe kun je in de grafiek aflezen hoeveel procent van de 

bevolking uiteindelijk de griep gehad heeft? 

d Leg uit hoe het komt dat de grafieken van gezond en 

immuun de vorm van een langgerekte S hebben. 

 

Invloed van veranderingen 
Het model kent twee factoren die invloed hebben op de 

griepepidemie, de ziekteduur en de besmettingsfactor. Met het 

computermodel kunnen we snel nagaan wat de invloed van 

deze twee factoren is, maar eerst wordt er een voorspelling 

opgesteld over de invloed die deze twee factoren hebben. 

De besmettingsfactor hangt onder andere af van het type virus. 

Er zijn veel verschillende griepvirussen. Bij het ene virus is de 

kans op besmetting groter dan bij een ander virus 
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95 Opdracht: besmettingsfactor 

a Voorspel hoe de griepgolf zal verlopen als de 

besmettingsfactor 0,1 is in plaats van 0,05. Teken je 

voorspelling in de grafiek van figuur 70. 

b Zal een grotere besmettingsfactor ook invloed hebben op 

het aantal personen dat uiteindelijk de griep krijgt? 

 

De genezingsfactor heeft ook invloed op de griepgolf. Als 

mensen langer ziek zijn, kunnen ze meer gezonde personen 

besmetten. Door het gebruik van antivirale middelen kan de 

genezingfactor groter worden. 

 

96. Opdracht: genezingsfactor 

a Voorspel hoe de griepgolf zal verlopen als de 

genezingsfactor 0,10 is. Teken met een andere kleur je 

voorspelling in de grafiek. 

b Zal een lagere genezingskans ook invloed hebben op het 

aantal personen dat de griep krijgt? Leg uit. 

 

Modelvariabelen veranderen 

Om de waarde van de besmettingsfactor en de ziekteduur te 

veranderen moeten de eigenschappen geopend worden. Klik 

daarvoor dubbel op het modelsymbool waarvan de waarde 

veranderd moet worden.  

 

 De getalswaarde van de constante besmettingsfactor is 

zichtbaar. 

 Stel de besmettingsfactor in op 0,1 en laat het model lopen. 

 

97. Vraag 

a Klopte jouw voorspelling van de griepgolf bij opdracht 95 

ongeveer? 

b Zo niet, leg dan uit waarom de grafiek anders is. 

c Hoeveel % van de bevolking krijgt volgens dit model de 

griep? 

 

De invloed van de genezingsfactor kan ook veranderd worden, 

maar dan wel via de constante ziekteduur. 

 Open de eigenschappen van ziekteduur en pas deze zo aan 

dat de genezingsfactor 0,10 wordt en laat het model lopen. 

 

98. Vraag 

a Klopte jouw voorspelling van de griepgolf bij opdracht 96 

ongeveer?  

b Zo niet, leg dan uit waarom de grafiek anders is. 

c Hoeveel % van de bevolking krijgt volgens dit model de 

griep? 
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Bij een ernstige griepepidemie kan de overheid besluiten om op 

grote schaal antivirale middelen te verstrekken. Dit is niet een 

echt medicijn, maar het bekort de ziekteduur.  

De genezingsfactor wordt dan 0,30. Een dergelijke aanpak is 

echter wel erg duur. 

 

99. Opdracht 

a Verwacht je dat een dergelijk medicijn veel invloed kan 

hebben op de griepgolf? Wat zal die invloed dan zijn? Op 

welk deel van de grafiek? 

b Onderzoek met het model wat de invloed is als iedereen 

die ziek wordt het middel gebruikt. Beschrijf het resultaat. 

 

Model evalueren 

Een model moet niet alleen de werkelijkheid zo goed mogelijk 

beschrijven, het moet ook geschikt zijn om verwachtingen te 

kunnen berekenen voor de toekomst.  

Dat betekent dat verschijnselen die in werkelijkheid optreden 

ook zichtbaar moeten zijn in het model. Daarnaast moet getest 

worden of het model betrouwbaar is. 

Het model Griepepidemie 2 houdt op een bepaalde manier 

rekening met de ziekteduur en de besmettelijkheid van het 

virus. 

 

100. Vraag 

Noem ten minste nog één (maar liefst meer) aspect (grootheid 

of relatie tussen al aanwezige grootheden) van een griepgolf 

die van invloed kunnen zijn op de twee hoofdvragen, maar die 

nog niet in het model verwerkt zijn. 

 

Een realistischer griepmodel  

Het tweede griepmodel geeft een realistische griepgolf, maar 

enkele belangrijke biologische aspecten ontbreken. Daardoor is 

het model nog niet goed genoeg om een echte griepgolf te 

beschrijven.  

 

Verbeteringen aan het griepmodel 

Om het model van de griepepidemie nog beter aan te laten 

sluiten op de werkelijkheid moeten de onderstaande 

verschijnselen en factoren aan het model worden toegevoegd: 

 Personen die besmet raken zijn niet direct ziek; pas na een 

dag of twee beginnen de eerste ziekteverschijnselen. Ze 

kunnen anderen wel besmetten ook al vertonen ze zelf nog 

geen ziekteverschijnselen. 

 Niet iedereen die besmet raakt, wordt ook ziek. Bij een 

behoorlijk deel van de bevolking werkt het afweersysteem 

goed genoeg om het virus uit te schakelen. 
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 De griep kan ook dodelijk zijn. Elk jaar overlijden er in 

Nederland honderden mensen aan de griep. De kans op 

overlijden is sterk afhankelijk van het type virus dat de 

ziekte veroorzaakt. 

 

In het model Griepepidemie 3 zijn deze drie verschijnselen 

opgenomen. 

 
Figuur 72: Griepepidemie 3 

 

Het model Griepepidemie 3 kent een nieuwe 

toestandsgrootheid besmet = het aantal personen dat al wel 

besmet maar nog niet ziek is. De besmettingsfactor is 0,05  en 

er zijn 10 ontmoetingen per dag. De vatbaarheid is 0,25 bij een 

incubatieduur van 2 dagen. De ziekteduur is 5 dagen 

(=genezingsfactor van 0,20) en de sterftefactor is 0,005. 

 

101. Vraag 

a Hoe is in het model te zien dat een deel van de personen 

die besmet is geraakt niet ziek wordt? Wat gebeurt er bij 

deze personen? 

b Welke constante in het model bepaalt welk deel van de 

besmette personen wel ziek wordt en welk deel niet? 

c Welke twee voorraadgrootheden zorgen voor nieuwe 

besmettingen?. 

 

Het model houdt ook rekening met het feit dat er elk jaar 

mensen overlijden aan de griep. De stroomvariabele sterfte is 

in het model afhankelijk van het aantal zieke personen en de 

sterftefactor (het aantal sterfgevallen per 100 zieken). 
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102. Vraag 

a Geef in je eigen woorden aan wat de stroomvariabele 

sterfte voorstelt. Gebruik in je uitleg ook de eenheid van 

de variabele. 

b Met welke formule zal de variabele sterfte berekend 

worden. 

c Leg uit dat de constante sterftefactor een zeer klein getal 

moet zijn. 

 
 Open het model griepepidemie3.cmr. Je krijgt op het scherm 

het uiteindelijke model voor een griepepidemie. 

Het model start met 100.000 gezonde personen, 100 

personen die besmet zijn en 10 personen die ziek zijn. Boven 

in het scherm vind je de menubalken waarmee je het model 

kunt laten werken. 

  

103. Vraag 

a Hoeveel personen zijn aan het einde gezond, besmet, ziek 

of immuun? 

b Hoeveel personen liggen tijdens de piek van de griepgolf in 

bed? 

c Hoeveel personen overlijden er in totaal aan deze griep? 

d Vind je de resultaten van dit model realistisch? Leg uit 

waarom wel/niet. 

 

Dit derde griepmodel is een voorbeeld van een uitgebreid 

model waarbij veel factoren een invloed hebben. Dit model kan 

worden getest aan de hand van een echte griepgolf.  

Het model testen 

Bij een test wordt onderzocht of het model in staat is om een 

werkelijke situatie na te bootsen. Als voorbeeld worden de 

gegevens gebruikt van de griepgolf die in februari 2005 Zuid-

Nederland trof. Lees eerst het artikel in bron 6. 

Figuur 73: griepepidemie in Zuid-Nederland, februari 2005 
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6. Bron: in Zuid-Nederland zijn in februari 2005 

bijna 3 duizend mensen overleden. Dit is bijna 600 

meer dan in de vier weken daarvoor en ook 600 meer dan 

gemiddeld voor februari.  

De hogere sterfte in Zuid-Nederland valt vrijwel samen met een 

griepgolf die door het NIVEL is waargenomen. In de week van 

14 tot en met 20 februari bereikte deze een piek. Toen waren 

er per 10 duizend inwoners van Zuid-Nederland 48 patiënten 

met een ziektebeeld dat op griep wijst.  

Week na griepgolf hoogste sterfte 

De sterfte in Zuid-Nederland was het hoogst in de week van 21 

tot en met 27 februari, een week na de piek in de griepgolf 

overleden 210 personen aan de gevolgen van de griep. Uit 

onderzoek is bekend dat er enige tijd verstrijkt tussen het 

optreden van griep en het eventuele overlijden aan de gevolgen 

van griep. 

 

Bron:   CBS ►URL23 

 

Gegevens van de griepgolf in Zuid-Nederland 
De gegevens van de griepgolf die voor het model van belang 

zijn kunnen als volgt samengevat worden. 

 De totale bevolking van Zuid-Nederland bestaat uit 4 miljoen 

personen. 

 Bij de start van de epidemie waren 10.000 personen besmet 

en 2000 personen ziek. Er was (nog) niemand immuun voor 

deze soort griep. 

 Op het hoogtepunt waren er ongeveer 20.000 personen ziek 

in bed. 

 In totaal kreeg ongeveer 5% van de bevolking de griep. 

 In totaal overleden er tijdens de griepgolf circa 1000 

personen aan de griep. 

 

De beginsituatie wordt gekenmerkt door het aantal personen 

dat gezond, besmet, ziek of immuun is. 

 Noteer de waarden voor de beginsituatie in het model. 

Dubbelklik daarvoor op het symbool waardoor de editor 

geopend wordt. Noteer de juiste waarde in elke editor. 

 

104. Vraag 

Het uiteindelijke model kent vier constanten die afhankelijk 

zijn van het type virus dat de epidemie veroorzaakt. Welke vier 

factoren zijn dat? 

 

 Reken het model door met de waarden voor de constanten 

die van tevoren ingevuld zijn. Noteer de eindresultaten en 

vergelijk ze met de gegevens van de werkelijke griepgolf. 
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105. Opdracht 

a Welke resultaten zijn te hoog, welke te laag? 

b Verander de waarden van deze vier constanten en laat het 

model met de nieuwe waarden lopen. Test verschillende 

combinaties van de waarden en onderzoek of je met dit 

model een resultaat kunt krijgen dat past bij de gegevens 

van Zuid-Nederland. Noteer de waarden van de vier 

constanten. 

 

Evaluatie griepmodel 

Het uiteindelijke model voor een griepepidemie is geleidelijk 

opgebouwd. 

Het eerste model was erg onvolledig, maar het derde model gaf 

toch al een redelijk beeld van het proces van een 

griepepidemie. Is het model daarmee compleet? Is het een 

goede benadering van de werkelijkheid? 

Een model moet een realistische beschrijving zijn van de 

werkelijkheid. Is het uiteindelijke model van de griepepidemie 

nu het juiste model? Dat hangt vooral af van de eisen die aan 

het model gesteld worden. 

