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Voor dit experiment heb je een set van drie lenzen nodig.  Pak elke lens en 
houd deze ongeveer 20 cm bij je oog vandaan. Vraag je teamgenoot om een 
voorwerp (bijvoorbeeld een dop van een flesje, een tekening op een vel papier) 
achter de lens te houden en beweeg deze dichterbij en verder weg van de lens. 
Kijk naar de beelden en schrijf in de tabel wat je ziet. Maak extra kolommen of 
rijen als je die nodig hebt, en bedenk daar ook titels voor.  

Zien is geloven? We weten allemaal dat licht zich in rechte 
lijnen voortplant. Maar wetenschappers hebben een manier 
ontdekt om licht erg nauwkeurig te buigen en te beheersen: 
met lenzen. Je kunt lenzen gebruiken om dingen er anders 
uit te laten zien dan ze zijn, en er ook achter komen hoe 
astronomen naar de sterren kijken!

Zet  de lens met brandpuntafstand van 30 mm op de tafel en houd hem recht en stabiel. Je gaat de LED’s 
gebruiken in plaats van het flessendopje. Vraag je teamgenoot om alle drie de LED's aan te zetten en achter de 
lens te houden. Vraag een derde persoon in je groep om een wit vel papier (het scherm) aan de andere kant van 
de lens te plaatsen zodat er een scherp beeld van de LED’s ontstaat. Hiervoor kan het nodig zijn om de afstand 
tussen de LED’s en het scherm te veranderen.  Noteer de eigenschappen van dit beeld (bijvoorbeeld oriëntatie, 
positie, …).

Herhaal het experiment, maar gebruik deze keer de lens met een brandpuntsafstand van -30 mm en verander 
verder niets aan de opstelling. Lukt het om een even scherp beeld op het scherm te krijgen?
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Wat je net op het scherm hebt gezien is een reëel beeld. De dubbelbolle lens buigt de lichtstralen zo dat ze 
elkaar aan de andere kant van de lens raken en een beeld doen ontstaan. Met de dubbelholle lens kan je het 
beeld nergens vinden omdat de lichtstralen elkaar niet raken. Deze lens zorgt ervoor dat de lichtstralen uit 
elkaar lopen. Je kunt ze achter de lens vinden (aan dezelfde kant als het object). Voor het oog lijken de 
stralen uit dit punt te komen. Daarom is dit een virtueel beeld. Dit is wat je in punt 1 zag toen het voorwerp 
dicht bij deze lens stond.

Is er bij punt 2 een andere manier om met de +30 mm lens een virtueel beeld te maken in plaats van een andere 
lens te gebruiken? Probeer het zelf uit te vinden!
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Type lens

dubbelbol

Brandpuntsafstand Beeldafstand Beeldgrootte ...
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...
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Je treedt nu in de voetsporen van Galileo en Kepler: twee beroemde 
astronomen die de eerste telescopen bouwden en de geheimen van het 
heelal voor ons openden. Je gaat erachter komen hoe hun telescopen 
werkten, door ze zelf te bouwen!

Kun je een telescoop maken met maar één lens? Bespreek met je groep 
wat de telescoop moet kunnen en stel vast hoeveel lenzen er minimaal nodig 
zijn om een telescoop te maken. 
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6 De telescoop van Galileo maakte gebruik van een 'negatief oogstuk' en een positieve lens. Gebruik de lens 
met de brandpuntsafstand van -30 mm  als het oogstuk en houd deze vrij dicht op je oog. De lens met de 
brandpuntsafstand van +150 mm  is de positieve lens die je kunt gebruiken om scherp te stellen op een veraf 
gelegen voorwerp.  Schuif de grotere lens heen en weer totdat het voorwerp scherp te zien is. Hoe ziet het beeld 
eruit? Vraag een van je teamleden om de afstand tussen de lenzen te meten en hier iets over te zeggen.  (Onthoud 
dat de telescoop het beste werkt met veraf gelegen voorwerpen, dus stel de telescoop scherp op iets buiten het 
raam in de klas of aan de andere kant van het lokaal, zoals een poster aan de muur).

Herhaal het experiment, maar nu met een 'positief oogstuk' en een positieve lens. Gebruik de lens met de 
brandpuntsafstand van +30 mm als het oogstuk. Dit is de Telescoop van Kepler. Wat zie je en wat is het verschil 
met Galileo's telescoop?
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8 Beide telescopen vergroten het voorwerp waar je naar kijkt. Je kunt zelfs met onderstaande formule berekenen 
hoeveel ze het voorwerp vergroten. Wat denk je dat het betekent als je een negatief getal krijgt?

Brandpuntsafstand van oogstuk

Brandpuntsafstand van positieve lens
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