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SAMENVATTING 

Bij de aanvang van een stuk onderwijs is een leerling geen 

'tabula rasa'. Naast juiste voorkennis, waarvan een leraar gebruik 

kan maken moet hij ook inspelen op misvattingen van zijn leerlingen. 

Tijdens dit afstudeerwerk is een inventarisatie gemaakt van mis

concepties, die bovenbouwleerlingen van HAVO en VWO op het gebied 

van de geometrische optika hebben. 

Uit de resultaten kwamen enkele probleemgebieden naar voren, 

te weten het zichtconcept, het beeldvormingsconcept, het verschil 

tussen speculaire en diffuse reflectie en het verband tussen recht

lijnige voortplanting en schaduwvorming. Er zijn aanbevelingen ge

daan hoe deze onderwerpen kunnen worden behandeld vanuit het oog

punt van betere begripsontwikkeling. 

Er is een leerpsychologisch model gehanteerd, waarmee ver

schillende soorten misvattingen kunnen worden onderscheiden. Aan de 

hand van voorbeelden uit de optika worden voor de verschillende 

soorten aanval~~ategieën getoond, die echter niet voortkomen uit het 

model, maar uit de vakinhoud. 

Tevens is getracht een beeld van het huidige optika-onderwijs 

te krijgen. Daartoe is eerst bestudeerd welke ontwikkelingen de 

examenlijsten de laatste decennia op het gebied van de optika 

hebben ondergaan. Voorts zijn een zestal leerboeken kritisch beke

ken, met name met betrekking tot de begripsontwikkeling. 

Op grond van dit beeld is - met het leerpsychologisch model in 

het achterhoofd - een aanzet gegeven tot een behandeling van de opti

kaleerstof, waarin vooral veel aandacht wordt besteed aan de begrips

ontwikkeling in de door het misvattingenonderzoek aan de dag gelegde 

probleemgebieden. 
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I. INLEIDING 

I.1 BEGRIPSONTWIKKELING OP BASIS VAN VOORKENNIS 

Geen enkele leraar zal de ervaring bespaard blijven, dat wanneer 

hij een leerling iets 'geleerd' heeft - lees: verteld of voorgedaan

het 'geleerde' later niet in het kennis- of vaardighedenarsenaal van 

de leerling is opgenomen, met andere woorden niet geaccepteerd is. De 

leraar kan de leerling dan verwijten maken: "Ik heb dat gisteren nog 

verteld en nu weet je het al niet meer". Hij gaat er dan echter aan 

voorbij, dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen het wel of 

niet emotioneel aanvaarden van een stuk leerstof. Het is een illusie, 

dat alles wat een leraar tijdens een les vertelt of voordoet tot de 

cognitie van de leerling zal gaan behoren. 

Het gehele proces met alle aspecten van het selecteren en het 

opnemen van kennis, de wisselwerking ervan met en de inpassing in de 

tot dan toe opgebouwde cognitie en eventueel de emotionele aanvaarding 

ervan, is onderwerp van de leerpsychologie (Sutton, 1980 en Gilbert 

ea., 1983). Daar zal hier slechts in beperkte mate op ingegaan worden. 

Eén aspect komt in het kader van een misvattingenonderzoek echter 

wel expliciet aan de orde: hoe beinvloedt de reeds aanwezige kennis 

van een leerling het leerproces van nieuwe concepten en theorieën. 
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Begripsontwikkeling is een traag verlopend proces. Het gaat niet 

zozeer om het opnemen van grote stukken nieuwe stof, maar om het in

passen en accepteren van kleine stukjes in het reeds aanwezige cogni

tieve patroon. Wanneer een leerling een concept krijgt aangeboden, 

zal de leerwinst het grootst zijn als hij veel koppelingen kan leggen 

met de voorkennis. In het aangebodene moeten veel aanknopingspunten 

voorkomen, die de leerling herkent en waaraan hij vernieuwingen en 

verbeteringen kan toevoegen. Wanneer een nieuw stuk stof wordt aange

boden, impliceert dit, dat aanknopingspunten moeten worden gezocht 

in de leefwereld van de leerling, omdat dit de enige voorkennis van 

de leerling op dit gebied vormt. Het onderwijs moet dan uitgaan van 

een inductieve redeneertrand van leefwereldverschijnsel naar concept. 

Men kan het leerproces enigszins vergelijken met het beluisteren 

van een lezing. Bij een lange reeks nieuwe of moeilijke onderwerpen 

zal de aandacht van de toehoorder verslappen. De kans is groot, dat 

hij afhaakt. Een herkenbare, gemakkelijke episode zal hem doen opveren 

en stimuleren om weer actief te luisteren. 

I.2 DE PLAATS VAN MISVATTINGEN IN DE VOORKENNIS 

Een nieuwe dimensie aan begripsontwikkeling op basis van voorken

nis wordt toegevoegd door misconcepties of misvattingen. Naast juiste 

kennis, die een goede basis vormt voor nieuwe leerstof, kan de cognitie 

van een leerlingen bestaan uit onjuiste denkbeelden. Deze werken ave

rechts en belemmeren het aanvaarden van concepten en theorieën, die 

wetenschappelijk geldig worden geacht. Vaak is een leraar zich on

voldoende bewust van de aanwezigheid en de persistentie van bepaalde 

misvattingen op zijn vakgebied. Hij zal er in zijn onderwijs dan ook 

weinig of geen rekening mee houden. 

In de wat formelere context van onderwijsdoelstellingen, kan men 

de misconcepties plaatsen als onderdeel van de 'beginsituatie' van leer

lingen. De beginsituatie is van belang, omdat vergelijking met de ge

wenste eindsituatie (bv. een eindexamenprogramma) juist onderwijs

doelstellingen oplevert. In het voorgaande is al duidelijk gemaakt, 
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wat de rol is van de voorkennis. Het vormt het beginniveau, waaruit 

het onderwijs aanknopingspunten moet kiezen voor het aanleren van 

nieuwe concepten. Wat betreft de misconcepties moet men zich afvragen 

in hoeverre men met het onderwijs de verkeerde denkbeelden wenst te 

ontkrachten. Als men door middel van een onderzoek een misvatting aan 

kan tonen, staat nog ter discussie of men zich het wegnemen ervan in 

het onderwijs tot taak stelt. 

De rol van de leraar ten aanzien van de reeds aanwezige cogni

tieve structuur is het stapje voor stapje aanvullen van kennis, zo 

goed mogelijk aansluitend bij de leefwereld van de leerling. Wat be

treft de misconcepties ligt dit iets anders. Hij moet strategieën 

en methoden bedenken, waarmee het de leerling duidelijk wordt, dat zijn 

opvatting foutief is en dat die (eventueel empirisc~ weerlegd kan 

worden. De leraar moet de bestaande cognitie van de leerling in deze 

situatie dus aanvallen. 

Het is van belang te weten, welke misvattingen er op een bepaald 

vakgebied onder leerlingen heersen. Hierin ligt een taak van vakdidak

tisch onderzoek. 

I.3 DE PLAATS VAN MISVATTINGEN IN EEN NATUUR\VETENSCHAPPELIJKE THEORIE 

Men kan op grond van vele criteria een fysisch vakgebied indelen 

en classificeren. We zullen hier een model scheppen, waarin de plaats 

van misvattingen aangegeven kan worden. De historische ontwikkeling 

en het onderzoek staan hierin centraal, omdat deze in een aantal op

zichten vergelijkbaar zijn met het leerproces van een leerling. 

Voor àit model is van belang: 

-hoe de kennis tot stand is gekomen, 

-wat de vitale delen van de kennis zijn, 

-welke toepassingen er op dit terrein worden gebruikt. 

Centraal in een fysisch vakterrein staat het blok theorieën en 

principes. Elk principe is een uniforme beschrijving van een groot 

aantal verschijnselen, waargenomen in analoge en vergelijkbare situa

ties. Een theorie is een samenhangend verband tussen de principes en 

de waargenomen verschijnselen. Toepasbaarheid op een groot aantal 

verschijnselen maakt de theorie tot het smalste deel van het vakterrein. 
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Het is een wetenschappelijk streven om 
I 

/het blok zo smal mogelijk te maken. Fun-

• damentele onderzoekers proberen zodanige 

reorganisaties aan te brengen, dat een 

co~pactere vorm van de theorie op basis 

van een kleiner aantal premissen een nog 

groter aantal verschijnselen uniform 

kan verklaren. 

De historische ontwikkeling en het 

onderzoek, dat leidt tot de theorie is een 

convergerend proces. Er vinden veel wis-

selwerkingen plaats tussen hypothesen, 

verificaties en falsificaties, die uitein-

delijk worden gereduce·~rd tot een ogenschijnlijk miniem resultaat in 

de kerntheorie. 

Met het oog op misvattingen kan men in de historische ontwikkeling 

twee lijnen onderscheiden. Deze zullen we aangeven als de positieve 

en de negatieve lijn. De pos~tieve lijn is de opeenvolging van gebeurte

nissen, vondsten, experimente~ en ontdekkingen, diE ie positieve zin 

iets hebben bijgedragen tot d~ theorie, zoals die op dit moment geldig 

wordt geacht. In deze lijn zit vaak een duidelijke sequentiële opbouw, 

omdat alleen die stappen zijn meegenomen, die tot de huidige consistente 

theorie hebben geleid. De ne~étieve lijn bevat gebeurtenissen, die de 

ontwikkeling in de weg hebben gestaan: bottle-necks, die de vooruitgang 

vertraagden, onjuiste hypoth2sen en misvattingen, die overwonnen moesten 

worden. De terminologie geeft geen waardeoordeel aan. Het doorbreken 

van barricades is juist van w2zenlijk belang voor het verkrijgen van 

fundamenteel inzicht. 

In het beeld van het vakgebied zien we nog een divergent deel, n.l. 

dat van de toepassingen. De werking van vele apparaten is terug te voe

ren tot een fysisch principe. Ook de weg van een principe tot een appa-

raat is vaak moeizaam , mae.r het gaat hier om een technologische ont-

wikkeling en niet om een fysisch-historische. Hiermee wordt duidelijk, 

dat het model slechts een klein deel van het natuurwetenschappelijke 

terrein beschrijft. Tech~ische toepassingen leveren immers weer nieuwe 

onderzoeksmethoden, zodat een terugkoppeling aangegeven zou moeten wor

den. We gaan hier niet verder op in, omdat het tot nu toe geschetste 



model genoeg ondergrond geeft voor het plaatsen van de misvattingen 

van de leerlingen in het beeld, dat het onderwijs hen van een fysisch 

terrein verschaft. 

Het onderwijs in de natuurkunde heeft zich de laatste decennia sterk 

gefixeerd op het theoretische deel van het vakterrein. In klassieke mid

delbare schoolboeken wordt de leerstof aangepakt vanuit de systematiek 

van de theorie. Een verschijnsel wordt geintroduceerd en in korte tijd 

geabstraheerd tot een definitie of een formule. Deze krijgen een dogMa

tisch karakter, waarop een vraagstukkencultus wordt gebaseerd. Leerlingen 

krijgen op deze manier een beeld van het vak, waarin formules en 'moei

lijke berekeningen' centraal staan. Begripsontwikkeling wordt naar de 

achtergrond gedrongen. De alledaagse voorstelling van zaken van een 

leerling kan gewoon blijven bestaan naast de schoolwerkelijkheid, die 

alleen uit gestileerde sommetjes bestaat. Ook de misvattingen krijgen 

zo een ruime kans in stand de blijven. 

In tegenstelling tot de grote aandacht voor de theorie komt de 

historische ontwikkeling ervan in de leerboeken veel minder aan de orde. 

Wanneer de historie wel ter sprake komt, dan gaat het alleen over de 

positieve lijn. Zelden wordt een leerling op de hoogte gebracht van 

doodgelopen onderzoeken of gefalsifieerde hypothesen. Hiermee wordt hem 

referentiemateriaal onthouden, vs11 waa~uit hij een gevoel voor de 

wetenschapsmethodologie kan ontwikkelen en op grond waarvan hij eigen 

misvattingen kan weerleggen. Zou er meer aandacht zijn voor de negatieve 

lijn, dan zou de leerling beter kunnen inschatten, dat de gedachte over 

een fysisch verschijnsel vaak van arbitraire uitgangspunten uitgaat, die 

getoetst moeten worden. Dit zou hem kritisch maken ten opzichte van 

eigen denkbeelden. 

Een gebrek aan gevoel voor de wetenschapsmethodologie en een laag 

abstractieniveau maakt het beeld, dat leerlingen van een stuk leerstof 

hebben, gefragmenteerd. Ze brengen minder samenhang aan dan dat de leraar 

van hen verwacht. Misvattingen, die een leraar vanuit zijn theorie on

mogelijk acht, roepen bij leerlingen minder tegenstrijdigheidsassociaties 

op en kunnen zo blijven bestaan. 

Samenvattend kunnen we de plaats van misvattingen in een fysisch 

werkterrein alsvolgt beschrijven. Door te sterke fixatie op de theore

tische opbouw, ontstaat voor een leerling een gat tussen leefwereld-
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en schoolwerkelijkheid, zodat hij ze niet of nauwelijks aan elkaar 

toetst. Daarnaast wordt hem door een te geringe aandacht voor de nega

tieve historische lijn niet geleerd zijn denkbeelden kritisch te bezien. 

Bovendien schiet zijn abstractieniveau vaak tekort om tegenstrijdigheden 

adequaat te ontzenuwen. 

In de nieuwe curricula is hieraan aandacht besteed. Zo wordt 

vaak afgeweken van een systematische opbouw van het fysisch netwerk 

door de leerstof thematisch aan te bieden. Bovendien zijn er ontwikke

lingen merkbaar, die de leefwereld sterker aan het vak koppelen en de 

leerlingen meer in het denkproces betrekken. Het dogmatisch karakter 

van formules en de vraagstukkencultus ruimen plaats in voor concept

ontwikkeling. 

I.4 DE KEUZE VOOR OPTIKA 

We zullen in deze paragraaf kort motiveren, waarom de optika tot 

onderwerp van deze studie is gekozen. 

Naar begripsontwikkeling is veel onderzoek gedaan in de mecha-

nica. Bekend is, dat er veel conceptuele problemen bestaan rond termen 

zoals kracht, energie en arbeid, omdat ze in de omgangstaal vaak een 

andere betekenis hebben. Ook kan men in de literatuur veel vinden over 

misvattingen in de electriciteitsleer, zoals het moeilijke onderscheid 

tussen stroomsterkte en spanning. Binnen de optika was tot voor 1980 

nog weinig onderzoek verricht op het gebied van begripsontwikkeling. 

Jung was een van de eersten, die zich op dit terrein begaf (1979, 1980, 

1981i, 1981ii). Daarna volgden Stead en Osborne (1980), Anderssen en 

Kärrqvist (1983), La Rosa (1984), Guesne (1984), Watts (1985), Goldberg 

en McDermott (1986,1987). In Nederland heeft vooral Wubbels zich met de 

optika bezig gehouden (1986,1987). De meeste van de hier genoemde onder

zoeken betreffen interviews met kleine aantallen leerlingen op jonge 

leeftijd (10-15 jaar). Als gezamenlijk resultaat van de onderzoeken kan 

men stellen, dat zich ook op het gebied van de optika vele en diepgaande 

conceptuele problemen voordoen, die qua aard vergelijkbaar zijn met die 

in de mechanica en de electriciteitsleer. Het was uitdagend om op de ge

noemde onderzoeken aan te sluiten door na te gaan of de gevonden mis

vattingen zich ook bij oudere leerlingen (15-18 jaar) nog voordoen. 

Dat juist ook de optika veel begripsproblemen kent, is te verkla-
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ren uit het feit, dat leerlingen uit de leefwereld veel voorkennis heb

ben over zicht en licht. De leerlingen worden dagelijks met optische 

verschijnselen geconfronteerd, zodat ze er bepaalde denkbeelden op na 

houden. Zo bevinden ze zich de gehele dag in licht; ze ontwikkelen 

ideeën over weerkaatsing van licht en over schaduwvorrning. Er zijn 

natuurverschijnselen, die da meesten van hen kennen, zoals zons- en 

maansverduistering, de regenboog en in mindere mate halo's. Ook zijn 

ze vaak in aanraking geweest met optische instrumenten, zoals loep, 

fototoestel, diaprojector, filmprojector en verrekijker. De koppeling 

met de leefwereld heeft zijn sterkste vorm in het zichtconcept: het 

oog is het belangrijkste orgaan om de leefwereld waar te nemen. Onder 

de denkbeelden, die een onderdeel vormen van de voorkennis van leer

lingen, zullen ook misvattingen voorkomen. 

Als we het onderwijs in de optika bekijken, dan zien we, dat 

zich ook in dit v3kgebied de problemen voordoen, zoals in de vorige 

paragraaf geschetst. Er wordt weinig aandacht besteed aan de begrips

ontwikkeling van de dagelijkse verschijnselen om ons heen. In sterke 

mate worden schoolcontexten geboden, zoals optische rail met lenzen. 

De sterk geabstraheerde voorstellingen van lenzensystemen zorgen er

voor, dat leerlingen het verband met licht en zicht om hen heen niet 

meer doorzien. Bovendien bestaat er ook in de optika een sterke vraag

stukkencultus rond de gedogmatiseerde lenzenwet en wet van Snellius. 

Een volgend argument om op de optica in te gaan zijn de recente 

wijzigingen in de examenprogramma's. De HEN (Werkgroep Eindexamens Na

tuurkunde) heeft in het door haar uitgebrachte conceptprogramma de 

optika behoorlijk ingekort. Al eerder was het kwantitatieve deel van de 

golfoptika geschrapt. Nu is ook in de geometrische optika het een en 

ander weggevallen, zoals lenzenstelsels, de negatieve lens en het prisma. 

Op het HAVO zou volgens het concept zelfs niet meer het virtuele beeld 

aan de orde komen, zodat ook de loep buiten het programma valt. 

DE WEN geeft ons zo de indruk, dat we te rnaken hebben met een ver

ouderd vakterrein, waaraan langzamerhand minder aandacht besteed zou 

moeten worden. Niets is minder waar, want alhoewel het optisch instrumen

tarium zoals verrekijker en microscoop wel traditioneel zijn, zijn er 

ook veel nieuwe toepassingen. Hierbij doelen we op het gebied van de 

communicatie (glasvezeltechniek), de informatietechnologie (optische 

computers), audiovisuele apparatuur (cd-speler en beeldplaat) en op de 

vele toepassingen van de laser (medische techniek) • 
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I.S DOELSTELLING EN OVERZICFT VAN HET ONDERZOEK 

Het afstudee~ bestaat uit een onderzoeksdeel en een evaluatie

deel. Tot het onderzoeksdeel ~ehoren een rnisvattingenonderzoek, een 

studie van de ontwikkelingen in de eindexamenprogramma's en een leer

boekenonderzoek. Tot de evaluatie behoren aanbevelingen, die worden 

gedaan voor de probleemgebieden, die door het misvattingenonderzoek 

aan de dag zijn gelegd, en ee~ aanzet tot een behandeling van de on

derbouwleerstof op basis van het zichtconcept. 

In hoofdstuk II wordt verslag gedaan van het rnisconceptieonderzoek. 

Na een vooronderzoek, bestaand uit bestudering van literatuur en uit 

interviews met een zestal leerlingen uit 5 en 6 V\.JO, werd een lijst 

van misvattingen opgesteld, ctie de basis vormde voor een vragenlijst. 

Deze werd mondeling getest, herzien en vervolgens voorgelegd aan een 

grotere groep leerlingen voor schrifteli.ike beantwoording. Over de 

vragenlijst als instrument om misvattingen te meten worden enkele 

opmerkingen gemaakt bij de algemene conclusies en aanbevelingen 

(hoofdstuk VIII). 

De onderzoeksvragen, ver 1Jonden aan het misvattingenonderzoek 

waren de volgende. 

-Welke misvattingen hebben de leerlingen in de bovenbouw van het HAVO 

en het VWO op het gebied van de geometrische optika ? 

-In hoeverre is een vergelijking mogelijk met de misconceptieonderzoe

ken onder jongere leerlingen elders ? 

-In hoeverre vertonen de leerlingen consistent denkgedrag bij het rede

neren in optische probleemsituaties ? 

-In hoeverre treden er verschillen op in het bestaan van misvattingen tussen 

groepen, ingedeeld naar school, klas, leeftijd en geslacht ? 

In hoofdstuk III wordt ingegaan op de veranderingen in de examen

programma's op het gebied van de optika. Gekeken is naar de concept

programma's van de Cl'U .. H en de WEN en naar het officiële eindexamenpro

gramma van de CEVO. 

De doelstelling van deze studie was enerzijds een complete lijst 

van de optika-onderwerpen te rnaken en anderzijds na te gaan hoe de 

leerst?flijst in de optika in de loop der jaren is veranderd. 
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In hoofdstuk IV komen een zestal leerboeken aan de orde. Er is een 

inventarisatie gemaakt van het optikadeel in deze leerboeken in verge

lijking met de examenlijsten. Voorts is een karakterbeschrijving van de 

leerboeken gegeven, voor zover die van belang is voor begripsontwikkeling 

en het beeld, dat van het fysis~h v~kterrein wordt gegeven. 

De doelsUillLîg van het leerboekenonderzoek was tweeledig. Enerzijds 

werd een flexibel beeld van de diverse concepten in de optika verkregen 

door de verschillende invalshoeken van de leerboeken naast elkaar te 

zetten. Het tweede doel was na te gaan in hoeverre de benadering van 

de boeken aansluit bij de begripsontwikkeling. 

Hoofdstuk V beschrijft een leerpsyr.hologische achtergrond. Door 

dieper in te gaan op het ineenschuiven van de voorkennis van de leer

ling en de hem aangeboden stof zijn verschillende soorten misvattingen 

onderscheiden. Aan de hand van voorbeelden ~ordt ingegaan op aanvals

strategieën, die echter niet voortkomen uit het leerpsychologisch mo

del, maar uit de vakinhoud. 

De doelstelling van het beschrijven van deze achtergrond was het 

kunnen onderscheiden van soorten misvattingen, omdat discussies hierover 

vaak verzanden in diversiteit. Het was niet de bedoeling een stukje 

leerpsychologie te ontwikkelen of een bestaande theorie met het mis

vattingenonderzoek te verifiëren. 

Hoofdstuk VI legt de koppeling tussen het onderzoeks- en het 

evaluatiegedeelte. Er wordt ingegaan op vier probleemgebieden, die door 

het misvattingenonderzoek werden blootgelegd, te weten het zichtcon

cept, het beeldvormingsconcept, het verschil tussen speculaire en 

diffuse reflectie en het verband tussen rechtlijnige voortplanting en 

schaduwvorming. 

Voor deze onderwerpen werden achtereenvolgens: 

-de resultaten van het misvattingenonderzoek beschreven, 

-de aanpak van de bestudeerde leerbo~uiteengezet, 

-aanbevelingen gedaan voor een behandeling, gebaseerd op begripsont-

wikkeling. 

In de laatste paragraaf van het hoofdstuk wordt een vakinhoudelijke 

analyse gegeven van enkele optika-onderwerpen, die niet met de vragenlijst 

zijn onoerzocht, maar waarvoor wel tijdens het onderzoek ideeën zijn 

ontstaan. 
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In hoofdstuk VII wordt een aanzet gegeven tot een behandeling van 

de onderbouwleerstof op basi3 van meer begripsontwikkeling. Daarbij 

wordt vaak verwezen naar de aanbevelingen in hoofdstuk VI. We vermelden 

hier uitdrukkelijk, dat het niet gaat om een 'nieuw curriculum'. Er 

heeft geen discussie plaatsgevonden over een onderwijsvisie, het al of 

niet thematisch aanbieden van de leerstof, noch is gekeken naar de in

passing van nieuwe optikatoepassingen in de leerstof. Men zou kunnen 

spreken van een min of meer systematische behandeling van de leerstof, 

echter niet gebaseerd op de fysische theorie, maar op begripsontwikkeling. 

Koppelingen met de leefwereld, met name het zichtconcept, staan hierin 

centraal. 

In hoofdstuk VIII worden de belangrijkste conclusies en aanbeve

lingen samengevat. 

In de appendix is achtergrondmateriaal opgenomen, waaronder: 

-de paper, die over het misconceptieonderzoek is gepresenteerd op de 

'International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in 

Mathernaties anà Sciences' aan de Cornell University, Ithaca, NY, USA 

van 26 tot en met 29 juli, 1987, 

-beschrijvingen van de bestudeerde literatuur op het gebied van mis

vattingenonderzoek in de optika, 

-ruwe onderzoeksgegevens van het misvattingenonderzoek, 

-de examenprogramma's van de CMLN, de CEVO en de WEN, 

-een inventarisatie van de optika-leerstof in de bestudeerde leerboeken 

in tabelvorm. 

