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Werkwijze 
 
Werkmap 
Je krijgt per onderwerp een werkmap zoals deze. Tevens 
krijg je wekelijks een huiswerkopdracht om te kijken of je 
de lesstof van de voorgaande les hebt begrepen. 
In deze werkmap mag je schrijven. Verder moet je de 
werkmap elke les bij je hebben. 
Ondersteunend materiaal, zoals YouTube-filmpjes en 
applets, is te vinden op de site van natuurkunde:  
http://www.rwi-natuurkunde.nl 1). 
In deze werkmap zitten: 
 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen bestrijken grotendeels stof die in de reader staat. Er zijn een 
beperkt aantal onderzoeksvragen die stof bestrijken die niet in de reader staat, maar 
die je op internet kunt vinden. Deze onderzoeksvragen zijn gemarkeerd met (i). 
De onderzoeksvragen zijn eveneens voorzien van sterren. Hoe meer sterren, hoe meer 
tijd de uitwerking van de betreffende onderzoeksvraag zal kosten. 

 Vaardighedenlijst 
De vaardighedenlijst bevat een aantal typen opdrachten die je moet kunnen uitvoeren. 
De opgaven uit de reader en de weekopdrachten bieden voldoende oefening om deze 
vaardigheden te oefenen.  

 Begrippenlijst 
De begrippenlijst bevat een reeks woorden, begrippen, vaktermen die je moet 
begrijpen en kunnen uitleggen. De onderzoeksvragen zijn zodanig dat je alle begrippen 
bent tegengekomen en hebt moeten herkennen of gebruiken. 

 Planner 
De planner bevat een lessenschema waarin alle lessen staan vermeld die beschikbaar 
zijn voor het doornemen van het betreffende onderwerp. Je dient deels zelf een 
werkplanning te maken.  
De planners zullen aan het begin van een onderwerp, dus als je een nieuwe reader 
krijgt, samen met de docent worden doorgenomen. 

 Vragenlijst 
Dit onderdeel bied je de ruimte om vragen te noteren die je tijdens de bestudering van 
de stof bent tegengekomen. Dit lijstje met vragen kan als basis dienen om in de les 
vragen te stellen.  

 Aantekeningen 
Hier kun je belangrijke opmerkingen die tijdens een les worden gemaakt noteren, zodat 
je daar beslist aan denkt als je je proefwerk gaat leren. 

 Werkbladen 
Dit onderdeel bevat een aantal werkbladen die als samenvatting voor alle grootheden 
en formules kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat je die zelf bij elkaar zoekt 
door de reader goed door te nemen. 

 Huiswerk 
Achteraan worden A4-bladen naar behoefte toegevoegd. Op deze bladen maak je je 
weekopdrachten. De weekopdrachten maak je op een A4-blaadje. Per weekopdracht 
een apart A4’tje. Dat is geen bladzijde die uit een schrift is gescheurd! 
De docent kan in elke les inzage in jouw huiswerk vragen. Als het huiswerk niet is 
bijgehouden wordt dat in magister als  “huiswerk vergeten” geregistreerd. 
 

De werkmappen van de verschillende onderwerpen moeten worden verzameld en 
bewaard.  

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/
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Leerlingen 
 Alle leerlingen werken in groepjes van twee die 

samen een onderwerp bestuderen. De 
groepssamenstelling blijft ongewijzigd voor de duur 
van één onderwerp. Elke leerling houdt zijn eigen 
werkmap bij en kan worden gevraagd zijn eigen 
werkmap ter beoordeling in te leveren. Elke leerling 
kan worden aangesproken om uitleg te geven over 
de gehele werkmap. Dus, “Dat weet ik niet, want dat 
heeft mijn partner gemaakt”, is geen excuus. 

 Aan het begin van elk onderwerp moet elk groepje een planning maken van wanneer 
wat af is. 
“Af” betekent dat je dat deel van de werkmap netjes hebt uitgewerkt. In planner staat 
wanneer bepaalde onderzoeksvragen onderzoeksvragen aan de orde zijn in verband 
met instructielessen. Je hoeft je antwoord nog niet te kunnen verdedigen, maar je moet 
de niet beantwoordde onderzoeksvragen tijdens de les navragen.  
Er is een apart onderdeel in de werkmap toegevoegd om je vragen, die je tijdens het 
bestuderen van de stof bent tegengekomen, te noteren. Deze vragen kun je dan tijdens 
de les stellen. 

 Het maken en inleveren van de opgaven in de weekopdrachten is voor iedereen 
verplicht. Als de weekopdracht niet tijdig is gemaakt, wordt dit door de docent als 
“huiswerk niet orde” in magister geregistreerd. 

 Heb je minder dan een 5,0 gescoord voor de toets dan kan jouw docent je naast het 
gebruikelijke huiswerk ook uitdrukkelijk herhaalopdrachten geven die betrekking 
hebben op de oude stof. Alleen voor vaardigheden (eenheden omrekenen, 
rekenvaardigheden enz.) is er extra materiaal. Inzicht zal moeten worden verworven op 
basis van het beschikbare materiaal zoals dat is verwerkt in de readers en de 
weektaken.  
Iedere leerling kan in de derde klas bij voldoende inzet een 5,0 of meer voor zijn of 
haar proefwerk halen. Dit is meestal alleen een kwestie van voldoende inzet, maar 
vooral ook van de manier van werken. Om het vak te kiezen moet je minstens een 6,0 
gemiddeld staan. 
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Onderzoeksvragen 
 
Elke onderzoeksvraag is voorzien van sterren.  
Hoe meer sterren hoe meer tijd de beantwoording van de 
onderzoeksvraag zal kosten. 
 
De antwoorden op onderzoeksvragen die zijn gemarkeerd met (i) 
kunnen worden gevonden op internet. Alle andere antwoorden 
kunnen worden gevonden in de reader of de weekopdrachten. 
 