 

106. Vraag 

a Vind je dat het model geschikt is om het verschijnsel van 

een griepepidemie te begrijpen en te verklaren? Geef aan 

waarom je het model wel of niet geschikt vindt. 

b Vind je dat het model geschikt is om een oude 

griepepidemie na te bootsen? Geef  aan waarom je het 

model wel of niet geschikt vindt. 

c Vind je dat het model geschikt is om een voorspelling te 

doen voor een nieuwe griepepidemie? Geef aan waarom je 

het model wel of niet geschikt vindt. 

d Zou je als overheid op basis van de voorspelling van dit 

model beslissingen nemen over bijvoorbeeld een grote 

inentingscampagne? Leg uit waarom wel/niet. 

 

Presentatie 

Bereid met je groep een presentatie voor van ongeveer 10 min. 

Bedenk welke stappen in de ontwikkeling van het model je wilt 

uitleggen en/of welke resultaten (grafieken) je het best kunt 

laten zien. Gebruik voor de presentatie ►werkinstructie 

presenteren – algemeen en ►werkinstructie mondeling 

presenteren in de NLT Toolbox. 

(Hoofdstuk 3 bevat een meer open opdracht om het model aan 

te passen om een griepuitbraak op school te voorspellen. Maar 

hoofdstuk 3 valt normaal niet binnen deze module. ) 
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2.4  Marathon; water in je 
     lichaam 

 

In het model van water in het lichaam uit §1.4 gingen we uit 

van een constante instroom (drinken) en een constante 

uitstroom (urine en transpiratie). Voor een evenwichtssituatie 

zijn instroom en uitstroom gelijk zijn.  

 

Wat gaan we doen? 

 het model zodanig aanpassen dat het meer in overeenstemming is met de werkelijkheid wat 

betreft: 

 het in porties drinken (pulserende instoom) bij dorst (een bepaalde afname van de water_in 

_lichaam) 

 een transpiratie die afhangt van de buitentemperatuur.  

 

Buitentemperatuur en zelfregulatie van 
waterhoeveelheid in het lichaam 

In §1.4 heb je kennis gemaakt met een eerste model om de  

 

waterhoeveelheid  in het lichaam constant te houden. Hierbij 

was de instroom drinken constant en de uitstroom urine en 

transpiratie ook constant. 

Bij een hoge temperatuur zullen de deelnemers meer gaan 

zweten dat zou leiden tot een verlaging van water in het 

lichaam. In figuur 74 zie je dat de prestaties al te lijden hebben 

bij een vochtverlies van slechts enkele procenten. 

 

Omdat de buitentemperatuur door de transpiratie (zie in 

bijlage 4, Marathon, de eerste twee artikelen) een belangrijke 

Figuur 74: De invloed van vochtverlies op het prestatievermogen 
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invloed heeft op de waterhoeveelheid in het lichaam gaan we 

deze toevoegen aan het model waterinlichaam1.cmr. 

Bij een verlaging van de waterhoeveelheid gaat het lichaam 

met een dorstgevoel erop reageren. Dit mechanisme noemen 

we regeling door terugkoppeling (zie bijlage 5, Water in het 

lichaam, onder het kopje regeling door terugkoppeling). Dorst 

wordt daarom als nieuwe grootheid geïntroduceerd in het 

model.  

 

Als de waterhoeveelheid in het lichaam naar een waarde van 

bijvoorbeeld 30 of 80 Liter gaat, dan is dat biologisch niet 

acceptabel, je raakt dan buiten bewustzijn en de marathon is 

voor jou voorbij.  

Een aangepast model  

Het model in figuur 75 is een verbetering van je eerste model 

waterinlichaam1.cmr. 

 
 

Figuur 75: waterinichaam2.cmr 

 

Haal het bestand waterinlichaam2.cmr op.  

 

107. Vraag 

a Noteer de gekozen waarde van de buitentemperatuur.  

b Noteer de formule (definitie) voor transpiratie. 

c Bereken hiermee de mate van transpiratie en vergelijk 

deze met de waarde uit de bijlage 5, Water in het lichaam.  

 

De formule voor dorst en drinken  
Het model gaat er vanuit dat dorst volgens een alles-of-

nietseffect werkt: als de hoeveelheid water in het lichaam te 
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laag is, heb je wel dorst (waarde 1) en anders niet (waarde 0). 

Een dorstgevoel ontstaat bij een gewichtsverlies (door 

waterafgifte) van 1.5–2%, dus ongeveer 1050–1400 mL water.  

 

108. Vraag 

a Bij welke hoeveelheid water in het lichaam wordt er in het 

model waterinlichaam2.cmr gedronken?  

b Hoe groot is dan het vochtverlies ten opzichte van de 

startwaarde water_in_lichaam?  

c Hoeveel procent is dit van het lichaamsgewicht van 70kg? 

d Met hoeveel procent is dan het prestatievermogen al 

afgenomen? (zie figuur 74) 

 
 Als je dorst hebt, drink je één beker water. Neem dit in het 

model op door voor drinken een conditie aan te brengen. Dit 

gaat als volgt: 

Bij de eigenschappen van Drinken is bij ‘conditie  

gebruiken’ aangegeven bij welke hoeveelheid 

water_in_lichaam je gaat drinken en hoeveel.  

 

109. Vraag 

Hoeveel wordt er per keer gedronken? Is dit in 

overeenstemming met de inhoud van een waterflesje? 

 

In extreme situaties zal de hoeveelheid water in het lichaam 

een levensgevaarlijke minimale waarde bereiken. Je raakt dan 

buiten bewustzijn en de marathon is voor jou voorbij. Je kunt 

dit in je model inbouwen. Dit noemen we een ‘ noodstop’. Deze 

is het model al ingebouwd.  

110. Opdracht 

 

110.1 Extreme situaties 

Bij welke waarde stopt het model met rekenen; zoek op in 

bijlage 5, Water in het lichaam of dit in overeenstemming is 

met de werkelijkheid.  

110.2. Invloed buitentemperatuur 

Mensen overleven in heel verschillende omstandigheden: zomer 

en winter, tropen of toendra, ze houden onder al die 

omstandigheden de hoeveelheid water in hun lichaam vrijwel 

constant.  

a Test of dat ook in je model zo is. 

Temperatuur 
 

 
0 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

Eindhoeveelheid 
Water 

     

Figuur 76: tabel waterhoeveelheid in het lichaam bij een bepaalde temperatuur 
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Natuurlijk is er een relatie tussen de buitentemperatuur en de 

mate van transpiratie.  

b Leg uit dat het model uitgaat van een lineair verband.  

c Leg uit dat een lineair verband niet in overeenstemming 

kan zijn met de werkelijkheid.  

 

Het model Waterinlichaam2 dat je hebt getest, gaat uit van 

een normale situatie. Door een afnemende hoeveelheid 

water_in_lichaam ontstaat dorst; zodra je dorst voelt, drink je 

naar behoefte. Het zal blijken dat dit mechanisme niet gevoelig 

genoeg is voor optimale prestaties in de marathon. Bovendien is 

drinken tijdens de marathon niet op ieder moment beschikbaar. 

 

Anticiperen op mogelijke dorst 

In het eerder aangehaalde artikel van Gerben Rodts (zie bijlage 

4, Marathon) staat deze zin:  

 

“Op het moment dat je dorst krijgt, ben je al wat te laat met 

drinken. Probeer juist dit dorstgevoel te voorkomen!”.  

 

Dorstgevoel ontstaat bij een gewichtsverlies van 1.5 – 2% van 

het lichaamsgewicht.  

 

111. Vraag 

Leg uit waarom het niet verstandig is te wachten tot je dorst 

krijgt. 

 

Om preciezer te begrijpen waar het mis gaat en om te zien 

welke oplossingen mogelijk zijn, maken we een vergelijking 

met een polder. In het onderstaande POWERSIM model kun je 

de grondwaterstand in de polder gaan reguleren. Dit Powersim 

model is een modelleerprogramma dat niet meer wil werken 

(draaien) op computers met de allernieuwste systemen. Als dat 

zo is, dan moet je deze pagina alleen doorlezen en proberen de 

twee oorzaken te begrijpen. 
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Figuur 77: Polder1.sim poldermodel 

 

In een polder wordt de grondwaterstand door een beheerder 

van het waterschap op een gewenst niveau (norm) 

gehandhaafd. De grondwaterstand kan hoger worden door 

regen. Als de grondwaterstand hoger wordt dan gewenst, zet de 

beheerder een pomp aan, waardoor het overtollige water wordt 

afgevoerd. Dat is dus regeling door terugkoppeling.  

 

De bedoeling is, dat de grondwaterstand in de buurt van het 

gewenste niveau blijft. Wordt hij te laag, dan verdroogt het 

gewas en gaat het slecht met de weidevogels. Wordt hij te 

hoog, dan verrotten de aardappels op het veld. De beheerder 

heeft een peilstok om de grondwaterstand te bepalen. Hij 

houdt rekening met zijn metingen en met het gewenste niveau. 

Daarop baseert hij zijn beslissing om de pomp al of niet aan te 

zetten. 

 

112. Opdracht 

Waarmee kun je de onderdelen “regen”, “pomp” en “peilstok”  

vergelijken bij de regeling van de waterhoeveelheid in het  

lichaam? Welke verschillen zijn er? 

 
Het blijkt best lastig te zijn om het waterpeil op niveau te 

houden als je alleen de huidige stand kent. Daarvoor zijn ten 

minste twee mogelijke oorzaken:  

 tegen de tijd dat je het gestegen peil op de peilstok kunt 

aflezen, is er al heel wat water gevallen 

 als het echt hard regent, schiet de capaciteit van de pompen 

tekort. 
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Figuur 78: AA-drink 

113. Vraag 

Wat is de overeenkomst met de problemen van de 

marathonloper? 

 

Als er langdurige regen aankomt, zou je eigenlijk al bij 

voorbaat moeten pompen, zodat je tegen de tijd dat het echt 

gaat regenen enige speling hebt. In werkelijkheid gebeurt dat 

ook: de polderbeheerder anticipeert op toekomstige regenval 

door de weersverwachting mee te laten wegen bij zijn 

beslissingen. 

 

 

 

Terug naar de marathon: bij de marathon wordt niet 

voortdurend gedronken, maar is er ongeveer om de 5 km een 

drinkpost (voor toppers ongeveer 15 minuten lopen). Daarbij 

wachten de lopers niet tot ze dorst hebben. Ze anticiperen op 

mogelijke dorsten de nadelige gevolgen daarvan.  

 

In het eerder aangehaalde artikel van Rolf Bos staat:  

‘Topatleten kunnen nog enigszins worden voorbereid op warme 

omstandigheden. Ze kunnen, zoals de Spaanse lopers doen, 

“trainen in drinken”. De Spanjaarden kunnen nu tijdens het 

lopen grote hoeveelheden vocht innemen, cruciaal voor een 

goed resultaat.’ 

 

115. Vraag 

In hoeverre komen deze maatregelen overeen met het 

polderbeheer? 

 

Marathon 
In figuur 79 staan de grafieken van een aangepast model 

(waterinlichaam3.cmr) voor de marathon (42 km). Er is volgens 

dit model om de 15 minuten een drinkpost. 

 

116. Vraag 

a Om de hoeveel kilometer is er dan een drinkpost nodig? Ga 

bij je berekening uit van een looptijd van 2,5 uur (150 

min).  

 

De marathonlopers drinken in elke drinkpost een flesje AA-

Drink (350ml, zie figuur 78) om het water_in_lichaam constant 

te houden op een aanvaardbaar niveau. 
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Figuur 79: grafieken waterinlichaam3.cmr 

 

b Hoeveel drinkposten en flesjes AA-Drink heb je nodig als er 

1000 marathonlopers meedoen. 

c Hoeveel drinkposten en flesjes AA-Drink heb je nodig als er 

1000 marathonlopers meedoen bij een buitentemperatuur 

van 30 °C. 

