
Dankzij onze ogen hebben we het zintuig zicht. Hiermee kunnen we meer te weten 

komen over de wereld waarin we leven dan alle andere zintuigen bij elkaar. Je kunt 

deze woorden alleen maar lezen dankzij je ogen! Het oog zit erg ingewikkeld in elkaar. 

Het is zelfs veel ingewikkelder dan welk fototoestel dan ook. Hoe werkt het oog? Laten 

we eens kijken … 
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De puzzel op de volgende pagina  bevat de delen van een digitaal fototoestel en de onderdelen van het menselijk oog. Maar ze liggen helemaal door elkaar! Knip de 

verschillende delen langs de stippellijn uit en leg ze in de juiste volgorde. Denk eraan waar het licht bij elk deel binnenkomt en wat er met het licht gebeurt wanneer het door 

de verschillende onderdelen heen gaat. Als je de puzzel af hebt, kun je bij de docent controleren of je het goed hebt! Noteer dan de juiste volgorde in je schrift.

Wanneer je alle delen in de juiste volgorde hebt gelegd, kun je binnen je groep bespreken wat elk deel precies doet. Bespreek als eerste het fototoestel en dan pas het oog. 

Noteer je bevindingen hieronder. Je zult zien dat veel onderdelen van het oog en het fototoestel vergelijkbare dingen doen. Maar er zijn ook verschillen. Weet je welke dit 

zijn? (Tip: denk aan vaste en bewegende delen.)

Het menselijk oog  bestaat uit zes hoofdonderdelen. Het oog stelt zich scherp op een voorwerp door de lichtstralen uit een 

voorwerp af te buigen (door refractie) zodat het op het netvlies komt. Net als met een fototoestel zijn er delen van het oog die 

bepalen hoe het licht wordt afgebogen, hoeveel licht het oog binnenkomt, en hoe informatie over wat je ziet naar de hersenen 

wordt doorgegeven. In feite is het oog het beste optische toestel dat er bestaat! Je oog kan de meeste dingen die een fototoestel 

ook kan, en toch proberen wetenschappers nog steeds een fototoestel te ontwerpen die alles doet wat jouw oog kan, en dat in 

een apparaatje ter grootte van een oogbol!

Denk je dat het oog zelf voldoende is om ons te kunnen laten zien? Welk ander deel of welke andere delen spelen een rol bij ons gezichtsvermogen? Bespreek dit binnen je 

groep en noteer enige ideeën hierover.
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HoornvliesHoornvliesHoornvliesHoornvlies

PupilPupilPupilPupil
LensLensLensLens

OogzenuwOogzenuwOogzenuwOogzenuw

IrisIrisIrisIris

NetvliesNetvliesNetvliesNetvliesLensopeningLensopeningLensopeningLensopening

LensLensLensLens

LensdopLensdopLensdopLensdop FototoestelkastFototoestelkastFototoestelkastFototoestelkast

VerbindingskabelVerbindingskabelVerbindingskabelVerbindingskabel
SensorSensorSensorSensor
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