1. Wat wordt weergegeven met de grootheid brekingsindex? (*) 

Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is het symbool voor deze grootheid? 
 Wat is de natuurkundige betekenis van de brekingsindex? 

2. Hoe luidt de wet van Snellius? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Hoe luidt de formule? 
 Wat kun je met deze formule uitrekenen? 
 Wanneer treedt breking naar de normaal toe op en wanneer van de normaal af? 

3. Wat is een lens? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Op welk natuurkundig verschijnsel berust de werking van lenzen? 
 Wat zijn de belangrijkste soorten lenzen? 
 Welk type lens heeft een convergerende werking op een lichtbundel en welk type 

een divergerende werking? 
4. Hoe kun je het beeld van een voorwerp construeren? (**) 

Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Wat zijn constructiestralen? 
 Wat is het verschil tussen constructiestralen en lichtstralen? 
 Hoe ga je bij de beeldvorming om met obstakels zoals diafragma’s,? 

5. Hoe kun je de plaats van het beeld van een voorwerp berekenen? (***) 
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen: 
 Hoe luidt de wet waarmee dit kan? 
 Wat betekent het in deze wet als b negatief is? 

6. Wat wordt weergegeven met de grootheid vergroting? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is de eenheid van de grootheid vergroting? 
 Welke twee formules staan ter beschikking om de vergroting te berekenen? 
 Wat betekent het als de vergroting kleiner is dan 1? 

7. Wat wordt weergegeven met de grootheid lenssterkte? (*) 
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen: 
 Wat is de eenheid van de grootheid lenssterkte? 
 Met welke formule kun je de lenssterkte berekenen? 
 Waarop moet je letten bij het gebruik van deze formule? 
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Vaardighedenlijst 
 
Wat moet je kunnen doen: 
Je moet 
1. de stralengang van een lichtstraal van het ene naar het 

andere materiaal kunnen tekenen/berekenen. 
2. kunnen beredeneren of een lichtstraal naar de normaal toe 

of er vanaf breekt. 
3. kunnen schetsen hoe een lichtbundel door een positieve dan 

wel een negatieve lens gaat. 
4. constructies met constructiestralen voor een positieve lens kunnen maken. 
5. kunnen rekenen met de lenzenformule in combinatie met de twee formules voor de 

vergroting en de formule voor de lenssterkte. 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de reader “Licht” van de tweede klas. 
Link naar reader 1) 
  

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V2/Licht.pdf
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Hoofdstuk 1: Licht en breking 
 
Licht speelt een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Vorig jaar heb je in de tweede klas 
kennisgemaakt met diverse eigenschappen van licht. Zo weet je ondertussen dat licht met 
300.000 km/s door vacuüm gaat. Licht wordt weergeven met een lijn, met daarin een pijltje 
om de richting van de lichtstraal aan te geven. Vorig jaar hebben we onder andere 
gekeken naar wat er gebeurt als licht op een spiegelend oppervlak treft. Je hebt toen 
kennisgemaakt met de spiegelwet. Dit jaar gaan we kijken naar wat er gebeurt met een 
lichtstraal als deze niet wordt teruggekaatst, maar in het andere materiaal verder gaat. Dat 
verschijnsel heet breking. Breking is een eigenschap van licht die vele technische 
toepassingen kent. De bekendste is waarschijnlijk de toepassing in lenzen. Breking is de 
natuurkundige eigenschap van licht die ervoor zorgt dat onder andere brilglazen, lenzen, 
microscopen en telescopen dat doen wat ze doen. 
Als je de voorkennis van vorig jaar nog eens door wilt nemen, kijk dan bij de reader van 
vorig jaar. Link naar reader 1) 
 
1.1 Lichtstraal treft op grensvlak 
Licht is een zogenaamde elektromagnetische golf. Een lichtstraal geeft de richting aan 
waarin die golf zich voortplant. Een lichtstraal zal altijd ongestoord rechtdoor gaan, zolang 
er geen verandering optreedt in het medium waardoor de lichtstraal zich voorplant.  
Een lichtstraal plant zich in vacuüm voort met een snelheid van bijna 300.000 km/s. Zodra 
een lichtstraal in een stof terecht komt (gas, vloeibaar of vast), heeft dat invloed op de 
voortplantingssnelheid. Dit effect wordt weergegeven met de brekingsindex. Een 
brekingsindex n van 1,5 betekent niets anders dan dat licht zich in dat materiaal 1,5 keer 
zo langzaam voortplant dan in vacuüm. De brekingsindices voor vaste stoffen en 
vloeistoffen zijn gemeten t.o.v. lucht. De brekingsindices voor gassen zijn gemeten ten 
opzichte van vacuüm. Omdat de brekingsindex van lucht t.o.v. vacuüm vrijwel gelijk is aan 
1, wordt er meestal geen verschil gemaakt tussen metingen t.o.v. vacuüm en metingen ten 
opzichte van lucht. In de meeste boeken en in de rest van deze reader wordt met de 
brekingsindex van een materiaal altijd de brekingsindex van dit materiaal ten opzichte van 
vacuüm bedoeld. De brekingsindex van een materiaal is een stofeigenschap van dat 
materiaal. 
Zolang een lichtstraal loodrecht 
op een oppervlak treft heeft dit 
effect alleen een vertraging, 
maar geen richtingsverandering 
tot gevolg. Treft de lichtstraal 
echter schuin op een oppervlak 
dan heeft dit effect niet alleen 
een vertraging, maar ook een 
richtingsverandering tot gevolg. 
Zie nevenstaande afbeelding. 
Het verschijnsel dat een 
lichtstraal van richting verandert 
ten gevolge van een verandering 
in brekingsindex noemen we 
breking. 
Je kunt dit vergelijken met een golf op een wateroppervlak. Als de golf loodrecht op een 
overgang van diep naar ondiep water treft dan vertraagt de golf. Dat heeft geen effect op 
de richting van de golf. Het enige dat je merkt is dat de golftoppen dichter bij elkaar komen 
te liggen. Zodra de golf echter schuin op die overgang van diep naar ondiep water treft, 
heeft dat een richtingsverandering tot gevolg. Zie ook bovenstaande afbeelding.  

