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De Kennis van nu in de klas 
Einstein 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 

 
 
Samengevat 
Vak: natuurkunde. Rijdende treinen die 
korter worden, klokken die langzamer 
lopen: volgens de speciale 
relativiteitstheorie van Einstein gebeuren 
er ineens heel gekke dingen. Hoe het 
precies zit met die theorie legt Diederik 
Jekel uit. En zijn passie voor Einstein en 
natuurkunde gaat in deze aflevering wel 
erg ver... 
 
Vakgebied 
Natuurkunde  
 
Kernbegrippen 
Einstein, relatieve snelheid, gravitatiewet 
(Newton), beweging van planeten, manen 
en kunstmanen, gravitatiekracht 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen voor 
havo/vwo, natuurkunde: Zonnestelsel en 
heelal (E1), Kracht en beweging (C1), 
Gravitatie (C3). 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over Einstein, bijvoorbeeld 
deze video: ‘Wie is Einstein?’ of ‘De 
speciale relativiteitstheorie van Einstein’. 
 
Antwoorden 
1 Isaac Newton 2 A 3 Het licht/dingen die 
bijna met de lichtsnelheid bewegen. 4 C 5 A 
6 t~0.87t’ (dus ongeveer 13% langzamer) 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Ook genieën hebben voorbeelden en 
theorieën waar ze op voortbouwen. 
Op wiens werk bouwt Einstein voort? 
 
2 Wat wil Diederik in deze video 
demonstreren in de boot?  
A Dat snelheid relatief is; altijd ten 
opzichte van iets. 
B Dat weerstand geen effect heeft op 
zwaartekracht. 
C Dat bewegende balletjes zich anders 
gedragen wanneer je referentiekader 
zich met constante snelheid beweegt. 
 
3 Snelheden mag je bij elkaar optellen. 
Maxwell ontdekt dat er een 
uitzondering is, namelijk: … 
 
4 De lichtsnelheid is ongeveer 
A 3000 km/s 
B 30.000 km/u 
C 300.000 km/s 
D 300.000 km/u 
 
5 Tijd is niet constant. Voor dingen 
buiten je eigen referentiekader lijkt de 
tijd: 
A langzamer te gaan. 
B sneller te gaan. 
C even snel te gaan. 
 
6 Einstein’s formule: 

 
(Waarbij t=tijd op het station, t’=tijd in de 
trein, v=snelheid trein, c=lichtsnelheid.)  
 
Hoeveel % langzamer of sneller gaat 
een klok in een trein die met de halve 
lichtsnelheid gaat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Leidt samen met Diederik de speciale 
relativiteitstheorie af door de stappen 
te volgen in dit filmpje. 
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