• 
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I I . HET f'li SVATT I f\JGEI\IQt-JD~RZOEK 

II . 1 OVERZICHT 

In figuur 2 is het stroomschema van het 

misvattingenonderzoek weergegeven. Na een 

vooronderzoek (zie II.2) met als doel het 

verzamelen van zo veel ~ogelijk 

misvattingen op het gebied van 

de optika, werd een lijst van 

misvattingen gemaakt (II.3), 

verdeeld in zes categorieën. 

Deze lijst vormde de basis voor 

de schriftelijke vragenlijst 

(II.4). Deze werd eerst monde-

ling getest en herzien. Daarna 

werd hij voorgelegd aan een gro

Grote tt:!stgroep 
schriftelijke 
beantwoording 

Computer + 
SPSS-software~~~~~~ 

f!.l-g 2: SiA.oom-t>ch..ema van hei onde/Z.Zoek. 

te groep leerlingen op verschill~nde scholen (II.S). De resultaten 

werden verwerkt met de SPSS-software en geanalyseerd (II.6 t/m 9). 

Voor een uitgebreid verslag van het onderzoek wordt verwezen naar appen

dix A. In appendix B zijn enkele beschrijvingen gegeven van ander onder

zoek naar misvattingen in de optika. Tenslotte zijn in Appendix C de 

ruwe resultaten en meer gegevens over de testgroep opgenomen. 
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II.2 VOORONDERZOEK 

In de voorbereidende fase van het onderzoek was het vooral van 

belang een lijst samen te stellen met zoveel mogelijk misvattingen 

om een overzicht te krijgen van het onderzoeksveld. Later zou een 

selectie uit deze lijst de probleemstelling leveren voor de 

vragenlijst. 

Er werden vier methoden gebruikt om misvattingen te 

verzamelen: 

-door een inventarisatie te maken van reeds verrichte onderzoeken op 

dit terrein, zoals die in 1.4 zijn genoemd, 

-door leerlingen te interviewen met open vragen en hen eigen beschrij

vin~~n en verklaringen van optische verschijnselen te laten 

geven, 

-door kritisch te kijken naar de historische ontwikkeling van de 

theorie, omdat misvattingen te herkennen zijn als bottlenecks bij de 

ontwikkeling van de lichttheorie (zie 1.3), 

-door te letten op misvattingen, waaraan leerlingen uiting geven 

tijdens lessen in optika. 

Wat betreft het voorafgaand onderzoek, wordt verwezen naar appen

dix B, waar samenvattingen van de bestudeerde literatuur zijn opge

nomen. Alle in deze onderzoeken aangetroffen misvattingen zijn opge

nomen in de lijst in II.3. 

De historie van de lichttheorie is niet systematisch geinventari

seerd. We geven hier slechts enkele voorbeelden, waaruit blijkt, dat 

vertragingen in de ontwikkeling vaak veroorzaakt zijn door opvattingen, 

die de leerlingen ook nu nog parten kunnen spelen. 

Als eerste voorbeeld noemen wij het idee van visuele stralen. Plato 

(400 v. ChL) dacht, dat stralen van de ogen uitgingen en de omgeving af

tastten. Euclides (300 v. Chr.) zette zelfs een g~ stuk geometrische 

optika op met visuele stralen. Aristoteles (350 v. Chr.) bestreed de 

gedachte, omdat er dan geen reden zou zijn, waarom men in het donker 

geen voorwerpen ziet. De Arabische geleerde Alhazen (1000 ~ ChL) heeft 

veel werk geleverd om de gedachte te doen aanvaarden, dat lichtstralen 

in het oog vallen vanaf zichtbare voorwerpen. 

Licht werd aanvan!<elijk gezien als een toestand van de ruimte: de 

ruimte is verlicht of niet. Ook heeft lang de gedachte stand gehouden 

van een fluidum, dat zich overal om ons heen bevindt. Het heeft lang 
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geduurd voordat men licht als een dynamisch verschijnsel met een ein

dige voortplantingssnelheid beschreef. Galilei poneerde in 1610 voor 

het eerst de eindige lichtsnelheid. R~mer bepaalde als astronoom in 

1676 de waarde ervan , terwijl het tot 1854 duurde eer Foucault een 

methode vond om op aarde een nauwkeuriLe meting te doen. 

Ook de theorie van de kleuren kent een weg van vallen en opstaan. 

In 1650 beschreef Marci het kleurcor.cept, als de mate waarin een be

paalde lichtsoort door een prisma werd gebroken. Newton was in i672 

de eerste, die wit licht beschouwde al~ een compositie van kleuren. 

Tenslotte wijzen we nog op de golf-deeltjes-dualiteit 

van licht en de daarmee samenhangende ethertheorie. Het verschil 

tussen deze twee visies op elektromagnetische straling roept zelfs 

nu nog discussies op. 

In totaal werden zes interviews gehouden met leerlingen uit 

4,5 en 6 ~vO in de leeftijd tussen 15 en 17 jaar uit verschillende 

plaatsen in het land. Ze hadden allen les in natuurkunde ( voor de 

leerlingen van 5 en 6 VWO betekende dit dus, dat ze het vak als 

eindexamenvak hadden gekozen), allen volgens de methode van Middelink. 

De vragen werden zo algemeen mogelijk gehouden om del~rlingen zo 

~g mogelijk te sturen. In onderstaande tabel is een overzicht van 

de gestelde vragen gegeven. 

TABEL I. Lijst van vragen in de interviews tijdens het vooronderzoek. 

0. Wat heb je bij natuurkunde al over licht gehad ? 

La. \~at is licht ? 

b. Waar bevindt zich licht in dit vertrek ? 

c. Hoe ver komt licht vanuit een lichtbron ? 

2.a. Hoe kan het, dat je iets ziet ? 

b. Wat gebeurt er in je oog als je iets ziet ? 

3.a. \~at doet een spiegel ? 

b. Waar ligt het beeld van een voorwerp, dat door de spiegel wordt 

gemaakt ? 

c. Kan men iets in een spiegel zien, als die niet direkt door een 

lichtbron wordt verlicht ? 

d. Kan men het beeld van iets zien, dat niet recht voor de spiegel 

staat ? 

e. Als je je zelf niet helemaal in de spiegel ziet, wat kun je dan 

daaraan doen ? 
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Vraag 0 diende als controlevraag om na te gaan welke onderwerpen 

de geinterviewden al over licht in de les gehad hadden. Meestal bleek, 

dat de leerlingen slechts summier enkele losse onderwerpen kon-

den noemen, zodat niet echt geinventariseerd kon worden. 

Vraag 1 ging in op de alDemene kenmerken van licht. De leerlingen 

werden gevraagd hun antwoorden zo concreet mogelijk toe te lichten. Zo 

mochten ze bij 1b met hun hand wijzen en bij 1c werden voorbeelden ge

noemd zoals de zon of een TL-balk. 

Vraag 2 betrof het zichtconcept. Met name werd gedoeld op het 

'decoupling-concept'. Deze misvatting houdt in, dat het voor het zien 

van een voorwerp niet noodzakelijk is, dat licht vanaf dat voorwerp 

in het oog komt. Door kombinat~e met vraag 1c kon hier een direkte 

controle uitgevoerd worden. De leerlingen waren het gebouw binnen

gekomen via een luchtbrug, vanwaar men het vertrek, waar het inter

view gehouden zou worden, kon zien liggen. Aan het eind van vraag 1c 

werd terloops gevraagd of het li~ht van de TL-balk in het interview

vertrek tot op de loopbrug zou komen. Bij vraag 2a werd als tussenvraag 

toegevoegd of je vanaf de loopbrug het licht in het vertrek zou kunnen 

zien branden. 

Vraag 3 ging over de beeldvorming door een vlakke spiegel. Ook 

deze werd zo concreet mogelijk gesteld aan de hand van een spiegel, 

die tussen de interviewer en de leerling vlak op de tafel was gelegd. 

De discussie werd zo veel mogelijk Aan de hand van deze spiegel ge

voerd. 

Alle interviews werden opgenomen op een cassetterecorder en 

achteraf geanalyseerd. 

Alhoewel elke zin en elke aarzeling (" •• eh •• '') informatie bevat over 

de voorstellingen van de leerlingen, zou het te ver voeren de integrale 

teksten van de interviews \-Ieer te geven. Anderzijds is het erg summier 

om de resultaten alleen in getalsmatige bewoordingen mee te delen. Dan 

zou er weinig van het karakter van het interview overkomen. 

Deze overwegingen hebben geleid tot een tussenvorm. De tekst van 

één interview wordt in zijn geheel weergegeven en per gedeelte becommen

tarieerd. Per vraagonderdeel zal worden aangegeven hoe de andere vijf 

de betreffende vraag hebben beantwoord. De in zijn geheel uitgewerkte 

tekst is van een 17- jarig meisje uit 6 VlvO. 
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VRAAG 0: "Wat heb je tot nu toe in de natuurkundeles over licht gehad ?" 
(I= interviewer; 9 =geïnterviewde). 

I: Je zil .i..n de ze.~de kf..a~, ci.LM je. zult wd a-f. van ail..e~ ovvz. lic.hi -m 

de n.aiuwt.ku.n.de.l~ l1.e.M.en.. gehad; kun. je. ze.gge.n., wai je. dawz. a.Le..e.

maa-f. ovvz. he.U gehad ? 

9: Ja, m.e.i 1..e.n.ze.n. e.n. zo • • • e.ve.n. cL.en.ken • • • ja1 hoe. heel.. lud, ~pie.gd

IL.e.e.f.clen. €.11. zo • • • €.11. eh • • • ~g €.11. zo ••• 

De volgende onderwerpen uit de optica werden genoemd: lenzen (vier maal), 

spiegelingen (drie maal),convergerende of divergerende bundel,breking en 

interferentie (twee maal) en tenslotte: golfverschijnsel, tralies en sple

ten (een maal). Een meisje (5 VWO) beweerde nog niets over licht gehad te 

hebben. Op de vraag, of ze in de derde klas dan niets over lenzen had 

gehad, gaf zij de reactie: "O ja, natuurlijk, dat heeft iets met licht 

te maken !" 

VRAAG 1A: "Wat is licht ?" 

I: Oké., dai ~oo/l.l d.i..nge.n.; je. he.U e.11. du-ó van ail..e-ó ovvz. gehad, omiA.e.n.i 

lic.hi. [n. a-f.-ó i.k je. nu de v11.aag ~Lef: IJai i~ lic.hi ? - e.e.n. mo.e.i..h.jk.e 

v11.aag - kun. je. dawz. dan CL.!"I.i.lvooll.d op ge.ve.n. ? !Jat ~ dai nu e.ige.n.lijk, 

licht ? 

9: Ja ••• eh, dedtje.-ó met gol./-(J..e.we.gin.g ot zo ••• Ik zou n.ie.t p~~.e.ci.e-ó 

we.ie.n., hoe. je. dai moet ze.gge.n.. 

I: 9o1.ve.n.de dee.Uje.-ó ? 

9: Ja, die. e.e.n. gol./-(J..e.we.gin.g maken., dac.hi i.k ••• dedtje.~, die. ••• ja, 

i.k we.d lud n.ie.t zo p~~.e.cie.~, mawz. ••• 

I: fUd.. ~ mo.e.l..h.jk om dai te. o~chll.ijve.n., hè ? 

9: I.JJun ( ûve.~lige.n.d) 

Drie meisjes vertelden vooral iets over het golfkarakter van licht, waar

van er één stelde, dat het ook iets met elektriciteit en magnetisme te 

maken had. Een ander sprak over een trilling, die je niet kunt zien, 

maar die je oog wel kan merken (subtiel verschil !). Een van de meisjes 

gaf een louter corpusculair beeld:"een bundel stofjes", maar corrigeerde 

later: "oh nee, je kunt het alleen bij stofjes zien". Tenslotte was er 

iemand die op het dualistische karakter in ging: "Het zijn kleine deel-

tjes,fotonen: dat zijn pakketjes energie, waarin iets golft, en die 

overal tegen aan botsen." 



-20-

VRAAG 1s: "Waar is licht? b.v. in deze kamer ?" 

I: Af-1 je. nu /Ujld m de.ze. k(UllR..//..1 kun je. me. dan mi-1-1c.IU....e.n a(LIUI)ijZRJI.., 

wawz. vz. Licht ..i.--1 ? 

[i: /Jáwz.?... even /Ujke.n hoo11. ••• Ja, ovvz.al wawz. die. -1:Vz.ale.n i.e.ll.l2.cht 

komen vanuil e.e.n Li...c.I21Mon.. 

I: /Jawz. zijn. die. Li...c.I21Mon.n.e.n dan ? 

[i: Ja, de. 1..ampen en R..ui..i..e.n. 

I: Ook R..ui..i..e.n ? 

[i: Ja van R..ui..i..e.n komi ook Lichtl de. ll.aml2.n wvz.ke.n ~ PJz.on.. 

I: I-1 vz. dan nu m de.ze. h..e.1..e. ll.1.LiJni..e. Licht ? Op de. mLU1..€JI.1 ..i.--1 dawz. ook 

Licht ? 

[i: Ja 

I: En. e.11. iu-1-1en .m, hi.vz. m de. ll.1.LiJni..e. ? 

[i: E.11. iu-1-1en m ••• 7ja ••• ? 

I: Kun. je. Licht zien, dat hi.eA. m de. ll.1.LiJni..e. i-1 ? 

[i: Doo11. de. vooll.We.ll.pen woll.di Licht ge.~o~ ot :i.vz.ugge.ka~t ot zo •• 

dawz.doo11. zie. je. ook k1..eull.l2.n ••• 

I: flawz. hi.eA. m de. ll.1.LiJni..e. iu-1-1en de. mLI./U!JI. en vooll.Wvz.pen ? Je. zegt: op de. 

mLI./U!JI. zie. ik Licht doo11. we.vz.ka~mg en zo1 mawz. hi.eA. .m de. 1 .lege. 1 

II..Uimie. - iu-1-1en de. mLI./U!JI. - ..i.--1 dawz. nu ook Licht ? 

[i: Ja, ik de.n.k het we.1.. • • • ja • •• 

Geen der geïnterviewde leerlingen gaf blijk van misvattingen, waarbij 

licht geidentificeerd wordt als een lichtbron of als het effect ervan, 

zoals een schi~l op een muur. Allen doorzagen,. dat er ook licht in de 
ruimte was. Licht was er uiteraard wel 'bij een lamp' en je kon het 

'effect' zien als het door muren weerkaatst wordt, maar er is toch wel 

degelijk iets tussen de lichtbron en het voorwerp: ook in de lege ruimte 

is er iets van het licht (het kan zijn, dat de genoemde misvattingen in 

de onderbouw in hogere mate voorkomen). Toch bleek, dat we ons hier kort 

bij de grens van het voorstellingsvermogen van de leerlingen bevinden: 

vraagt men n.l. door met: 'Wát bevindt zich dan in die ruimte', dan wordt 

ofwel teruggevallen op 'stofdeeltjes':"dan zie je ook dat er licht in de 

ruimte is", dus toch weer op voorwerpen, ofwel ze doen een niets-verklarende 

mededeling: "Je ziet het gewoon, het is licht". Zonder verder op haar op

merking in te gaan, vermeldde een meisje: "licht is overal, behalve in 

afgesloten ruimtes." 
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VRAAG 1c: "Hoe ver komt licht vanuit een lichtbron ? b.v. vanaf de zon 

of vanaf deze T.L.-buis ?" 

I: J-e had hei ov.vz. e.e.n lic.hi:Mon .en de.el.i...je-11 die dawwan uil gaan • Hoe 

v.vz. komen die nu, die de.el.i...je-1 ? 

I: ~ je het nu h..d.emaal. donk.e/1. zou maken. .en je zei daWI. a.1huz.n maG./1. 

een. Lamp nee;z., hoe v.vz. komt het lic.fd dan vanuil die Lamp ? Ov.vz. het 

al.geme.e.n ? 

9: Dat hangt a/. van de -t>t.vz.kte van die Mon. 

I: Hangt dat daWI. vana/. ? 

9: J-a, .i.k denk het weL. 

I: Lai.e.n. we nu e.e.n.-1 e.e.n heeL -t>i.rvz.ke Lamp nemen., .&.. v. de zon. Komt hei lic.fd 

van de zon v.vz. ? 

9: J-a ! De zon. -t>iaat v.vz. weg .en we h.e.e..e..e.n. vz. h..ie;z. lic.fd van. 

I: f'laWI. nu van die Lamp, komt dat n..iet zo ve;z. ? 

9: J-a, nUnd.ell. v.vz., maa;z. toch. iame..f_ijk v.vz.. 

I: Hoe L!VZ. ? 

9: In mei.vz. o/. zo ? • • • Daa;z. h.e.&. .i.k ge.e.n i.dee van, maa;z. • • • nee, dat zou 

.i.k e c.fd n..iet wei.e.n. ••• 

Alle zes de ondervraagden gaven blijk van het idee, dat licht van de 

zon een grotere afstand aflegt dan dat van een lamp. Allen beweerden, 

dat het licht van de zon de afstand zon - aarJe kan overbruggen. Bij de 

lamp moernde twee van de ondervraagden geen afstand, drie van hen noemden: 

'enkele meters' en een laatste 'enkele honderden meters'. 

Kennelijk wordt de aanwezigheid van licht toch geidentificeerd met het 

zien van een schijnsel. In elk geval stellen ze zich niet op het fysi

sche standpunt, dat in principe elk licht zich over een oneindige af

stand kan uitbreiden. 

VRAAG 1c/2A: De 'loopbrugsituatie'. 

I: ~ j12. nu daWI. ac.fd€.11. in die Loop.8.1l.ug zou zi..jn, zou j12. dan h.et lic.fd 

in deze kam.vz. zi...e.n. Manden. ? 

9: J-a, .i.k denk h.et weL. 

I: Zou het lic.fd van deze Lampen. dan ook tot aan die f.uc.hi.&.;z.ug moeien. 

komen. ? 

9: N12.e, dat ho12./.i niet. 
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I: Du-1 het licht van. deze Lampen hoe.ti rU.e.t van. h.i..eA. tot aan. die. m~ug 

te. kome.n. ? 

(j: Nee., maaA.. je. kan. het van. vvz. a/. wu zien.. 

Twee meisjes legden hier het goede verband: 'ja' op de vraag of ze het 

licht konden zien branden en dus 'ja' op de vraag of het licht zo ver 

kwam. De vier anderen meenden, dat er geen licht van de lampen tot bij 

de loopbrug kwam. Drie van dezen bevestigden rechtstreeks het de-

couplingconcept, want ze beweerden, dat men de lampen wel zou kunnen 

zien branden. Het vierde meisje bracht het iets genuanceerder: men zou 

op de loopbrug geen boek kunnen lezen als alleen hier de lampen zouden 

branden. 

VRAAG 2A: "Hoe kan het dat je iets ziet ?" 

I: bie. zijn nu een Re..e.tje. ovvz.ge.-1tapt naaA.. een an.deA ondtvz.wvz.p: we. ~ 

het vz. ee11.-6t ovvz. gehad: wat i-1 licht nu eigenlijk ? Nu gaan. we. Re

kijken: Hoe. kan. het, dat je. .ie.t-1 z.ie.t ? 

ILL-1 je. nu lijvoo~ naaA.. dit doo-1je. kijkt , • • hoe. kan. het, dat je. 

dat z.ie.t ? Wat i-1 daaA.. a..e&maal_ voo11. nodig ? 

(j: [h, dat vz. licht in je. oog doo11. je. pupil vali ••• je. he..e.t e.11. licht 

voo11. nodig • , • dan. zie. je. .ie.t-1. 

I: Du-1 je. heJ,.t vz. licht voo11. nodig ••• ab, ik het licht nu he..ee.maaf_ uitdoe. 

hivz.1 kun je. het VOOII.Wl!.ll.p dan. ni..e.t me.l!./1. zien. ? 

9: Nee., ab, het he..ee.maaf_ donkvz. i-1 n.ie.t. 

I: [n ab, ik h.i..eA. nu .ie.t-6 iu-1-1en inzet, tu-1-1en jou en het vooii.We.ll.p, dan. 

.i-6 vz. wel_ licht, maaA.. zie. je. het dan. ? , , • /.f_auw, M • , , 

(j: Nee., want van.a/. dat vooii.Wvz.p moei e.11. licht ie.ll.ugge.kaat-1t woll.den naaA.. 

jouw oog toe.. 

I: Du-1 dat .i-6 de vooii.WaaA..de voo11. het zien. ? 

9: IJhm ( ûve.-1ligen.d), 

De misvatting van de visuele stralen werd niet aangetroffen. Wanneer 

er men er expliciet naar vroeg, bleken alle leerlingen een goed begrip 

van het zichtconcept te hebben:licht wordt door het voorwerp weerkaatst 

in de richting van het oog, zodat je het kunt zien. Uiteraard waren 

hun formuleringen minder direkt. 

Laten we echter nog eens terug gaan naar de loopbrugsituatie 

en kijken of het decoupling-concept ontkracht kan worden. 
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VRAAG 1c/2A,HERHAALD: nogmaals: de 'loopbrugsituatie'. 

I: Nu hl ik daCVl. nog i.ei~ ovvz. U. v.11..agen: je. ze.i jui~i: vana/. dat voo;z_

we..ll..p mo.ei e..11.. lich.i i..n je. oog U.ll..R..ch.i komen a.L1 je. h.e1 wil zien. 

9: Ja 
I: Nu U.ll..ug naCVl. de. loopûug: JR.. zag van daCVl. uil wd h.e1 licfd IUvz. 

9: 

Pvz.ande.n. flo.ei Vl.. dan nu ugenüjk vana/. die. lamp lich.i tot aan de. 

loopûug komen, o/. ~ dat ni.e1 nodig ? Hoe. zil dat nou ? 

I: Je. ze.i lij dil voo.ll..Wvz.p: vana/. dat voo.ll..Wvz.p mo.ei vz. lich.i i..n rn.<.Jn 

oog U.I/..R..ch.i komen ••• ? 

9: Ja 
I: Kan het nu toch zo zijn, dat je. i.ei-1 op a/.~>tand zi.ei, U.ll..Wijl e.11. nie.t 

pe.Mi lich.i i..n je. oog U.ll..R..ch.i komi ? 

9: Poe.h., • • • dl . . . ja, ik /Le.g.ll...ijp wd, wat je. • • • ik hl vz. nooil zo 

ovvz. ••• maCVl. PJl.jMaa.11.. du~ ni.ei, ne.e. ••• 

I: UJat /Le.dod je. ? E..11.. hoe./l.- du~ nie.t pvz.~é. lich.i zo vvz. U. vallen ? 

9: ... n..e.e! 

Op basis van het antwoord op vraag 2a werd de loopbrugsituatie nogmaals 

aangehaald. De twee meisjes, die al eerder de goede associaties hadden 

gelegd, trokken op consequente wijze hun conclusies door. Van de vier 

anderen was er een meisje, dat haar visie herzag: "Ja, inderdaad, dat 

moet hetzelfde zijn, dus er komt licht tot aan de loopbrug ". De drie 

anderen zagen de voorgeschotelde contradictie wel in, aarzelden enige 

tijd, maar wijzigden hun conclusie uiteindelijk niet: het bleef zo, dat 

je de T.L.-buizen op een afstand wel kunt zien, maar dat er niet zover 

licht vandaan komt. Een leerling t:eende de tegenstelling op te lossen 

met: "De lampen kun je zien, doordat er ander licht van buiten af op 

weerkaatst". 

VRAAG 2s: "Wat gebeurt er in het oog bij het zien ?" 

I: E.n wat gd.ewtt vz. lij het zien nu ugenüjk i..n h.e1 oog ? 

9: [h • • • e.ven kijken • • • van .i...ecLeA hee.1 kle.i..n de.dtje. van e.en voo.ll..Wvz.p 

komi du-1 e.en ~i.ll..aal i..n je. oog op de. ac.hi.e..ll..Wan o/. zo • • • en dan doo11. 

de. hvz.~enen.. • tot a1 die. de.dije.~ we.vz. e.en ge.h.e.e.l vo.l/..mel1 • • • zoi.ei~ 

dach.i ik. 
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De leerDmgen. reageerden op deze vraag met louter fysiologische processen. 

'door de pupil komt er iets binnen, dat door het netvlies wordt omgezet 

in signalen naar de hersenen'. 

Bij het hierboven weergegeven stukje interview rijst de vraag, waar 

de geinterviewde zich nu eigenlijk de vorwing van het opgevangen beeld 

voorstelt. Het lijkt er op, dat het oog serieel allemaal kleine voor

werpsstukjes binnen krijgt, die vervolgens pas in de hersenen worden 

samengevoegd; een soort scan-idee zoals bij de beeldvorming van een tele

visie. Ook kan men vraagtekens zetten bij 'één' straal, die vanuit het 

voorwerpspunt in je oog terecht zou komen. 