  
1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V2/Licht.pdf
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1.1.1 Breking, de wet van Snellius en hoeken meten 
De wet van Snellius beschrijft hoe de richting van 
een lichtstraal verandert als de lichtstraal van de ene 
naar de andere stof gaat. Om deze wet correct te 
kunnen toepassen moeten we echter goed definiëren 
over welke hoeken we praten als we het over de wet 
van Snellius hebben. We onderscheiden de hoek van 
inval (i) en de hoek van breking (r). Zie 
nevenstaande afbeelding. De hoek van inval ken je 
al van vorig jaar. Deze is toen namelijk 
geïntroduceerd bij de spiegelwet. Net als toen, is 
zowel de hoek van inval, als de hoek van breking, 
gedefinieerd ten opzichte van de normaal op het grensvlak.  
Let op!  
Vorig jaar maakte het bij de toepassen van de spiegelwet niet uit of je de hoek verkeerd 
gemeten had. Dat leverde hetzelfde eindresultaat in een tekening. Dat is bij de wet van 
Snellius echter niet het geval. Als je de hoek verkeerd meet, dan komt er geen goed 
resultaat uit. 
 
We onderscheiden twee gevallen: 
• Het licht gaat van een materiaal met kleine 

brekingsindex naar een materiaal met grote 
brekingsindex (het licht vertraagt). 
Als een lichtstraal (niet loodrecht) op een 
overgang van lucht naar een materiaal met 
brekingsindex n treft, treedt er breking op. 
Volgens de wet van Snellius geldt onderstaand 
verband tussen de hoek van inval en de hoek 
van breking: 

 
sin (i)
sin (r)

= n 
 

Merk op dat in dit geval de hoek van breking altijd kleiner is dan de hoek van inval. We 
spreken in zo’n geval van breking naar de normaal toe.  

• Het licht gaat van een materiaal met grote 
brekingsindex naar een materiaal met kleine 
brekingsindex (het licht versnelt). 
Als een lichtstraal (niet loodrecht) op een 
overgang van een materiaal met brekingsindex n 
naar lucht treft, treedt er breking op, mits de hoek 
voldoende klein is. Volgens de wet van Snellius 
geldt onderstaand verband tussen de hoek van 
inval en de hoek van breking: 

 
sin (i)
sin (r)

=
1
n

 
 
 Merk op dat in dit geval de hoek van breking 

altijd groter is dan de hoek van inval. We spreken in zo’n geval van breking van de 
normaal af. 

 
Als je een en ander met een applet wilt bestuderen, kijk dan eens bij deze: link 1).   

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/applets/phet/bending-light_nl.html
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Opgave R01: rekenen met sinus 
De sinus is een wiskundige functie die nog uitgebreid aan de orde 
komt bij wiskunde. Voor natuurkunde moet je alleen weten hoe je 
die met je rekenapparaat kunt berekenen.  
Om de sinus van een hoek te berekenen maak je gebruik van de 
sin-knop op je rekenapparaat. 
De sinus van een hoek van 30° graden is bijvoorbeeld 0,5. Op je 
rekenapparaat sin 30. 
Wat als je de hoek wil weten waarvan de sinus 0,5 is, dus het 
omgekeerde? 
Dat is op je rekenapparaat shift sin 0,5. 
Bereken steeds het ontbrekende getal. 
a) sin(40) = a 

b) sin(i) = 0,6 

c) sin (i)
sin (20)

= 0,48 

d) sin (30)
sin (r)

= 1,25 

e) sin (i)
sin (50)

= 1
2,1

 

f) sin (20)
sin (r)

= 1
1,8

 

 
Opgave R02: breking  
In nevenstaande afbeelding valt een lichtstraal 
op een kunststof oppervlak.  
a) Bepaal de hoek van inval en de hoek van 

breking. 
b) Bereken de brekingsindex van deze 

kunststof met behulp van de wet van 
Snellius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave R03: plaat van diamant 
Een lichtstraal treft op een dikke platte laag diamant.  
De hoek tussen de plaat en de lichtstraal is 55°.  
De brekingsindex van diamant bedraagt 2,4. 
Teken de lichtstraal die door de diamantplaat heen gaat 
en noteer de benodigde berekeningen op jouw blaadje. 
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Opgave R04: lichtstraal door brillenglas 
In onderstaande afbeelding is een dwarsdoorsnede van een brillenglas getekend. 

Het lensoppervlak van het brillenglas is aan één kant vlak en aan één kant hol. 
Het holle oppervlak is een deel van een bol met middelpunt M. Loodrecht op de vlakke 
kant van het brillenglas vallen twee evenwijdige lichtstralen. Het glas heeft een 
brekingsindex van 1,80. 
Construeer met behulp van een berekening het verdere verloop van de beide lichtstralen. 
Hint: bedenk dat elke lijn door het midden van een cirkel loodrecht op de cirkel staat. 
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1.2 Lenzen 
Lenzen zijn er in allerlei soorten en maten. De belangrijkste onderscheiding is die in 
positief en negatief. Positieve lenzen zijn bolle lenzen en deze hebben een convergerende 
werking op de lichtbundel. Negatieve lenzen zijn holle lenzen en hebben een divergerende 
werking op de lichtbundel. Zie onderstaande afbeelding. 

