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Proefjeskoffer: licht 

 

Licht kan je niet (zomaar) zien 

  Licht kan breken of weerkaatsen 

Een vlakke spiegel kaatst het licht recht terug: het spiegelbeeld is even groot als het 

echte voorwerp. 

Als licht overgaat van een dichte naar een ijlere stof wordt het soms teruggekaatst. Dit 

verschijnsel heet totale terugkaatsing. 

 

Bij een wit voorwerp worden alle kleuren weerkaatst; bij een zwart voorwerp worden 

alle kleuren geabsorbeerd zodat er geen licht weerkaatst. 

Een gekleurd voorwerp absorbeert slechts bepaalde kleuren uit het kleurenspectrum. 

Rood licht + groen licht + blauw licht = wit licht 

Door het mengen van rood, groen en blauw licht krijg je alle kleuren van de regenboog: 

rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet 
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1. hoe we zien 

 

a) 1
ste

 proef 

materiaal 

 je ogen, een voorwerp 

handeling 

a) hou je ogen open 

b) hou je handen voor je ogen, ogen dicht: 

wat gebeurt er 

a) je ziet het voorwerp 

b) je ziet niets 

waarom 

Om te zien is er licht nodig. Dit licht komt via de ooglens terecht op zintuigcellen van 

het netvlies en geeft er energie (prikkels) af. Sommige zenuwcellen zijn kegelvormig, 

andere zijn staafvormig. Die cellen (receptoren) ontvangen prikkels met informatie 

over kleur of vorm. Alle prikkels worden via de oogzenuw naar de hersenen 

doorgegeven.  

Die energie zorgt voor een reactie in de hersenen waardoor we een betekenis kunnen 

geven aan wat we zien 

 

b) 2
de

 proef 

 

  
 

materiaal 

 een zaklamp 

handeling 

a) schijn met een zaklamp ( in de verte ) en laat iemand van opzij naar de lichtstraal 

kijken 

b) laat van boven de lichtstraal pluimpjes vallen  

wat gebeurt er 

a) de lichtstraal is er, maar ze is niet te zien 
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b) je ziet de voorwerpen die verlicht worden 

 

waarom 

 voorwerpen weerkaatsen het licht, daardoor wordt licht zichtbaar 

 

2. kleuren 

 

c) de kleurenschijf 

 

  

 

materiaal 

een kleurenschijf  met daarin, centraal, 2 gaatjes en door de gaatjes is een koord 

geregen ( lusvormig ) 

of een kleurenschijf op een tol. 

handeling 

slinger de kleurenschijf  een aantal keer rond zodat de koord is opgewonden  

trek (ritmisch) aan de uiteinden van de koord om de schijf aan het draaien te brengen 

wat gebeurt er 

je ziet geen afzonderlijke kleuren meer, alleen een witte schijf. 

waarom 

wit licht bestaat uit alle kleuren van het spectrum 

We zien, op de stilstaande schijf alle kleuren van de regenboog (spectrum). 

Wij kunnen kleuren zien omdat een voorwerp (of een deel ervan) één of meerdere 

kleuren absorbeert. De kleuren die niet geabsorbeerd worden, worden weerkaatst en 

komen op ons netvlies terecht.  

Bij een wit voorwerp worden alle kleuren weerkaatst. Een zwart voorwerp absorbeert 

alle kleuren zodat er geen kleuren in ons oog komen waardoor wij het voorwerp als 

zwart zien. 
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d) Driekleurig licht  

 

 

 
 

materiaal 

 een zaklamp waarin 3 gekleurde lampen zitten: rood, groen, blauw 

 een witte achtergrond, of wit papier 

handeling 

a) laat om beurten één van de gekleurde lampen schijnen op de witte achtergrond.  

b) Laat de 3 gekleurde lampen gelijktijdig schijnen op de witte achtergrond 

wat gebeurt er 

a) Naar gelang het lampje rood, groen of blauw is zie je die kleur op de achtergrond  

b) Op de achtergrond zie je wit licht 

Waarom 

 

De primaire kleuren van licht zijn:  rood, blauw en groen.  

Door die drie kleuren samen te voegen krijg je wit licht. 