 

 

 
Laad nu waterinlichaam3.cmr. Pas het model aan om de 

vragen (116 c) te beantwoorden. 
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Het aantal drinkmomenten kun je varieren door de 

Pulsvariabele bij drinken aan te passen.   

PulsHerhaald(x;b;l;i;h) waarbij  

x ( in ons geval) = t,  

b (beginwaarde) = 0, 

l (drinkmoment van 1 tijdseenheid) = 1, 

i (interval tussen de posten (tijd)), 

h (hoeveelheid drinken) 

 

      

 

 

Een meer realistisch model 

Het voorgaande model is alleen afhankelijk van de 

waterhoeveelheid en de buitentemperatuur. In werkelijkheid 

spelen er nog meer factoren een rol om de marathon uit te 

kunnen lopen. Het lichaam moet echter niet alleen de 

hoeveelheid water constant houden maar ook de 

zoutconcentratie, de lichaamstemperatuur, etc.  

 

117. Opdracht 

Lees in bijlage 5, Water in het lichaam over ‘Homeostase’.  

 

Om de marathon succesvol uit te lopen, moet je alle drie de 

factoren tegelijkertijd in de gaten houden. Omdat de factoren 

elkaar onderling beïnvloeden, moet een betrouwbaar model 

met alle drie deze factoren tegelijk rekening houden.  

In figuur 80 is zo een realistisch mogelijk model weergegeven.  
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118. Opdracht  

Combineer de modellen zout en water.cmr en thermo1.cmr tot 

onderstaand model. Run het model en kijk of je de uitkomsten 

kan verklaren. 

 

 
 

Figuur 80: realistisch model marathon 

 
 

Zouten in het lichaam 

Er is misschien de suggestie gewekt dat er sprake is van puur 

water in het lichaam van de mens. Niets is minder waar, in het 

lichaam is sprake van een oplossing in water van allerlei 

stoffen, zoals zouten en suikers. Behalve het volume van water 

dient ook de osmolariteit, afhankelijk van de concentratie aan 

opgeloste deeltjes, constant gehouden te worden. Die 

concentratie hangt niet alleen af van de hoeveelheid water in 

het lichaam, maar ook van de totale hoeveelheid opgeloste 

deeltjes. De belangrijkste opgeloste stof is NaCl (keukenzout).  

Voor een goed functioneren van het lichaam is het belangrijk 

dat de concentratie zouten ongeveer gelijk blijft, evenals de 

hoeveelheid water. 
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In figuur 81 staan een paar voorbeelden van sportdranken. 

 

 
Figuur 81: sportdranken 

 

119. Vraag 

De osmolariteit van de sportdranken ligt steeds dicht in de 

buurt van een NaCl-oplossing van 9 gram/L (= 9 mg/mL) Leg uit 

dat dit functioneel is. 

 

Om de regeling van zout op te nemen in het model moet een 

aantal onderdelen en relaties worden toegevoegd: 

 

 
Figuur 82: regeling van zout 

 
 In het lichaam is een bepaalde hoeveelheid zout aanwezig. 

Samen met de hoeveelheid water bepaalt deze de 

zoutconcentratie. 

 Zoutopname tijdens de marathon vindt plaats door het 

drinken van vloeistoffen met een bepaald zoutgehalte. 

 Zoutafgifte vindt plaats door de uitscheiding via de urine en 

via transpiratie. 

 De zoutconcentratie_in_urine is vrijwel gelijk aan de 

zoutconcentratie in het lichaam: normaal is die 9 mg/mL 

lichaamsvloeistof. 

 De zoutconcentratie in zweet wisselt per persoon, maar is 

gemiddeld ongeveer de helft van die in de lichaamsvloeistof. 
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In de voorgaande beschrijving van de zouthuishouding kwam je 

een factor tegen die je al kende uit het vorige model: de 

hoeveelheid water in het lichaam Ook de processen die een rol 

spelen (drinken, zweten, en urinevorming) komen overeen met 

het vorige model. Het ligt dus voor de hand de zouthuishouding 

als uitbreiding aan het vorige model toe te voegen. 

 

De volgende stap is het schema uit figuur 83 in Coach na te 

bouwen, alle benodigde waarden in te vullen en vervolgens te 

kijken of met het nieuwe model ook een stabiele 

zoutconcentratie kan worden bereikt.  

 

Er is alleen één probleem: als de zoutconcentratie zich niet op 

een aanvaardbare waarde stabiliseert, dan kan dat zowel 

veroorzaakt worden door problemen bij de waterhuishouding 

als bij de zouthuishouding. Het is daarom handig te zorgen dat 

de waterhoeveelheid in het lichaam tijdelijk niet verandert. Dit 

kun je eenvoudig bereiken door de opname en afgifte van water 

voorlopig ‘los te koppelen’ van de waterhoeveelheid. Als je dat 

gedaan hebt, kun je drinken wat je wilt, dat heeft voorlopig 

geen effect op water_in_lichaam (idem voor zweet en urine). 

Wanneer het model voor de zouthuishouding naar behoren 

functioneert, kun je dan de opname en afgifte van water weer 

koppelen met water_in_lichaam, om te zien hoe beide 

processen op elkaar inwerken. 

 
 

Figuur 83: zout.cmr model (het loskoppelen van de in- en uitstroom van water) 

 
 Open het model zout.cmr in Coach.  
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120. Opdracht 

a Onderzoek of de zoutconcentratie constant blijft als je het 

model laat doorrekenen bij een buitentemperatuur van 15 

graden.  

b Leg uit dat er problemen ontstaan als de 

buitentemperatuur tot 30 oC stijgt. 

 
 In model zout.cmr hebben we water_in_het_lichaam 

constant gehouden. Nu ga je in het model zout en water 

allebei laten variëren.  

 

121. Opdracht 

a Koppel de opname en afgifte van water weer aan de 

waterhoeveelheid (zie onderstaand model).  

b Laat het model doorrekenen en kijk of zowel 

water_in_het_lichaam als zoutconc_lichaam constant 

gehouden kunnen worden en zo ja, tot welke 

buitentemperatuur dat lukt, door te experimenteren met 

verschillende buitentemperaturen. 

 

 
 

Figuur 84: model zout en water 

 

Lichaamstemperatuur en water 
In het menselijk lichaam hangt de waterhuishouding ook samen 

met de lichaamstemperatuur. Immers, via verdamping van 

zweet hebben we een mogelijkheid warmte te verliezen als de 

lichaamstemperatuur dreigt te stijgen. De afgifte van zweet 

blijkt zelfs geheel in dienst te staan van de 

temperatuurregeling en niet van de regeling van de 

hoeveelheid water. En die temperatuurregeling is heel 

belangrijk  
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Figuur 85: de relatie tussen stofwisselingsnelheid (metabolic rate), temperatuur van de omgeving en 

temperatuur in het lichaam 

 

122. Vraag 

a Waarom wordt het gebied tussen 25 en 33°C de 

thermoneutrale zone genoemd? 

b De stofwisselingssnelheid neemt toe als de 

omgevingstemperatuur onder de 25°C zakt, of als de 

temperatuur stijgt boven de 33°C. Leg uit welke functie dit 

heeft. 

c Verklaar het intreden van de dood bij onderkoeling en 

oververhitting. 

 

Ook van het handhaven van de lichaamstemperatuur bij de 

mens kunnen we een model maken. Zo’n model is nogal 

ingewikkeld. Het lichaam produceert warmte en staat warmte 

af. Bij de warmteproductie speelt de verbranding in de cellen 

een belangrijke rol. Die verbranding hangt af van je activiteit. 

Maar ook als je helemaal ‘niets doet’ is er verbranding: je hart 

klopt, je ademhaling gaat door, enzovoorts.  

 

Bij warmteafgifte is zweetproductie heel belangrijk. Die heeft 

vooral te maken met de buitentemperatuur. Maar pas als zweet 

verdampt, kun je warmte afgeven. Dus moeten in het model 

ook de relatieve luchtvochtigheid (hoeveelheid waterdamp in 

de lucht / maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht) en 

het type kleding (hoe isolerend werkt die kleding?) worden 

opgenomen.  

 

We gaan een model bestuderen waarin met al deze zaken 

rekening is gehouden. 
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Figuur 87: marathon 

 
 

Figuur 86: temperatuurregeling 

123. Opdracht: temperatuurregeling 

a In figuur 86 staat een afbeelding van thermo1.cmr. Laad 

dit model. Voer verschillende buitentemperaturen in en 

bestudeer de invloed hiervan op de lichaamstemperatuur. 

Wat wordt bedoeld met ruststofwisseling? 

b In het model staat de relatieve luchtvochtigheid ingesteld 

op 50%. Relatieve luchtvochtigheid kan waarden aannemen 

van 0–100%.Wat houdt een relatieve luchtvochtigheid van 

0% in en wat een relatieve luchtvochtigheid van 100%? 

c Bekijk de formule waarmee verdamping_zweet wordt 

berekend. Leg die formule uit. 

d Bekijk de grafiek die het verband tussen zweetproductie en 

temperatuur_in_het_lichaam aangeeft. Verklaar de vorm 

van de kromme. 

e Zoals je ziet, wordt warmteafvoer van het lichaam niet 

alleen bepaald door verdamping_zweet. Ook een ander 

proces speelt een rol. Dit proces kan afgeremd worden 

door bepaalde types kleding. Welk proces wordt hier 

bedoeld? Noem een type kleding waarbij de isolatiefactor 

vrijwel 1 is en een type met een veel hogere isolatiefactor. 

f Kijk in de formule voor warmteafvoer. Kan het lichaam nog 

wel warmte afvoeren als de omgevingstemperatuur hoger 

of gelijk is aan de lichaamstemperatuur, zo ja, hoe? 

g Laat het model nu doorrekenen. Blijft de 

temperatuur_in_het_lichaam constant en in de buurt van 

37°C? 

Varieer nu achtereenvolgens de temperatuur van de omgeving, 

de relatieve luchtvochtigheid en de kleding-isolatiefactor. 

h Noteer wat de veranderingen voor invloed hebben op de 

temperatuur in het lichaam. 
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Presentatie 

Bereid met je groep een presentatie voor van ongeveer 10 

minuten. Bedenk welke stappen in de ontwikkeling van het 

model je wilt uitleggen en/of welke resultaten (grafieken) je 

het best kunt laten zien. Gebruik voor de presentatie 

►werkinstructie presenteren – algemeen en ►werkinstructie 

mondeling presenteren in de NLT Toolbox. 

 

In hoofdstuk 3 kun je proberen het model toe te passen op de 

marathon.  
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2.5  De vallende kogel en de  
     luchtweerstand 

 

Wat je gaat doen/leren in deze paragraaf: 

 de invloed van luchtwrijving onderzoeken 

 het model van paragraaf 1.5 uitbreiden met luchtwrijving om: 

 de ‘knagende vraag’ uit paragraaf 1.5 te beantwoorden. 

En indien dit op jouw school mogelijk is: 

 het uitgebreide model testen aan experimenten met omhoog geschoten balletjes 

 een videometing maken/gebruiken en verwerken tot een afstand-tijd en snelheid-tijd  

      diagram van de beweging van een verticaal afgeschoten balletje. 

 

De invloed van luchtweerstand  

In §1.5 hebben we een model gemaakt voor een vallende kogel. 

In dat model was de luchtwrijving nog niet opgenomen. 

Tijdens de valbeweging werken er twee krachten op de kogel: 

de zwaartekracht en de luchtweerstand. 

De zwaartekracht is constant en evenredig met de massa van 

het voorwerp Voor de zwaartekracht geldt de formule: 

 

zF m g   (8) 

 

Waarin: 

 Fz = de zwaartekracht in newton (N) 

 m = de massa in kilogram (kg) 

 g = de valversnelling (op aarde is: g = 9,81 m s-2). 