De lenzen zoals deze op de middelbare school worden besproken zijn dunne lenzen. Dat 
wil zeggen dat we ons beperken tot lenzen die dun zijn. We kunnen dan uitgaan van een 
aantal eenvoudige regels.  
Een dunne lens wordt weergegeven met een verticale lijn. Een plus- of minteken boven 
deze lijn geeft aan of je te maken hebt met een positieve of een negatieve lens. 
Het verschil tussen dunne lenzen en dikke lenzen uit zich in zogenaamde lensaberraties. 
Lensaberraties zijn afwijkingen in het gedrag van licht door een dikke lens ten opzichte 
van het gedrag van licht door een dunne lens. Naarmate een lens dunner is, zijn de 
lensaberraties kleiner, vandaar dat de bestudering van dunne lenzen een goed 
uitgangspunt is om het gedrag van lenzen te bestuderen. 
In camera’s en microscopen zitten veel meer lenzen dan je misschien zou verwachten. Dit 
is omdat lensafwijkingen in dikke lenzen geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
gecorrigeerd door meerdere lenzen achter elkaar te zetten. Zo kan de afwijking van de 
ene lens worden gecompenseerd door een volgende lens. Het spreekt voor zich dat 
naarmate de afwijkingen beter zijn gecorrigeerd, het systeem ingewikkelder en dus 
duurder is. In onderstaande afbeelding staat de inwendige opbouw van een objectief voor 
een fotocamera weergegeven. 

 
Hoe vormt een lens een beeld? 
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Als licht, dat vanuit één punt 
vertrekt, door een positieve lens 
gaat, breekt het licht naar één 
punt toe. Het punt van waaruit 
het licht komt wordt het 
voorwerpspunt (L) genoemd. 
Het punt waar het licht naartoe 
gaat wordt het beeldpunt (L’) genoemd. Zie bovenstaande afbeelding. 
 
Hoe vind je het punt waar het licht naartoe breekt? 
 
Er zijn een aantal lichtstralen die altijd op een hele specifieke manier door een positieve 
lens gaan. Dat feit kun je benutten om elke willekeurige andere lichtstraal te tekenen, want 
elke lichtstraal uit het voorwerpspunt gaat naar het bijbehorende beeldpunt. 
 
1.2.1 Brandpunt 
Als een lichtbundel evenwijdig aan de hoofdas loopt, dan is het punt waar de lichtstralen 
samenkomen het hoofdbrandbrandpunt (F). Zie onderstaande afbeelding. 
Definitie van brandpuntsafstand (f): 
De afstand die een positieve lens nodig heeft om een parallelle lichtbundel samen te 
brengen tot een punt. Deze afstand wordt gemeten vanuit het midden van de lens, 
evenwijdig aan de hoofdas. 

Let op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Het brandpunt wordt aangeduid met 
een hoofdletter F en de brandpuntsafstand wordt aangeduid met een kleine letter f. 
 
Een positieve lens heeft een convergerende werking. Met andere woorden een positieve 
lens breekt de lichtstralen naar elkaar toe. Naarmate de lens sterker is, is de breking 
sterker. Daarbij geldt: naarmate de lens boller is, is de breking sterker, is de lens sterker, 
ligt het brandpunt dichter bij de lens en is de brandpuntsafstand kleiner. 
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1.3 Beeldvorming met constructiestralen 
In het algemeen weet je niet hoe een lichtstraal, die op een lens treft, na de lens verder 
gaat. Er zijn echter drie typen lichtstralen waarvan je dat wel weet. Deze drie typen 
lichtstralen worden de constructiestralen genoemd. 
 
1.3.1 Constructiestralen voor positieve lenzen 
 

              
 
 
1.3.2 Beeldvorming met constructiestralen 
Een lichtbundel valt vanuit lichtbron L op een positieve lens zoals weergegeven in 
onderstaande afbeelding.  

Hoe gaat de lichtbundel verder? 
 
Van alle lichtstralen die vanuit L op de lens treffen, zijn er drie waarvan je precies weet 
hoe ze na de lens verder gaan. Door twee van de drie constructiestralen te tekenen, vind 
je het beeldpunt L’.  

Er geldt dat, alle lichtstralen die voor de lens vanuit L vertrekken, achter de lens in L’  
samenkomen. Dat geldt dus ook voor de bovenste en de onderste lichtstraal van de 
bundel die op de lens treft. Nu weet je dus hoe de lichtbundel achter de lens verder gaat. 
Zie bovenstaande afbeelding. 
 
  

Lichtstralen die door het optisch 
middelpunt van de lens gaan, 
gaan gewoon rechtdoor. 

Lichtstralen die voor de lens 
evenwijdig aan de hoofdas gaan, gaan 
achter de lens door het brandpunt.  
Zie definitie van brandpunt. 

Lichtstralen die voor de lens door het 
brandpunt gaan, gaan achter de lens 
evenwijdig aan de hoofdas. 
Zie definitie van brandpunt. 
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Dit laatste geldt echter alleen als de lichtbron voor het brandpunt ligt. Als de lichtbron 
tussen het brandpunt en de lens ligt wordt er geen reëel beeld gevormd. Een reëel beeld 
is een beeld dat je op een scherm kunt afbeelden.  
Ligt de lichtbron echter tussen het brandpunt en de lens, dan zal er geen reëel beeld, 
maar een zogenaamd virtueel beeld worden gevormd. Dat beeld is er wel, maar kan niet 
zonder extra lens worden afgebeeld op een scherm.  
 
1.3.3 Virtuele beeldvorming met constructiestralen 
Een reëel beeld ontstaat alleen als de lichtbron voor het brandpunt van een positieve lens 
ligt. Als de lichtbron tussen het brandpunt en de lens ligt, ontstaat er een zogenaamd 
virtueel beeld. Zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding, snijden de twee getekende 
constructiestralen elkaar niet achter de lens. Als je echter de constructiestralen aan de 
voorkant van de lens doortrekt, dan komen de lijnen wel bij elkaar.  

Het punt waar de doorgetrokken constructiestralen bij elkaar komen, wordt het virtuele 
beeldpunt (L’) genoemd.  
Het virtuele beeld van de lichtbron ligt dus aan dezelfde kant van de lens als de lichtbron.  
Een lichtbundel valt vanuit een lichtbron L op een positieve lens zoals weergegeven in 
onderstaande afbeelding.  