VRAAG 3A: "Wat doet een spiegel ?" en: "Hoe kan het, dat een spiegel dat 

doet, immers andere voorwerpen weerkaatsen toch ook !?" 

I: bJe h.e.C.i,_en nu twee oru:Le!UUvz.pen ge/wil: licfd en zi.nl., een PMud.je f!.un

dOJllRJ7.i.e1..e &!.guppen. Iei-1, wawwp julii.e rrU-6-óchie.n wa:L vvz.de/1. zijn 

ingegaan in de .le-1 i-6 het -ópiege.len. 

9: Ja 

I: flaa/1. nu &!.gin ik maa/1. wevz. met een /l.otv/l.aag: bJa:L doei een -ópi.egei. nu 

eigenlijk ? 

9: . . . ( .facfd) 

I: Je luziJ. van a.f.le-1 geiekend: hoe lichUua.len vvz..fopen lij een 

-ópi.egei. en zo, maa/1. wa:L doei di.e -ópi.egei. nu eigenlijk ? 

9: [ven kijken, hoo/1. ••• die kaa:L-1t -óUa.len ivz.ug, oru:Le/1. deze.f/.de hoek 

a.f-1 da:L ze gelwmen zijn op hei oppvz.v.fak. 

I: I-1 da:L .faa:L-óte - da:L van di.e hoe/{. - ~angujk ? , want dil voo~U~Je/l.p 

wevz.kaa:L-1t ook, da:L hef.. je ze.f/. gezegd, an.cL.eA.-6 zou je hei niR..t kun.n.en. 

zi.nl., zou vz. geen lichUuaa1 in je oog ie/l.ecfd kun.n.en. komen.. 

9: IJ!un, ja • • • 

I: Du-1: dil voo!UUvz.p wevz.kaai-ót ook licfd, maa/1. wat doei een -ópi.egei. 

nu zo -ópeciaa.f ? 

9: [h ••• 

I: Je heli hei aniwoo/l.d al. gegeven, hoo/1. ! Je zei iei-1 nud een hoek ! 

9: Ik -ónap nie1 p/l.e.cie-6, wat ••• : hei Ucfd, da:L op de -ópi.egei. va.ft 

wo/l.dt wevz. ivz.uggekaat-ót. 

I: flaa/1. dat doei dil voo~UUeAp ook ! 

9: Ja 

I: I-ó dil voo!UUvz.p dan een -ópi.egei. ? 

9: Nee, maa/1. de -ópi.egei. i-1 -ópeciaa.f mooi g.fad gepolij-1t. 
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I: Wat i-1 daaA dan. hei gevoLg van. ? 

9: Ja, dat • • • dat het oru.Le~t ci.eze1.1de hoek wee~t i....vwgkomt. 

I: én i-1 dat het P...ef.an.gujke 12..1tvan. ? 

9: Ja 

I: Du-1: lich.:t-1ual.en die op de -1piegef. vaf.hn, gaan. niet zo maalt in af.f.e 

uch.:tingen, maaA p!U!..c..ie./.:, in die hl..e JZ.ich.:ting en daaltdoolt kJZ.ijg je 

kef.dvoltm..ing I 

9: Ja. 

Alle geinterviewden reageerden spontaan met termen als 'terugkaatsen' of 

'weerkaatsen'. Wel waren er nogal wat verschillen in wat er nu eigenlijk 

word~ teruggekaatst:licht, lichtstralen, strale~ het beeld of het voorwerp. 

Twee meisjes vermeldden de reflectiewet: hoek van inval is hoek van terug

kaatsing. 

Bij het doorvragen: ''Elk voorwerp weerkaatst toet, wat is er nu zo 

speciaal aan die spiegel ?" raakten alle ondervraag~en in verwarring. Ook 

de meisjes, die de reflectiewet aangehaald hadden, zagen geen verband tus

sen de scherpe beeldvorming en deze wet. Niemand maa~te nadrukkelijk onder

scheid tussen diffuse weerkaatsing en 'spiegel'-weerkaatsing. 

Antwoorden, die wel werden gegeven, waren: 'de spiegel is gladder', 

'andere voorwerpen vervormen bij weerkaatsing' ,'de spiegel absorbeert 

niets' ,'het glas van de spiegel breekt de ~ichtstralen' ,'een spiegel 

weerkaatst beelden, gewone voorwerpen alleen maar licht','de spiegel is 

plat' ,'de spiegel weerkaatst het beeld,maar gewone voorwerpen hun eigen 

vorm' en 'het ligt aan het materiaal van de spiegel'. 

VRAAG 3s: "waar ligt het spiegelbeeld van een voorwerp ?" 

I: llf-1 ik nu dat -1piegei.e.nd vLak hi..vz. heJ,. en ik houd daaA een ot an.de!t 

VOO/UUeltp VOOit, dan. zie je het VOO/UU12..1tp nogmaaf.-1. In de na:l..uwz.kund.e 

zeggen we dan.: '12..1t i-1 een ~ van. dat voo/UU/2..1tp oni-1taan.'. Kun jij 

aangeven waaA dat ~ van. hei voO/UU12..1tp zit ? 

9: Voo~t mij i-1 hei hi..vz. zo ( wij-1t op -1piegef. op pLaai-1, waalt de lich.:t-

-1Ual.en in haaA JZ.ich.:ting i....vwgkaruen). 

I: f1aaA voo~t mij hi..vz. I 

9: Ja • • • eh • • • dat hangt 12..1t du-1 van. at onde!t weLke hoek je !Ujkt. 

I: f1aaA zit hei eigenlijk in dil vLak ? I-1 het in w12..1tkelijkheid in hei 

vLak van. deze -1piegef. ? 

9: Het zit 12..1t onde!t. 
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I: Dan kun.n.eJt we hei du-6 eige.n.Li..jk hi.vz. niet aanw<.Jze.n, want hei zil 

diepe/I.. 

9: Ja 
I: (kijkt ond.vz. ia/-el. en concfudeed:) Nee 

9: ..• ( fachi..) 

I: Daa/1. zil hei du-6 niet ! 

9: Nee 

I: I-6 hei eige.n.Li..jk n-i.ei zoi....e.U a.f.-6 wannee/1. je naa/1. een toto kijkt, je zi.ei.. 

daa/1. dan toch ook diepte .in, ot: üj een -6cfU...f.cLvU_j. Ook daa/1. wollfii_ een 

1Le.paafde diepte ge-6uggRAee/l.d: .ü hei üj de -6piegef ook zo J....e.U ? 

{Jz. wollfii_ wel diepte ge-6uggRAee/l.d, maa/1. hei .i-6 m.i-6-6ch.ie.n n-i.ei zo: ligt 

hei 1Leefd - zoa.f.-6 üj hei -6cfU...f.cLvU_j - dan toch m.i-6-6clU..e.n .in een vfaJ.;.? 

Ond.vz. de ia/-el. .i-6 hei .i..mmRA-6 n-i.ei ! 

9: H..e.i 1Leefd zil ail.ijd op dezeftde a~iand ac.hie/1. de -6piegef a.f.-6 hei 

VOO/I.WRAp e/I.V00/1.. 

I: Du-6 ond.vz. de iateJ., maa/1. daa/1. zag .ik n.i...k.-6. 

9: H..e.i .i-6 denldJ.eefd.i g. 

I: Oh, hei .i-6 du-6 ~gl maa/1. 1L.ij een toto .i-6 de diepte toch ook 

maa/l.~g. 

9: E.h ••• wacht even ••• nee, hei .i-6 toch ande/1.-6: hei hangt e/1. hi.vz. van at 

ond.vz. welke hoek. je kijkt, maa/1. üj een toto ligt dat gewoon va-6i. 

De antwoorden op deze vragen waren nogal divers en behept met ogenschijnlijk 

kleine, maar toch belangrijke nuances. De voorstellingen waren niet persis

tent: een kleine sturing kon de idee volledig doen omslaan. 

Een vande leerlingen vermeldt, dat het beeld virtueel is en dus niet 

bestaat; zij weigert op grond daarvan een uitspraak te doen over de plaats 

van het beeld. Doorvragen leidde in eerste instantie tot herhalingen: 'het 

bestaat gewoon niet'. In een later stadium deed zij pogingen de lenzen

formule (!) toe te passen. Op de vraag: 'waar is dan het brandpunt ?' wees 

zij een punt aan ·40 cm boven de (vlakke) spiegel. 

Twee meisjes wijzen het beeld aan op het spiegelvlak. Dat het 

beeld voor een andere waarnemer ( de interviewer) op een andere plaats op 

de spiegel lag, gaf geen aanleiding tot twijfels: 'ja, dat is logisch'. 

Blijkbaar hoeft het beeld volgens hen geen vaste plaats te hebben. 
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Deze twee werd vervolgens gevraagd, of men met een spiegel iets 

dichterbij kan halen. Het werd met een spiegel geprobeerd. Kleine 

lettertjes op een bord op ongeveer drie meter afstand werden zodanig ge

spiegeld, dat de geinterviewde het beeld kon zien. Een van de twee conclu

deerde nu, dat het spiegelbeeld dus toch niet in het vlak van de spiegel 

lag, maar verder weg. De ander bleef echter op haar standpunt staan. Het 

feit, dat ze de lettertjes nog steeds niet kon lezen was er gevolg van, 

dat deze letters door het overbruggen van de afstand tussen bord en spie

gel evenveel 'verkleind' werden als dat men met het korter bij halen met 

behu]p van de spiegel kan winnen. 

De drie overige leerlingen hàdden in eerste instantie een behoorlijk 

juiste visie op het spiegelbeeld: 'het beeld is als het ware achter de 

spiegel', 'het beeld lijkt achter de spiegel' en 'de stralen, die in het 

oog komen ••• en dan in het verlengde ••• die snijden zich achter de spie

gel'. Deze werden geconfronteerd met de vergelijking met een foto, waarin 

immers ook diepte wordt gesuggereerd, terwijl alles in een vlak zit. Twee 

van de drie zwichtten voor deze verwarring en concludeerden, dat het beeld 

dan toch wel in het spiegelvlak zal liggen. 

essentiele verschillen: zie weergegeven interview. 

De derde zag toch nog 

VRAAG 3c "Moet een spiegel rechtstreeks door een lichtbron verlicht 

worden als men er wat in wil zien ?" 

I: Nog .e.tm paCUI. V/Lagen. ove.JZ. de. .ópi.ege.f... Al.-6 ik .e.tm .óp.iegel. nu rUe.t 

/l..ec.h.:f...6Vz.ee/.u., ve.J'I.hcht, kan ik .. e.JZ. dan toch. .iet.6 ..i..n z.i..en.. ? Ot moet ik 

ook .e.l2.n l.amp op de. .óp.iegel. uch.te.n. om .iet.6 te z.i..en.. ? 

9: ... eh ••• 
I: A.l..ó ik h.i..eA. W.ó.óe.n. de. l.amp en. de. .óp.iegel. .e.tm .ócfuvz.m zou op.óte1.l.e.n., 

zou je dan toch. nog .iet.6 ..i..n de. .óp.iegel. kunnen. z.i..en.. ? 

9: Nee., zo kan hR..i.. rUe.t, je moet ook .e.tm lamp op de. -1p.iegel. uch.i..R .. n .• 

Vier van de zes ondervraagden meenden, dat er geen beeld van een 

voorwerp te zien zou zijn, als er geen lamp op de spiegel werd ge

richt. Hiermee wordt de misvatting bevestigd, dat het niet gaat om het 

licht, dat door het voorwerp wordt weerkaatst, maar om licht dat van 

elders via de spiegel in het oog komt. Eén leerling gaf geen antwoord, 

terwijl een laatste een fysisch juiste interpretatie gaf: je kunt het 

voorwerp in de spiegel zien, immers het door het voon1erp weerkaatste 

licht kan wél op de spiegel terecht komen. 
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VRAAG 3o "Kun je iets in de spiegel zien, als het er niet recht voor 

staat of als je er zelf niet recht voor staat ?" 

I: [en voo/lhJ.e/l.p1 dal.. rU...e1 /l..echi. voo11. d.e -t>p.i.eg.ei. -t>taai, kun je. dal.. ook 

.i.n d.e -t> p.i.eg.ei. zien ? 

9: :Ja 

I: Hoe. kan. dal.. ? 

9: Ik kan. lijvoo~ jou nu zien, Uvu.uijl. jij daa~~.achi...vr. zil, maa~~. toch. 

gaan. d.i.e -t>ill.af.en. via d.e -t>p.i.eg.ei. naa~~. mijn oog. Du-t> z.i.e ik .i.n hei v.e~~.

l..engd.e daa11.van. ond.ell. d.e -t>p.i.eg.ei. joUhJ .&...e.el.d. Het hangt .e11. ook van.a/-1 

W<l.a/1. ik dan. PMv2.. 

De gegeven antwoorden op deze vragen waren in principe allemaal juist.Ook 

werd vaak een juist verband gelegd tussen het voorwerp, dat er niet recht 

voor staat en het er zelf niet recht voor staan. 

VRAAG 3 E "Als je je zelf niet helemaal in de spiegel ziet, wat kun 

je daaraan dan doen ?" 

I: [en l.aai-t>i.e v11.aag: al-t> je. nu j.ez.el./- rU...e1 h.ei..emaal. .i.n d.e -t>p.i.eg.el. z.i.et, 

R. v. .i.n .e..en pa-t>kam.e~~., kun je. dal.. dan. opvangen doo11. i.e. zeggen: 1 ik ga 

.e11. k ol1.i.ell. lij -t>taan. ol- v.ell.d.el1. .e11. van. at ? 1 

9: :Ja 

I: p II.OR.e.ell. hei .een.-6. 

9: V .el1.d.ell., dan. ? 

I: J..e z.i.et nu .e..en R.epaal.d g.ed.e.eli.e van. je. z.el.l-; kom nu .een.-6 koll..i.e11. lij ? 

li.e je. dan m.i.nd.ell. ot m.e.e11. van. je. z.ei.l- ? 

9: ( p11.oR.e..vd hei nog -t>t.e.e.d-6 n.i.et uil) Al-t> je. dichi...vr.üj komt, z.i.e je. mind.el1. 

van. j.ez.ei./-. J..e woll.dt w.ei. g11.oi.ell. • • • .e..en g.ed.e.e1.t.e woll.dt g11.oi.ell. • •• 

maa~~. j.e. z.i.et du-t> mind.el1. • • • ik Re.do.ei. • •• 

I: P11.oR.e.ell. hei nu .e..en-t>: je. z.i.et nu .e..en R.epaal.d gedeelte. van. je. z.el.t; 

kom nu .een.-6 dic.h..te.l1. lij en zeg ot je. mind.el1. van je. z.el.t z.i.et. 

9: (we.ig.ell.i hei nog -t>t.e.e.d-6 i.e. p11.o~) Ne.e., maa~~. ik Re.do.ei.: hei g.ed.e.eile., 

dal.. je. du-t> z.i.et wo.ll.dt wel. k1.ein.ell., maa11. • • • .even kijken • • • wat je. 
z.i.et woll.dt g11.o~ ••• 

I: :Ja, oke., maa~~. dan. zeg ik : d.e -t>p.i.eg.ei. woll.dt ook g11.oie.11.. De. a/--t>tand 

waa~~.van.al- je. kijkt woll.dt .evenve..ei. k.f..e.i.n.eA aih d.e a/--t>tand van. h.e.irJ.e..en 

je. -t>pie.ge.il. 

9: • • • (ze p11.0Re..ell.i hei f) • 

I: Z.i.e je. nu mind.el1. ? 

... 
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Het antwoord op deze vraag werd altijd snel gegeven, hetgeen aangeeft, 

dat men in eerste instantie behoorlijk zeker is van de zaak.Opvallend 

was,da~ drie leer~en dachten korter bij te moeten gaan staan en drie 

verder af. De eerste drie beargumenteerden hun bewering met zoiets 

als 'de spiegel wordt groter, er past dus meer in' (we laten hierbij 

nog in het midden, dat geen enkele ondervraagde onderscheid~~e tussen 

het werkelijk groter worden van een voorwerp of beeld en het groter worden 

van de gezichtshoek, die een voorwerp in het totale gezichtsveld inneemt). 

De andere drie waren meer gefixeerd op het groter worden van het beeld, 

zodat er dus minder in de spiegel past. Geen van hen had in de gaten, dat 

deze twee 'effecten' zich in feite opheffen. 

Bij deze vraag was het interessant om te observeren hoe de leer~en 

met 'het experiment' omgingen bij het oplossen van een probleemsituatie. 

Een meisje was nauwelijks tot experiment~ren over te halen. Van de overige 

vijf waren er twee, die hun conclusie naar aanleiding van het experiment 

aanpasten; voor de andere drie was daar geen reden toe. 

Natuurlijk is het niet de bedoeling op grond van een zestal 

interviews generaliserende uitspraken te doen. Wel zijn alle mis

vattingen, die we op deze manier tegenkwamen verwerkt in de lijst 

in de volgende paragraaf. 

II.3 EEN LIJST VAN MISVATTINGEN IN DE OPTIKA 

Uit het vooronderzoek werd een lijst samengesteld van misvattin

gen, die in zes categorieën werden onderverdeeld. 

1. Den.kR..e.el'.de ouvz. licht 2.11. eig2.11./)chapp2.11. van licht. 

Licht is een ruimte-eigenschap; in een vertrek is er licht of niet; 

licht is dus een zuiver statisch verschijnsel. 

- Licht wordt geidentificeerd met de lichtbron, bv. een lamp of de 

zon. 

- Licht wordt geidentificeerd met de uitwerking, bv. een lichtvlek 

op een scherm. 

Licht is iets tussen bron en uitwerking in: het vertrekt vanuit de 

bron, gaat naar de plaats, die verlicht is en 'stopt' daar. 

- Licht komt alleen uit een lichtbron en nooit vanaf andere voorwerpen. 

- Licht is een ruimtevullend medium, een fluidum, zoals lucht. 

Licht heeft geen kleur, want kleur is een zuivere voorwerpseigen

schap. 



-30-

Licht is qua eigenschappen afhankelijk van de bron: kunstmatig 

licht is dus anders dan natuurlijk licht. 

- Licht wordt door lenzen versterkt. 

Licht is een verzamelnaam voor een aantal verschillende ver

schijnselen, zoals elektrisch licht, zonlicht etc. 

Een lichtstraal is in een lichtbundel wat een draadje in een 

touw is. 

Waar schaduw is, is geen licht. 

Sterke lichtstralen kun je op een afstand zien (bv. zonnestralen 

of laserstralen), ook al komen ze niet in je oog. 

2. R.e.c.h.:Ll.ijnighe.id e.n dynamiek van lichi. 

De afstand, waarover licht zich voortplant, is beperkt (aura-idee) 

Licht is er altijd 'meteen' (oneindige voortplantingssnelheid). 

Licht is er of niet (geen dynamiek). 

- Licht gaat 's nachts verder dan overdag. 

- Licht uit een sterke lichtbron komt verder dan uit een zwakke. 

- De dynamiek van licht is vergelijkbaar met de uitspraak: 'de 

weg loopt van ... naar •.• '; o0k de weg beweegt zich eigenlijk niet. 

- Licht gaat niet altijd rechtdoor, want ook een vertrek met slechts 

een klein raampje is helemaal verlicht. 

- Licht kan om een hoek buigen (niet het golfoptische buigingscon

cept, maar bijvoorbeeld in de situatie van een bijschaduw). 

- Het kost licht geen tijd om van een TL-balk tot op het tafelblad 

te komen,maar het duürt soms even, voordat de stroom van de scha-

kelaar tot bij de TL-balk is. 

- Licht plant zich in alle richtingen rechtlijnig voort, maar niet 

in alle richtingen, alleen horizontaal. 

3, ûJ.i.A.óe.l.we.-'l..king van licht mei_ VOO/l..Wi!..IZ.pe.n, 

- Licht komt alleen uit lichtbronnen, nooit vanaf andere voorwerpen. 

- Er is geen verschil tussen speculaire en diffuse reflectie. 

Verstrooiing is iets, dat alleen bij proefjes voorkomt, door rook 

of krijtstof in te blazen, maar niet in de natuur. 

- Alleen spiegels weerkaatsen licht. 

- Licht bevat soms warmte, maar niet alle licht, wel bv. zonlicht 

of licht van een infraphillamp. 

- Door heel fel licht word je bruin, maar niet door alle soorten. 
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4 . IUd zichiconee.pt. 

Licht is slechts een voorwaarde om te zien; als ergens licht 

is, kan men er zien. 

Decoupling-concept: bij een voorwerp hoeft slechts licht te zijn 

om het te kunnen zien; er hoeven geen lichtstralen in het oog 

te komen. 

Kleur is de essentie van het zien. Als iets een andere kleur 

heeft dan zijn omgeving, kan men het zien; licht maak de latente 

kleureigenschappen van voorwerpen werkelijk. 

- Het oog speelt een actieve rol bij het zien door uitzending van 

visuele stralen. Men kan hiermee het perspectief en de afmetingen 

van het gezichtsveld verklaren. 

De visuele stralen breiden zich in een kegel uit met het oog als 

middelpunt. Ze zijn niet oneindig dicht, zodat op grote afstand 

sommige dingen niet meer zichtbaar zijn (het valt dan tussen 

twee stralen in). Recht voor het oog zijn de stralen dichter op 

elkaar, zodat men daar het best kan zien. 

Zien staat los van fysiologische reacties; er gaat niets door je 

oog heen, want dan zou het beschadigd worden. 

5. K&wz.. 

Kleur is de kern van het zien; iets is zichtbaar door kleur-

verschil. 

Wit en zwart zijn kleuren. 

- Licht heeft geen kleur, want kleur is een voorwerpseigenschap. 

- Kleuren zijn verschillende lichtintensiteiten en variëren van 

zwart tot wit. 

Licht geeft de mate aan, waarin men kleuren kan onderscheiden. 

- Een lichtstraal is in een bundel als een draadje in een touw; 

kleurschifting is zoiets als het uiteenrafelen van dat touw; 

een kleurentelevisie is in staat het TV-signaal op deze manier uit

een te rafelen. 

Door een gekleurd glas krijgt licht iets mee; het wordt min 

of meer geverfd of gepigmenteerd. 

6. s p.ie.gden.. 

- Een spiegelbeeld ligt op het oppervlak van de spiegel. 

- Het virtuele beeld achter een spiegel is even fictief als de 

dieptewerking bij een schilderij. 

- Het spiegelbeeld is aanwijsbaar op de spiegel. 

Met een spiegel kun je iets op afstand korter bij halen, zodat je 
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het beter kunt zien. 

Wil men iets in een spiegel zien, dan moet men hem rechtstreeks 

met een lichtbron belichten. 

-De spiegel heeft een beperkt gezichtsveld (!). 

- Door korter bij een spiegel te gaan staan, kan men meer van zich 

zelf zien. 

- Door verder van een spiegel af te gaan staan, kan men meer van zich 

zelf zien. 

In een spiegel kan men alleen iets zien, als men er recht voor 

staat. 

Men kan alleen voorwerpen in een spiegel zien, die recht voor de 

spiegel staan. 

II.4 ONTWIKKELING VAN DE VRAGENLIJST 

De lijst van misvattingen uit de vorige paragraaf was het uit

gangspunt voor de leerlingenvragenlijst. Vooral de misvattingen, 

die gemakkelijk schriftelijk getoetst konden worden en waarvan 

verwacht werd veel onder bovenbouwleerlingen voor te komen, werden 

geselecteerd en in een van de vragen opgenomen. 

In eerste instantie moesten enkele~ gemaakt worden omtrent 

de methode van onderzoek. In een interview kan men in het algemeen 

een beter totaalbeeld krijgen van de denkbeelden van een leerling, 

omdat deze zijn ideeën dan kan beschrijven zonder teveel door de 

omschrijving van de vragen gestuurd te worden. Bovendien kan tijdens 

een interview dieper op een bepaalde kwestie ingegaan worden, wanneer 

eenleerling een misvatting blijkt te hebben. Aan de andere kant is 

het moeilijk de resultaten van een interview systematisch te analy

seren. Het is zeer arbeidsintensief om de opmerkingen van de leer

lingen te categoriseren en aan statistische bewerkingen te onder

werpen. Om deze redenen en omdat bovendien in de literatuur voorna

melijk case-studies waren beschreven, maakten we uiteindelijk de keuze 

voor een schriftelijke ondervraging, die onder een grote groep leer

lingen uitgevoerd kon worden. 

Een volgend methodologisch aspect was de vorm van de vragen. 

Open vragen hebben voorèelen, vergelijkbaar met het interview: de 

leerlingen kunnen in hun eigen bewoordingen hun denkbeeld duidelijk 

maken. Deze eigen bewoordingen zijn echter weer moeilijk te inventa

riseren. Een voordeel van gesloten vragen is bovendien, dat taalpro

blemen niet interfereren met fysische begripsproblemen. Een leerling, 

die zijn denkbeeld slecht kan uitdrukken, wordt al snel verdacht 
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misvattingen te hebben. 