 

De luchtweerstand is afhankelijk van: 

 De snelheid van het voorwerp: hoe sneller je bijvoorbeeld 

fietst, hoe meer luchtweerstand je voelt. Het blijkt een 

kwadratisch verband te zijn: als je 3 keer zo hard fietst, is 

de luchtweerstand 9 keer zo groot. 

 De grootte van het voorwerp: als je op die fiets jezelf smal 

en laag maakt, voel je minder luchtweerstand. Dit verband 

blijkt een lineair verband te zijn: de luchtweerstand is recht 

evenredig met het frontale oppervlak (waarmee je tegen de 

lucht botst) 

 De luchtdichtheid. De luchtweerstand is evenredig met de 

luchtdichtheid: in ijle lucht voel je minder luchtweerstand. 

 De vorm van het voorwerp: op een gestroomlijnde ligfiets 

met zo'n sigaar om je heen, voel je minder luchtweerstand 

dan op een opoefiets. Deze vormafhankelijkheid wordt 

aangegeven met de zogenaamde cw-waarde. 
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Voor de luchtweerstand van een kogel of een bal geldt dan: 

 

2

2
1

, vAcF wlw    (9) 

 

Waarin: 

 

 Fw,l = de luchtweerstand in newton (N) 

 cw = de cw-waarde (zonder eenheid) 

 A = het frontale oppervlak in vierkante meter (m²) 

 ρ = de luchtdichtheid in kilogram per kubieke meter (kg/m³), 

zie Binas Tabel 11 

 v = de snelheid in meter per seconde (m s-1). 

 

De zwaartekracht is altijd naar beneden gericht en wordt dus 

negatief gerekend. 

De luchtweerstand is altijd tegen de bewegingsrichting in 

gericht. Als een voorwerp omhoog beweegt, is de 

luchtweerstand naar beneden gericht en dus negatief. En als 

het voorwerp naar beneden beweegt, is de luchtwrijving 

omhoog gericht en dus positief. 

De luchtweerstand heeft dus altijd een teken dat tegengesteld 

is aan het teken van de snelheid.  

In het model kan de luchtweerstand op een juiste manier 

ingevoerd worden met de onderstaande formule:  

0,5*Cw_waarde*Opp_A*luchtdichtheid*snelheid_v*ABS(snelheid_v) 

 

 
 

Figuur 88: model Kogel1 
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In de formule staat de functie ABS(snelheid_v). De afkorting 

ABS staat voor ‘absolute waarde’, wat wil zeggen dat de 

waarde binnen de haakjes positief gemaakt wordt 

 

 

 

124. Vraag 

Leg uit dat met deze formule de luchtwrijving negatief is als de 

kogel omhoog gaat en positief als de kogel naar beneden gaat. 

 

In de formule komt het frontale oppervlak A voor. Bij een kogel 

van een Walther P5 is dat een cirkel met een diameter van 9 

mm. 

 

125. Opdracht 

a Controleer dat het frontale oppervlak A overeenkomt met 

het kaliber kogel (zie figuur 41). 

b Bereken met de formule de grootte van de luchtweerstand 

van de kogel van de Walther P5 direct na het verlaten van 

de loop. 

 
 Breid het model uit met een rekenvariabele 

F_lucht(wrijving).  

 

126. Vraag 

Hoe moet de formule voor de versnelling aangepast worden? 

 
 Trek alle benodigde relatiepijlen, denk ook aan de snelheid. 

 Breid het model uit met drie constanten: de cw-waarde van 

0,3, het oppervlak_A  (zie a.) en de luchtdichtheid van 1,3 kg 

m-3. 

 Noteer de formule voor F_luchtwrijving in het model, laat 

het model lopen en teken grafieken voor de hoogte en voor 

de snelheid. Pas indien nodig de assen aan en schets de 

grafieken in de onderstaande voorbeelden. 

 

127. Vraag 

a Welke maximale hoogte bereikt de kogel? 

b Hoe lang is de kogel onderweg? 

c Met welke snelheid bereikt de kogel de grond? 

 

Sla het model op als kogel1.crm. 
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Figuur 90: vreugdeschot 

 

Resultaten van het model 

Nu het model voor de kogel redelijk compleet is wordt het tijd 

om terug te keren naar de ‘knagende vraag’ over het 

vreugdevuur uit bron 4. 

 

128. Opdracht: vreugdeschoten 

Lees eerst de informatie van het internet in bron 7 over 

vreugdeschoten. Probeer daarna een duidelijk antwoord op de 

knagende vraag te geven: 

a Kan een neervallende kogel dodelijk zijn? 

b Is een kogel lang genoeg in de lucht om met de wind 

meegenomen te worden? 

c Is het vreugdevuur nu wel of niet gevaarlijk 

 

Bron 7: vreugdeschoten 2 

 

Op internet kwamen we de onderstaande teksten tegen: 

 

Als deze pistoolschoten of zelfs machinegeweersalvo's 

afgevuurd worden met echte kogels, vallen soms wel degelijk 

doden. Tijdens de onrusten in Albanië waren er waarnemers die 

hun verontrusting uitspraken over het aantal doden en 

gewonden dat op deze manier werd veroorzaakt. R. Kollerie, 

Arnhem 

 

Een verticaal afgevuurde kogel kan een grote hoogte bereiken. 

Afhankelijk van het type, komt het projectiel tot duizend à 

2.500 meter boven de grond. Het duurt daarbij soms meer dan 

een minuut voordat de kogel weer terugkeert op aarde. 

Al die tijd is de kogel ten prooi aan zijwind. Zelfs een kogel die 

recht omhoog wordt afgevuurd, krijgt daardoor meestal een 

behoorlijke horizontale snelheid. Daardoor is de kans gering dat 

de kogel neerkomt binnen een straal van honderd meter van de 

schutter. 
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Figuur 89: snelheid-tijd-diagram en hoogte-tijd-diagram van de kogel met luchtweerstand 
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Nico Verschuren, Amsterdam 

 

Aan het begin van de vorige eeuw werd dit door verschillende 

kogelexperts gemeten, meldt Peter Kooistra (Amsterdam). De 

7,6 mm kaliber kogels deden er bijna twintig seconden over om 

een hoogte te bereiken van ruim 2,5 km. Daarna deden ze er 

meer dan dertig seconden over om weer neer te komen in het 

meer, met een snelheid van honderd meter per seconde.  

Hoe dodelijk is zo'n kogel? Kooistra: 'Bij zo'n vijftig meter per 

seconde dringt de kogel door de huid. De inslag van zo'n kogel 

kan dus soms dodelijk te zijn'. 

 

Een historisch experiment 

De toren van Pisa is niet alleen beroemd omdat de toren scheef 

staat. Er is - naar men beweert - door Galileï (een in zijn tijd 

moderne Italiaan) ook een belangrijk natuurkundig experiment 

uitgevoerd. Men liet twee verschillende kogels tegelijk naar 

beneden vallen. De ene kogel was tienmaal zo zwaar als de 

andere.  

Figuur 91: de toren van Pisa werd gebruikt om de hypothesen van Galilei en Aristoteles te onderzoeken 

 

De hypothese van Aristoteles (een oude Griek) bij dit 

experiment was: de zware kogel is tienmaal zo snel beneden als 

de lichte kogel. In deze keuzeopdracht zoek je uit wie van de 

twee gelijk had. 

Bij een valbeweging gaat na verloop van tijd de 

luchtwrijvingskracht een steeds belangrijker rol spelen. Bij een 

groter voorwerp is zowel de zwaartekracht als de 

luchtweerstand groter; een voorwerp met een grotere massa 

heeft immers ook een groter frontaal oppervlak. Dit laatste 

heeft invloed op de luchtwrijvingskracht, en daarmee op de 

valsnelheid.  

Aristoteles: “Een ijzeren kogel 
van 10 kg, vallend van een hoogte 
van 10 meter, bereikt de grond 
voordat een kogel van 1 kilo één 
enkele meter gevallen is.” 
 
Galilei:  “Ik betwijfel of 
Aristoteles dat met een proef 
heeft gecontroleerd. Ik zeg dat ze 
tegelijk aankomen. De zware is 
misschien twee vingerbreedten 
voor op de lichte. 
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129. Opdracht 

a Ontwerp een model voor het vallen van bolvormige 

voorwerpen. Stel het model zo op dat de straal van de bol 

en de dichtheid van het materiaal van de bol als 

modelvariabelen in te stellen zijn. Gebruik daarbij de 

volgende gegevens: 

 Voor het volume van een bol geldt: 
3

3
4 rVbol    

 Het frontale oppervlak van een bol:  
2rAbol    

 De cw-waarde van een bol: 53,0wc  

 De dichtheid van ijzer: 
33 /1087,7 mkg  

b Onderzoek of Aristoteles of Galilei gelijk had. Vergelijk 

daartoe de val van een ijzeren kogel van 1 kg van 10 m 

hoogte met de val van een kogel van 10 kg van dezelfde 

hoogte. Conclusie? 

Om de invloed van de luchtweerstand op de valbeweging uit te 

schakelen vergeleek Galilei twee kogels met dezelfde 

afmetingen en verschillende massa. 

c Onderzoek het verschil in valtijd tussen een eikenhouten 

kogel (voor eikenhout geldt 33 /1078,0 mkg ) en een 

ijzeren kogel met dezelfde diameter. Beide kogels hebben 

een diameter van 8,0 cm en vallen van de toren van Pisa 

(55 m hoog).  Conclusie? 

 

Extra uitdaging 

d Onderzoek het verband tussen de straal en de eindsnelheid 

van een ijzeren kogel. Kijk vooral naar het type verband, 

bijvoorbeeld een evenredig verband of een wortelverband. 

Conclusie? 

Uiteindelijk ontstaat er een evenwicht tussen de zwaartekracht 

en de luchtwrijvingskracht op het vallende voorwerp. Vanaf dat 

moment is de valsnelheid van het voorwerp constant. 

e Verklaar het verband dat je gevonden hebt vervolgens met 

behulp van de theorie. 
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3 Aanvullende opdrachten Dynamisch 

Modelleren (buiten de 40 slu module)  

In dit laatste hoofdstuk kies je één context; De bedoeling is dat 

je verder gaat met een context waar je ook in hoofdstuk 2 aan 

gewerkt hebt. (Waarover je misschien al wel een presentatie 

hebt gegeven).  

 

3.1  Overstroming 

 

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 heb je gemeten en gemodelleerd 

aan een petfles met een (constante) waterinstroom en een 

uitstroom die afhangt van het watervolume. Het model met een 

uitstroom evenredig met het watervolume bleek te eenvoudig; 

de metingen over de snelheid waarmee het model naar een 

evenwichtniveau liep, bleken (als het goed is) niet echt 

overeen te komen met je metingen.  

Ook wanneer je die uitstroom definieerde als: uitstroom = 

 gatr V20,19  (met uitstroom in liter/s, rgat in cm en V in 

Liter), bleek dat de metingen in de praktijk niet helemaal 

overeenkwamen met het model.  

 
Figuur 92: model waterstroom 

De oorzaken lagen in het feit dat de fles niet helemaal 

cilindervormig is, en het gat (de uitstroomopening) misschien 

niet in de bodem zat, maar onderaan in de zijkant.  

Ook de vorm van de opening was waarschijnlijk niet exact rond. 

Bovendien gingen we er vanuit dat de instroom echt constant 
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bleef, terwijl er best waterdrukvariaties kunnen zijn 

opgetreden tijdens de uitvoering van de proef.  

 

Desondanks is met dit model redelijk te voorspellen wat het 

evenwichtsniveau wordt bij andere waarden van:  

a. de instroom 

b. de opening r_gat.  