(zie kleurendriehoek: centraal gedeelte) 

 

Door bepaalde  kleuren te mengen kunnen andere kleuren verkregen worden. 

rood licht + groen licht= geel licht, enz… 

 

e) de zwart-witschijf 

  

materiaal 

- een schijf waarvan de helft zwart is,  

- de andere helft is wit met hier en daar een fragment van een cirkel 

- 2 gaatjes in dicht bij het midden van de schijf  en een touw door de gaatjes, geknoopt 

tot een lus 

- of een tol 
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handeling 

- laat de tol draaien  

of 

-strek het touw (de lus)  tussen beide handen  

-slinger de schijf een aantal keer rond zodat de koord is opgewonden  

-trek (ritmisch) aan de uiteinden van de koord om de schijf aan het draaien te brengen, 

laat ze langzaam ronddraaien. 

 

wat gebeurt er 

je ziet geen zwarte helft meer,  bij de juiste snelheid – niet te rap -  zie je een schijf 

met gekleurde cirkels. 

  

waarom 

De zwarte helft absorbeert het licht. Dit deel weerkaatst geen licht en levert geen 

energieprikkels op het netvlies.  

De witte helft (met hier en daar een zwart deel) levert wel energie. Wit licht stuurt 

signalen van zowel rood, groen als blauw licht.  

want : rood licht + groen licht + blauw licht = wit licht 

(en alle kleuren van de regenboog kun je bekomen door die kleuren te mengen) 

 

De energie (lichtprikkels) op het netvlies is niet continu. De sensoren sturen een 

gefragmenteerd signaal naar de hersenen. Dit maakt dat de informatie niet gelijktijdig 

aankomt en dat er in plaats van een wit vlak ook soms kleuren ( rood, groen, blauw )  

worden waargenomen.  

 

f) De regenboog 

 

 

 

 

materiaal: 

a) Een waterverstuiver en een zaklamp 

b) zeepsopje om zeepbellen te blazen 

handeling 

a) verstuif fijne waterdruppels in de lucht en richt de zaklamp met een schuine hoek op 

de waterdruppels 

b) blaas zeepbellen en richt de zaklamp met een schuine hoek op de zeepbellen 
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wat gebeurt er? 

je ziet (soms) de regenboog – vele kleuren - 

waarom 

De lichtstraal valt op de buitenste wand van de waterdruppel (of de zeepbel) en gaat er 

doorheen, maar de richting kan veranderen. Door die breking valt het witte licht uiteen 

in het kleurenspectrum. Als dan die lichtstralen tegen de achterkant van de 

waterdruppel botsen en weerkaatsen kan je dit kleurenspectrum ook zien. 

Je moet met je rug naar het licht staan om de regenboogkleuren te kunnen zien. 

Newton toonde in 1666 aan dat wit licht samengesteld was uit de 7 kleuren van de 

regenboog. 

3. ’t is geen zicht / gezichtsbedrog 

 

  
 

materiaal 

2 koordjes van ongeveer 60 cm lang met onderaan een bolletje, bovenaan een lus.  

Hang de 2 slingers naast mekaar: schuif de lus over een horizontale stok, ongeveer 5 cm 

uit mekaar 

Een zonnebril waarin één glas ontbreekt. 

handeling 

a) laat de 2 slingers met een heen en weergaande beweging slingeren, evenwijdig aan 

elkaar, maar terwijl de éne naar links slingert, gaat de andere naar rechts. 

Wat zie je ? 

b) doe het zelfde als in a) maar bekijk dit slingeren met die speciale zonnebril.  

Wat zie je?  

wat gebeurt er 

a) je ziet de slingers naast elkaar bewegen 

b) de slingers lijken een cirkelvormige beweging uit te voeren 

waarom 

Wij zien voorwerpen omdat ze licht weerkaatsen. Dit licht komt op het netvlies van de 

ogen terecht. Elk oog stuurt afzonderlijk die ontvangen informatie naar de hersenen. 

Daar wordt dan het beeld gevormd. 

Door de bril (voor één oog) worden de lichtstralen afgeremd en bereiken ze later het 

netvlies. De informatie in de hersenen komt niet gelijktijdig aan en de hersenen vormen 

een verkeerd beeld van de werkelijkheid. 
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4. breking van licht 

 

  
 

a) in water 

materiaal 

 a) een bokaal, gevuld met water 

een rechte stok 

handeling 

stop de stok schuin in het water 

wat gebeurt er 

het lijkt alsof de stok gebroken is 

waarom 

Als een lichtstraal vanuit het water in de lucht gaat ze niet rechtdoor, maar wordt 

gebroken. Als gevolg daarvan zien we een stok die gedeeltelijk in het water staat alsof 

er een knik in zit. Dit verschijnsel heet breking van het licht, en het doet zich voor 

telkens wanneer licht het grensvlak passeert tussen media van verschillende optisch 

dichtheid. 