Uiteindelijk werd besloten een vragenlijst te ontwikkelen, 

die bestond uit 42 beweringen, waarvan de leerlingen moesten 

aangeven of ze juist of onjuist waren. De vragenlijst is een 

bijlage bij dit verslag. 

De leerlingen moesten hun mening geven op een antwoordvel 

op een vijf-puntsschaal met de volgende betekenissen: 

1. Je weet zeker, dat het juist is. 

2. Je denkt dat het juist is. 

3. Je weet het niet of je weet niet of het in alle gevallen juist is. 

4. Je denkt, dat het onjuist is. 

5. Je weet zeker, dat het onjuist is. 

De glijdende schaal is dus ontworpen om de zekerheid van de meningen 

van de leerlingen te testen. Het is niet bedoeld om aan te geven in 

welke mate een bewering juist of onjuist is. In principe was elke be

wering goed of font. 

Aan punt 3. in de schaal is een dubbele betekenis toegekend. 

Strikt methodologisch gesproken is er natuurlijk een groot verschil 

tussen 'niet weten' en 'niet weten, of het in alle gevallen juist is'. 

Dit verschil blijkt voor de leerlingen echter te subtiel te zijn. In 

de interviews bleek vaak, dat 'niet precies weten' voortkwam uit 

het 'niet goed kunnen plaatsen van de situatie', zodat de twee bete

kenissen in de praktijk korter bij elkaar liggen dan op het eerste 

gezicht lijkt. 

De 42 beweringen kunnen worden onderverdeeld in vijf onderwerpen, 

analoog aan de categorieën van de misvattingenlijst. Naar het kleur

concept werd niet gevraa3d, enerzijds vanwege de omvang van de vragen

lijst, anderzijds omdat dit moeilijkheden zou opleveren in een zwart/ 

wit vragenlijst. 

Voor elke categorie werden twee 'theoretische' beweringen opge

steld, die samen de tien eerste vragen van de lijst vormden. In de 

32 andere beweringen werden de leerlingen geconfronteerd met probleem

situaties, geillustreerd met foto'sen tekeningen. Met deze verdeling 

in twee soorten beweringen kon worden nagegaan of er een discrepantie 

bestond tussen de theoretische kennis van de leerlingen en hun vaar

digheid, deze kennis in praktische situaties toe te passen. 
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De 42 beweringen waren alsvolgt over de categorieën verdeeld: 

1. Kenme~ van licht. Hiertoe behoorden 1,2,11,12 en 13 en in zekere 

zin 24 tot en met 28. Deze beweringen behandelden de identificatie 

van licht met de lichtbron (1,2 en 13), met het lichteffect (1,12) 

of met iets tussen bron en effect in (1,11 en 25). 

2. ~jnigheid en dynamiek van licht. Hiertoe behoorden 3,5,14,15, 

16,17,19 en 20. In de theoretischeitems werd beweerd, dat licht zich 

altijd rechtlijnig (3) en over onbeperkte afstand (5) voortplant, 

als er geen verhinderende objecten zijn. Item 14 ging over een vertrek 

met een smal raam, dat toch in zijn geheel verlicht was , 15 toonde 

een bliksemflits als niet-rechtlijnige lichtvoortplanting. In 16 en 17 

werd naar het verband tussen rechtlijnigheid van licht en schaduwvor

ming gevraagd. In 19 werd de afstand die licht aflegt vergeleken in 

een verlichte en een donkere omgeving, in bewering 20 werd dezelfde 

vergelijking gemaakt tussen sterke en zwakke lichtbronnen. 

3. Inte~actie met m~ en oppe~viakken. Tot deze categorie behoorden 

4,9,18,33,34,35,36,37,38 en 39. De items 4 en 18 betroffen de zichtbaar

heid van lichtstralen in een helde~e omgeving. Alle andere waren bewe

ringen over diffuse en speculaire reflectie. 

4. Het zichtconcept. Hiertoe behoorden 6,7,22 en 23 en in zekere zin 24 

tot en met 28. Met alle beweringen werd onderzoek gedaan naar het de

coupling-concept, zowel in de theoretische vragen als in de probleem

situaties. 

5. Beeidvo~g. In deze categorie hoorden de vragen: 8,10,21,29,30,31, 

32,37,40,41 en 42. Bijna alle vragen gingen over de beeldvorming door 

een vlakke spiegel: 8,30,31,32 en 37 gingen over de plaats van het 

spiegelbeeld, 10,40 en 41 over hoe een spiegel belicht moest worden 

om er iets in te kunnen zien. Er waren twee beweringen over lenzen: 

de evenwijdige bundel van een vuurtoren en de plaats van het reële 

beeld van een dia kwamen respectievelijk in 21 en 29 aan de orde. Ten

slotte werd in 42 een traditionele kwestie behandeld :'Is het zinvol 
I 

een spiegel verder van je af te houden om meer van jezelf te kunnen zien ?' 1 

De leerlingen moesten op het antwoordvel nog enkele gegevens vermelden: 

-de klas, waarin ze zaten, 

-de leeftijd, 

-het geslacht. 

Per groep leerlingen werd bovendien bijgehouden: 
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-op welke school ze zaten. 

-welke leerboeken ze in de onderbouw en in de bovenbouw voor het 

behandelen van d~ optika hadden gebruikt. 

De theoretische variabelen, waarvoor we in de statistische analyse een 

waarde willen vinden, zijn direkt af te leiden uit de in I.5 gestelde onder

zoeksvragen. 

-De mate, waarin bij leerlingen in de bovenbouw misvattingen voorkomen in 

de geometrische optika. In II.6 (en in VI) wordt hierop ingegaan door naar 

de gemiddelde scores te kijken. In II.7 worden deze reultaten gesplitst per 

categorie. 

-Een vergelijking met de resultaten bij jongere leerlingen in eerder gedaan 

onderzoek is moeilijk te maken, omdat de karakters van de onderzoeken nogal 

verschillen. Toch worden hierover enkele opmerkingen gemaakt in II.10. 

-Op de mate, waarin leerlingen consistent denkgedrag vertonen bij het redene

ren in optische probleemsituaties is ingegaan in II.8. We kunnen hiervoor ge

gevens afleiden uit een correlatie-analyse. Grote correlaties tussen items 

in één categorie kunnen wijzen op consistent denkgedrag, terwijl correlaties 

tussen items van verschillende categorieen een indicatie geven voor het be

staan van een alternatief denkraam. 

-Op de verschillen tussen groepen, ingedeeld naar school, klas, leeftijd 

en geslacht wordt ingegaan in II.9. Om de significantie van gevonden ver

schillen te bepalen is de Student's t-test uitgevoerd op de resultaten van 

de afzonderlijke groepen. 

II.5 DE TESTGROEP 

Uiteindelijk werd de vragenlijst voorgelegd aan 639 leerlingen in 

vijf verschillende scholen. Twee van deze scholen waren gelegen in 

Eindhoven (no 1: 152 leerlingen en no 2: 56 leerlingen), een in Valkens

waard (no 5: 260 leerlingen), een in Heerlen (no 3: 70 leerlingen) en 

een in Gulpen (no 4: 101 leerlingen). 

De leerlingen kwamen uit vier verschillende klassen: 

- derde klas VWO (56 leerlingen; 14 of 15 jaar oud), 

-vierde klas HAVO (191 leerlingen: 15 tot 18 jaar oud), 
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vierde klas vwo (201 leerlingen, 15 tot 17 jaar oud), 

vijfde klas vwo (191 leerlingen, 16 tot 19 jaar oud). 

De groep bestond vit 433 jongens (68%) en 206 meisjes (32%). 

Elke school gebruikte and~re leerboeken, waaronder Systematische 

Natuurkunde, Natuurkunde op Co::-pusculaire Grondslag, DBK, Engelhard 

en PLON. 

De leeftijdsverdeling van de leerlingen is weergegeven in 

figuur 3. De gemiddelde waarde was 

16,1 ± 1 '0. 

Gedetailleerdere informatie 

over de samenstelling van de test-

groep is opgenomen in appendix C 

in Tabel C.I. 

II.6 ALGE~ffiNE RESULTATEN 

250 a ani.. af. 

2CX) 

1~ 

100 

~ 

14 15 16 17 18 19 i..ee_IJ-i_jd 

/-ig 3: f..ee./.lijd-1veJI.d.e.ti..ng 
van de ie-1ig~oep. 

In appendix C, tabel C.II zijn de ruwe onderzoeksresultaten opge

nomen. In C.III zijn de gemiddelde scores per vraag weergegeven voor 

de hele groep en voor subgroepen, onderverdeeld naar school,klas, leef

tijd en geslacht. Onder in deze tabel zijn waarden opgenomen voor 

'deviation' (DEV) en ~ertainty'(CER). 

Deviation is een maat voor het totaal aantal misvattingen en is 

gedefinieerd als: 
42 42 

DEV: = 1: (a . -1 ) + 1: ( 5-a . ) 
i=l 1 j=l J 

met a. en a. de antwoorden op het ie of je item, waarbij i alle 
1 J 

juiste en j alle onjuiste beweringen doorloopt. 

Certainty is een maat voor de zekerheid, waarmee de vragen zijn 

beantwoord. Een leerling is zekerder naarmate hij meer enen en vijven 

scoort. 42 
CER:= 1: lak-31 
. k·l 

met ak het antwoord op het ke item, waarin k alle beweringen doorloopt. 



-37-

In Tabel C.IV zijn de verdelingen in 'goede' en 'foute' antwoorden 

voor de 42 beweringen gegeven. Goed en fout zijn daarbij alsvolgt 

gedefinieerd: 

Goed: het antwoord 1 of 2 bij een juiste bewering of het antwoord 

4 of 5 bij een onjuiste bewering. 

Neutraal: het antwoord 3 voor iedere bewering. 

Fout: het antwoord 4 of 5 voor een juiste bewering of het antwoord 

1 of 2 voor een onjuiste bewering. 

Gemiddeld over het hele onderzoek waren volgens deze verdeling 

64% van de 639x42 antwoorden goed, 26% fout en 10% neutraal. Met 

een Student's T-test werd aangetoond, dat er een significant verschil 

bestond tussen de 'theoretische' beweringen en de probleemsituaties 

(overschrijdingskans kleiner dan 0,001). Zie tabel II. 

TABEL II: Vergelijking van de gemiddelde scores voor theoretische 
beweringen en probleemsituaties. 

% 

Goed 

Neutraal 

Fout 

Totaal 

64 

10 

26 

Theoretische Items 

79 

8 

13 

II.7 AANTAL MISVATTINGEN PER CATEGORIE 

Probleemsituaties 

60 

10 

30 

In deze paragraaf zullen we per categorie doorlopen welke mis

vattingen het meest voorkomen. We verwijzen daarbij weer naar tabel 

C.III in appendix C. Bovendien zijn de resultaten verder toegespitst 

op bepaalde probleemgebieden in de paragrafen VI.2.2 voor het zicht

concept, VI.3.1 voor het beeldvormingsconcept, VI.4.1 voor het ver

schil tussen speculaire en diffuse reflectie en VI.5.1 voor het ver

band tussen rechtlijnigheid van licht en schaduwvorming. 

1. é.igl?..!Wch.appen van lich.i. 

Noch in de theoretische items (1,2), noch in de probleemsituaties 

(11,12 en 13) werd een bevestiging van het feit gevonden, dat leerlin

gen licht identificeren met de bron of het effect. De meesten begrepen, 

dat er ook 'iets' moest zijn tussen bron en lichtschijnsel. In de inter

views werd dit altijd beargumenteerd met: 'als je hier iets tussen houdt, 

wordt dat ook verlicht'. 
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2. i? . .e.cl-d.f_j_jni_gh.ei.d en dynami.ek van licht, 

De theoretische bewering over de rechtlijnigheid van lichtvoort

planting (3) werd correct beantwoord door drie kwart van de leerlingen. 

Ongeveer eenzelfde aantal doorzag de probleemsituatie, waarin een smal 

raam een heel vertrek verlichtte (14). Meer dan een derde van de leer

lingen dacht, dat een bliksemflits een voorbeeld was van nie~rechtlij

nige voortplétndmg, zich niet realiserend, dat het hier om een niet

rechtlijnige lichtbron gaat. 

De koppeling tussen rechtlijnigheid van licht en schaduwvorming 

bleek nogal moeilijk te zijn voor de leerlingen. 64% beweerde, dat 

op een bewolkte dag geen schaduwen kunnen ontstaan, omdat de wolken te 

veel licht absorberen, terwijl in veel lagere lichtintensiteiten ook nog 

schaduwen te zien zouden zijn. Leerlingen blijken moeite te hebben 

diffuus licht te onderscheiden van niet-rechtlijnige voortplanting 

(dit "'Ordt verder uitgewerkt in VI.5.1). 14% van de leerlingen dacht, 

dat het licht zich onder de wolken niet meer rechtlijnig voortpla~. 

De bewering over de beperkte afstand, die licht aflegt in een lege 

ruimte (5) werd door een kwart van de leerlingen fout beantwoord, het

geen de aanwezigheid van het aura-idee aantoont. Liefst 58% van de leer

lingen waren het eens met de bewering, dat het licht van de zon verder 

komt dan dat van een lamp (20). Dit toont aan, dat er niet gedacht wordt 

aan dynamiek van licht in fysische termen, maar in termen van de aanwe

zigheid van een lichtschijnsel. 

3. Ini.RA.aciie. 1n.et 112a.i.vU...e. en oppe11.vf.ak.ke.n. 

Ongeveer 72% van de onderzochte leerlingen wist , dat lichtstralen 

alleen zichtbaar waren als ze door waterdruppeltjes of rookdeeltje werden 

verstrooid (4). De hierbij behorende probleemsituatie (18) werd zelfs 

door een nog groter aantal goed opgelost, maar dit kan zijn veroorzaakt 

door het feit, dat de foto bij dit item sterk de suggestie gaf van een 

mistige corona rond de zon. 

Het andere onderwerp in deze categorie, het verschil tussen specu

laire en diffuse reflectie, leverde grotere problemen op (zie ook VI.4.1). 

Het gemiddelde percentage goede antwoorden op de beweringen 9 en 33 tot 

en met 39 was slechts 35. Dit kan ten dele geweten worden aan de dubbel

zinnigheid van de vragen 9 en 33. We gaan hier niet verder op in, omdat 

dit onderwerp als probleemgebied uitgebreid wordt uitgewerkt in paragraaf 

VI.4. 
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4. &t zicldconcept 

In de theoretische beweringen 6 en 7 kwam h~t zichtconcept aan 

de orde. 82% van de leerlingen hadden theoretisch gezien een goed 

begrip van het zichtconcept: licht vanaf een zichtbaar voorwerp moet 

in de ogen komen, maar er hoeft geen licht vanaf een lichtbron 

direct in de ogen te komen. 

Dit was de reden, waaro~ een probleemsituatie, dje in eerste 

instantie voor de mondelinge test van de vragenlijst werd opgenomen, 

werd geschrapt. De probleemsituatie werd gesteld naar aanleiding van 

figuur 4. Gevraagd werd de lic"1twegen te kiezen, die noodzakelijk 

waren om het boek te kunnen lezen. Alle twintig mondeling geteste 

leerlingen kozen zonder veel aarzeling I en lil. 

f!..ig 4: w~UV~.gave. van. de p/l..oP..leem
-t>iluaiJ...e. in de mond..e.Li.n.ge. ie.-t>i. 

Het is verbazend, dat de leer-

lingen -ondanks dit goede theo

retische begrip van het zicht

concept - toch weer duidelijk 

blijk gaven van het decoupli~g

concept in de items 22 en 26. 

Ondanks dat in de foto's duide-

lijk te zien was, dat een gebouw 

fel verlicht was en dat er een 

auto met ontstoken koplampen aan 

kwam rijden, vond slechts 60% het noodzakelijk, dat er licht van deze 

objecten tot bij de fotograaf kwamen. 

5. BR.R.-f:.dvo/l.Tn..i..ng 

82% van de leerlingen waren op de hoogte van het feit, dat het beeld 

van een dia op het scherm ligt en niet erachter zoals bij een spiegel (29). 

Wat betreft de plaats van een spiegelbeeld was er meer verwarring. Alhoe

wel 85% de theoretische vraag over de plaats van het spiegelbeeld goed 

beantwoordde (8), was het slechts 60%,die ook de bijbehorende probleem

situaties (31 en 32) over de fotograaf, die van zich zelf een foto in 

een spiegel maakt, correct beantwoordde. 

De beweringen 10, 40 en 41 behandelden de vraag of de spiegel of 

het voorwerp verlicht moet worden. Gemiddeld 72% beantwoordde deze vragen 

correct. In een discussie met een van de leerlingen, die deze vragen fout 

had beantwoord, bleek, dat zij zich had laten verwarren door een leef

wereldsituatie: het lampje boven de badkamerspiegel verlicht immers de 

spiegel ! 
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Tenslotte was er de traditionele kwestie over het verder weg 

houden van de spiegel, teneinde meer van je zelf te kunnen zien (42). 

In overeenstemming met Jung (198li) dacht 69%, dat men meer van zich 

zelf kan zien als men de spiegel verder weg houdt. Wanneer nog enige 

tijd na de schriftelijke beantwoording over was (de meeste leerlingen 

hadden 30 tot 40 minuten nodig), werd een discussie over dit item op 

gang gezet. Het bleek, dat niemAnd in deze situatie formele kennis zoals 

de reflectie~et gebruikt om het probleem te benaderen. Altijd wordt 

aan dagelijkse ervaringen gerefereerd. Sommige leerlingen werden tijdens 

de discussie geirriteerd:'ze deden het toch altijd zelf; ze gingen in 

de badkamer iets verder van de spiegel staan'. De formele uitleg op 

basis van stralengangen kon hen niet overtuigen. 

I I. 8 HET GEBRUIK VAN DENKRAi1EN 

Een van de onderzoeksvragen, die we bij het misvattingenonderzoek 

hadden gesteld was: gebruiken leerlingen consistente denkramen bij 

het oplossen van optische probleemsituaties of gebruiken ze willekeu

rige verklaringen ? En ten tweede, als er sprake is van denkramen, 

zijn deze dan te vergelijken met het theoretisch netwerk van de optika 

of worden 'alternatieve' denkramen gebruikt ? 

We kunnen hiervan een indruk krijgen door de correlatiematrix 

van de 42 items te bekijken. Een hoge correlatie tussen twee items 

zou er op kunnen duiden, dat eenzelfde denkbeeld tot de oplossing van 

de twee vragen heeft geleid. Bevinden zich deze twee items in één 

categorie van de vragenlijst, dan is het waarschijnlijk, dat het denk

beeld overeenstemt met de fysischP theorie, immers de onderverdeling 

in de verschillende categorieën is gebeurd vanuit een fysisch-theoretisch 

standpunt. Worden daarentegen hoge correlaties gevonäen tussen items 

van verschillende categorieën, dan kan er sprake zijn van alternatieve 

denkramen. 

De correlaties tussen de verschillende items bleek nogal laag te 

zijn: het gemiddelde van de absolute waarden is 0,08. Alhoewel ons dit 

een eerste hint geeft over een laag consistentieniveau in de redeneertrand 

van leerlingen is het moeilijk scherpe conclusies uit dit getal te trekken. 

Er is geen criterium, dat ons een objectieve kritische wFlarde kAn geven 

waarboven een bepaalde correlatie als belangrijk beschouwd moet worden. 

Het verband tussen twee items kan vanuit theoretisch standpunt gemakke

lijk overschat \vorden. Bovendien is de vraag,rolgorde van belang. Een item 
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uit een andere categorie kan voor eP.n leerling het verband tussen 

twee vragen gemakkelijk vertroebelen. 

De beste manier een kritische waarde te vinden is op een hoog 

niveau te beginnen en te kijken hoeveel items sterk met elkaar corre-

leren. Daarna kunnen paren items met lagere correlatie toegevoegd 

worden. Bij het steeds lager maken van de grenswaarde zullen steeds 

meer itemparen in het zicht komen. Wanneer de aangetroffen 

correlaties zich over de hele matrix verspreiden, is de kritische 

waarde onderschat. De grenswaarde voor dit onderzoek was ongeveer 

0,15. Correlaties lager dan 0,15 waren over de gehele matrix verspreid, 

die erboven gaven enige bundeling te zien. 

Wanneer we de bundels van hoge correlaties in de matrix bekijken, 

komen we tot de volgende conclusies in de verschillende categorieën. 

1. [igen4chappen van licht. Hoge correlaties werden gevonden tussen 

de items 11,12 en 13. Dit is Pchter niet verrassend~ want de vragen 

werden aan de hand van dezelfde probleemsituatie gesteld. Andere 

correlaties waren laag. Het verband tussen 1 en 2 enerzijds en 11, 

12 en 13 anderzijds kwam niet naar voren. 

2. R.echtfijnigh.eid en dyrwmiek van licht. Er werden enkele hoge corre

laties binnen deze categorie gevonden, maar de categorie was niet 

in zijn geheel herkenbaar. 14 en 15 correleeràen hoog, maar niet met 

de erbij behorende 3. 16 en 17, beiden over schaduwvorming corre

leerden met elkaar, maar niet met de andere items van de categorie. 

5,19 en 20 over de dynamiek van licht correleerden met elkaar, maar 

bovendien ook met items over het zichtconcept (zie verder). 

3. Wi~~elwe~ing mei m~ en opp~vfakken. Zoals de vorige splitst 

ook deze categorie zich op in een aantal subgroepen. 4 en 18 corre

leerden sterk net · elkaar; beiden handelen over de zichtbaarheid van 

lichtstralen in een heldere omgeving. 9, 33 en 35 correleerden een 

groep, maar deze beweringen waren nogal dubbelzinnig van aard, zo

dat we hier verder niet op in zullen gaan. De vragen 36 tot en met 39 

handelden over het verschil tussen speculaire en diffuse reflectie. 

4. 

Ze correleerden als groep, maar niet met de vragen 9,33 en 35. 

&i zichiconc.epi. De items 6 en 7 correleerden met elkaar, maar 

niet met de groep 22 tot en met 28. In deze laatste groep werden zeer 

sterke correlaties gevonden (tot boven de 0,80), maar ook dit is weer 

te verklaren uit het feit dat 24 tot en met 28 over één probleemsi

tuatie handelen. We kunnen concluderen, dat het decoupling-concept 
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latent aanwezig is en vooral tot uiting komt bij probleemsituaties. 

5. Beeidvo~g. In deze categorie werden nauwelijks correlaties gevon

den. Alhoewel leerlingen in vraag 8 tonen de plaats van het spiegel

beeld te kennen, blijken ze nauwelijks in staat te zijn hiermee in 

de praktijk probleemsituaties aan te kunnen (30,31 en 32). Ook het 

verband met de andere items over beeldvorming, zoals 21 en 29 waren 

niet uit de resultaten herkenbaar. 

In het bovenstaande is alleen gekeken naar correlaties binnen 

categorieën. We zullen nu kijken naar correlaties tussen items uit ver

schillende categorieën om zo op het spoor te komen van alternatieve 

denkramen van de leerlingen. 

Een eerste bundel intercategoriale correlaties waren te vinden 

tussen de groepen 5,19 en 20 enerzijds en 4 en 18 anderzijds. Hiermee 

wordt de dynamiek van licht door de leerlingen gekoppeld aan de zicht

baarheid van lichtstralen in een heldere of mistige omgeving. We hadden 

al gezien, dat de leerlingen in termen van lichtintensiteiten denken, 

wanneer hen wordt gevraagd naar de afstand, die licht aflegt. Wanneer 

we bovendien bedenken, dat ze de afname van lichtintensiteit vooral 

verklaren vanuit het verschijnsel absorptie en s]echts zelden vanuit 

de omgekeerd kwadratische afname van sferische golven, wordt ons de 

koppeling duidelijk: in een mistige omgeving wordt meer licht geabsor

beerd en komt het dus niet zo ver. Wanneer we accepteren, dat de leer

lingen niet uitgaan van de fysische dynamiek van licht, kan men de hier 

gelegde koppeling legaal noemen. 

Een tweede alternatief denkraam werd gevonden door correlaties in 

de groep 5,7,11,12,13,20 en 22 tot en met 28. Hier vindt een koppeling 

plaats tussen het zichtconcept en de aanwezigheid van licht op een be

paalde plaats. De misvatting, die hieraan ten grondslag ligt , is een 

combinatie van het decoupling-concept en een statisch lichtbeeld. Aanwe

zigheid van licht bij een voorwerp (=statisch) is voldoende ~m dat voor

werp zichtbaar te maken, niet de gang van licht naar het oog (=decoupling). 