Ook de snelheid waarmee het waterniveau verandert, is 

voorspelbaar.  

  

Dit soort voorspellingen is ook wenselijk in meer realistische 

situaties wanneer ergens een overstroming dreigt.  

Dat kan gaan over een: 

a. kelder die onder water kan komen te staan 

b. een badkamer die ‘overstroomt’ (wanneer de badkraan per 

ongeluk open is blijven staan en de overstroombeveiliging 

van het bad niet functioneert) 

c. een straat/dorp die/dat overstroomt bij heftige regenval, 

waardoor de riolering het ‘niet meer aankan’ 

d. een rivier die buiten zijn oevers treedt door het vele 

smeltwater uit de bergen eventueel in combinatie met veel 

regenval 

e. een overstroming van een heel gebied / land. 

 

Afhankelijk van je interesse kun je proberen het model (van 

meerdere emmers) om te bouwen tot een model geschikt voor 

één van bovenstaande situaties; Gezien de complexiteit 

adviseren we je een relatief eenvoudige context te kiezen (niet 

d. of e.). 

 

De opdracht in dit laatste hoofdstuk 3 voor deze context is dus 

vrij open.  

Maak eerst een plan waarin je beschrijft welke context je kiest 

en welke factoren (voor instroom en uitstroom) je in je model 

wil opnemen (en welke je voorlopig buiten beschouwing laat).  

 

De presentatie / het verslag hiervan is ook interessant voor 

deskundigen van de (regionale) watermaatschappij en/of de 

afdeling op het gemeentehuis / de Provincie die zich 

beroepsmatig bezig houden met water(stromen).  

Wanneer je met één of meerdere deskundigen contact weet te 

leggen / informatie verzamelt, geeft dat een meerwaarde (en 

een hogere beoordeling).  
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3.2  De bevolkingssamenstelling 
     / -groei van je eigen 
     woonplaats 

 

De opdracht 

De opdracht is om het model uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 aan 

te passen voor je eigen woonplaats. Hiervoor moet je de 

gegevens van je eigen woonplaats opvragen bij de gemeente of 

deze gegevens opzoeken op internet.  

 

Bevolkingssamenstelling Noordwijkerhout 

 
Figuur 93: eenvoudig model voor de leeftijdsopbouw van de bevolking van Noordwijkerhout 

 

Misschien is het al moeilijk genoeg om de gegevens te 

vinden/krijgen en om te zetten of in te delen in de groepen 

kinderen (0 - 20 jaar), jongvolwassenen (20 - 40 jaar), oud-

volwassenen (40 - 60 jaar) en ouderen (>60 jaar).  

Ook de gegevens over de uitstroom door verhuizingen van 

volwassenen (studerenden) en de instroom van oud-

volwassenen zijn waarschijnlijk niet opvraagbaar. Hiervoor zul 

je beargumenteerde schattingen moeten maken.  

 

Maak dus een model dat de veranderingen van de 

bevolkingssamenstelling van de laatste ca 20 jaar van je eigen 

woonplaats redelijk goed beschrijft (afgezien van een 

toegenomen aanbod van nieuwe huizen, of een afgenomen 

aantal huizen door sloop, etc.).  

 

Waarschijnlijk is deze opdracht al uitdagend genoeg; toch zal 

je model dan nog geen realistische situatie beschrijven, 

aangezien er nog vele andere factoren een rol spelen. Denk er 

daarbij onder andere aan dat: 
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 ouderen doorschuiven naar bejaarden/verzorgingshuizen 

 uit elke generatie er mensen komen te overlijden 

 etc.  

 

Noem (in je verslag over deze opdracht) nog meer factoren die 

je niet in je model hebt opgenomen en die (volgens jullie) 

misschien wel van (groot) belang zijn.  

 

De presentatie / het verslag hiervan is ook interessant voor 

deskundigen van het gemeentehuis / de woningcorporatie. Zij 

kunnen misschien ook informatie geven over wat men 

beroepshalve doet aan onderzoek naar de 

bevolkingssamenstelling / -groei.  
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3.3  Een griepepidemie op school 

 

Je gaat in deze paragraaf 3.3 een realistisch model maken voor 

een griepepidemie. Dat model ga je gebruiken voor een 

griepepidemie op de school waar jijzelf op zit. De schoolleiding 

bevindt zich in de situatie, dat er al verscheidene gevallen van 

influenza B zijn geconstateerd, en wil van jullie (het regionale 

GGD) advies hebben over wat ze moet doen in geval van een 

dreigende griepepidemie. Zij wil bijvoorbeeld weten in welke 

situatie tot sluiting van de school over zal moeten worden 

gegaan.  

 

Informatie kan worden verstrekt door een functionaris van de 

GGD in de regio. 
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Het verbeterde model aanpassen 

In figuur 94 zie je weer het verbeterde  model voor een 

griepepidemie, maar nu met een grafiek erbij. Je ziet dat de 

twee factoren die het verloop van de griep bepalen, de 

ziekteduur en de besmettingsfactor, kunnen veranderen.  

 

Het verbeterde griepmodel geeft al een veel realistischer beeld 

van een griepepidemie, maar er ontbreken nog steeds factoren 

en verschijnselen die bij een echte epidemie een rol spelen. Dat 

wil niet zeggen dat het model fout is, want het is maar een model 

en dat kan nooit een exacte beschrijving van de werkelijkheid 

zijn. 

 

 

Figuur 94: Griepepidemie 2 
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3.4  Marathon model uitgebreid 

 

In §2.4 heb je het model water 2 toegepast op de marathon.  

Opdracht 

Je gaat een realistisch model voor de marathon gebruiken om 

adviezen te kunnen geven aan een organisator van een 

marathon of aan begeleiders (sportarts, fysiotherapeut) van 

lopers.  

 

De belanghebbenden willen antwoorden op de volgende vragen: 

 Onder welke omstandigheden kan een marathonloper 

optimaal presteren?  

 Hoeveel drinkposten hebben we nodig afhankelijk van de 

buitentemperatuur? 

 
 

Figuur 95: model marathon 
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3.5  Valbewegingen 

 

Parachutespringen 

 

Vrije val door de geluidsbarrière 
Lees eerst het krantenartikel in bron 8. 

8. Bron: artikel over stunt van een Fransman 

 
(bron: natuurkunde.nl) 

 

Volgens het artikel vormt ‘de luchtweerstand geen probleem’. 

Maar betekent dat dan ook dat die luchtwrijvingskracht nul is? 

Controleer met een computermodel van de valbeweging zonder 

luchtweerstand de gegevens over de val in het artikel. 

 

Voor de luchtdichtheid  op hoogte h geldt:  

 

( )
55001,29 0,5

h

     (10) 
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Waarin: 

 

 ρ = de dichtheid van de lucht bij het aardoppervlak: ρ = 1,29 

kg m-3 

 h = de hoogte in meter (m) boven het aardoppervlak.  

 

Maak ook een computermodel van deze valbeweging met 

luchtweerstand. 

Controleer met dit computermodel opnieuw de gegevens over 

de val in dit artikel. Neem voor de luchtwrijvingscoëfficiënt cw 

= 0,70 en het frontale oppervlak A = 0,6 m². 

 

Bungeejumpen 

Bij de meeste bewegingen heb je te maken met een 

snelheidsafhankelijke kracht, zoals de luchtwrijvingskracht. Er 

zijn echter ook bewegingen waarbij je te maken hebt met een 

afstandsafhankelijke kracht. Een voorbeeld is de beweging van 

een massa aan een veer: een op-en-neergaande beweging rond 

een evenwichtstand.  

Figuur 96: bij een bungeejump gaat de valbeweging over in een trilling 

 

Bij bungeejumpen speelt naast de zwaartekracht en de 

luchtweerstand ook de veerkracht van het bungeekoord een rol. 

In de grafiek in figuur 96 is een voorbeeld van zo’n 

bungeesprong weergegeven. De sprong was van een hoogte van 

100 m door een persoon met een massa van 80 kg. Het 

bungeekoord had een lengte van 20 m. 

 

Bouw een model van een val aan een bungeekoord. Zorg ervoor 

dat het koord pas na een val van 20 m een kracht gaat 

uitoefenen (gebruik een IF-statement). Voor de veerkracht van 

een koord geldt:   

 

uCFv   (11) 

 

Waarin: 

 Fv = de veerkracht in newton (N) 
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 C = de veerconstante in newton per meter (N m-1) 

 u = de uitrekking in meter (m). 

 

Voor een goede en veilige sprong moet het diepste punt van de 

val ongeveer 10 meter boven de grond zijn. Om dat te 

bereiken, past men de veerconstante van het bungeekoord aan 

door meerdere koorden naast elkaar te nemen. 

Ga na welke waarde C moet hebben om te zorgen dat het 

laagste punt op 10 meter ligt. 

Onderzoek hoe men C moet aanpassen naarmate de persoon 

die springt een grotere massa heeft. Is er sprake van 

(bijvoorbeeld) een evenredig verband? 

 

Tijdens de sprong mogen de g-krachten niet te groot worden. 

Daarmee wordt feitelijk de versnelling van de springer bedoeld, 

uitgedrukt in de valversnelling g.  

Onderzoek hoe groot de maximale versnelling is tijdens de 

sprong. 

 

EXTRA 1 

Na de sprong blijft de bungeejumper op en neer gaan, een 

trilling. Voor de beweging van zo’n massa aan een veer geldt 

voor de trillingstijd:   

C

m
T  2  (12) 

 

Waarin: 

 

 T = de trillingstijd in seconde (s) 

 m = de massa in kilogram (kg) 

 C = de veerconstante in newton per meter (N m-1). 

 

Ga na of de trillingstijd klopt met de massa van de jumper en 

de veerconstante. 

In de praktijk wordt bij een andere massa ook een andere 

veerconstante gekozen, zodat het laagste punt gelijk blijft. 

Wat gebeurt er dan met de trillingstijd? Onderzoek dat met het 

model. 

 

EXTRA 2 

Naast de ‘gewone’ luchtweerstand is er ook sprake van 

viscositeit (stroperigheid) van lucht. De kracht die daarbij 

hoort, is niet erg groot, maar, vooral bij lage snelheden speelt 

de viscositeit wel degelijk een rol. 

De formule 

, 6w viscF R v      (13) 

 

Waarin:  
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 Fw,visc = de wrijvingskracht in newton (N) 

 η = de viscositeit in poiseuille (Pa s) 

 R = de straal van het voorwerp in meter (m)  

 v = de snelheid van het voorwerp in meter per seconde (m s-

1). 

 

Formule 13 is voor een bungeejumper te benaderen met: 

, 0,0001w viscF v  . 

 

Voeg de viscositeit toe aan het model.  

Vergelijk het resultaat met het model zonder viscositeit. Welke 

invloed heeft deze kracht op de beweging van de jumper? 

 

EXTRA PITTIG! 
Een variatie op het bungeejumpen is de bungeetrampoline. 

Daarbij word je aan twee koorden de lucht in geschoten. 

   
Figuur 97: bij een bungeetrampoline word je aan elastische koorden omhoog geschoten 

 

Bouw een model voor een bungeetrampoline. Houd rekening 

met het gegeven dat de touwen schuin staan, waarbij de hoek 

tussen de touwen groter wordt naarmate de persoon hoger komt. 

Bestaat er een kans dat de proefpersoon bij het neerkomen met 

een klap op de grond komt? 

 

Ook hier moet rekening gehouden worden met de massa. Bij 

een zwaarder persoon worden meerdere koorden gebruikt. 

