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Opgave R07: teken het spiegelbeeld 
In nevenstaande afbeelding 
staan de vier spiegelbeelden 
weergegeven. 
• Het spiegelbeeld ligt op 

dezelfde afstand achter de 
spiegel als het origineel 
ervoor ligt. Dat is 
weergegeven met . 

• Die stand wordt altijd 
loodrecht op het spiegelvlak 
gemeten.  
Dat is aangegeven met  . 

• Let op dat het spiegelvlak 
altijd aan de voorkant van de spiegel wordt genomen. Afstanden dienen ten opzichte 
van dat spiegelvlak te worden gemeten, dus niet vanuit het midden of de achterkant 
van de spiegel. 

 
 
Opgave R08: spiegelbeeld 
In nevenstaande afbeelding staat een bovenaanzicht 
weergegeven. Sofia en Jeroen staan voor een spiegel.  
a) Er is één originele bal en één spiegel, dus is er maar 

één spiegelbeeld. Jeroen ziet dat ene spiegelbeeld. 
Het spiegelbeeld van de bal ligt op dezelfde afstand 
achter de spiegel als het origineel ervoor ligt. Dat 
betekent dat Jeroen het spiegelbeeld van de bal in 
punt B ziet. Zie nevenstaande afbeelding. 
 
 
 
 

b) Er is één originele bal en één spiegel, dus is er maar 
één spiegelbeeld. Sofia ziet dus hetzelfde 
spiegelbeeld als Jeroen. 

c) Hier zie je wat het probleem is met de spiegelwet-
methode. Je kunt niet precies weten waar de 
lichtstraal vanuit de bal de spiegel raakt. 
Met de spiegelbeeldmethode is dat geen probleem. 
Het licht lijkt na reflectie in de spiegel uit het 
spiegelbeeld te komen (dat is altijd zo!). Teken de 
verbindingslijn tussen Sofia en het spiegelbeeld. Nu 
weet je waar de gereflecteerde lichtstraal de spiegel 
raakt. 
Het licht komt in werkelijkheid natuurlijk niet van achter de spiegel uit B, maar vanuit de 
bal. Teken de verbindingslijn tussen de bal en het punt waar de lichtstraal de spiegel 
raakt. 
Let goed op het verschil tussen een constructielijn en een lichtstraal. In bovenstaande 
afbeelding zie de constructielijn zwart gestippeld. De lichtstraal is geel en voorzien van 
een pijltje.  
Let ook op de richting van het pijltje. Het licht gaat van de bal, via de spiegel, naar 
Sofia. Draai dat pijltje niet om, anders heeft Sofia schijnwerpers in haar ogen. Leuk 
voor een horrorfilm, maar niet voor je natuurkundeproefwerk. 
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Opgave R09: man voor spiegel 
Er zijn twee methodes om het antwoord te vinden.  
Je kunt gebruik maken van de spiegelwet en zo het gezichtsveld van de spiegel 
construeren. Je ziet dat de man van knie tot kruin zichtbaar is in de spiegel. 
Daarnaast kun je ook gebruik maken van de spiegelbeeldmethode. Je construeert het 
beeld van de man (feitelijk heb je alleen het beeld van het oog nodig. Vervolgens 
beschouw je de spiegel weer als een raam. Je ziet dat de man zichzelf van knie tot kruin in 
de spiegel kan zien. 

Bij een proefwerk mag je kiezen welke methode je gebruikt. 
Let er bij de spiegelwet op dat je de lichtstralen van pijltjes moet voorzien. De richting van 
die pijltjes is naar het oog toe! 
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Opgave R10: verlichte muur 
a) Deze vraag kun je zowel met de spiegelwet 

als met de spiegelbeeldmethode 
beantwoorden. 
In nevenstaande afbeelding zie het antwoord 
volgens de spiegelwetmethode. 

b) Deze vraag is met de spiegelwetmethode niet 
nauwkeurig te beantwoorden. Hier doet zich 
hetzelfde probleem voor als bij de vorige 
opgave onderdeel c. Je weet namelijk niet 
precies waar (zie nevenstaande afbeelding) de 
lichtstraal die nog net aan de bovenkant op de 
muur treft de spiegel raakt. 
Met de spiegelbeeldmethode is dat wederom 
geen probleem. 
• Construeer het beeld van de 

lamp. 
• Teken de verbindingslijn 

tussen het spiegelbeeld en 
de bovenkant van de muur. 
Nu weet je exact waar de 
lichtstraal de spiegel raakt. 

• Het licht van het origineel lijkt 
na reflectie in de spiegel uit 
het spiegelbeeld te komen. 
Teken de lichtstraal van 
spiegel naar bovenkant muur. 

• Het licht komt in werkelijkheid 
niet vanuit achter de spiegel, 
maar van de originele lamp.  
Teken de lichtstraal tussen de lamp en het punt waar de lichtstraal de spiegel 
raakt. 

Een en ander staat weergegeven in bovenstaande afbeelding. 
Let op het verschil tussen constructielijnen en lichtstralen. Wederom zijn de 
constructielijnen zwart gestippeld en de lichtstralen geel en voorzien van een pijltje. 
Let eveneens wederom op de richting van het pijltje. 
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