 

b) In amandelolie: 

 

  
 

materiaal:  

een bokaal gevuld met amandelolie, een glazen staafje (pipetje uit het labo) 

handeling 

zet het glazen staafje in de amandelolie 
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wat gebeurt er 

in de amandelolie lijkt het staafje dunner geworden 

waarom 

doordat amandelolie toevallig dezelfde dichtheid heeft als glas wordt het licht niet 

teruggekaatst door het glazen pipetje. 

Het dunne streepje dat je ziet is de lucht in het pipetje. Als je de opening van het 

pipetje ook vult met amandelolie is er geen weerkaatsing en dus geen glazen staafje te 

zien. 

5. gevangen licht 

 

 

 

 

materiaal 

 een lege glazen bokaal, met een deksel waarin een klein gaatje is. 

 vul de bokaal met water 

maak met een stevig (niet lichtdoorlatend) stuk papier een cilinder rond de bokaal, 

maar maak de cilinder langer dan de bokaal 

en we hebben een lampje nodig ( zaklamp ) 

een emmer om het water op te vangen 

handeling 

a) hou de bokaal verticaal en hou de zaklamp in de cilinder onder de bokaal. Zie je 

een lichtstraaltje langs het gaatje in het deksel naar buiten komen ? 

b) hou daarna, geleidelijk aan, de bokaal met de lamp horizontaal zodat het water 

langs het gaatje naar buiten stroomt. 

c) Doe hetzelfde als bij b) maar doe de zaklamp afwisselend aan en uit en let daarbij 

op de lichtstraat. 

 

wat gebeurt er 

a) De lichtstraal schijnt rechtlijnig door het gaatje naar buiten  

b) Het water stroomt naar buiten, maar wordt afgebogen in een boog naar beneden. 

Ook de lichtstraal wordt afgebogen 

c) Hier valt het beter op dat de lichtstraal met de waterstraal mee afbuigt. 

 waarom 

a) Doorheen het glas en het water schijnt het nu rechtlijnig doorheen het gaatje 

b) en c) aangetrokken door de zwaartekracht buigt de waterstraal naar beneden 

De lichtstraal wordt mee gebogen met de waterstraal: licht lijkt gevangen in de 

waterstraal. 
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Zonder hindernis gaat een lichtstraal rechtdoor. Een lichtstraal die tegen een 

vlakke spiegel (of vaste stof) botst wordt teruggekaatst in de andere richting : 

invalshoek gelijk aan uitvalshoek. 

In deze proef botst de lichtstraal tegen de rand van de waterstraal en wordt 

voortdurend teruggekaatst. 

Als licht overgaat van een dichte, doorzichtige stof naar een ijlere stof wordt het 

soms teruggekaatst op het scheidingsvlak van de 2 stoffen. Dit verschijnsel heet 

totale terugkaatsing. 

a) glasvezel  

 

 

 

materiaal:  

een glasvezel van ongeveer 1 m lang 

een zaklamp ( met kleuren) 

handeling: 

schijn met een rood licht tegen een uiteinde van een glasvezels  

wat gebeurt er 

het andere uiteinde van de glasvezel is rood verkleurd  

waarom 

de verklaring is identiek als bij licht gevangen in de waterstraal. 

 

Glasvezel wordt nu gebruikt voor telefoon en internet: de informatie van de ene persoon 

(of computer) naar de andere wordt omgezet in lichtsignalen die snel via glasvezelkabels 

bij de andere persoon (of computer) terechtkomen.  

Lichtgolven verplaatsen zich sneller dan geluidsgolven. 

6. echt goochelen (spel) 
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materiaal 

een stoffen zak, niet lichtdoorlatend, 

drie zwarte doosjes (van filmrollen bv) : elk doosje bevat een knikker van een andere 

kleur 

omwikkel elk zwart doosje met een (speciaal) lichtgevend touw  

handeling 

laat iemand één doosje uit de zak nemen en laat hem kijken welk kleur van knikker in 

het doosje zit. Daarna legt hij het doosje terug in de zak.  

kun jij het doosje raden dat de ene persoon uit de zak heeft gehaald ? 

wat gebeurt er 

Hou je hoofd dicht tegen de opening van de zak, kijk goed en haal er je kunt er het 

doosje zonder twijfelen uithalen. 

waarom 

Doordat het ene doosje uit de zak werd gehaald ontving het speciale touw voldoende 

lichtenergie om op te laden. Als je dan in de donkere zak kijkt zie je dat touw dat zijn 

lichtenergie terug afgeeft. 