Onderzoek het verband tussen massa en veerconstante, waarbij 

de maximale hoogte gelijk moet blijven.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Waterstromen 

 

Stromingsleer is de wetenschap die de beweging van 

vloeistoffen en gassen beschrijft. De stromingsleer kun je 

opsplitsen in aerodynamica (de studie van bewegende gassen) 

en hydrodynamica (de studie van bewegende vloeistof). 

Stromingsleer heeft vele toepassingen, zoals het berekenen van 

krachten op vliegtuigen, het bepalen van de hoeveelheid olie 

die er door een pijpleiding stroomt of het voorspellen van het 

weer.  

 

Hydraulica is de tak van wetenschap die zich bezig houdt met 

het gedrag van stromende vloeistoffen. Een ander woord voor 

hydraulica is vloeistofdynamica. Hierin beschrijft men het 

gedrag van vloeistoffen, ook in wisselwerking met andere 

objecten. Voor de scheepsbouw zijn vooral de weerstand en de 

voortstuwing, het manoeuvreren en de beweging van schepen 

in golven van belang. 

Volgens de hydraulica kan een vloeistof op twee manieren 

stromen:  

 laminaire stroming (gelaagd)  

 turbulente stroming (wervelend)  

 

In waterstromen met een relatief lage stroomsnelheid is sprake 

van laminaire stroming; er vindt niet of nauwelijks stroming 

loodrecht op de hoofdstroom plaats.  

 

De meest gebruikte wiskundige beschrijving van de stroming 

van vloeistoffen zijn de Navier-Stokes-vergelijkingen. Voor 

praktisch gebruik past men vereenvoudigingen toe.  

Zo is de wet van Bernoulli een vereenvoudiging voor laminaire 

stroming.  

Langs een stroomlijn geldt: 

 

21
constant

2
v gh p     (14) 

 

Waarin: 

 v = snelheid in meter per seconde (m s-1) 

 g = gravitatieversnelling of valversnelling in meter per 

seconde kwadraat (m s-2) 
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Figuur 98: vloeistofreservoir 

 h = hoogteverschil in meter (m) 

 p = druk in pascal (Pa) 

 ρ = dichtheid in kilogram per kubieke meter (kg m-3). 

 
Wanneer in een reservoir alleen onder invloed van de 

zwaartekracht vloeistof uit een laag gelegen opening stroomt, 

kun je een vereenvoudigde vorm van de wet van Bernoulli 

gebruiken. In dat geval namelijk is de uitstroomsnelheid 

waarmee de vloeistof uit die opening stroomt, evenredig met 

de wortel uit het verval.  

Deze wet heet de wet van Torricelli. In formulevorm luidt deze 

wet van Torricelli: 

 

2v gh  (15) 

 

Waarin: 

 v = de snelheid in meter per seconde (m s-1) 

 g = de valversnelling in meter per seconde kwadraat (m s-2) 

 h = de afstand tussen het vloeistofoppervlak en het midden 

van de opening in meter (m). 

 

De uitstroomsnelheid v komt overeen met de snelheid die de 

vloeistof ook in vrije val zou halen.  

Merk wel op dat deze wetmatigheid alleen maar geldt als het 

vat open is en als de oppervlakte van de opening onderaan het 

vat veel kleiner is dan het bovenoppervlak van het vat. 

 

In deze NLT-module kunnen we voor de beschrijving van 

waterstromen volstaan met kennis van de volgende begrippen: 

 

Debiet: de hoeveelheid doorstromend medium (vloeistof of gas) 

per tijdseenheid: 

 

V
q

t
  (16) 

 

Waarin: 

 q = debiet in kubieke meter per seconde (m3 s-1) 

 V = volume in kubieke meter (m3) 

 t = tijd in seconde (s). 

 

De eenheid m3 s-1 leidt in de praktijk vaak tot onhandige 

getallen. Meestal kiest men dus (afhankelijk van de toepassing) 

voor een andere eenheid. Wanneer het debiet bekend is, kan 

de gemiddelde stroomsnelheid (v in m s-1) van het water op een 

zekere locatie worden bepaald door deze te delen door de 

oppervlakte (A in m2) van de doorsnede,  

Zo geldt: 

 



 

NLT1-h002 Dynamische modellen havo v1.4 131 

 

 oftewel 
q

q v A v
A

    

 

Vaak wordt gesproken over de ‘stroomsnelheid’ terwijl men 

eigenlijk het debiet bedoeld.  
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Bijlage 2 Bevolkingsgroei 

 

Bevolkingsomvang in Nederland 

 

In 1900 telt Nederland ruim 5 miljoen inwoners. De 

Nederlandse bevolking is in 1950 gegroeid tot ruim 10 miljoen 

inwoners. In de periode tot 2000 groeit de bevolking van 

Nederland tot bijna 16 miljoen.  

 

Volgens de bevolkingsprognose uit 2004 van het CBS zal rond 

2030 de grens van 17 miljoen inwoners worden overschreden.  

 

De bevolking zal niet veel verder groeien. Vanaf 2035 kan het 

positieve migratiesaldo (aantal immigranten minus aantal 

emigranten) het negatieve geboorteoverschot niet meer 

compenseren. Daardoor slaat de bevolkingsgroei om in krimp.  

 

Bron: CBS bevolkingsprognose►URL24    

 

Figuur 99: bevolkingsomvang, 1950-2004 en prognose bevolkingsomvang 

met 67%- en 95%-prognose-interval, 2005-2050 
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In het rapport Nationaal Kompas Volksgezondheid beschrijft het 

RIVM vier scenario’s die alternatieve toekomsten beschrijven. 

Volgens het scenario Competitieve wereld zal de bevolking in 

Nederland het meest groeien, tot 20,3 miljoen in 2050 (zie figuur 

99). Ook in het scenario Mondiale solidariteit blijft de bevolking 

voortdurend groeien om in 2050 uit te komen op 19,2 miljoen. In 

het scenario Zorgzame regio is er sprake van een lichte groei tot 

2025 waarna de bevolking gaat krimpen om in 2050 uit te komen 

op 15,1 miljoen inwoners. In het scenario Veilige regio groeit de 

bevolking geleidelijk naar 16,8 miljoen in 2050.  

 

Bron: RIVM ►URL25    

 

In 2006 publiceerden het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) de Regionale Bevolkings- en 

Allochtonenprognose. De prognose gaat ervan uit dat de 

Nederlandse bevolking tot 2025 nog met 600.000 mensen groeit. 

Volgens de prognose staat Nederland aan de vooravond van grote 

demografische veranderingen. 

 

Factoren die de bevolkingsgroei beïnvloeden 

De bevolking(samenstelling) verandert in de loop der jaren door 

vele factoren.  

In de demografie gebruikt men enkele begrippen om de 

verandering in bevolking te beschrijven.  

 

 Het (bruto) geboortecijfer is het aantal levendgeborenen  

per 1000 inwoners (in ‰). Een geboortecijfer van 15‰ betekent 

dus 15 levendgeborenen per 1000 inwoners.  

 Het (bruto) sterftecijfer is het aantal sterfgevallen per 1000 

inwoners (in ‰).  

 

In de tekst van deze module wordt het geboortecijfers en 

sterftecijfers weergegeven met een percentage (van 1,5%) hoewel 

dat dus niet gebruikelijk is in de demografie.  

 

De bevolkingsgroei is een optelling van het geboorteoverschot en 

het migratiesaldo. Het geboorteoverschot wordt bepaald door het 

geboortecijfer en het sterftecijfer en het migratiesaldo wordt 

bepaald door het vestigingscijfer en het vertrekcijfer. 

 

 De relatieve bevolkingsgroei is het aantal levendgeborenen 

minus het aantalsterfgevallen, plus het aantal geïmmigreerde 

personen minus het aantal geëmigreerden, per 1000 inwoners.  

 

Op de websites van het NIDI ►URL12 en/of die van het RIVM 

►URL13 kun je gegevens van je eigen gemeente opzoeken.  
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Bijlage 3  Griepepidemie  

 

Feiten over griep 

Griep is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, 

keel, longen) en wordt veroorzaakt door het influenza virus. 

Griep is waarschijnlijk de meest onderschatte ziekte die er is. 

Ieder jaar krijgt 5 tot 10% van de Nederlandse bevolking griep; 

dit zijn dus 1 tot 1,5 miljoen mensen. Dit noemen we een 

epidemie.  

Het griepvirus ondergaat regelmatig mutaties, veranderingen. 

De antistoffen die het lichaam het ene jaar aanmaakt tegen het 

griepvirus, herkennen niet automatisch het virus van het jaar 

daarop. Hierdoor kan het griepvirus ons afweersysteem steeds 

opnieuw verrassen en kun je elk jaar opnieuw griep krijgen.  

 

Incubatietijd: tijd tussen besmetting en begin 
griepklachten. 

Na het binnenkrijgen van het griepvirus duurt het gewoonlijk 2 

– 3 dagen voordat je ziek wordt. Dit wordt de incubatietijd 

genoemd. Ondertussen kun je wel, zonder dat je het weet, 

weer andere mensen besmetten. Volwassenen zijn besmettelijk 

vanaf twee dagen voordat de symptomen zich openbaren tot 5 

dagen daarna.  

 

Hoe lang duurt de griep? 

Bij griep zijn gezonde mensen al gauw een week ziek. De koorts 

(38 - 40 °C) is binnen één dag na het begin van de klachten het 

hoogst en duurt 1 tot 5 dagen. Als je griep hebt, wil je het 

liefst gewoon in bed blijven. 

 

Griep is zeer besmettelijk 

Via de lucht, maar ook via direct contact (zoenen, een hand 

geven) of indirect contact (via een deurkruk of telefoon 

bijvoorbeeld) kun je het griepvirus oplopen. Het inademen van 

maar drie griepvirussen is al genoeg om zelf besmet te raken. 

Bijvoorbeeld: als een vliegtuig met één grieppatiënt 3 uur aan 

de grond staat met een kapot ventilatiesysteem, dan krijgt 72% 

van de passagiers in de daaropvolgende dagen griep.  
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Figuur 100: elektronenmicroscopische foto griep (links) en een model van het griepvirus (rechts). 

 

Elk jaar trekt in de herfst en de winter een griepplaag over 

Noord-Europa. Griep is besmettelijk, dat wil zeggen dat iemand 

die griep heeft een ander kan aansteken. Als dit grote aantallen 

mensen treft, spreekt men van een griepepidemie. Elk jaar 

komt de griep in grotere of kleinere golven, treft sommigen wel 

en anderen niet. In Nederland wordt het verloop van de griep 

de laatste jaren bijgehouden via internet. Op de website 

►URL8 vind je gegevens over de griep in Nederland.  

 

De grafiek in figuur 101 laat zien hoe de (kleine) griepepidemie 

uit het seizoen 2004-2005 verliep. 

 
Figuur 101: de griepgolf van het seizoen 2004-2005 

 
Een eigenschap van het griepvirus is dat het gemakkelijk van 

uiterlijk kan veranderen. Het lichaam herkent het veranderde 

uiterlijk van het griepvirus niet. Daardoor gaat het lichaam, 

wanneer er een nieuw virus binnen is gedrongen, antistoffen 

maken. Het duurt ongeveer vijf dagen voordat er voldoende 

antistoffen zijn gemaakt om de griepvirussen ‘op te ruimen’.  

In de tussentijd is het lichaam ziek. Het virus zit in alle delen 

van het lichaam, ook in speeksel, snot en zweet. Iemand die 

het virus bij zich draagt, hoeft zich nog niet ziek te voelen. 

Maar hij of zij kan intussen wel andere mensen besmetten. 

Wanneer deze andere mensen vatbaar zijn, zullen zij ook ziek 

worden. Gezonde mensen herstellen na ongeveer vijf dagen van 

griep en zijn vervolgens immuun voor deze vorm van het 
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griepvirus (ze kunnen wel weer ziek worden van een andere 

vorm van hetzelfde virus!).  