Hoe gaat de lichtbundel verder? 
 
Van alle lichtstralen die vanuit L op de lens treffen, zijn er drie waarvan je precies weet 
hoe ze na de lens verder gaan. Door twee van de drie constructiestralen te tekenen, vind 
je het virtuele beeldpunt L’. Zie de in groen weergegeven constructie in onderstaande 
afbeelding. 

In het geval van een virtueel beeld geldt dat, alle lichtstralen die voor de lens vanuit L 
vertrekken, achter de lens vanuit L’ lijken te komen.  
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Als je bovenstaande afbeelding goed bestudeert, zie je dat de lichtstralen die door de lens 
gebroken worden uit het virtuele beeldpunt L’ lijken te komen. Kijk maar eens naar de gele 
streepjeslijnen in bovenstaande afbeelding. 
Let bij dit soort constructies op het verschil tussen lichtstralen en constructiestralen. Alleen 
lichtstralen mogen worden voorzien van een richtingspijltje. Constructiestralen dienen te 
worden gestippeld en lichtstralen dienen als doorgetrokken lijn, voorzien van een 
richtingspijltje, te worden getekend. 
Een virtueel beeld kan in tegenstelling tot een reëel beeld niet rechtstreeks op een scherm 
worden afgebeeld (het beeld staat links en het licht gaat naar rechts). Alleen door gebruik 
te maken van een tweede lens is het mogelijk alsnog een reële afbeelding te krijgen. 
Tot nu toe hebben we steeds naar een puntbron als voorwerp gekeken.  
 
Hoe construeer je het beeld van een groter voorwerp? 
 
Ieder groter voorwerp kun je opgebouwd denken uit oneindig veel voorwerpspunten. In 
onderstaande afbeelding zie je hoe voor de pijl KL 8 voorwerpspunten zijn getekend.  

Een voorwerp bestaat in principe uit oneindig veel voorwerpspunten, maar voor de 
constructie van het beeld hoef je eigenlijk alleen het bovenste en het onderste te 
construeren. Net zoals K en L de onderkant en de bovenkant van de pijl voor de lens 
markeren, zo markeren de beelden K’ en L’ de onderkant en de bovenkant van het beeld 
van de pijl achter de lens. 
De tussen K en L gelegen punten (in bovenstaande afbeelding grijs weergegeven) liggen 
dan tussen K’ en L’. Deze zijn voor de bepaling van de plaats en de grootte van het beeld 
van de pijl overbodig. Deze hoeven dus niet te worden getekend. 
Als je een en ander in een applet wil bestuderen kijk dan eens bij deze: link naar applet 1). 
 
Opgave R05: beeldconstructie 
Op de volgende bladzijde staan een aantal constructieopgaven. 
In deze voorbeelden kom je vrijwel alle problemen tegen die je bij constructieopgaven kunt 
tegenkomen. 
• De lens kan kleiner zijn dan het voorwerp. 

Je mag de lens dan, voor constructiedoeleinden, met een streepjeslijn verlengen. 
Let op!  
Dat mag geen doorgetrokken lijn zijn. Dat zou betekenen dat je de opgave aanpast. 

• Er kunnen voorwerpen in de weg staan die licht blokkeren. 
Als dat het geval is mag je de constructiestralen dwars door die voorwerpen heen 
tekenen. Je doet net alsof ze er niet zijn.  
Let op!  
Dat mag alleen met constructiestralen. 

  

1) 

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Refraction-and-Lenses/Optics-Bench/Optics-Bench-Refraction-Interactive
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1.4 Beeldvorming met lenzenformule 
De plaats van het beeld kan natuurlijk, naast door constructie, ook door berekening 
worden bepaald. In onderstaande afbeelding is de beeldvorming door constructie 
weergegeven. Om hieraan te kunnen rekenen moeten we weer een aantal grootheden 
introduceren. Zie onderstaande afbeelding. 

De voorwerpsafstand is de afstand van het voorwerp tot het midden van de lens gemeten 
langs de hoofdas. De voorwerpsafstand wordt weergegeven met een kleine letter v. 
De beeldafstand is de afstand van het midden van de lens tot het beeldpunt, gemeten 
langs de hoofdas. De beeldafstand wordt weergegeven met een kleine letter b. 
 
Het verband tussen de voorwerpsafstand v, de beeldafstand b en de brandpuntsafstand f 
wordt gegeven door de lenzenformule. 
De lenzenformule luidt: 
 

1
v

+
1
b

=
1
f
 

 
Let op:  bij virtuele beelden is de beeldafstand een negatief getal! 
  bij negatieve lenzen is de brandpuntsafstand een negatief getal! 

 
Naast de plaats van het beeld is het natuurlijk ook interessant om te weten hoe groot het 
beeld is ten opzichte van het origineel. Dit gegeven wordt weergegeven met de grootheid 
vergroting N. Voor de vergroting N staan twee formules ter beschikking: 
 

N =
grootte beeld

grootte voorwerp
=

GB
GV

    en    N = �
b
v
� 

 
In het geval van een verkleining geldt: 0 ≤N <1 
In het geval van een vergroting geldt: N > 1 
En in het geval dat N = 1 is het voorwerp een één op één afbeelding. 
 
Let op! b is niet hetzelfde als grootte beeld en v is niet hetzelfde als grootte voorwerp.  

N is wel in beide formules hetzelfde. 
 
Let op!  Bij virtuele beelden is de beeldafstand b weliswaar negatief, maar de vergroting N 

is, dankzij de absoluutstrepen, altijd een positief getal. 
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Als je een bril of lenzen hebt, vraag je je nu waarschijnlijk af: wat is dan dioptrie? Je hebt 
lenzen met een zekere sterkte van plus of min zoveel dioptrie. De dioptrie is de eenheid 
van de grootheid lenssterkte. De lenssterkte wordt weergegeven met een hoofdletter S en 
uitgedrukt in de eenheid dioptrie (dpt). De formule voor de lenssterkte luidt: 
 

S =
1
f
 

 
Let op:  Bij alle formules mag je de eenheid waarin je de grootheden invult zelf kiezen. 

