
  
 
  

Focus in de klas 
Fietsen zonder vallen 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Techniek en Exact / natuurkunde 
Biologie / hersenwerking  
 
Kernbegrippen 
Fiets, techniek, evenwicht  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
32: De leerling leert te werken met theorieën en 
modellen door onderzoek te doen naar 
natuurkundige en scheikundige verschijnselen als 
elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en 
materie.  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vindt je meer video’s over 
duurzame energieopwekking, zoals: Hoe groen is 
biomassa?, De kracht van zonne-energie en de 
interactieve schoolplaat Energie in en rondom het 
huis. 
 
Antwoorden 
 
1 200 jaar geleden 
2 Omdat er meer dodelijke ongelukken gebeuren 
met fietsen dan met auto’s  
3 1880 
 
4 Hij brengt z’n zwaartepunt onder z’n kantelpunt 
5 Door de snelheid die de fiets maakt  
6 Tegensturen 
 
7 Omdat je hersenen het niet gewend zijn 
8 Omdat je brein terugvalt op de rudimentaire 
hersendelen  

 
Samengevat 
De fiets is niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven. De meeste mensen leren van kinds af aan 
fietsen. En daar zit precies het probleem, als we het 
stuur omdraaien of de snelheid opvoeren, kunnen 
onze hersenen daar maar moeilijk aan wennen.  
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe lang geleden werd de fiets in gebruik 
genomen? 
2 Waarom wordt er vandaag de dag meer 
onderzoek gedaan naar de veiligheid van de fiets? 
3 Uit welk jaar komt de fiets waar Diederik op rijdt? 
 
4 Hoe kan het dat een fiets zichzelf corrigeert? 
5 Hoe kan het dat je zonder handen rechtuit kunt 
fietsen? 
6 Wat moet je doen in een scherpe bocht om niet 
om te vallen? 
 
 

 

 
7 Waarom is het zo moeilijk om op een fiets met 
omgekeerde stuurrichting te fietsen? 
8 Waarom zorgt angst dat je motoriek nog slechter 
wordt? 
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Focus in de klas 
Fietsen zonder vallen 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Techniek en Exact / natuurkunde 
Biologie / hersenwerking  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vindt je meer video’s over 
duurzame energieopwekking, zoals: Hoe groen is 
biomassa?, De kracht van zonne-energie en de 
interactieve schoolplaat Energie in en rondom het 
huis. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘kantelpunten en evenwicht’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken natuurkunde en biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Techniek 
Fietstechnicus 
 
HBO: 
Civiele techniek 
Toegepaste psychologie 
 
WO: 
Technische Natuurkunde 
Neurobiologie 
 

 
Samengevat 
De fiets is niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven. De meeste mensen leren van kinds af aan 
fietsen. En daar zit precies het probleem, als we het 
stuur omdraaien of de snelheid opvoeren, kunnen 
onze hersenen daar maar moeilijk aan wennen.  
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe lang geleden werd de fiets in gebruik 
genomen? 
2 Waarom wordt er vandaag de dag meer 
onderzoek gedaan naar de veiligheid van de fiets? 
3 Uit welk jaar komt de fiets waar Diederik op rijd? 
 
4 Hoe kan het dat een fiets zichzelf corrigeert? 
5 Hoe kan het dat je zonder handen rechtuit kunt 
fietsen? 
6 Wat moet je doen in een scherpe bocht om niet 
om te vallen? 
 

 
 
7 Waarom is het zo moeilijk om op een fiets met 
omgekeerde stuurrichting te fietsen? 
8 Waarom zorgt angst dat je motoriek nog slechter 
wordt? 
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