
Kun je het aantal dingen tellen waar je op één dag naar kijkt, of zelfs het aantal dingen 

waar je binnen een minuut naar kijkt? Dat is gewoon onmogelijk! Als je een fototoestel 

had in plaats van ogen, zou je voor elk voorwerp dat je ziet een andere lens moeten 

hebben, afhankelijk van hoever het voorwerp van je af staat, zijn vorm en afmeting! 

Maar hoe geeft het oog beelden weer voor zoveel verschillende grote en kleine 

voorwerpen die ver en dichtbij zijn, en dat met maar één lens?

1 Houd je vinger ongeveer 30 cm van je af en concentreer je alleen op je vinger. Breng je vinger nu langzaam 

dichterbij terwijl je er naar blijft kijken. Stop wanneer je vinger onhelder/dubbel begint te worden en vraag iemand 

in je groep om de afstand tussen je oog en je vinger te meten en het resultaat hieronder op te schrijven. 

Is deze afstand voor iedereen in de klas ongeveer hetzelfde? Vergelijk jouw antwoorden met die van andere groepen. 

De docent kan je daarbij helpen.

Als jij of iemand in jouw groep een bril draagt, kun je deze proef met en zonder bril op uitvoeren. Is er een verschil 

in afstand?  Zo ja, hoe groot is het verschil ongeveer?

De gemiddelde afstand van het hoornvlies van het oog tot het netvlies is ongeveer 24 mm. De dunnelenzenformule kan 

je helpen om de minimale brandpuntsafstand van je oog te meten. Vul de afstanden in zoals je die in stap 1 hebt 

gemeten: 
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Schijn met een willekeurige kleur uit de LED op de lens 

en schuif de LED verder af of dichter bij de lens totdat je 

een scherp beeld op het scherm ziet. Wanneer het 

beeld helemaal scherp is afgesteld, kun je de afstand 

van de LED tot de lens opschrijven.

Brandpuntsafstand  = 150 mm; Afstand = 

Vervang de lens door de lens van 30 mm en zorg ervoor 

dat je verder niets verandert, en herhaal stap 3.

Brandpuntsafstand  = 30 mm; Afstand = 

3
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Voorbereiding: Je hebt twee bolle lenzen met brandpuntsafstanden van 150 en 30 mm nodig, een lange 

meetlat en de LED-module. Eerst moet je een scherm hebben. Probeer iets te vinden dat stevig staat. 

Plaats dan de lens met brandpuntsafstand van 150 mm en plaats het scherm achter de lens. Zorg ervoor dat het 

scherm meer dan 150 mm van de lens af staat.



Bij welke lens stond de LED het verst van de lens af om een scherp beeld te krijgen? Bij welke lens stond de LED het 

dichtste bij de lens?

Je hebt zojuist gezien dat je twee lenzen moest gebruiken om hetzelfde voorwerp op twee verschillende afstanden 

te kunnen zien. De lens in het oog heeft de speciale eigenschap dat het zijn vorm of bolling kan veranderen zodat het 

zich aan het voorwerp aan kan passen. Om bijvoorbeeld voorwerpen te kunnen zien die ver weg zijn, is de lens plat. 

Daardoor is de brandpuntsafstand langer. Om objecten dichter bij het oog te kunnen zien is de lens boller. Daardoor 

wordt de brandpuntsafstand korter. Dit proces wordt  “accommodatie” genoemd en is heel bijzonder voor het 

menselijk oog. In beide gevallen ontstaat er een scherp beeld op het netvlies. Iemand met “normaal zicht” kan een 

voorwerp dat 5 meter bij hem vandaan is duidelijk zien. Maar het kan zijn dat jij of een van je klasgenoten een bril of 

contactlenzen draagt voor “bijziendheid” of “verziendheid”. Een bijziend persoon kan voorwerpen van dichtbij duidelijk 

zien, maar voorwerpen van veraf niet. Voor een verziend persoon is dit omgekeerd. 

Kun je bedenken wat er mis is met de bolling van de lens in het oog (bijv. niet plat genoeg of niet bol genoeg) en de 

brandpuntsafstand (bijv. niet lang genoeg of niet kort genoeg)? Teken wat er in elk soort oog gebeurt als dit het voor 

jou duidelijker maakt. 

Bijziend (beeld ontstaat voor het netvlies)                                                           Verziend (beeld ontstaat achter het netvlies) 

 

 

Als je lenzen hebt met brandpuntsafstanden tussen de 30 en 150 mm, wat is dan het verste en dichtstbijzijnde 

voorwerp waar je naar kunt kijken? (Tip: gebruik de lenzenformule)

Bespreek welk soort lens er kan worden gebruikt om elke afwijking te verbeteren.
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