Als je maar voor alle grootheden in de formule dezelfde eenheid kiest. Bij deze 
formule MOET de brandpuntsafstand echter in meter. 

 
 
1.4.1 Opgaven rekenen met de formules 
 
Opgave R06: rekenen met de lenzenformule 
De lenzenformule luidt:  
 
1
v

+
1
b

=
1
f
 

 
Bereken steeds het ontbrekende getal. 
a) Gegeven v = 20 cm en b = 30 cm. 
b) Gegeven v = 20 cm en f = 15 cm. 
c) Gegeven b = 20 cm en f = 12 cm. 
d) Gegeven v = 20 cm en f = 30 cm. 
 
Opgave R07: rekenen met lenzenformule en vergrotingsformule 
De lenzenformule wordt ook vaak gecombineerd met de vergrotingsformule. 
 

N =
grootte beeld

grootte voorwerp
=

GB
GV

    en    N = �
b
v
� 

 
a) Gegeven v = 20 cm en N = 3. Bereken f. 
b) Gegeven f = 20 cm en b = 30 cm. Bereken N. 
c) Gegeven f = 20 cm en N = 3. Bereken v. 
d) Gegeven f = 20 cm en N = 2. Bereken b. 
e) Gegeven GB = 20 cm, v = 20 cm en f = 8,0 cm. Bereken GV. 
 
Opgave R08: rekenen met alle formules 
De lenzenformule wordt ook vaak gecombineerd met de vergrotingsformule en de formule 
voor de sterkte van de lens. 
a) Gegeven b = 20 cm en N = 3, bereken S. 
b) Gegeven S = 20 dpt en b = 30 cm, bereken N. 
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1.5 Opgaven 
De vorige drie opgaven waren zuiver rekenwerk. Je hoefde niet uit een stuk tekst te halen 
wat v, b of f is. In de resterende opgaven in deze reader moet je ook kunnen herkennen 
van welke grootheid sprake is.  
Het probleem is dus: 
Welke letter hoort bij welk getal en met welke formule moet je dan gaan rekenen. 
De wiskunde blijft echter precies hetzelfde. Dus zorg dat je de vorige drie opgaven goed 
begrijpt EN dat je de definitie van de verschillende grootheden kent. 
 
 
Opgave R09: lenzenformule 
Op 30 cm voor een bolle lens staat een voorwerp met een grootte van 5,0 cm. Aan de 
andere kant van de lens staat op 1,2 m een scherm met daarop een scherp beeld van het 
voorwerp.  
Bereken de brandpuntsafstand van de lens. 
 
Opgave R10: Jan 
Jan projecteert een dia van zichzelf op een scherm. Het scherm staat op 5,2 m van de 
diaprojector. Op het scherm is Jan 2,6 m lang. De vergroting is 80. 
a) Bereken hoe lang Jan is op de dia. 
b) Bereken de afstand tussen de dia en de projectorlens. 
c) Bij het maken van de dia was de vergroting 0,020.  

Bereken de werkelijke grootte van Jan. 
 
Opgave R11: fietslampje 
Een fietslampje staat op 20 cm voor een bolle lens met een brandpuntsafstand van 16 cm. 
Aan de andere kant van de lens ontstaat er op een scherm een beeld van de gloeidraad. 
De lengte van de gloeidraad op het beeldscherm is dan 2,0 cm. 
a) Bereken hoever het scherm van de lens staat. 
b) Bereken de werkelijke lengte van de gloeidraad. 
 
Opgave R12: sequoia 
Sjaak maakt op vakantie een foto van een Sequoia boom 
die op 100 m afstand staat. De lens van zijn fototoestel 
heeft een brandpuntsafstand van 10 cm. Op de 
lichtgevoelige sensor van zijn fototoestel is de boom 
slechts 84 mm groot.  
Bereken hoe groot de boom in werkelijkheid is. 
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Vooruitblik 
 
Dit onderwerp wordt op VWO in de bovenbouw niet verder verdiept. Alleen als je een 
overstap naar HAVO zou maken zou je dit onderwerp in de vijfde klas van HAVO verder 
uitdiepen. 
 
Profielkeuze 
Onderstaande afbeelding komen jullie tegen zodra jullie met de decanen aan de slag gaan 
met de profielkiezer. Er zijn vier profielen. Natuurkunde is verplicht bij N&T, zeer aan te 
raden bij N&G en een keuzevak voor E&M. Zeker als je iets in de 
technische/wetenschappelijke richting wilt gaan doen is een N&T-profiel noodzakelijk. Een 
N&G-profiel met natuurkunde biedt veel meer mogelijkheden wat betreft 
vervolgopleidingen, dan een N&G-profiel zonder natuurkunde. Informeer je goed wat 
betreft de toelatingseisen voor de vervolgopleiding die mogelijk wilt gaan doen. Je kunt 
natuurkunde op de middelbare school doen zonder wiskunde B. Je kunt echter geen exact 
vak op universitair niveau gaan studeren zonder wiskunde B. Veel medische 
vervolgopleidingen eisen ook natuurkunde in je profiel. 
Dit schema treft je in elke reader van de derde klas aan. In rood staat een selectie van 
onderwerpen die in de diverse sectoren aan bod komen.  

laserbehandeling 
- ogen 
- huid 

datatransmissie 

optische systemen 
- meten 
- diagnose 

sterrenkunde 

optische systemen 
- microscoop 
- telescoop 
- bril/contactlenzen 
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Begrippenkennis 
 
De betekenis van onderstaande woorden, begrippen en 
afkortingen moet je kunnen uitleggen in woorden of met behulp 
van een tekening met toelichting: 
 