Een gebruikelijke incubatie tijd voor griep, dat is dus de tijd 

tussen besmetting en het krijgen van ziekteverschijnselen, is 

twee dagen, maar deze incubatietijd kan variëren tussen één 

en vier dagen.  

Mensen die besmet zijn met het griepvirus kunnen de dag 

voordat ze ziek worden andere mensen met griep besmetten. 

Volwassenen kunnen tussen de drie en vijf dagen het virus 

verspreiden. Kinderen kunnen tot drie weken lang anderen 

besmetten. Wanneer iemand immuun is dan kan deze persoon 

niemand meer besmetten.  

 

Informatie van de Griep-site ►URL9     

 

De gevolgen van de griep 

Griep kan gevaarlijk zijn. De Spaanse griep uit het begin van de 

vorige eeuw eiste ongeveer 50 miljoen slachtoffers. De 

Aziatische grieppandemie (1957 - 1958; een pandemie is een 

epidemie op wereldschaal) eiste ongeveer 1 miljoen mensen en 

de Hongkong griep (1968/1969) kende zo’n 600.000 

slachtoffers. Recenter zijn SARS (2003) en de vogelgriep (2003 - 

heden).  

De normale griepuitbraken zijn vooral voor oudere mensen 

levensbedreigend en daarom moedigt de overheid ouderen aan 

om elk jaar een griepprik te halen. 

 

Als er een grote griepepidemie dreigt, dan moet de overheid 

extra maatregelen nemen. Omdat er geen goede medicijnen 

zijn tegen de griep en een griepprik pas na een dag of tien 

werkt, is het van belang om bijtijds een goede voorspelling te 

kunnen maken.  

De overheid wil daarom van tevoren kunnen voorspellen hoe 

hoog de piek in de epidemie wordt en hoeveel procent van de 

bevolking uiteindelijk de griep krijgt. Daarvoor worden 

enerzijds de gegevens gebruikt over het type virus dat de 

epidemie veroorzaakt en anderzijds de gegevens over de 

snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Die gegevens zijn 

de basis voor een model om te voorspellen hoe de griep zich zal 

ontwikkelen. 

 

In ons model gaan we er vanuit dat er maar één virussoort is en 

wordt er ook geen verschil in leeftijd van de besmette mensen 

gemaakt. 

 

Meer informatie over het zogenaamde SIR-model over de 

verspreiding van griep in Nederland vind je op ►URL14.  

 

Figuur 102: tijdens de 
GroteGriepMeting wordt via 
internet bijgehouden hoeveel 
procent van de deelnemers 

verkouden is of de griep heeft 
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Bijlage 4  Marathon 

 

 

 

 
 

Vierdaagse afgelast na twee doden 

NIJMEGEN - De Vierdaagse van Nijmegen is afgelast nadat 

dinsdag twee deelnemers overleden door de ongewone hitte. 

De toestand van één wandelaar was gisteravond nog kritiek. 

Meer dan driehonderd deelnemers moesten worden behandeld, 

dertig werden er in het ziekenhuis opgenomen. Twee lopers 

zijn na reanimatie buiten levensgevaar.  

Zeker één van de overleden wandelaars werd onwel op de 

Oosterhoutse Dijk, een lang vlak stuk weg zonder schaduw, aan 
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het eind van het parcours, tussen Oosterhout, Lent en 

Nijmegen. Daar kwamen veel mensen in de problemen en reden 

na vier uur de ambulances en hulpdiensten af en aan. 

Na spoedoverleg met burgemeester Ter Horst van Nijmegen, 

politie, brandweer en de medische hulpdiensten besloot de 

organisatie de Vierdaagse (48 duizend deelnemers) af te 

gelasten.  

Algemeen directeur Jansen van de Vierdaagse gaf aan 

‘compleet verrast’ te zijn geweest door de ‘plotselinge 

verslechtering van de situatie in de namiddag.’ 

 Bewerkt naar een artikel in de Volkskrant van 19 juli 2006 

 

Onderzoek bij de wandelvierdaagse Nijmegen 
2007 

Een vier dagen lange mars rondom Nijmegen, met een beetje 

pech in de brandende zon. Klinkt onaantrekkelijk, toch tekenen 

elk jaar ruim veertigduizend Nederlanders ervoor en lopen vol 

enthousiasme mee in de Nijmeegse Vierdaagse. Maar dit is niet 

zonder gevaar. Vorig jaar kwamen veel lopers tijdens de 

zonovergoten tocht in de problemen, als gevolg van de hitte en 

uitdroging.  

Om dit bij volgende edities van de vierdaagse te voorkomen, 

probeert de organisatie de lopers zo goed mogelijk te adviseren 

over hoeveel ze moeten drinken en welke kleding ze het beste 

kunnen dragen. Rondom Nijmegen zijn weerstations geplaatst 

om precies te weten hoe het weer tijdens de vierdaagse is.  

Maar de belangrijkste informatie is nog onbekend, volgens 

inspanningsfysiologe Maria Hopman van de Nijmeegse Radboud 

Universiteit: "Want wat gebeurt er nou eigenlijk met de 

wandelaar, de mens die de fysieke inspanning levert?" De 

onderzoekster probeert, door over meerdere jaren 

inspanningsgegevens van lopers te verzamelen, een database 

aan te leggen waarop de organisatie adviezen aan haar 

deelnemers kan baseren. 

Inspanningsfysiologe Hopman: "Een hoge temperatuur en veel 

vochtverlies zijn een gevaarlijke combinatie. En wanneer 

spieren hard aan het werk zijn wordt een lichaam alleen maar 

warmer. Die warmte moet je kwijtraken." Dat kan via zweten, 

maar bij een hoge luchtvochtigheid of als het erg warm is, 

wordt dat moeilijk. "Als je temperatuur oploopt tot veertig 

graden voel je je niet lekker meer. Je krijgt hoofdpijn, je 

wordt een beetje misselijk en dit alles gaat gepaard met 

vochtverlies," vertelt Hopman.  

Op een gegeven moment, als een lichaam veel vocht verloren 

heeft, daalt de bloeddruk. "Het lichaam kiest ervoor de 

bloeddruk te handhaven ten koste van de temperatuur. Je 

houdt dan op met zweten en de doorbloeding van de huid 
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neemt af. De temperatuur loopt dan snel op." Als dit te lang 

doorgaat kan een persoon in coma raken en zelfs overlijden.  

 

Hopman selecteerde achtenzestig mensen die met de 

vierdaagse meelopen. In de groep zijn mensen van 

verschillende leeftijden vertegenwoordigd die afstanden van 

dertig, veertig of vijftig kilometer lopen. De onderzoekster is 

vooral geïnteresseerd in de vochthuishouding en de 

temperatuursveranderingen in het lichaam tijdens het lopen. 

Van tevoren liet Hopman de deelnemers een pil slikken. Deze 

pil maakte een reis door het lichaam en mat de temperatuur 

van een persoon. Een zender stuurde deze informatie vanuit 

het lichaam door naar de onderzoekers. Aan het begin en aan 

het eind van de dagtocht woog ze de mensen. "Ze moeten niet 

teveel aankomen gedurende zo'n dag, dan hebben ze teveel 

gedronken. Maar als ze afvallen, is het ook niet goed, dan 

hebben ze veel vochtverlies geleden," legt Hopman uit. Verder 

mat de onderzoekster de bloeddruk en het zoutgehalte en de 

dikte van het bloed, waaraan je ook goed kan zien of een loper 

uitgedroogd is.  

De lopers werden ook gevolgd tijdens het lopen. Hopman: "We 

maten hun hartslag en lichaamsactiviteit met een 

activiteitenmonitor, een soort geavanceerde stappenteller."  

De eerste voorlopige resultaten laten al zien dat geen van de 

lopers een te hoge temperatuur kreeg tijdens het lopen. 

Hopman: "Bij een temperatuur van 21 tot 26 graden blijken 

mensen prima in staat vijftig kilometer te lopen," vertelt 

Hopman. Wel dronk bijna twintig procent van de deelnemers 

maar mondjesmaat. "Sommigen dronken maar één liter vocht 

op een dag, dat is echt veel te weinig als iemand negen uur wil 

lopen."  

 

Met haar onderzoek hoopt Hopman de adviezen die de 

vierdaagse aan haar deelnemers geeft eindelijk 

wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. De vierdaagse begon 

dit jaar zonnig maar eindigde met wat flinke buien. Voor het 

onderzoek maakt het gelukkig niets uit dat het niet de hele 

vierdaagse mooi weer was.  

 Bron:  Noorderlicht ►URL26  
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Bijlage 5 Water in het lichaam 

 

Typische waarden 

Het lichaam van een mens van 70 kg bestaat voor ongeveer uit 

60% water, wat dus overeenkomt met 42 liter. 

Die 42 liter is als volgt verdeeld: 

 26,5 liter in de cellen 

 12,6 liter in weefselvocht en lymfe 

 2,9 liter in bloed. 

 

Onder normale omstandigheden wordt door een mens elke dag 

ongeveer 1,5 tot 2 liter water opgenomen en afgestaan. In 

figuur 103 vind je welke waarden de verschillende opname - en 

verliesposten (in liter/dag) onder normale omstandigheden 

aannemen. 
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Figuur 103: de waarden voor de verschillende hoeveelheden opgenomen en afgegeven water (liter/dag) — 
fragment uit ‘De geboorte van Venus’ van Sandro Botticelli 

 

De zoutconcentratie is het lichaam van de mens is ongeveer 9 

gram per liter. Als iemand vocht krijgt toegediend via een 

infuus, gebruikt men vaak een zoutoplossing van die 

concentratie (fysiologische zoutoplossing).  

 

Homeostase: een constant intern milieu 

Het interne milieu is de weefselvloeistof en het bloedplasma 

samen. 

 Homeostatische regelmechanismen zorgen ervoor dat de 

omstandigheden in het interne milieu niet te veel verandert. 

Door homeostase (homeo = gelijk, stasis = toestand) ontstaat 

een constant intern milieu. 
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 De omstandigheden schommelen om een bepaalde waarde, 

deze waarde heet de normwaarde. 

 Bij negatieve terugkoppeling veroorzaakt een toename van 

het resultaat een remming van het proces 

 Het totale systeem dat het constant houdt, noemen we een 

regelkring 

 De lichaamstemperatuur kan constant worden gehouden als 

er een evenwicht is tussen de warmteproductie en de 

warmteafgifte. Dan is er sprake van de warmtebalans 

 De temperatuur van het bloed wordt geregistreerd door 

koude- en warmtezintuigen in de hypothalamus (dat is een 

deel van de hersenen). 

 De warmteproductie is vooral afhankelijk van de intensiteit 

van de stofwisseling en de activiteit van de skeletspieren 

 Bij de warmteafgifte spelen vooral het bloed en de huid een 

rol 

 Als het te warm wordt, verwijden de bloedvaten en geven de 

zweetklieren meer zweet af. Door de verdamping van zweet 

koelt de huid af 

 

De samenstelling van het interne milieu wordt ook constant 

gehouden door opname, opslag en afgifte van stoffen. Stoffen 

die er teveel zijn, kunnen worden opgeslagen in het lichaam, 

maar zijn dan niet meer aanwezig in het interne milieu. Ze 

kunnen ook weer worden opgenomen als er een tekort aan is. 

