
65 minuten

1 en 45

Kijken naar het heelal

Haal voor de activiteit De telescoop de foto van de telescoop uit de bijlage.
Zorg voor de activiteit Telescoop maken voor de juiste lenzen. Deze zijn van het 
merk Astromedia te verkrijgen bij Ipacity. Lens nummer 2 heeft een diameter 

meter van 40,0 millimeter en een sterkte van +5,6.

10 min. 
De leerlingen maken opdracht 1 van het doeblad. Vertel hierna dat een tele
scoop een instrument is, waarmee je meer detail van voorwerpen kunt zien. 
Laat de foto van de telescoop zien. Leg uit dat er vroeger werd gedacht dat de 
aarde het centrum van het heelal was. Er was een aantal geleerden dat door 
berekeningen tot de conclusie kwam dat dit niet het geval was. De uitvinding  
van de telescoop zorgde voor bewijzen dat de aarde en andere planeten om  
de zon draaien. 

De leerlingen maken een telescoop. 

De leerling:
 weet dat de uitvinding van 

 de telescoop voor bewijzen  
 heeft gezorgd dat de aarde  
 niet het middelpunt van het  
 heelal is

 weet dat je met een telescoop  
 meer detail van een voorwerp  
 ziet

 weet dat een lens meer 

 puntsafstand kleiner is

 
iedere leerling

 diameter van 40 mm 

 diameter van 32 mm 
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Ter info.  
In les 35 maken  

de leerlingen ook 

een telescoop, 

maar een andere 

dan in deze les.



30 min. 
Verdeel de leerlingen in tweetallen. In deze tweetallen denken ze na over  
de bouwtekening van hun telescoop. Waar moet de telescoop eigenlijk aan  
voldoen? Bespreek de eisen: 

Uiteindelijk maakt iedere leerling een eigen telescoop. De leerlingen vullen 
opdracht 2
tekening. Vraag als alle bouwtekeningen klaar zijn of de leerlingen deze aan  
de klas willen laten zien. Geef hier samen met de andere leerlingen commen
taar op. Kan er nog iets beter? 
De leerlingen die nog iets moeten verbeteren, doen dat. Houd wel in de gaten dat 
ze niet al hun tijd stoppen in het maken van een bouwtekening, waardoor ze geen 
tijd meer over hebben om de telescoop te maken. Controleer of hun bouwtekening 
na de verbeteringen klopt. Geef de leerlingen de materialen die ze nodig hebben.

Help de leerlingen waar nodig bij het maken van de telescoop. De zwarte tape 
moet zo geplakt worden dat de smallere buis nog kan bewegen, maar wel ‘blijft 

van de grote lens ervoor moeten zorgen dat er niet te veel tape op de lens komt. 
Door een holpijpje te gebruiken worden er twee exact dezelfde gaten in het  
karton gemaakt. Het is ook mogelijk om de gaten met een passer en een schaar 
te maken. Let erop dat deze gaten kleiner zijn dan de lens. Het uiteinde van de 

10 min. 
De leerlingen vullen opdracht 3 in. Bespreek de antwoorden. Als de leerlingen 
door de telescoop kijken, zien ze meer detail van voorwerpen. Om een scherp 

bolle lenzen in de telescoop zitten, zien de leerlingen het beeld omgekeerd.
De leerlingen veranderen eventueel iets aan hun telescoop om deze beter  
te laten werken.

15 min. 

buiten of gebruiken een lamp om uit te zoeken hoe een lens lichtstralen breekt. 
Ze vullen opdracht 4 van het doeblad in. 
Lenzen breken lichtstralen die erop vallen. Als de stralen recht op de lens val
len, komen ze allemaal samen in een bepaald punt. Dit punt heet het brandpunt. 
Dit brandpunt is op papier zichtbaar te maken. Als de lichtstip op het papier fel 
is, valt het brandpunt van de lens samen met het papier. Als het licht vager is, is 
het papier te hoog of te laag. Hierdoor wordt duidelijk waarom je een telescoop 
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Tip. De leer-

lingen kunnen hun 

telescoop versie-

ren. Ze kunnen er 

bijvoorbeeld een 

waarschuwings-

sticker opplakken 

om niet in de zon 

te kijken.



1 De telescoop
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Een telescoop is een instrument waarmee je meer 
detail van verre voorwerpen kunt zien. De naam 
telescoop komt uit het Grieks. Het betekent ‘ver 
kijker’. Een telescoop bestaat uit ten minste twee 
lenzen. In het jaar 1608 is de telescoop uitgevonden. 
Wie de telescoop als eerste uitvond, is niet bekend. 
Het was Zacharias Jansen of Johannes Lipperhey. 
Deze mannen waren Nederlanders en woonden in 
Middelburg. De telescoop werd gezien als hulpmid-
del om tijdens de oorlog de vijand van een afstand 
aan te zien komen. Galileo Galilei was de eerste die 
de telescoop gebruikte om het heelal te bekijken. 
Hij ontdekte dat er kraters op de maan zijn en dat 
Saturnus ringen heeft. Ook ontdekte hij dat de aarde 
niet het middelpunt van het heelal is.



2 Telescoop maken 
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3 Werkt de telescoop?



4 Hoe werken lenzen?
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Tip. Bedenk 

of je beide lenzen 

op dezelfde hoogte 

hield toen het beeld 

scherp was.
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