
Natuurkunde Hoofdstuk 2 

2.1 Begrijpen en beheersen 

Begrijpen 
Een brandglas buigt de lichtstralen van de zon naar een punt: het brandpunt. Het 
brandpunt geef je aan met de letter F, van het Latijnse woord focus. De afstand van het 
midden van de lens tot het brandpunt noem je de brandpuntsafstand. Dit geef je aan met 
een kleine letter f. Een bollere lens is sterker en heeft dus een kleinere brandpuntsafstand. 
De lens heeft aan beide kanten een brandpunt met dezelfde brandpuntsafstand. 
Omdat de zon heel ver weg staat, vormen de lichtstralen van de zon een evenwijdige 
bundel. Een lens buigt die evenwijdige lichtstralen naar het brandpunt. Een grotere lens 
vangt meer zonlicht op. De temperatuur in het brandpunt wordt dan hoger. 
 
Een brandglas is een bolle lens. Deze is in het midden dikker dan aan de rand en buigt de 
invallende lichtstralen naar elkaar toe. Dat noemen we de convergerende werking van een 
lens. Hoe boller de lens, hoe sterker de convergerende werking. 
 
Bij een divergente lichtbundel gaan de lichtstralen uit elkaar, bij een convergente bundel 
gaan de lichtstralen naar elkaar toe. Een bolle lens verandert een evenwijdige of divergente 
bundel in een convergente bundel. Als er een divergente lichtbundel op de lens valt dan 
heeft de lens meer afstand nodig om de bundel naar één punt te convergeren dan bij een 
evenwijdige bundel. De lichtstralen komen pas voorbij het brandpunt samen. Op die plek 
ontstaat een scherp beeld van de lichtbron. Dat punt noemen we het beeldpunt. Het 
beeldpunt is dus niet hetzelfde als het brandpunt. Het brandpunt ligt vast, het beeldpunt 
verandert als de lichtbundel meer of minder divergent wordt voor de lens. 
 
Holle lenzen zijn in het midden dunner dan aan de rand. Ze buigen lichtstralen juist uit 
elkaar. Het brandpunt van een holle lens kun je daarom niet op een stukje papier zichtbaar 
maken. Een holle lens buigt lichtstralen niet naar één punt en er ontstaat geen zichtbaar 
beeld.  
Wel is er een (virtueel) brandpunt, namelijk voor de lens. Een evenwijdige lichtbundel wordt 
door een holle lens zo afgebogen dat de lichtstralen na de lens uit één punt lijken te komen. 
Deze kun je zien als je het zou tekenen en dan de lichtlijnen door zou trekken. Dat punt is 
het virtuele brandpunt van de holle lens. Met het woord virtueel wordt bedoeld dat in 
werkelijkheid de lichtstralen niet door dat punt lopen. Het brandpunt is virtueel en ligt aan 'de 
andere kant' van de lens.  
 
Een bolle lens heeft een reëel brandpunt, omdat je het brandpunt op een scherm kunt 
opvangen. Een virtueel punt kun je niet op een scherm zichtbaar maken.  
Brillen hebben vaak holle lenzen. Holle lenzen worden wel negatieve lenzen genoemd. Voor 
de sterkte van een bril met holle lenzen gebruik je daarom een negatief getal.  



Beheersen 

De sterkte van een lens  
Het symbool voor de brandpuntsafstand van een lens is f. Hoe kleiner de 
brandpuntsafstand, hoe sterker de lens. Bij brillen en ooglenzen wordt meestal de 
lenssterkte gebruikt. Je kunt de lenssterkte uitrekenen als je de brandpuntsafstand kent en 
omgekeerd.  
 

De sterkte S van een lens bereken je met:  
S = f

1  
De brandpuntsafstand f van een lens 
bereken je met:  
f = 1

S  

 
S is de lenssterkte. De eenheid van lenssterkte is dioptrie (dpt).  
De brandpuntsafstand f is in meter (m). Als de brandpuntsafstand in centimeter is gegeven, 
moet je die eerst omrekenen naar meter. 
Als bij de sterkte van een lens voor het getal een + teken staat, geeft dat aan dat het de 
sterkte van een bolle lens is, bij een holle lens is de sterkte negatief.  

Wanneer is er een beeldpunt? 

Hiernaast zie je wat er gebeurt als een 
lampje dichtbij of ver van een (bolle) lens 
staat. Hoe dichter het lampje bij de Iens 
staat hoe divergenter de bundel achter de 
lens wordt. Als het lampje precies in het 
brandpunt voor de Iens staat komt er een 
evenwijdige lichtbundel uit de Iens. Dan 
ontstaat er geen beeld omdat de lichtstralen 
elkaar nergens snijden. 
 
Maar wat gebeurt er als je een lampje nog 
dichter bij de lens zet? De lens kan de 
lichtbundel dan niet meer naar één punt 
convergeren. Er ontstaat geen beeldpunt 
omdat de lichtbundel ook na de lens nog 
steeds divergent is. 
 
Er ontstaat dus alleen een beeld als het 
lampje niet te dicht bij de lens staat: bij een 
voorwerpsafstand kleiner dan de 
brandpuntsafstand ontstaat er geen beeld 
dat je op een scherm zichtbaar kunt maken. 

Bij een divergente bundel ligt het beeldpunt 
verder van de lens af. 

Als je een lampje precies in het brandpunt 
zet, maakt de lens er een evenwijdige 
bundel van. 

Als je een lampje dichter bij de lens zet dan 
het brandpunt, blijft de lichtbundel 
divergent. 

 



Een sterke lens is meestal dik. Maar voor sommige toepassingen is een dunnere lens nodig 
die toch goed convergeert. Bij een fresnellens is de bolle vorm van de lens in ringen naast 
elkaar gelegd. De lens blijft werken als een bolle lens, terwijl hij veel dunner is,  
Fresnellenzen worden gebruikt in vuurtorens. Het licht van de lamp moet als een bijna 
evenwijdige bundel naar buiten maar de lens staat dicht bij de lamp. Er is dus een sterke 
lens nodig. Een gewone bolle Iens zou erg dik en zwaar worden. Een fresnellens is dan een 
handige oplossing. 
 
2.2 Begrijpen, beheersen en verdiepen 
  
 
  
 
 
 
“Zorg ervoor dat je nieuwsgierig blijft” 
2.1 Beh + Begr. & 2.2 Beh + Begr + Verd. &  2.3 Beh + Begr. 
 
 