Niet alleen de lichaamstemperatuur wordt min of meer 

constant gehouden, ook de samenstelling van het interne 

milieu. De samenstelling van het interne milieu kan constant 

worden gehouden door opname, door opslag en door 

uitscheiding van stoffen, bijvoorbeeld water en zouten 

 Als er van een bepaalde stof te veel in het interne milieu 

aanwezig is, kan deze stof worden opgeslagen 

 Het teveel aan bepaalde stoffen kan worden uitgescheiden 

 Als een bepaalde stof te weinig in het interne milieu 

aanwezig is, kan deze stof worden opgenomen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld bij zuurstof en voedingstoffen. Eenmaal 

opgeslagen stoffen kunnen ook weer in het interne milieu 

worden gebracht 

 

Regeling door terugkoppeling 

Een belangrijk regelmechanisme voor homeostase is de 

negatieve terugkoppeling. 

Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld factor A een positieve 

invloed heeft op factor B, maar dat een grotere B op zijn beurt 

een negatieve invloed heeft op A.  

De polder kan hier weer dienen als voorbeeld: hoe hoger de 

waterstand, hoe harder de polderbeheerder zal pompen. Maar 

daardoor daalt de waterstand, zodat de beheerder weer minder 

hard gaat pompen, enzovoort. Er ontstaat zo een zeker 
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evenwicht. In dit voorbeeld spelen slechts twee grootheden een 

rol, maar het kan ook via meer tussenstappen, bijvoorbeeld: 

meer A leidt tot meer B, meer B leidt tot meer C, en meer C 

leidt weer tot minder A. 

Figuur 104: negatieve terugkoppeling. Links: bij de regulatie waterstand in de polder. Rechts: er kunnen ook 
tussenstappen zijn. 

 

Bijzondere omstandigheden 

 

Mensen eten te veel zout 

Mythes over zout zijn talrijk. Zo is er het niet weg te branden 

verhaal dat keukenzout nóóit als nieuw voedingsmiddel zou 

worden toegelaten op de westerse markt, omdat het te sterk 

verslavend is en bij langdurig gebruik aantoonbare risico’s heeft 

voor de gezondheid. Welnu, dat verhaal is waar, meldt Sijmons 

op gezag van voedingsexperts van de Universiteit Wageningen. 

Zout is gevaarlijk spul. Meer dan 9 gram keukenzout heeft een 

mens per dag niet nodig. Dat is minder dan twee theelepeltjes 

en de meeste mensen eten méér, vooral de snackers onder ons.  

(Uit een recensie van “Etenschap” van Rob Sijmons, door 

Jeroen Trommelen. De Volkskrant, 6 oktober 2001) 

 

Als de omstandigheden veranderen, heeft dat grote 
gevolgen 

Zo kan iemand in de tropen op één dag wel 8 tot 10 liter zweet 

op een dag verliezen. Tijdens de beklimming van een redelijk 

hoge berg kan een fietser of bergbeklimmer wel 4 tot 5 liter 

vocht per dag verliezen. Niet elke vochtopname is even 

geschikt om de hoeveelheid water aan te vullen. Zo zijn koffie 

en bier vochtafdrijvend. Zeer sterk vochtafdrijvend is 

zeewater. Het drinken van een liter leidt tot afgifte van 1,35 

liter urine. 

 

Gevolgen van oververhitting en onderkoeling 

Bij een stijging van de lichaamstemperatuur boven 38°C gaat 

het prestatievermogen met 2% omlaag. Dat effect neemt bij 

verdere verhoging toe. Boven de 40°C wordt de grens tussen 

“koortsachtige inspanning” en “warmtestuwing” overschreden. 

Er ontstaan stuiptrekkingen, bij 42°C worden allerlei enzymen 

vernietigd en treedt vrij snel de dood in. 
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Bij afkoeling leidt een daling tot 35°C tot extreem rillen en 

gebrek aan coördinatie. Bij elke halve graad verdere daling zakt 

de stofwisseling (en dus het prestatieniveau) 3 tot 5%. Bij 33°C 

treedt apathie op, bij 32°C bewusteloosheid en bij 24°C treedt 

gewoonlijk de dood in. 

(Bewerkt naar “Heet aanvoelen: warmtestuwing” en “Wie 

bevriest, herinnert zich de sneeuw: onderkoeling” in het boek 

De laatste adem van Peter Stark, een verhalenbundel met 

belevenissen in extreme situaties) 

 

Gevolgen van waterverlies 

 2 % verlies van lichaamsgewicht door waterafgifte zorgt al 

voor negatieve effecten op fysieke en mentale prestaties: 

een atleet presteert ongeveer 20% minder 

 10 % verlies leidt tot ernstige stoornissen 

 20 % verlies leidt tot de dood.  

 

Aanvullende informatie over de waterhuishouding en 
homeostase in het menselijk lichaam kun je vinden op de 
volgende website ►URL15. 
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Bijlage 6  Herhaling van de theorie 
van bewegingen 

 

Om een computermodel te maken voor kracht en beweging heb 

je wat kennis van de mechanica nodig. In de volgende 

opdrachten zet je eerst die kennis op een rij. 

 

Opdracht 1 
Een deel van de mechanica beschrijft bewegingen met behulp 

van de volgende drie grootheden: de afstand s tot een 

(willekeurig) startpunt, de snelheid v en de versnelling of 

vertraging a. Deze drie grootheden hangen met elkaar samen. 

a. Leg in je eigen woorden het begrip snelheid uit. 

b. Vul de volgende formule in: .....

.....




v

.        Het symbool  

(delta) betekent verandering. 

c. Wat is het verschil tussen de snelheid en de gemiddelde 

snelheid? 

d. Leg in je eigen woorden het begrip versnelling uit. 

e. Vul de volgende formule in: 

.....

.....




a

. 

Opdracht 2 

Een ander deel van de mechanica 

beschrijft de oorzaak van 

bewegingen met behulp van de 

volgende drie grootheden: de 

kracht F, de massa m en de 

versnelling of vertraging a. 

a. Welk verband is er tussen de 

nettokracht Fres op een voorwerp, de massa m van dat 

voorwerp en de versnelling of vertraging a die het voorwerp 

daardoor krijgt?  

b. Hieronder staan de drie standaardbewegingen uit de 

mechanica. Geef voor elk van deze bewegingen antwoord 

op de volgende vraag: welke eigenschappen (grootte en 

richting) heeft de nettokracht Fres op het voorwerp?  

o eenparige beweging (snelheid v constant) 

o eenparig versnelde beweging (versnelling a 

constant) 

o eenparig vertraagde beweging (vertraging a 

constant). 

 
c. Schets in het volgende (s,t)-diagram voor elk van deze drie 

standaardbewegingen de afgelegde afstand als functie van 

de tijd. Doe hetzelfde in een (v,t)-diagram voor de snelheid 

als functie van de tijd.  

Figuur 105: op een vliegtuig 
werken meerdere krachten 
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Figuur 106: diagrammen voor de drie standaardbewegingen: constante snelheid, versneld en vertraagd 

 
d. Bij de drie standaardbewegingen zijn de afgelegde afstand s 

en de snelheid v van een voorwerp te berekenen met 

formules. Leg uit of laat zien hoe. 

o eenparige beweging (snelheid v constant) 

o eenparig versnelde beweging (versnelling a 

constant)  

o eenparig vertraagde beweging (vertraging a 

constant). 

 

Overzicht: formules bij kracht en beweging 
Naast de formules die in BINAS staan zijn er ook nog enkele 
formules die voor het modelleren van bewegingen van belang zijn. 
Een overzicht: 

tvs gem   amFres   uCFv   2

2
1

, vAcF wlw    

2

2
1 tas   gmFz   nw FfF max,  nrrw FcF ,  

 

Opdracht 3 
a. De krachten op een bewegend voorwerp zijn meestal 

afhankelijk van één of meer andere grootheden. In het 

overzicht staan formules voor verschillende krachten. Geef 

van elk symbool in de formules die over krachten gaan de 

betekenis. 

b. De formules tvs gem    en  
2

2
1 tas    zul je bij 

modelleren maar weinig gebruiken. Leg uit waarom. 
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URL-Lijst 

URL1 Universiteit Utrecht, Freudenthal Institute for Science and 

Mathematics Education 

http://www.fisme.uu.nl/fisme/nl/materialen/index.php?id=19 

Project Modelleren, Voor leerlingen 

http://www.fisme.uu.nl/modelleren/leerling/software.php 

 Downloaden powersim 

 

URL2 Weathernews neerslagradar 

www.buienradar.nl 

 

URL3 Rijkswaterstaat 

http://www.rijkswaterstaat.nl/ 

 

URL4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

http://www.verkeerenwaterstaat.nl 

 

URL5 Unie van Waterschappen 

http://www.uvw.nl/ 

 

URL6 Deltares 

http://www.wldelft.nl/gen/news/moreinfo/ois/ 

Overstromings Informatie Systeem 

 

URL7 Flash Flood, Hurricane Katrina’s Inundation of New Orleans, August 

29, 2005 

http://www.nola.com/katrina/graphics/flashflood.swf  

>bekijk animatiefilm 

 

URL8 De Grote Griepmeting 

www.degrotegriepmeting.nl 

Het virus in kaart gebracht voor Nederland en Belgie 

 

URL9 Vaccinatie Zorg 

http://www.vaccinatiezorg.nl/FAQ.html 

Griepvaccinatie werkt…wel! 

 

URL10  

http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/natuurkunde/Applets/ll_m

enu/bovenbouw/5vmechanica/raket/fusee.html 

>bekijk applet over de lancering van raketten 

 

URL11 Universiteit Utrecht, Freudenthal Institute for Science and 

Mathematics Education 

http://www.fisme.uu.nl/modelleren/leerling/vervolgopleiding.php 

Project Modelleren, Modelleren in studie en beroep 

http://www.fisme.uu.nl/fisme/nl/materialen/index.php?id=19
http://www.fisme.uu.nl/modelleren/leerling/software.php
http://www.buienradar.nl/
http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/
http://www.uvw.nl/
http://www.wldelft.nl/gen/news/moreinfo/ois/
http://www.nola.com/katrina/graphics/flashflood.swf
http://www.degrotegriepmeting.nl/
http://www.vaccinatiezorg.nl/FAQ.html
http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/natuurkunde/Applets/ll_menu/bovenbouw/5vmechanica/raket/fusee.html
http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/natuurkunde/Applets/ll_menu/bovenbouw/5vmechanica/raket/fusee.html
http://www.fisme.uu.nl/modelleren/leerling/vervolgopleiding.php
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URL12 Netherlands interdisciplinary demographic institute (NIDI), 

demografische atlas 

http://www.nidi.knaw.nl/nl/atlas/ 

Bevolkingsatlas 

 

URL13 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nationale Atlas 

Volksgezondheid 

http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o1479n21782.html 

Bevolkingsgroei 2000-2004 

 

URL14 De Grote Griepmeting  

https://www.degrotegriepmeting.nl/nl/artikelen/voortgezet-

onderwijs-bovenbouw-havovwo/ 

Wiskunde: SIR-model voor griep in Nederland 

 

URL15 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/animaties/homeostase/homeostasestart.html 

>bekijk applet over homeostase 

 

URL16 vervallen 

 

URL17  Landelijke NLT site  

http://www.betavak-nlt.nl  

 

URL18  Docentondersteuning Universiteit Utrecht 

http://www.fisme.uu.nl/modelleren/ 

 

URL19  het vaklokaal NLT van de Digischool http://www.digischool.nl/nlt 

 

URL20 Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 

3.0 Nederland Licentie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/nl    

   

URL21  NLT Toolbox  

http://www.digischool.nl/nlt/indextoolbox.html 
   
URL22  Alledaagse kwesties op natuurwetenschappelijk gebied – Rubriek 

‘Knagende vragen’http://www.intermediair.nl   

 

URL23 Sterftecijfers griepgolf http://www.cbs.nl  

  

URL24 Bevolkingsprognose  

http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/bevolking/cijfers/nieuw/default.htm 

  

URL25  Bevolkingsprognose 

http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/toekomst/ 

  

URL26  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/35806780/ 
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