Van vorig jaar: 
1. vacuüm 
2. medium 
3. lichtstraal 
4. vergroting 
5. normaal 
6. hoek van inval 
7. hoek van terugkaatsing 
 
Nieuw voor dit jaar: 
8. breking 
9. brekingsindex 
10. hoek van breking 
11. lens 
12. convergerende werking 
13. divergerende werking 
14. diafragma 
15. brandpunt 
16. brandpuntsafstand 
17. voorwerp 
18. voorwerpsafstand 
19. beeld 
20. reëel beeld 
21. virtueel beeld 
22. beeldafstand 
23. lenssterkte 
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Planner 

 
 
 
 
 

Week 
nr. Weekactiviteit Afgesproken 

Huiswerk les 1 
Afgesproken 

Huiswerk les 2 
Afgesproken 

Huiswerk les 3 
 

37 
 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1 en 2 
- vaardigheden 1 en 2 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets voorkennis. 

  

 
38 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 1 en 2 
- vaardigheden 1 en 2 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 37. 

 De weektaak afronden 

 
39 

 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 3 en 4 
- vaardigheden 3 en 4 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 38. 

 De weektaak afronden 

 
40 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 5 t/m 7 
- vaardigheid 5 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 39. 

 De weektaak afronden 

 
41 

Aan de orde zijn o.a.: 
- onderzoeksvragen 5 t/m 7 
- vaardigheid 5 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 40. 

 De weektaak afronden 

 
42 

Alle onderdelen van de 
werkmap afronden. 
In jouw werkmap moeten alle 
onderzoeksvragen worden 
beantwoord. 

Gedurende deze week de weektaak 
maken en alle behandelde theorie 
leren. Deze weektaak toets dus de stof 
van week 41. 

 De weektaak afronden 

Bedenk dat je weektaak altijd de stof van de voorgaande week toetst, dus zorg dat je die geleerd hebt. 

Het proefwerk voor dit onderwerp is dan in week 44 en 51. 
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Vragenlijst 
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Aantekeningen 
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Werkbladen 
 

Begrippen 

Toelichting: 
 

Deze enkele van de begrippen die je in de toets kunt verwachten. Je 
zult deze tijdens de lessen moeten invullen en je moet ze kennen en 
kunnen toepassen tijdens de toets. Voor een volledige lijst zie blz. 20. 

 
Begrip Definitie 

stralengang 

hoek van inval 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

hoek van breking 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

wet van Snellius 

breking 

 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

lenzen 

constructiestralen 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

brandpunt 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

brandpuntsafstand 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

voorwerpsafstand 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

beeldafstand 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

lenssterkte 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Formules 

Toelichting: 
 

Deze formules kun je in de toets verwachten. Je zult deze tijdens de 
lessen moeten aanvullen en je moet ze kunnen toepassen en uit je 
hoofd kennen tijdens de toets. 

 
Breking 
Omschrijving: Deze formule wordt gebruikt bij het berekenen van de hoek van 

breking in het geval van een overgang van lucht naar materiaal. 

Formule:  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Breking 
Omschrijving: Deze formule wordt gebruikt bij het rekenen van de hoek van 

breking in het geval van een overgang van materiaal naar lucht. 

Formule:  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Lenzen 
Omschrijving: Deze formule wordt gebruikt om de plaats van het beeld te 

berekenen. 

Formule:  
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Lenzen 
Omschrijving: Deze twee formules worden gebruikt om de grootte van een 

beeld te berekenen. 

Formule:  
 
 
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Lenzen 
Omschrijving: Deze formule wordt gebruikt om de sterkte van een lens te 

berekenen. 

Formule:  
 
 
 

 
Betekenis en eenheid 
symbolen: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
Aandachtspunten: 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Practica 
 

 
Breking van licht 

 
Doelvraag practicum 1:  
Hoe verandert de richting van een lichtstraal als die door een perspex blokje gaat? 
 
Benodigdheden: 
• lichtkastje met een diafragma met één opening  
• rechthoekig perspex blokje  
• liniaal of geodriehoek 
• (scherp) potlood 

 
Uitvoeren en uitwerken: 
• Leg het perspex blokje op de 

juiste plaats in figuur 2. 
• Laat een lichtstraal op het blokje 

vallen zodat die samenvalt met de 
getekende lichtstraal A.  

• Zet drie puntjes op het papier bij 
de lichtstraal die uit het blokje 
komt, zie figuur 1. Je ziet ook 
spiegeling optreden, dit negeer je. 

• Doe hetzelfde bij lichtstraal B en 
C. 

 
 

Figuur 2:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 1: hoe teken je de lichtstraal? 

 

 

A       B   C 
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Opdrachten: 
1. Teken in figuur 2 de lichtstralen bij A, B en C die het blokje verlaten. 
2. Haal het blokje weg en teken de lichtstralen in het blokje. (zie figuur 1) 
3. In welke situatie wordt de lichtbundel niet gebroken?  
4. In welke situatie wordt de lichtbundel het sterkst gebroken?  
5. Teken bij breking van lichtstraal C in figuur 2 de normaal en geef de hoek van inval en 

de hoek van breking aan. Doe dit zowel voor het punt waar de lichtstraal de stof 
binnentreedt, als voor het punt waar de lichtstraal de stof verlaat. 

6. Beantwoord de onderzoeksvraag. Verwerk “de normaal” in je antwoord. 
 
Doelvraag practicum 2:  
Wat is het verband tussen de hoek van inval en de hoek van breking bij de overgang van 
lucht naar perspex? 
 