Licht is er in slechts een deel van de ruimte en in dat deel zijn alle 

voorwerpen zichtbaar. Men kan zich deze visie vanuit leefwereldsituaties 

goed voor de geest halen. 
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II.9 VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN 

In deze paragraaf zullen we nagaan of het onderzoek signifi

cante verschillen vertoont voor groepen, onderverdeeld naar klas, 

school, leeftijd en geslacht. We zullen ons daarbij beperken tot 

de gemiddelde scores per groep voor wat betreft 'deviation' en 

'certainty' (voor definities zie II.6). Het is niet zinvol om de 

resultaten per categorie onder te verdelen, omdat slechts kleine 

verschillen optraden en omdat de kwalitatieve conclusies voor elke 

groep gelijk waren. 

In tabel C.III in appendix C kunnen we zien, dat er verschillen 

waren in de deviation voor verschillende scholen. In tabel III zijn 

de T-waarden gegeven ter indicatie van de significantie van deze 

verschillen. Onder de tabel kan men de overschrijdingskans p aflezen. 

TABEL III. T-waarden voor de verschillen in de deviation-score 

tussen scholen. 

school DEVIATION aantal I T- wsarde 

no. 2 3 4 5 

1 55.1 ± 16 152 1.6 3.0 1.2 1.0 

2 58.9 ± 15 56 - 1.0 0.6 1.1 

3 61.7 ± 14 70 - - 1.9 2.7 

4 57.5 ± 14 101 - - - 0.5 

5 56.6 ± 14 260 - - - -

t 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

p 0.5 0.2 0.07 0.02 0.006 0.002 

De verschillen tussen scholen blijken niet sterk signifigant te zijn. 

Tussen de waarden voor de certainty waren er helemaal geen verschillen. 

Het is bovendien moeilijk de verschillen terug te leiden op een enkele 

factor. Hierin kunnen zowel schoolkarakteristieken als leraarkarakteris

tieken een rol spelen. Bovendien gebruikte iedere school andere leer

boeken. 

Bij het ver~lijken van de verschillende klassen (4 HAVO en 3,4 en 

5 VWO) bleken er geen verschillen in de certainty-score te zijn, maar 

wel significante verschillen in de deviation. 

Tabel IV geeft de T-waarden voor deze verschillen. 
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TABEL IV: T-waarden voor de verschillen in deviation-scor e voor 

verschillende klassen 

Klas DEVIATION Aantéll 2 3 4 

3VWO 61.7 ± 15 56 0.0 2.0 4.7 

4HAVO 61.8 ± 13 191 - 3.4 7.7 

4VWO 57.2 ± 14 201 - - 7.1 

5V\v0 51.2 ± 14 191 - - -

t 2.0 3.0 4.0 

p 0.02 0.002 0.0001 

Het aantal misvattingen in de 3VWO-groep is vrijwel gelijk aan dat van 

de 4HAVO-groep. De 4VWO-groep scoorde beter, de 5VWO-groep nog beter. 

Vanwege het significante verschil werd de correlatieanalyse ook 

uitgevoerd voor de 5VHO-groep apart. De gemiddelde absolute waarde van 

de correlatiecoëfficiënten steeg naar 0,11 (0,07 bij de rest), waaruit 

men een voorzichtige conclusie zou kunnen trekken, dat de 5VWO-leer

lingen over consistentere denkramen beschikken dan de andere leerlingen. 

Toch kon men ook bij deze groep de opsplitsing in subgroepen weer 

herkennen en kwamen oox de alternatieve denkramen weer naar voren. 

Wanneer we de resultaten tussen jongens en meisjes vergelijken, 

vinden we significante verschillen, zowel wat betreft de deviation als 

de certainty. 

TABEL V: Verschillen in deviation en certainty voor jongens en me is jes 

Jo:1unens ( 433) tvèisjas ( 206) t p 

Deviation 55.5 ±'15 60.7 ± 13 4.4 < 0.0001 

Certainty 61.7 ± 12 56.1 ± 12 5.5 < 0.0001 

We moeten deze resultaten met voorzichtigheid interpreteren, omdat de 

deviation en de certainty, zoals ze gedefinieerd zijh in II.6 niet 

volledig onafhankelijk van elka3r zijn. Door de ruwe data te hercoderen 

naar een driepuntsschaal (1 e~ 2 wordt 1, 3 wordt 2, 4 en 5 wordt 3) 

kon wel een onafhankelijke àeviation-score ontwikkeld worden. De ver

schillen tussen jongens en meisjes werden kleiner, maar waren nog 

steeds significant (t = 3,9). 
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Wanneer we de deviation en de certainty vergelijken voor ver

schillende leeftijden, vinden we geen significante verschillen. Dit 

gegeven benadrukt het feit, dat de verschillen, die we hebben gevonden 

tussen klassen van verschillende niveaus voortkomen uit een onderwijs

effect en niet uit het algemeen hoger abstractieniveau van de oudere 

leerlingen. 

II.lO CONCLUSIES VAN HET MISVATTINGENONDERZOEK 

In deze paragraaf zullen we de meest in het oog springende re

sultaten van het onderzoek samenvatten. 

Misvattingen in de geowetrische optika onder bovenbouwleer

lingen van HAVO en ~vO werden aangetroffen in de volgende categorieën. 

- Zichtconcept, met name het decoupling-concept. Ongeveer een derde 

van de leerlingen acht het niet noodzakelijk, dat licht vanaf een 

voor hen zichtbaar voorwerp hun ogen binnengaat. 

- Beeldvorming. De meeste leerlingen weten, dat bij een vlakke spiegel 

het spiegelbeeld evenveer achter de spiegel ligt dan het voorwerp er 

voor staat, maar in probleemsituaties kunnen ze hier niet goed mee 

uit de voeten. 

- Wisselwerking met oppervlakken. Alhoewel de meeste leerlingen weten 

hoe het verschil tussen speculaire en diffuse reflectie ontstaat, 

doorzien ze de consequenties veel minder. 

- Schaduwvorming. Diffuus licht is voor de leerlingen moeilijk te on

derscheiden van niet-rechtlijnige lichtvoortplanting. 

In het algemeen zijn de theoretische items beter beantwoord dan 

de probleemsituaties(bv. bij het zichtconcept en bij de vlakke spiegel). 

Het is mogelijk dat dit veroorzaakt wordt door het feit, dat de theore

tische vragen meestal te herkennen zijn als letterlijke zinsnedes uit 

leerboeken. De probleemsituaties zijn weliswaar dagelijkse gebeurte

nissen, maar zijn voor de meeste leerlingen toch nieuw. 

De belangrijkste resultaten van de correlatie-analyse waren: 

- in het algemeen zijn de correlaties laag, 

de categorieën in de vragenlijst delen zich op in subgroepjes, 

- paren items, die in de vragenlijst korter bij elkaar stonden corre

leerden sterker dan items, die verder uit elkaar lagen; m.a.w. de 

correlatiematrix vertoonde een subdiagonaal effect, 

er werden intercategoriale correlaties gevonden, die vaak moei-
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lijk te interpreteren waren met uitzondering van twee koppelingen. 

Met enige voorzichtigheid zou men hieruit kunnen concluderen, dat de 

denkramen, die leerlingen gebruiken voor het oplossen van optische pro

blemen niet zo consistent zijn dan vóór het opstellen van de vragenlijst 

was verwacht. Hiermee wordt niet beweerd, dat de leerlingen volledig 

willekeurige verklaringen voor de verschillende vragen aandragen, maar 

dat hun 'minitheorietjes' niet erg persistent zijn en altijd slechts op 

enkele items achter elkaar worden toegepast. 

Het aantal misvattingen (deviation) bleek slechts in geringe mate 

af te hangen van de school. Wel werden significante verschillen gevonden 

tussen de verschillende niveaus 3\T\.JO, 4HAVO, 4\T\·JO en SV\.JO. Omdat er 

geen verschillen gevonden werden tussen de leeftijdsgroepen kan gecon

cludeerd worden, dat onderwijseffecten een aantal misvattingen ont

krachten. Tenslotte werden wel significante verschillen gevonden 

tussen jongens en meisjes. De jongens scoorden zekerder en gaven blijk 

van minder misvattingen. 

Tot slot komen we terug op de in I.S gestelde onderzoeksvragen. 

Over de eerste vraag kunnen we nu kort zijn. Naast enkele specifieke 

misvattingen hebben de bovenbouwleerlingen problemen met de volgende be

grippen: het zichtconcept, het beeldvormingsconcept, speculaire en diffuse 

reflectie en het verband tussen rechtlijnige voortplanting en schaduwvorming. 

Ook de derde vraag werd reeds beantwoord. Ondanks dat het moeilijk is 

een objectief criterium te vinden, vertoonden de leerlingen een minder con

sistent denkgedrag dan bij het opstellen van de vragenlijstwerdverwacht. 

Wat betreft de tweede vraag, de vergelijking met jongere leerlingen, 

kunnen we het volgende opmerken. Enkele misvattingen, die in eeroer verricht 

onderzoek bij jongere leerlingen werden aangetoond, troffen we minder aan 

bij de bovenbouwleerlingen. Als voorbeeld noemen we hier de identificatie van 

licht met de lichtbron of het lichteffect en het idee van visuele stralen. 

Bovendien - en hiermee sluiten we aan bij de vierde onderzoeksvraag -

bleek uit de verschillen tussen klassen, dat het onderwijs misvattingen ont

kracht. Dat het hier niet gaat om een algemeen hoger abstractieniveau van 

oudere leerlingen blijkt uit het feit, dat de verschillen tussen klassen 

(bv. 4VW0/5VWO) veel groter zijn dan tussen leeftijdsgroepen (bv. 16/18 

jaar). 
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III. DE ExAMENLIJSTEN IN DE ÜPTIKA 

III.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de bestudering van de 

optika-eindexamenlijsten voor HAVO- en VWO-scholen, zoals die: 

-door de CMLN werden voorgesteld in hun 'Rapport 1974' , 

- in het officiële eindexamenprogramma door de CEVO zijn vastgelegd, 

- door de WEN-commissie in haar concept zijn voorgesteld. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende publikaties: 

- 'Natuurkunde Rapport 1974' door de CMLN (1974) ISBN 90 12 00769 0. 

- 'Programma's Eindexamens voor MAVO- HAVO en VWO-scholen', 8edr; 

publikatie 92 in de serie 'Wetten en Bestuursmaatregelen Onderwijs en 

Wetenschappen' (dec '82). 

- 'WEN-examenprogramma Natuurkunde VWO en HAVO', concept (okt '86). 

In III.2 wordt kort ingegaan op veranderingen van algemene aard 

tussen de programma's, met name tussen het CMLN- en het WEN-advies 

(er bleek weinig verschil te zijn tussen het CMLN-advies en het offi

ciële eindexamenprogramma van de CEVO). 

In III.3 wordt in tabelvorm een zo gedetailleerd mogelijke verge

lijking gemaakt tussen de programmainhouden. In III.4 worden conclusies 

getrokken en commentaar gegeven, waarbij gelet wordt op de resultaten 

van het misvattingenonderzoek. 
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III.2 VERANDERINGEN VAN ALGEMENE AARD 
Een vergelijking van eindexamenprogramma's zou onvolledig zijn 

wanneer we alleen zouden kijken naar inhoudelijke aspecten van de 

leerstofomschrijving. Naast de leerinhouden beschrijven de pro

gramma's ook een aantal algemene vaardigheden, die voornamelijk 

betrekking hebben op het doorzien en uitvoeren van de methodiek 

van de fysische ~nderzoeks-)discipline, zoals het selecteren, ordenen 

en grafisch verwerken van gegevens, het opstellen en verifiëren 

van hypothesen, het voorspellen naar aanleiding van een theorie, 

het wiskundig abstraheren etc. 

Om niet te vervallen in een eindeloze opsomming van allerlei in 

de examenprogramma's genoemde detailvaardigheden zou men samenvattend 

kunnen stellen, dat in het officiële eindexamenprogramma de adviezen 

van de CMLN vrijwel letterlijk zijn overgenomen, maar dat in het WEN

concept een behoorlijk aantal algemene vaardigheden zijn toegevoegd. 

Bovendien is een trend merkbaar. Naast vaardigheden van 

vakmethodologische aard wordt meer nadruk gelegd op het praktisch ge

deelte en op wederzijdse invloed van natuurkunde, technologie en samen

leving. Dit is goed merkbaar in de nieuwe schoolboeken. De leraren, 

die deze trend volgen, worden door het WEN-eindexamenprogramma gesti

muleerd. Er blijken echter ook veel leraren te zijn, die op de oude 

voet doorgaan. 
Het meest concreet komt de leefwereldgerichte benadering van de 

WEN naar voren in de leerstoflijst zelf, waarin naast theorie ook 

binnen- en buitenschoolse contexten genoemd worden, die bij het 

betreffende theorie-onderwerp behoren. Deze contexten geven de 

leraren een handvat hoe zij de theorie in de leefwereldsituatie 

kunnen en moeten plaatsen. Omdat juist deze contexten de ac

tualiteitswaarde van het vak moeten garanderen, is het wenselijk, 

dat er een procedure op gang wordt gezet, volgens welke ze met 

een zekere regelmaat aangepast worden aan technologische innova

ties en ontwikkelingen vanuit de samenleving. 

In III.4 zal er op ingegaan worden of de WEN erin geslaagd 

is voor wat betreft het optika-programma zodanige contexten aan te 

bieden, dat de beoogde doelen gerealiseerd worden. 
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III.3 INHOUDELIJKE VERGELIJKING VAN DE OPTIKA-PROGRAMMA'S 

De drie bestudeerde programma's (de letterlijke teksten zijn 

opgenomen in appendix D) bevatten ieder onderdelen, die in geen van 

de andere programma's voorkomen. Bovendien werkt elke lijst met een 

eigen wijze van categorisering. Daarom is ervoor gekozen de vereni

gingsverzameling van elke in de drie programma's voorkomende onderdelen 

opnieuw in te delen. In eerste instantie worden de geometrische optika 

en de golfoptika onderscheiden (resp al t/m n2 en Al t/m KS), een in

deling, die van oudsher ook de verdeling in onder- en bovenbouw vormde. 

Men kan enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij de gemaakte 

indeling. Zo kan men zich afvragen of de traditionele scheiding in onder

en bovenbouw altijd terecht is. Bovendien zijn er onderwerpen, die niet 

specifiek tot een van de twee gebieden behoren, zoals lichtsnelheid (bl) 

en fotometrie (Gl en G2). We wijzen er hier echter op, dat de gegeven 

categorisering slechts een zinvolle vergelijking tussen de examenpro

gramma's tot doel had en niet beoogde een vakinhoudelijke of didaktische 

indeling te bewerkstelligen. 

In de tabel is in de CMLN-kolommen aangegeven, waar in de 

examenlijst in het CMLN-rapport het betreffende onderdeel is op

genomen (10.1 t/m 10.16 en 11.1 t/m 11.16 voor het HAVO; Ll t/m 

17 voor de kernleerstof van het VWO en BI t/m B9 en Cl t/m C7 resp. 

voor de keuze-onderwerpen 'Geometrische Opticn' en 'Golfoptica en 

kleur'). Verder is aangegeven welke onderdelen de commissie aan

beveelt als examenstof (E) en welke als eventuele uitbreidingsstof 

(U). Ook gaf de commissie advies inzake het behandelen van de 

onderdelen in onder- of bovenbouw (O:onderbouw, B:bovenbouw, 

0/B:starten in onderbouw, nader uitwerken of verfijnen in de 

bovenbouw). 

In een apart hoofdstuk van het CMLN-rapport deed de onderbouwcom

missie aanbevelingen voor het programma van de onderbouw. Men kan dit 

grotendeels aflezen in deCMLN-kolom door middel van de O's en de B's. 

Toch zijn er nog enkele verschillen tussen het advies van de onderbouw

commissie en hetgeen uiteindelijk door de commissie in zijn geheel voor 

de onderbouw wordt aangeraden. Verschillen zijn er voornamelijk te 

vinden in wiskundige abstraheringen. Zo werden door de onderbouwcommis

sie de terugkaatsingswet (d3), de brekingswet (g2), de brekingsindex 

(g3) en totale terugkaatsing (i1) niet aangeraden. Anderzijds namen 
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zij wel enkele toepassingen op, die niet in het uiteindelijke 

programma voor de onderbouw werden aanbevolen, zoals het foto

toestel (11), de diaprojektor (12) en de toneelkijker. 

In de kolom van de officiële eindexamenlijst is met een nummer 

de plaats in het programma aangegeven (zie de nummering in appen

dix D ). Bij het HAVO betreft het alleen de zogenaamde kernleer

stof (KI t/m KIS), bij het VWO treffen we weer een indeling aan 

in kernleerstof (KI t/m KlS) en twee keuze-onderwerpen: 'Zien en 

Waarnemen' (ZI t/m ZS) en 'Licht als Golfverschijnsel' (Ll t/m L7). 

In de kolom van het WEN-concept is de nummering aangehouden van 

het WEN-rapport zelf. Er is aangegeven of een onderdeel bij de 

theorie behoort (TOS t/m TI9 bij het HAVO en TOl t/m T09 bij het 

VWO), in de contexten (COS t/m Cl9 bij het HAVO en COl t/m C09 

bij het VWO) of in de formules (F3 t/m F6 bij het HAVO en Fl t/m 

F4 bij het VWO). Bij het VWO is verder nog een keuze-onderwerp in 

de lijst verwerkt: Biofysica, het oog (BOl t/m BOS en de daarbij 

behorende contexten BCOl t/m BC05). 

Vooral bij de vergelijking van het WEN-concept met de andere 

programma's ontstond een moeilijkheid: op sommige punten zijn de 

programma's zo globaal ten opzichte van de gedetailleerdheid van de 

tabel, dat het voor sommige onderdelen onduidelijk was of ze nu wel 

of niet tot de stof behoorden. In de tabel wordt dit aangegeven met 

een (!)uitroepteken of een (?)vraagteken. Een uitroepteken bete

kent, dat het betreffende onderdeel niet expliciet genoemd staat, 

maar wel impliciet bedoeld zal zijn op grond van de aanwezigheid van 

andere onderdelen in de lijst; bij een vraagteken bestaat er echte 

onduidelijkheid. Een dwarsstreepje (-) betekent, dat dit onderdeel 

zeker niet in de lijst is opgenomen. 
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Çeomc -L11..l!>clw 0 pi...lcaiiJ HAVO vwo 
no. onderwerp CMLN ExPr HEN 01LN ExPr \VEN 

a .1 Rechtlijnige Uitbr. 10.1 E 0 KI TOB Ll E 0 KI TOl 

2 Schaduwvorming 10.1 E 0 ? ? Ll E 0 ? ? 

b .1 Lichtsnelheid 11.1 u B - TOB Ll K 0 27 TOl 

2 Bepaling vd lichts. 11.1 u B - - - 27 -
c. Evw/Div/Conv bund. 10.2 E 0 K2 TIO Ll E 0 K2 T02 

d.l Diffuse terugkaats. 10.3 E 0 K4 Til Ll E 0 K4 T03 

2 Spiegelende terugk. 10.3 E 0 K4 Til Ll E 0 K4 T03 

3 Wetten van terugk. 10.3 E 0 K5 F4 Ll E 0 K5 Fl 

e .1 Absorptie 10.3 E 0 K4 Til Ll E 0 K4 T03 

2 Selectieve absorp. - - Til - - ? 

f.l Vlakke spiegel (vi-0) 10.4 E 0/B K6 Cil Ll E 0 K6 C03'T04 

2 Vlakke spiegel (~·0) 10.4 E 0/B - - Ll E 0 - -
3 Holle spiegel (kwal) 10.5 u B - - - - C03 

4 Bolle spiegel (kwal) 10.5 u B - - - - C03 

g .1 Breking (kwal) 10.6 E 0 K7 Tl2 L2 E 0/B K7 T06 . 
2 Brekingswet 10.6 E 0 K7 F3 L2 E 0/B K7 F2 

3 BrekingsindEX n 
f 

10.6 E 0 K7 F3 L2 E 0/B K7 F2 

4 Straalconstr Brek. 10.6 E 0 K7 - L2 E 0/B K7 -
5 n= v/v 2 10.6 E 0 ? F3 L2 E 0/B ? ? 

h .1 Prisma (kwal) 10.7 E 0 KB - L2 E 0/B KB -
2 Deviatie in Prisma 10.B E 0 KB - L2 E 0/B KB -
3 Dispersie in Prisma 10.B E 0 K9 - L2 E 0/B K9 -
4 Prismakijker - - Cl2 B5 K B - C06 

5 Spectrum (ahv pris.) 10.B E 0 K9 Tl9 L2 E 0/B K9 ? 

i.1 Totale terugkaats. 10.9 u B - Tl2 L2 E 0/B K4 T06 

2 Grenshoek - - - L2 E 0/B K4 -
j .1 Pos dunne lens (kwal) 10.10 E 0 K10 Tl3 L3 E 0 KlO T07 

2 Neg dunne lem:(kwal) 10.10 E 0 KlO - L3 E 0 K10 T07 

3 Lensformule 10.10 E 0 KlO TIJ L3 E 0 KlO T07':' 

4 Beeldconstruct.(V)O) 10.10 E 0 KlC Tl3' L3 E 0 K10 T07* 

5 Reeel/virtu beeld ! K3 - ! K3 T07 

6 Lin vergr N=b/v 10.11 E 0 Kll F6 L3 E 0 Kl1 F4 

7 Hoofdvlakken - - - B7 K B - -
B Lensfouten - - - BB K B - -

• r 

*alleen voor posit.lens 
.. 

'alleen voor positieve lens en re~el beeld. 
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~comc:/.Jz_i1dlc Oeiil<~ll HAVO vwo 
na. onderwerp 01LN ExPr WEN CNLN ~xPr WEN 

k .1 Oog,fys.werking 10.12 E 0 - Tl4 L3 E 0 Zl TOS/BOl 

2 Accomodatieverrnogen 10.12 E 0 - TlS L3 E 0 Zl B02 

3 Nabijheidspunt - - TlS - - B02 

4 Functie van bril. 10.12 E 0 - CIS L3 E 0 Zl BC02 

s Dioptrie 10.13 u B - - B2 K B Zl -. 
6 Diafragmawerk.Pupil - - Tl7 B6 K B - BOS 

7 Ooganatomie - - Cl4 - - -
l.I Fototoestel 10.14 u B - Cl3 Bl K B Z2 C07 

2 Diaprojector 10.14 u B - Cl3 Bl K B Z3 C07 

3 Condensor - - - B6 K B Z3 -
4 Overheadprojector 10.14 u B - - - Z3 -
5 Loep 10.16 U 0/B - - B3 K B Z4 BC03 

6 (rijwiel-)Reflector - - Cl2 - - C06 

7 Nieraseaap 10.16 U 0/B - - B3 K B zs -
8 Astronom. Kijker 10.16 U 0/B - - B4 K B Z6 -
9 Spiegeltelescoop 10.16 U 0/B - - BS K B - -

10 Vergratingstoestel - - Cl3 - - C07 

11 Huygensoculair - - - B9 K B - -

12 Stereoscoop - - Cl6 - - BC04 

rn. 1 Hoekvergroting 10.1S u B - - B4 K B Z4 B03 

2 Scherptediepte - - Tl7 - Z2 BOS 

3 Scheidend Vermogen lO.lS u B - - C4 K B - B03 

n .I Afstand/diepte zien - - Tl6 - - B04 

2 Tunnelsyndroom - - Cl7 - - BCOS 

ÇiolloeWwJI\ 

A.l Golfkarakter v licht 11.2 E 0/B ! ! UVSE 0/I ! ! 

2 Transversaal golfk. - - - L7 E B - -
3 Golflengte ll.S E B KIS ? L6 E 0/E KIS ? 

4 Bepaling vd golfl. ll.S E B KIS - L6 E 0/E KIS -
5 Golffront(horn.rui~) - - - L4 E 0/E L7 TOB 
6 Golffront(bij lens) - - - C4 K B L7 -
7 C,oifnorrnaal - - - L4 E 0/B ? ? 

8 Bep.waarn.verrnogen - - - LS E B L6 -
B. Coherentie 11.2 E 0/B Kl3 ? L6 E 0/B Kl3 ? 
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!i,ofLoeLilwfff HAVO vwo 
no. onderwerp CHLN ExPr WEN C~1LN ExPr HEN 

c .I Beginsel v Huygens I1.3 E 0/B KI2 ? L4 E 0/B KI2 TOB 
2 lnterferentie(kwal) I1.2 E 0/B KI3 T09 L6 E 0/B K13 TOB 
3 Optische weglengte - - - C4 K B - -
4 Interf (kwant) - - - L6 E 0/B - ? 

s Interf in dunne la;:g - - - Cl K B L3 ? 