 

7. het brandpunt 

   

materiaal 

 2 spiegels van de koplampen van een auto, een muntstuk 

handeling 

leg de 2 parabolische spiegels omgekeerd op elkaar 

in de onderste leg je in het midden een muntstuk 

in de bovenste spiegel is bovenaan een opening waardoor je in de spiegels kan kijken 

wat gebeurt er 

kun je het muntstuk zien ? kun je het wegnemen ? 

waarom 

Via de opening bovenaan valt er licht midden in de onderste spiegel. Dit licht 

weerkaatst naar alle kanten en wordt dan weer gebundeld in het brandpunt van de 

bovenste spiegel. 

Dus het voorwerp dat onderaan ligt wordt weerspiegelt in het brandpunt van de 

bovenste spiegel: dit is in de opening. 

Kan je het muntstuk daar grijpen ? 
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8. licht met richting 

 

 
(negatief beeld) 

 

materiaal 

een prisma ( glazen figuur met een driehoek als grondvlak en driehoeken als opstaande 

zijden) en een lichtstraal (papier met gaatje voor de zaklamp) 

of een fles gevuld met water ter vervanging van het prisma 

handeling 

- schijn met de lichtstraal op de fles en observeer hoe het licht gebroken wordt en van 

richting verandert is als het weer uit de fles komt 

- draai de fles rond. 

wat gebeurt er 

a) ofwel wordt het licht door de opstaande zijden gebroken en gaat via een zijvlak de 

lichtstraal weer uit de fles naar buiten 

b) ofwel weerkaatst de achterzijde de lichtstralen en krijg je een spiegelbeeld 

waarom 

a) de lichtstraal gaat van lucht naar glas: andere dichtheid: het licht wordt gebroken 

b) de lichtstraal valt loodrecht op de achterwand en weerkaatst als een spiegel 

- het verschil tussen a) en b) hangt af van de invalshoek van de lichtstraal 

 

besluit: prisma’s weerkaatsen soms het licht 

 

9. blauwe hemel 

 

  

materiaal 

een glazen fles, water, beetje melk   

een lichtbron  
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handeling 

a) vul de fles met helder water en richt er de lichtbron op: Welke kleur krijg je te zien 

in de fles ?  

b) doe een paar druppeltjes melk bij het water in de fles, schud water en melk goed 

dooreen en sluit de fles goed af. 

c) leg de fles neer en richt de lichtstraal op de fles 

bekijk de fles opzij en achteraan 

wat gebeurt er ? 

a) je ziet een wit licht 

b) achteraan zie je rood licht , opzij blauw licht. 

waarom? 

Die fles  stelt de dampkring voor rond de aarde: de dampkring bevat lucht en 

waterdamp en stofdeeltjes. Waterdamp en stofdeeltjes zorgen voor het verspreiden van 

het licht. Van al het licht wordt blauw licht het best verspreid. 

Overdag is de hemel blauw omdat het blauwe licht het best door de dampkring is 

verspreid. 

Het rode licht wordt minst verspreid. Daarom is de ondergaande zon rood. 

10.  Zweven 

 

  
 

materiaal 

 een grote spiegel, een potlood     en toeschouwers… 

handeling 

 ga aan de zijkant van de spiegel staan, met je neus tegen de spiegel 

 - hef, langs de voorkant van de spiegel, een been op en neer 

- Doe je mond open, stop vlug het potlood, net onder je neus, naar de achterkant van 

de spiegel en doe je mond weer dicht 

- Doe je mond weer open, breng het potlood van achter de spiegel, onder je neus, naar 

de voorkant van de spiegel en doe je mond weer dicht. 

wat  gebeurt er 

 het lijkt of je aan het paardrijden bent, of je het potlood opeet en daarna terug uit je 

mond haalt (of via de navel er terug uit haalt ?) 

waarom 

bij een vlakke spiegel is het spiegelbeeld even groot als het echte voorwerp en je 

koppelt de beelden aan elkaar. 