Benodigdheden: 
• lichtkastje met een diafragma met één opening  
• halfrond perspex blokje  
• liniaal of geodriehoek 
• (scherp) potlood 
 
Uitvoeren en uitwerken: 
• Leg het blokje precies in het grijze gebied in figuur 3 op de volgende pagina. 
• Laat een lichtstraal vanaf de platte kant op de schijf vallen zodanig dat i = 30°. 
• Controleer of de lichtbundel niet wordt gebroken aan de ronde kant van de halve cirkel.  
• Controleer of r = 20°.  
• Verander de hoek van inval zeven keer en meet de bijbehorende hoek van breking 

zeven keer. Verwerk je antwoorden in de tabel onder figuur 3. 
 
Opdrachten: 
1. Verwerk je meetgegevens in kolom 1 en 2 van de tabel.  
2. Bereken met behulp van je rekenmachine voor iedere waarde van i de waarde van 

sin(i) Noteer deze waarde in 4 decimalen nauwkeurig in kolom 3.  
 
Let op: Probeer eerst  sin(30) uit op je rekenmachine. Krijg je een andere waarde dan 0,5 
als antwoord, dan staat je rekenmachine verkeerd ingesteld. Vraag dan hulp aan je 
docent. 
 
3. Bereken voor iedere waarde van r de waarde van sin(r).  

Noteer deze waarde in 4 decimalen nauwkeurig in kolom 4.  
4. Bereken de waarde van 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑠𝑠)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑟𝑟) 
 en zet deze in kolom 5. Rond af op één decimaal. 

5. Wat valt je op aan de uitkomsten van kolom 5? 
6. Beantwoord de doelvraag. 
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Figuur 3 
 

i r sin (𝑖𝑖) 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑟𝑟) 
sin (𝑖𝑖)
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑟𝑟) 
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Practicum lenzenformule 

 
Opstelling: 

 
Uitleg: 
Met behulp van een positieve lens kun je van een (lichtgevend) voorwerp een (reëel) beeld 
afbeelden op een scherm. Bij een kleine voorwerpsafstand (v) blijkt in het algemeen een 
grote beeldafstand (b) te horen. Zoals je ziet, gebruiken we als symbool voor deze 
afstanden kleine letters. 
 
In dit experiment gaan we nu het precieze verband tussen v en b bepalen.  
 
Daarvoor hebben we een opstelling met een lichtbron (zie bovenstaande figuur, links) die 
een doorzichtige afbeelding (ook wel dia genoemd) van een handje (of letter) fel van 
achteren belicht. Een deel van het licht dat van deze dia afkomt gaat door de lens heen en 
kan vervolgens achter de lens een scherp beeld maken op een schermpje (zie 
bovenstaande figuur, rechts). We meten bij een aantal verschillende voorwerpsafstanden 
op welke plek we (achter de lens) een scherp beeld krijgen van de dia. Dit doen we door te 
schuiven met het schermpje, totdat we het meest scherpe beeld krijgen. Dan weet je wat 
de bijbehorende beeldafstand is. Bovendien meten we in elke situatie ook de grootte van 
het beeld op het schermpje. Deze grootte noemen we GB (let op, hoofdletter) 
 
Alle metingen voeren we op de mm nauwkeurig uit. Een meting in cm moet dus 
altijd één decimaal achter de komma hebben. 
 
Metingen:  
Meet als eerste de grootte van het voorwerp (dus de afbeelding op de dia die 
geprojecteerd wordt). Aangezien deze niet verandert, hoef je dit maar één keer te doen:  
 
 GV = ______ cm (let op, hoofdletter) 
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Voer nu de rest van de metingen uit. Doe dit als volgt: 
• Stel de voorwerpsafstand in op 13 cm door met de lens te schuiven. Let op: de afstand 

van de dia tot de lens moet 13 cm zijn. Kijk dus goed of dia en lens boven het midden 
van het voetje hangen of juist boven de linker- of rechterkant van het voetje! Kijk ook 
goed of de afstandsmarkering überhaupt wel bij 0 begint op de plaats waar de dia hangt. 

• Schuif vervolgens met het schermpje om uit te vinden op welke plek je de meest scherpe 
afbeelding van het handje (of letter) krijgt. Meet vervolgens de bijbehorende 
beeldafstand en noteer deze in kolom 2. Let op: dat is de afstand van de lens tot het 
scherm (zie eerdere opmerkingen). Meet tevens de grootte van het beeld en noteer 
deze in kolom 3. 

• Herhaal deze procedure voor de overige in te stellen voorwerpsafstanden. De 
berekeningen (kolom 4-8) doe je pas nadat je klaar bent met alle metingen. 

 
 Metingen Berekeningen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

v (cm) b (cm) GB (cm) 
𝐆𝐆𝐆𝐆
𝐆𝐆𝐆𝐆

 
𝐛𝐛
𝐯𝐯

 
𝟏𝟏
𝐯𝐯

 
𝟏𝟏
𝐛𝐛

 
𝟏𝟏
𝐯𝐯

+
𝟏𝟏
𝐛𝐛

 

13         
14        

15        

17        

19        

23        

30        

40        

5        

 
Uitwerking:  
De vergroting N is gedefinieerd als N = GB

GV
  (beeldgrootte gedeeld door voorwerpsgrootte). 

1. Voer nu de berekeningen van kolom 4 uit (uitkomsten afronden op 2 decimalen) 
Bereken dus voor alle situaties de vergroting N. 

2. Bereken nu kolom 5 (uitkomsten afronden op 2 decimalen). 
3. Vergelijk de uitkomsten van kolom 4 en 5 eens met elkaar. Wat is je conclusie? 
4. Het verband tussen v en b is niet zo eenvoudig te vinden. Wellicht ontdek je dat toch, 

wanneer je de laatste drie kolommen berekent. Doe dat en rond nu alle uitkomsten af 
op 3 decimalen. 

5. Welke conclusie kun je nu trekken uit de resultaten van kolom 8 ? 
6. De brandpuntsafstand f van de gebruikte lens bedraagt ongeveer 10 cm. Kun je dit 

gegeven in verband brengen met de conclusie van de vorige vraag? Motiveer je 
antwoord.  
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