6 ~1ichelson Interf - - - - L2 -
D.l Buiging (kwal) 11.4 E 0/B K14 T09 L6 E 0/B K14 TOB 

2 Buiging (kwant) - - - - LS ? 

3 Buiging rooster - - - C2 K B - ? 

4 Buiging:Ronde open. - - - C3 K B L6 -
s Tralie Il.S E B KIS ? L6 E 0/B KlS ? 

6 Bep.Golfl m Tralie 11. s E B KlS - L6 E 0/B KIS -
E. l Frequentie en Kleur 11.6 E 0/B Kl6 TlB L6 E 0/B Kl6 ! 

2 Infrarood 11.6 E 0/B Kl7 Tl9 ! Kl7 T09 

3 Ultraviolet 11.6 E 0/B Kl7 Tl9 ! K17 T09 
4 E~l-spectrum 11.6 E 0/B KIB Tl9 ! KlB T09 

F. Polarisatie 11.7 u B - - L7 E B - -
G.l Fotometrie(kwal) ll.B u B - (fl7) - Z2 ? 

2 Fotometrie(kwan~ - - - - - -
H. Doppler-effect 11.10 u B - - - - -
I. Principe v Fermat - - - - L7 -
J .1 Kleurwnarneming - - TlB C6 K B ZB B06 

2 Kleurendriehoek - - TlB C6 K B ZB B06 

3 Kleur v Voorwerpen - - - C7 K B ZB -
4 Kleurindruk - - Tl8 CS K B - B06 

s \vet v Grassman - - - es K B - -
6 Kleurenblindheid - - Cl8 - - BC06 

K .1 Verlichtende werking 11.9 E 0/B - - - - -
2 Verwarmende " 11.9 EO/B - - - - -
3 Chemische " 11.9 EO/B - - - - -
4 Foto-elektrische " 11.9 EO/B - - - - -
s Fluorescerende " 11.9 E 0/B -- - - -



-54-

III .4 GOHrmtHAAR EN DISCUSSIE 

Vergelijken we de leerstoflijst, zoals die samengsteld is door 

het C~ILN met het officiële eindexamenprogramma, dan kunnen we consta

teren,dat de examencommissie het CNLN-advies vrijwel exact heeft 

overgenomen. 

Bij het HAVO zijn weggelaten: het virtuele voorwerp bij de 

vlakke spiegel (f2), de werking van het oog (k1,2 en 4) en de fysi

sche werkingen van licht (Kl t/m 5). Niet meer expliciet genoemd, 

maar waarschijnlijk wel bedoeld zijn: schaduwvorming (a2), n=v 1/v 2 
(g5) en het golfkarakter van licht (Al). 

Ook het VWO-programma is op enkele uitzonderingen na in zijn 

geheel van het CNLN-advies overgenomen. Ook hier werd het virtuele 

voorwerp bij de vlakke spiegel geschrapt en werden de schaduwvorming 

en de brekingsindex als lichtsnelheidsverhouding niet meer expliciet 

genoemd. Het grootste gedeelte van de door de CNLN genoemde toepas

singsgebieden in de geometrische optika kwam terecht in de keuze

groep 'Zien en Waarnemen'. Geschrapt werden daarbij: de diafragma

werking van de pupil (k6), hoofdvlakken (j7), lensfouten (j8), de 

spiegeltelescoop (19), het huygensoculair (111) en het begrip 

scheidend vermogen (m3), terwijl werden toegevoegd de overheadpro

jector (14) en het begrip scherptediepte (m2). 

Bij het VWO zijn in de golfoptika geschrapt: interferentie 

(kwantitatief:C4) en polarisatie (F), terwijl ook het transversaal 

karakter van licht(A2) niet meer expliciet genoemd wordt. Een gedeelte 

van de examenstof en de door de CNLN genoemde toepassingsgebieden 

zijn terecht gekomen in de keuzegroep 'Licht als Golfverschijnsel'. 

Daarbij werden geschrapt: het begrip optische weglengte (C3), de 

buiging aan een rooster (D3) en de wet van Grassman (J5); toegevoegd 

werden de Nichelson interferometer(C6), de buiging bij een spleet 

(kwantitatief: D2) en het principe van Fermat (I). 

Tussen het bestaande eindexamenprogramma en het WEN-concept 

zijn meer verschillen te constateren: behalve de veranderingen van 

algemene aard en benadering - zoals genoemd in 2. - zijn er ook in

houdelijke veranderingen. Alhoewel de discussie over de diepgang en 

vorm, waarin leerlingen de binnen- en buitenschoolse contexten moeten 

kennen of kunnen, nog steeds gaande is, zijn in deze beschouwing de 

contexten meegenomen in de vergelijking met de andere eindexamen-
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programma's, temeer omdat de door de WEN genoemde contexten voor wat 

betreft de optika nauwelijks vernieuwend en zodoende goed vergelijk

baar waren met de door de CMLN genoemde toepassingsgebieden. 

Op het HAVO is bij de geometrische optika het begrip 'selectieve 

absorptie' (a2) toegevoegd, alsmede de totale terugkaatsing (il). Ook 

is het onderwerp 'oog' (k,m en n) weer teruggekomen in het WEN-con

cept en zelfs in uitgebreide vorm (het nabijheidspunt (k3), de dia

fragmawerking van de pupil (k6), scherptediepte (m2), diepte zien (n2), 

kleurwaarneming (J) en een flink stuk ooganatomie (k7) zijn toege

voegd). Verder werd gepoogd de vraagstukkencultus rond de lenzen

formule te doorbreken. Zo hoeft de lenzenformule (j3) nog slechts ge

kend te worden voor een reeel voorwerp bij een positieve lens, terwijl 

bij beeldconstructie (j4) bovendien het beeld re~el moet zijn (N.B. 

hierdoor vervalt dus de loep (15) uit het programma). Het is de vraag 

of een dergelijke rigoureuze uitdunning zinnig is. 

De enige beeldconstructie, die overblijft (met brandpuntsaf

stand, voorwerpsafstand en beeldafstand groter dan nul), zal nog meer 

dan vroeger de functie van een 'geheugenplaatje' gaan vormen en zal 

zo dus weinig bijdragen tot een algemeen inzicht in stralengang(-con

structies). Wellicht kan men dan beter overstappen naar een volledig 

kwalitatieve benadering, waarin convergerend en divergerend vermogen 

van lenzen en het toch al moeilijk te begrijpen concept 'beeldvorming' 

Jreer aandacht krijgen. 

Het HAVO-programma golfoptika is door de WEN slechts zeer globaal 

omschreven. Het is duidelijk dat buiging (D) en interferentie (C) nog 

slechts kwalitatief en op fenomenologische wijze behandeld hoeven te 

worden, maar toch bestaat er nog twijfel over wat er nu gedaan moet 

worden aan begrippen, die ten grondslag liggen aan (zelfs kwalitatieve !) 

verklaring van buiging en interferentie, zoals coherentie (B), golf

lengte (A3)(N.B. trillingen en golven behoren niet meer tot het pro

gramma), optische weglengte (C3) en het beginsel van Huygens(Cl). 

Tenslotte ~ het HAVO-programma ingekort met enkele klassieke 

onderwerpen, zoals de stralenconstructie bij de breking (g4), het 

prisma (h) en alle optische apparatuur met meerlenzige systemen, 

t.w. de overheadprojector (14), de microscoop (17), de spiegelteles

coop (19) en de astronomische kijker (18). 



-56-

Voor het VWO-programma geometrische optica geldt ongeveer het

zelfde als voor het HAVO. De straalconstructie bij breking vervalt, 

evenals het prisma. Ook hier is gekort op de optische apparatuur met 

meerlenzige systemen en op het gebruik van de lenzenformule en beeld

constructies met dat verschil, dat op het VWO het virtuele beeld bij 

de positieve lens (en daarmee de context.loep) wel aan de orde komt. 

Het valt op, dat bij het VWO de brekingsindex als lichtsnelheidsver

houding niet genoemd staat, terwijl dat bij het HAVO wel het geval is. 

Verder komen enkele nieuwe contexten naar voren, zoals de holle en 

bolle spiegel (f3 en 4),de prismakijker (h4) (terug van weggeweest 

sinds het CMLN-advies), de rijwielreflector (16) en het vergotings

toestel (110). Het onderwerp 'oog' is in zijn geheel teruggekomen in 

het keuze-onderwerp: 'Biofysica: het Oog', nu uitgebreid met nabij

heictspunt (k3), diafragmawerking van de pupil (k6) en begrippen 

zoals scheidend vermogen (m), diepte zien (n) en kleurwaarneming (J). 

Zoals bij het HAVO is het VWO-golfoptika-programma zeer summier 

en globaal omschreven, zodat hier weer dezelfde opmerking geldt:als 

buiging en interferentie althans kwalitatief bij de stof behoren, hoe 

zit het dan met begrippen als coherentie, golfnormaal en golffront, 

en moet er iets begrepen worden van interferentie in dunne laagjes 

en buiging bij een ronde opening of een tralie ? 

Helaas moet opgemerkt worden, dat het WEN-concept voor de optika 

weinig nieuws bevat. Bovendien is de manier waarop geprobeerd is de 

traditionele vraagstukkencultus omtrent de lenzenformule te door

breken halfslachtig te noemen. 

Het lijkt erop dat de WEN bij het opstellen van het concept al

leen gekeken heeft naar het bestaande programma en wat daar bij of 

af kon, maar niet naar technologische innovaties op het gebied van de 

optika, zoals laser en lasertoepassingen, optische signaalverwerking, 

optische computer en als nieuwste ontwikkeling optische registratie 

en weergave van audio- en videosignalen in resp. compact-disc en 

beeldplaat. In de contexten heeft de WEN nauwelijks meer genoemd dan 

de al traditioneel bekende optische apparatuur. De in het concept ge

noemde contexten bieden nauwelijks aangrijpingspunten om de nieuwe 

technologische ontwikkelingen geintegreerd in de optika te behandelen. 
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Zo streeft de WEN aan zijn doelstelling voorbij. De door 

haar beschreven wens om de leerlingen meer voeling te geven voor 

de wederzijdse beinvloeding van natuurkunde, technologie en samen

leving komt althans in het optika-programma niet tot uiting. Of 

zou de uitbreiding van de examenstof met het begrip totale terugkaat

sing een hint moeten zijn voor het behandelen van de glasfiber ? 

Ondanks dat er over de preciese behandeling van de onderwerpen 

nog onduidelijkheid bestaat, kan men stellen, dat de WEN het stuk 

golfoptika danig heeft afgeslankt. Een deel van de geometrische 

optika zou daardoor naar de bovenbouw verplaatst kunnen worden, 

waarbij we met name denken aan het kwantitatieve deel. 

Dit laatste zou wenselijk zijn, omdat mathematische abstracties 

zoals de lenzenwet en de brekingswet veel leerlingen in de onderbouw 

voor problemen stellen. Aansluitproblemen met het veranderde wiskunde

onderwijs spelen hierin een rol (zie ook I.3). Bovendien heeft het voor 

leerlingen, die na de derde klas geen natuurkunde meer kiezen weinig 

zin formules te leren. In feite is het een schrijnende situatie, dat 

een leerling aan het eind van de derde klas bij een bepaalde voorwerps

afstand en brandpuntsafstand wel de beeldafstand kan uitrekenen, maar dat 

hij niet weet, dat licht vanaf een voorwerp dat hij ziet in zijn oog 

tereo,t moet komen. 

Daarom zou men in de vrijgekomen tijd in de onderbouw meer aandacht 

kunnen besteden aan begripsontwikkeling van de onderwerpen, die door 

het misvattingenonderzoek als probleemgebieden naar voren zijn gekomen. 

Hieraan wordt vorm gegeven in hoofdstuk VII, waar een aanzet wordt gege

ven tot de behandeling van de onderbouwleerstof op basis van meer begrips

ontwikkeling. 
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IV. DE ÜPTIKA IN DE LEERBOEKEN 

IV.1. DE KEUZE VAN DE BESTUDEERDE LEERBOEKEN 

Bij het selecteren van de leerboeken, die we in in onze studie 

zouden opnemen, zijn de volgende criteria gehanteerd. 

Het moeten leerboeken zijn, die in het natuurkunde-onderwijs in 

Nederland veel zijn gebruikt, veel worden gebruikt of waarvan verwacht 

wordt, dat ze veel zullen worden gebruikt. 

- In het totale pakket te bestuderen leerboeken moet een historische 

lijn te bespeuren zijn, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkelingen, 

die het optika-onderwijs de laatste decennia heeft ondergaan. Daarom 

zijn leerboeken gekozen, die gebruikt zijn van circa 1955 tot 

heden. 

- Aan de te bestuderen leerboeken moeten verschillende onderwijsvisies 

ten grondslag liggen. Ten dele valt dit samen met het vorigecriterium, 

daardeonderwijsvisie gedurende de laatste decennia is veranderd. Ver

der is er op gelet, dat zowel theoretisch gerichte als praktisch ge

richte methoden in de beschouwingen werden meegenomen, evenals syst~ 

matisch naast thematisch geordende leerstofbehandelingen. 

G*ozen is voor de volgende leerboeken. 

A. '[envoudige Natuu~unde' door dr R.L. Krans en dr. M.P. Vrij, deel 2, 

Se druk (1957, niet noerenswaard veranderd sinds de 4e druk uit 1950), 

uitgegeven door J.B. Wolters, Groningen. Deze methode werd gebruikt 
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tot de invoering van de Mammoetwet in 1971. De methode behandelt de 

stof systematisch en is theoretisch gericht. 

B. '~oek ~ Naiuu~unde' door dr. R.L. Krans en dr. M.P. Vrij, dl I, 

Be druk (1965), uitgegeven door J.B. Wolters, Groningen. 

Ook deze methode werd gebruikt tot 1971 en is qna onderwijsvisie verge

lijkbaar met A. 

C. 'N~e op Co~pu~cul~ 9~ond~fag' door dr. J. Schweers en drs. 

P. van Vianen, dl 2, 4e druk (1971) en dl 3V, 4e druk (1973), uitge

geven door L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch. 

Deze methode werd ingevoerd na 1971 en besloeg een groot gedeelte van 

de markt in het midden van de jaren 70. De leerstof wordt systematisch 

behandeld, terwijl de methode vergeleken met de voorgaande methode 

erg praktisch gericht was. 

D. 'Sy~iemati~che Natuu~' door drs. J.W. Middclink, dl B, 2e druk, 

Se oplage (1979), uitgegeven door Van Walraven bv., Apeldoorn. 

Dit leerboek kwam tot stand onder de druk van veranderde examenlijsten. 

De leerstof wordt uiterst systematisch behandeld, terwijl wat betreft 

praktikurn een achteruitgang werd geboekt ten opzichte van de methode 

van Schweers en Van Vianen. De methode van Middelink is vanaf 1975 

tot heden een van de meest gebruikte. 

E. 'é~act, Naiuu~' door W.E. Bijker, J. Kortland en A.J. de Wever, 

dl 1, 1e druk, 2e oplage (1983), uitgegeven door Meulenhof Educatief, 

Amsterdam. 

Deze methode is na 1980 ingevoerd en wint langzaam in marktaandeel. 

Behalve voor natuurkunde zijn er van deze methode ook leerboeken voor 

scheikunde, biologie en wiskunde (van recentere datum) uitgekomen. 

De behandeling van de leerstof is thematisch en praktisch gericht. 

F. 'Scoop' door H. Biezeveld en L. Mathot, dl 4HV, 1e druk (1984), dl 5H, 

1e druk (1985), uitgegeven door Wolters Noordhoff bv., Groningen. 

Deze methode is op het moment van dit verslag erg nieuw en nog niet 

bekend bij alle natuurkundeleraren. In weze wordt de leerstof syste

matisch behandeld, al wordt de traditionele volgorde vaak doorbroken, 

waardoor de hoofdstukken een thema-achtig karakter krijgen. Er wordt 

in het leerboek weinig praktikurn beschreven; desondanks zijn erg leef

wereldgerichte contexten gekozen. 

In IV.2 (met appendix E) zal op de leerstofinhouden ingegaan worden in 

vergelijking met de examenprogramma's, terwijl in IV.3 een karakterbeschrij

ving wordt gegeven. 
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IV.2 INVENTARISATIE VAN DE LEERSTOFINHOUDEN 

Voor de zes in de vorige paragraaf genoemde leerboeken is de 

leerstofinhoud van het optika-gedeelte geinventariseerd en verge

leken met de eindexamenprogramma's (de tabellen zijn opgenomen in 

appendix E).Daarbij is gebruik gemaakt van de categorisering, die 

in III.3 was gemaakt voor de vergelijking van de eindexamenprogram

ma's onderling. Hierdoor is het mogelijk van elk leerboek na te gaan 

welk gedeelte van de examenstof wordt behandeld. Bovendien kan men 

per examenonderdeel in de tabellen terugzoeken op welke plaats het 

in een bepaald leerboek aan de orde komt. 

In de tabellen zijn opmerkingen gemaakt over de stijl, waarin 

onderwerpen worden gepresenteerd en begrippen geintroduceerd. Met 

een M wordt gerefereerd naar het misvattingenonderzoek. Daarmee 

wordt erop gewezen, dat het betreffende onderwerp met het onderzoek 

werd onderzocht of dat de didaktische aanpak de gevonden misvat

tingen ontkracht of juist bevestigt. 

In deze paragraaf zullen nog slechts enkele globale opmerkingen 

worden gemaakt aangaande de leerstofinhoud van de leerboeken. 

A.'E.erwoudige 11/aiuu//.kwuL.e', Krans en Vrij. 

Deze methode werd gebruikt op Gymnasium en H.B.S. tot de in

voering van de Mammoetwet. Deel 1 en 2 omvatten samen de onderbouw

stof. In deel 1 komen vloeistoffen, ~assen, warmte, dampen en 

krachten aan de orde, in deel 2 electriciteit en optika. 

Geinventariseerd werden de volgende hoofdstukken uit deel 2: 

Hoofdstuk VIII: Licht en Lichtstralen (paragraaf 69 t/m 72), 

IX Terugkaatsing en Breking (paragraaf 73 t/m 79), 

X Lenzen (paragraaf 80 t/m 89), 

XI Gebogen spiegels (paragraaf 90 t/m 94), 

XII Het oog (paragraaf 95 t/m 99), 

XIII: Spectra en werkingen van het licht (paragraaf 110 t/m 112). 

De behandeling van de onderwerpen is vrij uitvoerig vergeleken met 

de huidige onderbouwnormen. Vergeleken met de CMLN en WEN-lijst is de gehele 

geometrische optika aan de orde gekomen. Alleen lichtsnelheid (b1,2) en 

de brekingsindex als lichtsnelheidsverhouding (gS) ontbreken, maar men 

kan zich afvragen of deze in de geometrische optika thuishoren (zie III.3). 

Verder worden enkele toepassingen niet behandeld, zoals verrekijker (18) 

en microscoop (17). Tenslotte komen ook enkele abstacte begrippen niet 
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aan de orde, zoals diepte zien (nl), scherptediepte (rn2) en schei

dend vermogen (rn3), dit laatste ondanks de vrij uitvoerige behandeling 

van het verband tussen gezichtsscherpte en zintuigceldichtheid. 

B. '~oek dea Naiuuakunde', Krans en Vrij. 

Deze methode sluit aan bij de onder A. genoemde methode en is 

geschreven voor de bovenbouw van Gymnasiurn en H.B.S. Evenals 'Een

voudige Natuurkunde' werd ze gebruikt tot aan de invoering van 

de Mammoetwet. 

Deel I bevat in hoofdzaak mechanica, trillingen, geluid en licht. 

Opvallend is, dat golven samen ~et geluid en licht eerst fenomenologisch 

worden behandeld, terwijl pas daarna de rnathematische beschrijving van de 

harmonische trilling aan bod komt. 

Onderzocht werd hoofdstuk IV: Licht, bestaande uit de paragrafen 

65 tot en met 87, waarin de golfoptika in zijn geheel wordt behandeld. 

Alle onderdelen uit de samengestelde examenlijst komen uitvoerig aan bod. 

De beschrijving is rnathematisch gezien nogal abstract en uitputtend van 

aard. Zo wordt de rechtlijnige voortplanting van licht afgeleid uit de 

golftheorie aan de hand van Fresnelzones. Ook wordt het optimalisatie

principe van Ferrnat behandeld aan de hand van optische weglengte en de 

consequenties ervan voor reflectie- en brekingswet. Opvallend zijn 

tenslotte de grote aandacht voor polarisatie en optische activiteit. 

C. 'Naiuuakunde op Coapu~culaiae qaond~Lag', Schweers en Van Vianen. 

Deze methode is aan het eind van de jaren 60 geschreven voor de door 

de Mammoetwet ingevoerde HAVO- en ~vO-scholen. Deel 1 en 2 bevatten de 

onderbouwstof voor beide schooltypen, 3H en 4H de bovenbouwstof voor het 

HAVO, 3V, 4V en 5V die voor het VWO. In deel 2 wordt naast energie, 

elektriciteit en magnetisme aandacht besteed aan licht in hoofdstuk 5, 

hetgeen in de appendix is geinventariseerd. In 3V wordt na de mechanica 

golven en trillingen behandeld. In hoofdstuk 7: 'Golfbewegingen in de 

ruimte' worden onderwerpen zoals buiging en interferentie vertikaal be

handeld, d.w.z. buiging wordt besproken voor watergolven, geluid, licht 

en cm-golven, daarna pas interferPntie voor al deze toepassingsgebieden. 

Ook uit dit hoofdstuk zijn enkele paragrafen in de tabel geinventariseerd. 

Evenals bij de methode van Krans en Vrij vinden we ook hier de tra

ditionele scheiding van geometrische en golfoptika terug. Wanneer we de 

leerstoflijst van deel 2, de onderbouwstof vergelijken net het gedeelte 

geometrische optika van de CEVO-lijst, dan valt ons een grote overeen-
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ste~ming op, zowel qua leerstofinhoud als qua leerstofordening. Men 

zou kunnen spreken van een systematische examenbehandeling. 

Opvallend in deze methode is het volledig achterwege laten van de 

negatieve lens. Wel vindt een tamelijk uitgebreide bespreking van het 

optisch instrumentarium plaats. De 'nieuwe' toepassingen, die door de 

WEN zijn voorgesteld (overheadprojektor, rijwielreflector, vergratings

toestel en stereoscoop) komen nog niet aan de orde. 

Een vergelijking van de golfoptika met de e·:amen, ijsten is moeilijk 

te maken, vanwege de al genoemde vertikale behandelin. van de onderwerpen 

door de verschillende golfverschijnselen heen. De meeste kwantitatieve 

afleidingen worden bij watergolven gedaan en worden bij licht nog slechts 

genoemd. 

D. 1 S y -t>Lemai...iAch..e N aiu.wz.kun.de. 1 
, Mi d de link • 

Deze methode is in de loop van de jaren 70 geschreven voor HAVO

en VHO-scholen. De HAVO-methode bestaat uit de delen I en II, de V\.JO-me

thode uit A,B,C en D. In A komt de volledige mechanica aan de orde, in 

B achtereenvolgens: trillingen, lineaire golven, oppervlakte en ruimte

golven en optika (hoofdstuk IV). Dit laatste hoofdstuk is in de tabel in 

appendix E geinventariseerd. 

Nog sterker dan de methode van Schweers en Van Vianen is deze methode 

op de eindexamenlijst geënt. De onderwerpen worden systematisch stuk voor 

stuk afgehandeld zonder beschrijving van praktikum. Geheel conform het 

progra8ma wordt er geen aandacht besteed aan de holle of bolle spiegel, 

de prismakijker en lensfouten. Noch het oog, noch andere toepassingen 

(zelfs niet de loep) worden behandeld. Ook begrippen als scherptediepte, 

scheidend vermogen an hoekvergroting blijven buiten beschouwing. Men kan 

spreken vaneen systematische afhandeling, ontdaan van elke leefwereldge

richte context. 

Eenzelfde opmerking geldt voor de golfoptika. Uitsluitend de onderwer

pen uit het officiële eindexamenprogramma komen aan bod. Interferentie en 

buiging worden kwalitatief behandeld, behalve bij het tralie. Polarisatie, 

het transversaal golfkarakter van licht, het Dopplereffect (rood- en vio

letverschuiving), het principe van Permat en kleurwaarneming blijven bui

ten beschouwing. 

E. 'lxaci, Naiuu~' ,Bijker, Kortland en De Wever. 

Exact is een methode, geschreven in het begin van de jaren 80 voor 

de onderbouw van MAVO-,HAVO- en VWO-scholen. Het omvat ook leerboeken voor 
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scheikunde, biologie en sinds kort ook wiskunde. Er wordt daarmee beoogd 

de diverse b-wetenschappen vanuit één onderwijsvisie te brengen. Voor 

wat betreft natuurkunde heeft de methode twee delen, voor respectievelijk 

de tweede en de derde klas. 

De leerstof is thematisch opgebouwd, zodat de ordening niet volgens 

de systematiek van de fysica heeft plaatsgevonden. Toch kon alle optik~ 

die in de methode wordt behandeld, terug gevonden worden binnen één 

thema. In het eerste deel is het thema 'Het Oog' opgenomen. Zoals alle 

andere bestaat ook dit thema uit een gedeelte basisstof (paragrafen 

1 tot en met 6) en een gedeelte keuzestof (paragrafen 7 tot en met 16), 

waarmee een differentiatie tussen de verschillende schooltypen bewerk

stelligd kan worden. 

Vooral als we alleen de basisstof bezien, dekt de behandelde leerstof 

slechts een klein deel van het eindexamenprogramma. Anderzijds wordt er 

meer aandacht besteed aan begripsontwikkeling van fundamentele concep-

ten door meer aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen te zoeken. 

In dit thema valt daarbij vooral de nogal uitputtende tehandeling van de 

subjectieve waarneming op met aandacht voor de verschillen tussen fysische 

en fysiologische eigenschappen van licht en zicht. Ook komt de creatieve 

invalshoek van het fotograferen nsast de zuiver fysische functiebeschrijving 

van het fototoestel meer naar voren. Kwantitatieve conclusies en mathemati

sche abstracties worden vermeden of komen alleen voor in de keuzestof, maar 

daarbij moeten we in ogenschouw nemen, dat dit thema is geschreven voor 

de tweede klas, terwijl in de tot nu toe beschreven leerboeken de geome

trische optika voor de derde klas of hoger was bedoeld. 

F. 'Scoop', Mathot en Biezeveld. 

Scoop is een methode voor de bovenbouw van HAVO- en VWO-scholen en 

is geschreven rond 1985. Het bestaat uit een gemeenschappelijk 4HAV0/4VWO

deel en een 5HAVO-deel. qp het moment, dat dit verslag werd geschreven, 

waren de delen voor 5 en 6VWO nog niet gereed. 

De optika is vrij traditioneel gescheiden: in hoofdstuk 16 van het 

vierde-klas-deel is de geometrische optika opgenomen, in hoofdstuk 3 van 

het 5HAVO-deel de golfoptika. Beide hoofdstukken zijn in appendix E gein

ventariseerd. 

Vergelijken we de leerstof, die in deze methode is behandeld met de 

examenlijsten in III.3, dan blijkt de HAVO-eindexamenstof in zijn geheel 

behandeld te zijn. Uitbreidingen zijn zeer summier gehouden en opgenomen 

onder de kop EXTRA (bv. negatieve lens). De golfoptika komt alleen kwali-
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tatief aan de orde, behalve bij het tralie, geheel conform het eindexa

menprogramma. 

De methode lijkt sterk aangepast te zijn aan het \{EN-concept; behan

delde stof en de conceptlijst komen exact overeen, ook wat betreft de 

geboden contexten. Het opnemen van de holle lens en de grenshoek bij de 

geometrische optika en de snelheidsmeting volgens Foucault bij de golf

optika in de extra stof illustreren dit. 

IV. 3 KARAKTERBESCHRIJVING VAN DE LEERBO:LEN 

De beschrijving van de leerboeken zou incompleet zijn, wanneer al

leen een opsomming van de leerstofinhoud zou worden gegeven, zoals gedaan 

is in de vorige paragraaf en in appendix E. Naast de inhoud is ook de 

wijze, waarop de stof gebracht wordt van groot belang, met name voor het 

doel van deze inventarisatie. We willen nagaan op welke manier de metho

den aandacht schenken aan begripsontwikkeling van de in de optika naar 

voren gebrachte concepten. 

In deze paragraaf zal geprobeerd worden een zodanige karakterbeschrij

ving te geven, dat de manier, waarop aan conceptontwikkeling wordt gewerkt, 

gemakkelijker in de totale entourage van de methode en in het natuurkunde

beeld van de tijd, waarin de methode is geschreven, geplaatst kan worden. 

Vanwege deze specifieke doelstelling is ervoor gekozen een eigen lijst van 

criteria op te stellen, aan de hand waarvan de leerboeken worden beschreven. 

Er is geen aandacht besteed aan reeds bestaande lijsten (b.v. de lijst, die 

Hooyrnayers en Steller opstelde), maar deze zullen in hoofdlijn vergelijk

baar zijn met de hieronder gegeven indeling. 

Op de volgende kenmerken 'zal worden gelet. 

1. Uiterlijke vormgeving, met name: 

a. hoofdstuk- en paragraafindeling 

b. lay-out, bladspiegel en bladvulling 

c. hoeveelheid, soort en complexiteit van illustraties 

d. gebruikt(e) lettertype(n). 

2. Taalstijl van de methode: 

a. de gebruikte persoonsvorm (we-,je-,ik of U-vorm,danwel onpersoonlijke 

vorm) 

b. het taalniveau (zoals niveau van gebruikte woorden, zinslengte, ge

bruik van meervoudige zinnen en koppelwoorden, waarmee kwalitatieve 

verbanden worden geduid). 



-66-

3. De mathematische abstractie van de methode en daarmee het wiskundig 

vereiste niveau van de leerlingen op het gebied van: 

a. de meetkunde (in geometrische en golfoptische afleidingen) 

b. de algebraische analyse (omwerken en verwerken van formules) 

c. de logica (voor het redeneren en conclusies trekken in 

kwalitatieve, danwel kwantitatieve verbanden). 

4. het aantal toepassingen, dat er bij een stukje vakgebied worden genoemd 

of behandeld: 

a. in binnenschoolse context (b.v. lenzen op optische rail) 

b. in buitenschoolse context (b.v. toepassing in de glasvezeltechniek). 

5. het aantal historische beschouwingen, waaraan theoretische ontwikke

lingen worden opgehangen. 

6. de invalshoek waaruit de natuurkunde wordt bezien: 

a. vanuit de systematiek van de fysische theorieën 

b. vanuit alledaagse verschijnselen, maw. uit de leefwereld. 

7. De werkvorm, die door het leerboek wordt gesuggereerd: 

a. empirisch en inductief 

b. deductief en vanuit de theorie. 

8. De leerstofpresentatie: 

a. alleen lees-leerteksten 

b. omkadering of benadrukking kernpunten 

c. vragen en opdrachten voor de leerlingen al of niet in de lopende tekst. 

d. proeven (leerlingen- of demonstratieproeven). 

e. mathematische formalismen 

f. schematisch versus prozaisch 

g. indeling in kern- en keuzestof. 

9. De manier waarop aandacht wordt geschonken aan de onderwerpen, die 

in het misvattingenonderzoek als probleemgebieden naar voren zijn ge

komen. Hieraan zal geen aandacht worden besteed in deze paragraaf, 

maar in hoofdstuk VI, respectievelijk in VI.2.3, VI.3.2, VI.4.2. en VI.5.2. 

Uitgaande van deze lijst, die zeker niet volmaakt is, worden 

van de verschillende methoden beschrijvingen gegeven. Deze karakter

beschrijvingen worden ter verduidelijking geillustreerd met stukjes 

uit de leerboeken. 

A/B. 'Eenvoudige Natuu~', 'Lee~oek de~ Naiu~'~rans en Vrij. 

Deze twee boeken kunnen in deze karakterbeschrijving samengenomen 

worden. De kenmerken zijn identiek, omdat ze door dezelfde auteurs geschre-
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ven zijn. 

Als men een der boeken van deze methode openslaat, valt een sfeer van 

grijsheid op. Pagina's zijn geheel gevuld met lange, doorlopende leerteksten 

met weinig variatie. Daar, waar illustraties voorkomen, zijn ze krap inge-

bouwd in de tekst. De bladspiegel is rechthoekig en Îunctioneel . Zelfs 

hoofdstukken worden niet op een nieuwe pagina begonnen. Paragrafen worden 

slechts onderscheiden door een enkele open regel, terwijl achter de vetge

drukte titel de tekst direkt begint. De lange rij door de hoofdstukken heen 

genummerde paragrafen scheppen een beeld van een groot aantal loshangende 

onderwerpen. 

De illustraties Z1Jn grotendeels zeer schematische weergaven van pro

bleemsituaties, meestal mathematisch geabstraheerd; alle illustraties staan 

direkt ten dienste van de tekst en zijn er daarom sterk mee verweven, alhoe

wel elk figuur een eigen figuurtekst heeft. Foto's komen nauwelijks voor. 

Naast vetgedrukte hoofdstuk- en paragraaftitels (deze laatste van de

zelfde grootte als de doorlopende tekst) komen drie lettertypes voor, waarmee 

een scheiding in kern- en uitbreidingsstof wordt gesuggereerd. Conclusies 

en belangrijke termen worden schuin gedrukt. Kern- en uitbreidingsstof wor

den daarbij zeer snel - soms per alinea - gealterneerd. 

De tekst is geschreven in de onpersoonlijke stijl met 'men', 'we' en 

'er'. De gemiddelde zinslengte is 2 à 3 regels per zin, maar in de bovenbouw

delen is 4 à 6 regels geen uitzondering. In de lopende tekst wordt regelmatig 

gebruik gemaaktvan bijzinnen, zodat kwalitatieve verbanden en argumentaties 

vaak gevangen zitten in koppelwoorden, zoals: 'zodat ..• ' ,'als .•. ,dan 

••• ','ofschoon ••• ','waardoor' etc. De algemene taalstijl komt iets reto

rischer over dan wij in huidige boeken gewend zijn. Vrij regelmatig komen 

historische beschouwingen voor (qua theorie en techni~che ontwikkelingen). 

In de elektrische gloeilamp wordt de draad door de elektrische 
stroom tot 2000° C of hoger verhit. 

Een gasvlam dankt zijn lichtgevend vermogen aan vaste deeltjes, 
die in de vlam tot gloeiing worden gebracht. Om dit te demonstreren 
regelt men de verhouding van gas en lucht in een bunsenbrander 
zo, dat de vlam weinig of geen licht geeft. Brengt men nu vaste 
deeltjes in de vlam door bijv. een krijtdoek in de nabijheid uit 
te schudden, dan gaan deze deeltjes in de vlam gloeien, waardoor de 
vlam lichtgevend wordt. 

In een lichtgevende vlam zijn het koolstofdeeltjes, die door de hitte 
van de vlam lichtgevend worden. Dit toont men aan door een koud 
schoteltje in de vlam te houden; de koolstofdeeltjes slaan er dan 
als roet op neer. 



-68-
De geschiedenis van de ontwikkeling der aardse lichtbronnen 

toont aan dat men betere verlichting verkreeg, zodra men een 
middel gevonden had om hogere temperaturen op te wekken. 

Hier volgt een overzicht van enkele lichtbronnen met vermelding van 
de gloeitemperatuur in °C; bij sommige is het jaar van uitvinding vermeld. 

Stearinekaars 
Petroleumlamp 
Gasgi·~ilicht 

1400° Kooldraadlamp (1881) 1850° 
1600° Wolfraamvacuümlamp (1906) 2100° 
1100• Wolfraamlamp met gas gevuld (1913) 2600° 

l.lit: 'é12.11voudige nal..uu.rz.k.unde'. 
l<..eruruvz.k.e: dooll.lope..nd..e ielud, ~~..e.chi.fwe/Uge Uad
-óp.i.eg.e.f, ..e.etivz.type-6, -óne.f. w.i-6-ó.e.fe..nd..e k.euz.e- 12.11 ud
W..i..d.in.g-ód .. o/.1 onpeJz.-óoon.f..ijk.e. d .. ij.f., zin-6.f.12.11gie, 
koppe.f.woo~ 12.11 hi-óio~-óche in-ó.f.ag. 

LICHT 

65. Lichteenheden. Van elke lichtbron gaat een 1 i c hts t room 
uit. De eenheid, waarin men de lichtstroom meet, heet 1 u men (lm). 

Het achterlichtje van een fiets geeft ongeveer 1 lumen. 

Voor het precies vastleggen van de eenheid van lichtstroom~ een 
constante lichtbron nodig. Als zodanig heeft men oorspronkehJk de 
kaars aangenomen. Deze eenheid 
was ongeschikt, want niet alle 
kaarsen zenden evenveel licht uit. 

De tegenwoordige eenheid van 
lichtsterkte heeft men can
d e 1 a (cd) genoemd. De candela is 
de lichtsterkte van 6

1u cm2 van een 
zwart lichaam, als dit de tempera
tuur van smeltend platina heeft. 

Het smeltpunt van platina is 1764•c. 

Alleen een denkbeeldige licht
bron zou naar alle kanten evenveel 
licht uitzenden. De grootte van de 
lichtstroom van zo'n denkbeeldige 
lichtbron van één candela heeft 
men per definitie vastgesteld op 
4r: 1 u men = 12,57 lumen. Dus: 

een lumen is het .! deel van een licht-
47t 

1 m• 

Fig. 93. Op één meter afstand van 
een lichtbron van één candela gaat 
door een oppervlak van één vier
kante meter een lichtstroom van 
één lumen. De verlichtingssterkte 

op dat vlak is dan één lux. 

stroom, die uitgaat van een candela, als deze naar alle kanten evenveel 
licht uitstraalt. 

lid: 'Levz..e.oek de.rz. Nal..uu.rz.k.unde'. 
Ke.nm.e.rz.k.en: /,unc.Li..one&, k.rz.ap inge.B.oll.tt.Xle, mai:..he
ma:Li..-6 che g ea.P,..-ói.rz.ah..e.e.rz.d.e ill.u-ói.rz.at.i.e-6, a.P,._-ói.rz.a c.l...e 
de/.-i...nd-i.-e-6, -óchuin ge.cL..rz..ul.de concf..u-ó.i.e-6, vdge.cL..rz..ul.de 
pa.rz.a g.rz.aa/.id.e.f, waa.rz.ae.hte./1.. tek-ói dill..e.kt do oll.lo o pi. 

Het wiskundige niveau ligt duidelijk hoger dan dat in de huidige leer

boeken het geval is. Afleidingen hebben een hoge abstractie en worden slechts 

zeer zelden met getallenvoorbeelden uitgewerkt. Alhoewel dit voor het onder-
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zochte onderwerp optika vooral opvalt voor meetkundig inzicht, geldt dit 

ook voor het analytisch en logisch denkniveau (voor analytisch denkniveau, 

zie de afleiding van de formule voor de interferentie aan een dubbelspleet 

mbv. Pythagoras; voor logisch niveau, zie de afleiding van de buiging rond 

een kleine hindernis aan de hand van fresnelzones). Opvallend is ook de 

sterk gestructureerde toepassing van vlakke meetkunde, zoals die toen gang

baar was • Als typisch deels meetkundig, deels analytisch voorbeeld volgt 

hier de afleiding van de lensformule uit het principe van Fermat. 

Voor de afleiding maken wij gebruik van fig. 119. M1 is het middel
punt van het eerste grensvlak AC, dus M 1C = r1• Zo is M 2D = r2

• 

De lijn M 1M 2 is de hoofdas van de lens. De straal LC is de voor
werpsafstand v, de straal BD is de heelcisafstand b. 

A 

l B 

Fig. 119. LA + AB = LC + CD n + DB. 

Vormt zich van een lichtpunt L een beeldpunt B, dan is volgens 
FERMAT: 

LA +AB LC CD DB 
_.......;,...._=-+-+-. 

VI VI Vg VI 

• •• LA + AB = LC + n. CD + DB, 
waarin n de verhouding van de lichtsnelheden in lucht en glas is • 

• •. EA+AK=n.CD 

••• EH + HA + AN + NK = n(CO + OD). 

Als het licht onder een kleine hoek op de lens invalt en uittreedt, 

M r P 

Fig. 120. Twee meetkundige 
stellingen : 

A02 = OC x OP 
HC3 = HA x HT 

dus als L ALO en L ABO klein zijn, 
mogen wij AH vervangen door OC 
en AN door OD. Dan is: 

EH + NK = (n- 1)(CO + OD) (I). 

Volgens een van de bij fig. 120 
genoemde meetkundige stellingen is 

A02 AQ2 
co = - = -:----:=:-=-

OP 2r- CO 
In fig. 115 is dus 

CO= A02 • 
2r1 - CO 

Als wij CO mogen verwaarlozen t.o.v. 
r1, dan is 

A02 . A02 
CO= -. Evenzo lS OD = -·· 

2r1 2r1 
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Volgens. de tweede stelling geldt: HC2 = HE (HE + 2v), waarin 
v = LE = LC. 

HC2 

.·. HE = 2v +HE. 

Daar v >> EH, mogen wij bij benadering schrijven: 

en evenzo, als b >> NK, 

waarin b = BK = BD. 

HE= Hcz 
2v' 

NK = ND2, 
2b 

In plaats van I krijgen wij dan: 

HC2 ND2 A02 
( 1 1) - +- = (n- 1) - - + - .. 

2v 2b 2 r1 r2 
Als de lens zeer dun is, kunnen wij van het verschil tussen HC, 
D en AO afzien. Door deling ontstaat dan de lenzenformule: 

.!_ + .!_ = (n - 1) (.!. + ..!.). 
V b T1 Ta 

liil: 'Lee/l.l,..oek.. d...e.J1. Na.iw1J1.k.u.n.cl...e..'. 
Kerun.eJ1.k.en: .t>U.J1.k.e. ge-ói.Jwc.iull..e-ell.d.he.i..d. e.n al,.-óiAa.d. 
~vea.u van wi-t>kundige Rewij.t>voe~ing. 

In het wiskunde-onderwijs aan de HBS in de tijd, dat cleze !Tiethode werd 

gerbruikt werd veel aandacht besteed aan de vlakke meetkunde. Dit maakt de 

mathematische invalshoek in de bovenbouw mogeliik. In de onderbouwboeken 

komt ook wel een enkele fenomenologische benadering voor, zoals bij breking, 

waar verschijnselen zoals 'het gebroken potlood', atmosferische breking en 

de schaduwvorming van een onzichtbaar gas worden beschreven voordat de wet 

van Snellius wordt afgeleid. Ook bij bijvoorbeeld buiging wordt het ver

schijnsel eerst beschreven voordat het wordt verklaard. De toepassingen, die 

hierbij worden aangehaald zijn echter sterk schoolcontext gebonden en zelden 

gekoppeld aan alledaagse gebruiksvoorwerpen. Technische toepassingen komen 

nauwelijks aan bod, ondanks dat het optisch instrumentarium tot de meest tra

ditionele technische toepassingen behoort en ondanks dat de theorie van len

zenstelsels rigoureus wordt behandeld. 

De leerstof wordt in zijn geheel in lees/leerteksten gepresenteerd in 

een zeer prozaische stijl. Leerlingen worden geacht te consumeren en nauwe

lijks om constructief mee te denken. Begripsintroductie vindt voornamelijk 

theoretisch plaats aan de hand van definities, feiten en afleidingen en 

zelden empirisch (met uitzondering van de zeer traditionele proeven zoals 

de halve-cylinder-proef bij de wet van Snellius en de proef voor de aflei

ding van de lensformule). Wanneer er sprake is van een proef, dan wordt 

die zeer afstandelijk beschreven: 'Men kan •.• doen ••. ' of 'laat men ••• , 

dan 



Fig. 212. De beroete 
kolf A absorbeert het 
licht in sterkere mate 
dan de verzilverde kolf 
B; de manometrische 
vloeistof wijst dat aan. 
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70. Niet-lichtgevende lichamen. Valt op een lichaam licht, 
dan zal het dit doorlaten, opslorpen (absorberen) of 
t e r u g k a at sen. Bij de meeste lichamen komen meer dan een 
van deze werkingen tegelijk voor. 

Een lichaam, dat licht doorlaat, heet doorschijnend. Door
schijnende stoffen zijn o. a. glas, kwarts, water, en vele gassen, 
w.o. lucht. 

Een lichaam, dat licht absorbeert, stijgt in temperatuur. Ten 
aanzien van absorptie en terugkaatsing gelden dezelfde wetten 
als bij de warmtestraling (E. N. I. § 59). Dus: de absorptie is het 
sterkst bij zwarte lichamen; de terugkaatsing is het sterkst bij witte en 
gladde lichamen. . . . 

Plaatst men de zwarte en witte kolf van f1g. 212 be1de m het 
zonlicht, dan wijzen de manometerbuizen aan dat de zwarte kolf 
meer in temperatuur stijgt dan de witte. Dit bewijst dat de zwarte 
kolf een groter deel van het opvallende licht absorbe~rt dan de 
witte. De zwarte kaatst echter minder terug dan de Wltte. 

/.lil: 'é...e.rwoudig.e. Naiuwz.kun.de.' 

/{.e.nnz..e..rz.k.e.n.. : M-6 c.fvLi j v .ende, i.h.e.o /l.id_i_-6 eh., n.ird- eJ7l pi
/l..i-6ch..e. Ceg/l..ip-6i.niAoducii.e.,- a/--6ta.n.deüjk.e P...e-6ch.uj
ving f?/I..O.e.v.e.n.. 

(NB.:het viel mij op, dat ik als fysicus bij het bestuderen van dit boek 

vaak geboeid raakte, enerzijds door de grote hoeveelheid - voor mij gedeelte

lijk nieuwe feitenkennis - anderzijds door de wiskundig strakke aanpak: 

wanneer men deze stof achteraf nog eens beziet van een hoger wiskundig ab

stractieniveau is juist de sterk logische samenhang uitdagend en bevredigend, 

maar op een lager niveau komt de charme hiervan waarschijnlijk minder goed 

over. Deze methode kan goed dienen als naslagwerk om alles 'nog eens goed 

op een rijtje te zetten'). 

C. 'NatuwzJ.wr.d.e. op Co/l..pU-6Cl.Û..aiA...e. Ç/l..o!l.CLólag_' • Schweers Pn Van Vianen 

Deze methode is uitgevoerd in een twee-kleurendruk (rood/zwart), waar

bij paragraaftitels en belangrijke conclusies roodgedrukt zijn. De hoofdstuk

en paragraafindeling heeft drie niveaus: hoofdstukken (vergroot, zwart,vet

geçlrukt, 20 à 60 pagina's), paragrafen ( roodgedrukt, 1 à 4 pagina's) en sub

paragrafen (zwart, vetgedrukte titel, 10 regels à 1 pagina). Deze detaillis

tische indeling tesamen met de roodgedrukte samenvattende conclusies geven een 

sterk geschematiseerde indruk. In beide kleuren wordt er gebruik gemaakt van 

twee lettertypes, waarbij het cursieve lettertype wordt gebruikt voor de 

benadrukking van nieuwe belangrijke woorden en termen. 

Elke pagina is verdeeld in een tekst- en illustratiekolom: links ( 13 
deel) bevindt zich een rechthoekig tekstblok, dat zelden door illustraties 
wordt onderbroken, rechts ( V3) zijn vrijwel alle illustraties geplaatst. 
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Deze consequent doorgevoerde tweesplitsing leidt tot een talrijkheid van 

illustraties. Vrijwel altijd betreft het niet al te gecompliceerde, mathe

matisch geabstraheerde voorstellingen, evenals de tekst uitgevoerd in twee

kleurendruk. Foto's komen meer voor dan in de hiervoor beschreven methoden, 

maar zijn altijd zeer functioneel van aard (bv. bellenvat of stroboscoop). 

Het grootste gedeelte van de tekst is geschreven in de onpersoonlijke 

vorm: de persoonsvorm betreft altijd objecten, verschijnselen of voorwer

pen: 'Het voorwerp fungeert als .•• ', 'Diffuse terugkaatsing ontstaat door 

••• ','Licht gaat naar alle kanten'. Omdat in de lopende tekst ook nogal wat 

leerlingenproeven voorkomen (30 à 40%) komt daarnaast ook de gebiedende wijs 

veel voor: 'Gebruik het lichtkastje om .•. ' ,'laat de lichtstralen vallen op 

'De zinnen zijn relatief kort gehouden (1 à 2! regel van 73paginabreedte) 

en zijn hooguit enkelvoudig voorzien van bijzinnen. Het woordgebruik is niet 

moeilijk, wel vindt vaak een opeenhoping van abstracte termen plaats. 

5.9 Bolle lens-brandpunt 

1. Inleiding 
Een bolle Jens is een doorzichtig voorwerp, begrensd 
door twee boloppervlakken (één der oppervlakken mag 
plat zijn), dat in het midden dikker is dan aan de rand. 
Als de kromtemiddelpunten M1 en Mz aan weerszijden 
van de lens liggen, is het een dubbelbolle lens; als ze aan 
dezelfde kant liggen is het een holbolle lens; als één 
der kromtemiddelpunten zeer ver weg ligt (oneindig) 
is het een platbolle lens. De lijn M1M2 heet de hoofdas 
van de lens. 

2. Experimenteel 
Proef a. Laat een niet te brede bundel licht, evenwijdig 
aan de hoofdas, op de linkerkant van een bolle lens val
len. Wat neem je waar? Welk vermogen heeft deze lens? 
Meet de afstand van het convergentiepunt, het brand
punt F2, tot het midden van de lens (de brandpuntsaf
stand). 
b. Keer de lens om, zodat het invallende licht op de an
dere kant van de lens valt. Beantwoord de vragen uit 
deel a. Wat blijkt bovendien? 
c. Laat de evenwijdige bundel invallen onder een kleine 
hoek ( < 10°) met de hoofdas. Wat blijkt? 
d. Laat een zeer brede bundellicht invallen. Wat blijkt 
als je een dunne, en wat als je een dikke lens gebruikt? 
e. Laat een divergerende bundellicht uit een brandpunt 
op de lens vallen. Wat blijkt? De loop der lichtstralen is 
dus ... 

M 
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Conclusies 
I. Een bolle lens heeft een com·ergerend vermogen. 
2. Een bolle lens heeft twee brandpunten, die eren rl'l" 
van het midden van de lens liggen. 
3. Een evenwijdige bundel licht, die onder een kleine 
hoek met de hoofdas invalt, gaat na breking ook door 
één punt. 
4. Een brede bundel licht, die op een dikke lens invalt, 
gaat na breking'fiet door één punt (het convergentie
punt van de ranrif.tralcn ligt ... de lens dan het conver
gentiepunt van de meer éentrale stralen). 

liii: 'Naiu~ op Co~pu~cufa~ 9~ond~fag' 
K12Jl1Tle/1.ke.n: ld.e.in..e. p~ g~aafje..t> , ge.~ ch..e.maLi.~IZ.I2./I.de. 
~lijf, cu~~ie.f. g.edA..ulde. UJz.num1 pag.i..na..i.nde.l..i.n.g .i..n.. :Lel<.d. 
en.. il.f.u.dA.atie~, onp~~oonl.ijke. taaf~lijf, p~oe.f. .i..n.. 
Lopende. te.kd_ nud gd.i.e.dende. wij~, max..i..maaf e.n..ke.fvoud.i..ge. 
i.i..jz.i..n..ne.n... 

Het wiskundige niveau van de afleidingen is aanmerkelijk lager dan 

in de vorige methode. Vooral lange meetkundige bewijzen komen niet meer 

voor. Dit is begrijpelijk, imo2rs deze leerboeken zijn na de invoering van 

de Mammoetwet geschreven, terwijl het wiskunde-onderwijs op het HAVO en 

het VWO veel minder vlakke meetkunde omvat dan op de oude HBS. Ook algebra

ïsche afleidingen zijn in het algemeen eenvoudig. 

Opvallend is, dat in de tekst socrmige redeneerstappen over worden ge

laten aan de leerlingen. Daarnee wordt beoogd het fysisch denken en rede

neren bij de leerlingen te stimuleren. Daarbij wordt een inleidende pro

bleemsituatie geschetst, waarna enkele vragen worden gesteld, die redeneer

stappen van de leerlingen vereisen. Er wordt afgesloten met enkele genera

liserende conclusies. Leraren zullen er bij dit soort teksten alert op 

moeten zijn, dat vooral zwakkere leerlingen deze denkstappen soms niet 

kunnen maken, zodat hiaten in de lopende tekst dreigen te ontstaan. 

2. Theoretisch 
Uit bovenstaande proefblijkt dat er in de lens een punt 
0 is met de volgende eigenschap: als stralen in de lens 
door 0 gaan, zijn de bijbehorende invallende en uit
tredende stralen evenwijdig. Dit kunnen we als volgt be-

wijzen. 

8 
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Trek twee evenwijdige kromtestralen M1A1 en MzAz. 
Dan is het raakvlak in A1 (J.M1A1) evenwijdig aan het 

raakvlak in Az (J.MzAz). 
De lichtstraal, die in de lens van Az naar .A1 loopt, 
doorloopt dus feitelijk een planparallelle plaat: uit
tredende straal A1B I I invallende straal LAz. Nu zullen 
we bewijzen dat de straal AzA1 de hoofdas in een vast 

punt 0 snijdt . 
.6,.M10A1- .6,.Mz0Az(waarom?) 
Hieruit volgt: M10: MzO = M1A1: MzAz = r1:rz. 
D.w.z. dat het punt 0 de vaste afstand M1M2 in een 
bepaalde verhouding (r1 :rz) verdeelt, dus het optische 
middelpunt is een vast punt in de lens. 

Uit: 'Naiu~ op Co~pu~~ 9~ond~lag' 
Kounvz.k: ee.twoudi..ge. rn..eei.kuclige. a~g. 

Bewering. Er treedt in P volledige uitdoving op als de 
golven uit A en uit het midden M van de opening AB 

elkaar in P uitdoven. 

Bewijs. De golf uit M heeft in P een fase: rp - ~ ; 

de golf uit A heeft in P een fase: 

Het faseverschil van deze golven bedraagt in P: 

( 
la' ( h ) h -la 

L1rp= <r-;:)- <r-;: =-;.-· 

Er treedt uitdoving op als .drpp=l, ;, !, enz., dus als 
h -la= !i., ;;., ;;., enz. Maar dan geldt ook voor de 
punten A' en M' (AA'=MM') dat h'-/a'=!i., enz., 
dus dan doven ook de golven uit A' en M' elkaar in P 

uit. Hieruit blijkt: 
als AP-MP=!A, zal de golf, die doör een willekeurig 
punt A' in de linkerhelft van de spleet wordt uitgezon
den, in P worden uitgedoofd door de golf die door een 
corresponderend punt M' in de rechterhelft van de 
spleet wordt uitgezonden. 
Als h -/8 =!)., is ook /a-12 =!i., dus is h -l2=A. 

Uit: 'Nai.u..wz.ku.n.d op Co~pu~c.u.1.a.iA.e 
9~ond~lag' 

K..en.rn..eA.k: e..e.twoud.ige. alge..C.-tz.a1M:.h.e. 
a~g. 

K. Proef 2. We herhalen de proef, waarbij vlakke golven 
op twee smalle spleten in een scherm vallen (de spleten 
zijn smaller dan de golflengte). Achter het scherm ont
staat een patroon van lijnen dat analoog is aan het 
vorige. 

Verklaring 
Stel op zeker tijdstip is het water bij L1 en L2 in de 
hoogste stand. Dan liggen de golfbergen van de golf
bewegingen uit L1 en L2 op (zwart getrokken) cirkels 
met stralen;., 2Ä, 3)., enz., met middelpunt L1, resp. L2• 

Op dat tijdstip liggen de golfdaleu op de (zwart ge
streepte) cirkels met stralen !)., ;;., ;;., enz. 

--
~-~~~~ 

Is het snijpunt van twee zwart getrokken cirkels een 
buik of een knoop? 
En het snijpunt van twee zwart gestreepte cirkels? 
E? het snijpunt van een getrokken en een gestreepte? 
U1t bovenstaande figuur blijkt dat de buiklijnen (vet 
rood) en de knooplijnen (vet zwart) enigszins gekromd 
zijn (hyperbolen). 

'Uit: 'Naiuufli.w.n..d.e op co~pu~c.ula..J.A.e. 
g~ond~lag' 

Kenm.e.ll..k..: iyp.i..~c.h.e. k.wa.ü..talieve. vell..k..la
fl.-i..ng, wa~.in.. enk.ele. JZ.e.de.n.e.e~~tappe.n 
me.t v~age.n wo~ atgedwonge.n. 
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De tcepassingsgerichtheid van de methode is beperkt. Situaties worden 

voornamelijk geschetst in sterk gestructureerde binnenschoolse contexten en 

worden zelden gekoppeld aan probleemsituaties in de leefwereld. Hierdoor 

wordt een beeld van een schoolnatuurkunde-werkelijkheid los van de 

alledaagse werkelijkheid gesuggereerd. De technische toepassingen in de opti

ka worden beperkt tot de functionele beschrijving van optische instrumenten 

(wel een relatief groot aantal). Verder komen technische afwegingen voor, 

bv. bij het bespreken van voor- en nadelen van gloeilampen en gasontladings

lampen. Slechts zeer zelden wordt voor een historische inslag gekozen (bij 

de optika alleen bij de Newton-Huygens-dualiteit). 

Met de bovenstaande omschrijving is al duidelijk geworden, dat de na

tuurkunde gebracht wordt vanuit de systematiek van de wetenschap en niet vanuit 

de leefwereld van de leerlingen: bij de behandeling van breking wordt zeer 

stilistisch begonnen met één lichtstraal, die op een brekend vlak valt en 

het systematische onderzoek daaraan, terwijl het verschijnsel breking zich in 

de leefwereld heel anders manifesteert (denk aan hittetrillingen). 

De begripsintroductie vindt voornamelijk empirisch plaats. In de lopende 

tekst worden veel proeven beschreven, verdeeld in leerlingenproeven en de

monstratieproeven. Zonder deze proeven dreigt de tekst hiaten te vertonen, 

zodat voor een volledige behandeling van dit boek grote eisen worden gesteld 

aan de aanwezigheid van praktikumlokalen en de flexibiliteit van de lesindeling. 

Bovendien maakt de stijl, waarin veel redeneerstappen aan de leerlingen 

worden overgelaten het leerboek tot een werkboek, waarbij de hulp van de 

leraar altijd noodzakelijk blijft. 

5.6 Lichtbreking 

L. Proef 1. Kwalitátief 
Zet voor het lichtkastje een schermpje met één spleet. 
Laat de uittredende lichtstraal via de lucht op verschil
lende stukken glas of perspex vallen. 
Let op de loop van de lichtstraal in het glas of perspex, 
en als hij uittreedt. 
Beantwoord de volgende vragen: 
1. Hoe gaat de lichtstraal door bij loodrechte inval? 

2. Wat gebeurt bij niet-loodrechte inval? (Dit verschijn
sel heet breking of refractie.) Wat zie je bovendien? 

Conclusie. Bij de overgang van lucht naar glas wordt 
een lichtstraal naar de normaal toefvan de normaal 
af gebroken. (Onderstreep wat goed is.) 

3. Is er altijd een gebroken straal bij de overgang op 
het grensvlak van lucht naar glas? Is er misschien één 
uitzondering? 

] 



-76-

4. Is er altijd een gebroken straal als het licht invalt op 
het grensvlak van glas naar lucht? Wanneer wel, wan-

.neer niet? 

Conclusie. Bij de overgang van glas naar lucht wÓrdt 
een lichtstraal naar de normaal toefvan de nor
maal af gebroken. (Onderstreep wat goed is). 

s. Uit het feit dat zowel de invallende straal ·als de 
gebroken straallangs het papier scheert volgt: invallen
de straal, ... en ... liggen in een plat vlak. 

6. Wat zou je de hoek van breking noemen? 

7. Is de hoek van inval groter of kleiner dan de hoek 
van breking bij de overgang van glas naar lucht? 

8. En bij de overgang van lucht naar glas? 

9. Zou de mate van breking van lucht naar perspex even 
groot zijn als van lucht naar glas? Hoe zou je dat kun
nen ondet:zoeken? (Precies aangeven hoe.) 

/.Lit: 'NaiuWI.kunde. op Co11.pu~Jcu.R..a-i.Ae. (j11.ond~J.f..ag' 
Ke..n.nuL.Il..!uz..n: e.mp.i11.i-1 c.h.e &...e gl'/.ip~Ji.niA.odu cti..e, !Ji.eA.k 
!Jchoo.R..coniext gegonden inva.f..~Jhoek, ~Jt.ij.R.. mei v~.R.. 
v11.agen. aan. fuûingen.. 

D. 'Sy~Jie.mat.i~Jche NatuWI.kunde' ,Middelink. 

Zoals al opgemerkt In IV.2 handelt deze methode de examenstof systema

tisch af. Daarbij is de benadering nog theoretischer er. minder empirisch 

dan in de methode van Schweers en Van Vianen. Er wordt een hoofdstuk- en 

paragraafindeling op drie niveaus gebruikt: zowel hoofdstukken, paragrafen 

en sub-paragrafen hebben vetgedrukte titels in drie rnaten lettertypen; de 

respectievelijke lengten zijn gemiddeld 30 pagina's, 2 à 5 pagina's en ! à 

2 pagina's. Ook deze methode is tweekleurig gedrukt (zw3rt/groen); in de 

tekst wordt het groen alleen gebruikt voor de achtergrondkleur van de kaders, 

waarin kernpunten worden benadrukt. In de lopende tekst worden de nieuwe ter-

men cursief gedrukt. I 

I 

De tekst loopt over de volle breedte van de pagina's, evenals de illu- I 

straties; nooit worden ze naast elkaar geplaatst. De illustraties zijn groten- I 

deels mathematisch geabstraheerde voorstellingen (90%) en voor een klein deel 

foto's (10%), meestal van een functioneel karakter (bv. foto van een inter

ferentiepatroon in een waterbak). 

De taal is in de onpersoonlijke stijl, meestal door verschijnselen, 

wetten of voorwerpen als onderwerp van de zin te kiezen. Proeven worden af

standelijk beschreven, niet in de gebiedende wijs, maar in de 'we'-vorrn: 

'We verschuiven de lens ••• ' ,'Als we de lens afdekken ••. ' Het woordgebruik 

is minder gezwollen dan bv. in de methode van Krans en Vrij; de complexiteit 
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van de zinnen is ook kleiner: maximaal komen enkelvoudig geneste bijzinnen 

voor. Wel treft men zeer abstracte beschouwingen aan, waarin veel nieuw 

geleerde termen gebundeld worden. 

Het wiskundig niveau is goed vergelijkbaar met 'Natuurkunde op Cor

pusculaire Grondslag': geen uitvoerige meetkundige bewijzen (hooguit direct 

inzichtelijke afleidingen), nauwelijks algebraïsche bewerkingen; logische 

redeneringen in kwalitatieve redeneringen bevatten maximaal één denkstap 

(bovendien worden alle denkstappen uitputtend uitgelegd: er wordt niets 

van de leerlingen geëist aan de hand van tekstvragen). Historische beschou

wingen komen niet of nauwelijks voor. 

I h kl · dan 1. dan heeft de lineaire vergroting een waarde die kleiner is dan 
s b emer ... , ' . . 43b d 

1. Toch blijven we dan van een vergroting spreken: zo bedraagt m figuur 1 e 

vergroting 0,4 x . .. . . , 
Vanzelfsprekend heeft de lineaire vergrotmg altiJd een posmeve \\aarde, want het 

is een verhouding van twee lengten. _ /" 
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b 

\' ., ______ _ 
fig. J43b 

0 

-..... 

fig. J-43a 
uitgedrukt in de voorwerpsafstand en de 

van de driehoeken OLL * en OBB* 
De lineaire vergroting kan worden 
beeldsafstand. Uit het gelijkvormig zijn 
(figuren 143a en 143b) volgt namelijk: 

hb = I~ I ofwel: N = I ~I IL, r \ 

b.' r moet tussen absoluutstrepen staan om negatieve waarden van de vergroting te 
voorkomen. Dit in verband met het feit dat bij virtuele beelden de beeldsafstand 

een negatieve waarde heeft. 

Conclusie: 

· 1·s gel1·1·k aan het quoriënr \'an beeldsafsrand en De lineaire vergrotzng 
voor-werpsafstand. 

In formule: N = I ~.I 
lLJ.;t: Is y-1i.emaii-1c.h.e NaiUJ.l./l.kun.d.R_ I 
Ke.nm..vz.k.en: tdc-1i .en ilf.ud.//..aii.e.-1 ov.e./1. vof.1e. &./l..e.eCii...e., 
.iffu-1i/l..aii.e.-1 maihemaii-1ch a&.-1i/l.aci, onp.e./l.-1oonlij/~ 
-1lij.f, -1y-1i.emaii-1c.h.e .e..ehan.d..e.üng, l~~~..n.puni.e.n in Uk-1i
kad.e./l., .e..envoudi..g.e. m.e..e.ikwulig.e. &..e.-1choUUJing. 
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Over de invalshoek, waaruit de natuurkunde in deze methode wordt bezien, 

kunnen we kort zijn: uit de inhoudsopgave kan men het eindexamenprogramma 

aflezen.Middelink is daardoor vergeleken met Schweers en Van Vianen een echt 

leerboek, dat geschikt is voor zelfstwlie. Toepassingen komen zeer zelden voor: 

zelfs het traditionele optische instrurr.entarium ontbreekt; verwijzingen naar 

leefwereldgerichte situaties zijn sporadisch. Op deze manier zal de natuur

kunde voor de leerlingen een aparte werkelijkheid vormen naast de alledaagse. 

Afgeleide verbanden en wetten hebben alleen betrekking op schoolcontext ge

bonden situaties. De leerstof wordt gepresenteerd als volledig consistent 

doorlopend geheel en als waarheden, waar geen speld tussen te krijgen is. 

Weliswaar worden enkele proeven afstandelijk beschreven, maar deze passen 

zo sterk in de systematiek van de behandeling, dat ze nauwelijks als empi

risch overkomen. 
23.2 Brandpunt en brand,·lak - convergerende en divergerende werking 
We laten op een positieve lens een bundel lichtstralen vallen die alle evenwijdig 
lopen aan de hoofdas (figuur 131). 
Uitgaande van figuur 126 mogen we verwachten dat de lichtstralen naar de 
hoofdas toe worden gebroken. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, maar boven
dien blijken de uittredende lichtstralen vrijwel door één punt te gaan dat op de 
hoofdas ligt. 

Dit punt heet het hoofdbrandpunt van de lens en wordt aangegeven met F (van 
focus, het Latijnse woord voor brandpunt). De afstand OF wordt de brandpuntsaf
stand genoemd, het symbool hiervoor is f. 
Keren we de lens om. zodat de evenwijdige lichtbundel op de andere kant van de 
lens valt, dan blijkt dat de lens een tweede hoofdbrandpunt heeft dat even ver van 
het optische middelpunt afligt als het eerste (óók als de beide lensoppervlakken 
niet even sterk gekromd zijn!). 

0 

f 

f 
I 

F - -----. ·--- --
1 

- ------1------------
1 

--------I 

I 

_( 

fig. 131 fig. 132 

-~--

__ Q _____ _ 

Vervolgens laten we op een negatieve lens een bundel lichtstralen vallen die alle 
evenwijdig lopen met de hoofdas (figuur 132). 
Uitgaande van figuur 127 mogen we verwachten dat de lichtstralen van de hoofdas 
af worden gebroken. Dit is inderdaad het geval, maar bovendien is het alsof de 
uittredende lichtstralen uit één punt komen dat (aan de kant van de opvallende 
lichtstralen) op de hoofdas ligt. 

lid: 'Sy-t>iem~ch.e Naiuwz.kuruie.' 
KeJlJTlVI..ken: .f..e.e-/.lve~.f.d.a;z.m_e_ f..e.Jw.de/l..ing, -t>ie-"lke -t>choo.f.con
iex.tgdorule.n.he..i..d, -t>y-t>iemaLiek van de naiuu/l.ku.nd.e., 
we.in.i..g empiA.L-t>che P..e.n.ade/l..ing. 
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E. 'éx.ad, NcdJ..Lwzkun.de.' , Kortland, Bijker en De \<lever 

Het meest opvallende kenmerk van deze methode is de fleurigheid van 

de uitvoering. De boeken zijn volledig in kleur gedrukt en zeer rijk ge

illustreerd. Meer dan de helft van de illustraties bestaat uit kleuren

foto's. Ook de meeste tekeningen zijn in kleur uitgevoerd, terwijl ze meer 

dan in alle vorige methoden het midden houden tussen de werkelijke situatie 

en de wiskundige abstractie, meestal door middel van perspectivistische teke

ningen. 

De bladspiegel is zeer wisselend: de tekst is om de illustraties 

(2 à 8 per pagina) heen gerangschikt, soms over de volle breedte van de 

pagina, soms in smalle kolommen wisselend rechts en links op de pagina. 

Elk thema (zie verder) is verdeeld in basisstof en keuzestof, beide bestaand 

uit 5 à 10 paragrafen. Elke paragraaf heeft nog een verdeling in ongenummerde 

subparagrafen, gemiddeld ter lengte van ongeveer een pagina. Gekozen is 

voor een groot, prettig leesbaar lettertype. Enkele kernwoorden zijn cursief 

gedrukt. In de brede marge ( t van de pagina) staan de in de tekst voorkomende 

kernwoorden blauw gedrukt. Het basisstof-gedeelte wordt afgesloten met een 

paragraaf : 'Wat je moet weten en kennen', bestaand uit een nogal gedetail

leerde opsomming van feitenkennis en deelvaardigheden omtrent de gepresen

teerde leerstof. Daarna volgt nog een samenvatting. 

De taalstijl is nogal eenvoudig vergeleken met de vorige methoden en 

doet welhaast naief aan. De lezer wordt direkt in de je-stijl aangesproken. 

De zinnen zijn kort, gemiddeld korter dan een regel,meestal minder dan tien 

woorden. Veel zinnen beginnen op een nieuwe regel, terwijl bijzinnen en 

koppelwoorden vrijwel niet voorkomen. De gebruikte woorden zijn eenvoudig en 

zelden abstract. 

Ook het vereiste wiskunde-niveau is veel lager dan de tot nog toe be

sproken methoden, al moet hierbij opgemerkt worden, dat dit de enige methode 

was, waarbij het bestudeerde optika-gedeelte in de tweede klas voorkwam. 

Meetkundige beschouwingen en algebraische afleidingen komen eigenlijk niet 

voor. Ook de logische verbanden zijn zeer beperkt gehouden: de leerstof wordt 

zuiver beschrijvend en niet verklarend gebracht. Dit laatste wordt zo sterk 

doorgevoerd, dat het af en toe benauwend overkomt: steeds worden redene-

ringen vermeden en slechts reeksen feitenkennis gegeven. 

Bij de behandeling van de leerstofinhoud in de vorige paragraaf kwam al 

naar voren, dat de volgorde van de leerstofpresentatie niet door de systema

tiek van de natuurkunde, maar meer door de waarneembare leefwereld van de 

leerlingen wordt bepaald. Vanuit hetgeen wat zichtbaar en waarneembaar is, 
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Door deze na~·erking van je oog zie je bijv. een film als een vloeiend geheel. Een 
~lm bestaat Uil een heleboel aparte stilstaande beeldjes. Het zijn gewoon fotootj

1 

J
oo_r je oog vloen het ene beeldje over in het volgende; daardoor zie je een 

v oe1ende bewegmg. 

~e kunt de nawerking van het oog ook aantonen met een stroboscoo Dat is een 
~~stru"?en1~ dat op elkaar_volgende (losse) lichtflitsen geeft. Voor je 0~~ vloeien de 

Jtsen me aar over (als je ze maar snel genoeg op elkaar laat volgen). 
[13-17 

'Hersenwerk' ' 
~e oog. e~ ook je andere zintuigen. kunnen dus 'foute' ~ 
mformaue doorgeven aan je hersenen. Maar het kan -
?ok gebeur:n d~tje hersenen 'goed' doorgegeven ti~ '::--. 
mformaue fout verwerken. Je denkt dan bijY. datje f . _ _' {_ 
Jets anders Ziet dan je ziet. •• ... • "j' 
Hiernaast zie je een voorbeeld van dat soort 'hersen- ~ 

... 
' 

Als je naar de dame kiJkt. verwacht je dat ze benen •. 

werk'. Je weet uit ervaring dat een mens benen heeft ~·:-
(d•e _waarneming is o~geslagen in je geheugen). . :: - ----
heeft. en dus zie je ze. · 
Maar stáán die benen er ook? -

En wat is er aan de hand met de volgende afbeeldingen? • 

' 

-
~ 
y ' 

~""-...,/ i 
. ---....,_ ' 

~ 

l.ld: '[xad Naiuwz.kun.de.' 
Ke.nm.eJz.k..en: aandach..i vooll. uil.vz.l..ijk..e VeAZOil.g.i..ng, pll.O/.-e-1-
-!>.ion.ei..e ll,.f!_ali-1f . .i-1ch..e.. .iil.u.dAa.Li..e-1, gll.OU .f..e.i:..te.;dype1 

CUil..-1-ieve wooll.den, k..ell.nWooll.den .i..n mall.ge,'je'--!>i.ijf, zeel/. 
e.e.n.voudi..ge taahi.ijf, a/.Jvez..i..gh..e.i.d van math..emai.i-1ch..e.. toll.
mali-!>men 

wordt de leerstof opgebouwd rondom thema's. Daarom is er in de eerste para

graaf van het thema 'Het Oog' veel aandacht voor de scheiding tussen objec

tief en subjectief waarnemen, tussen fysische en fysiologische kenmerken 

van zicht en licht en voor de methodologie van de natuurkunde in de vorm 

van een oogmodel. Inherent aan deze opbouw vanuit de leefwereld is een grote 

toepassingsgerichtheid op buitenschoolse contexten. Naast het tra-

ditionele optische instrumentari~~ komen veel aspecten uit het dagelijks 

leven aan de orde, waarin fundamentele begrippen als zicht en licht ver

duidelijkt worden. 

' 
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3 De lichtbundel achter 
de lens is divergent. 
Dit is het geval als de 
afstand lichtbron-lens 
kleiner is dan de afstand 
midden van de Jens
brandpunt. 
De lichtbundel achter de 
lens is in zo-n geval minder 
divergent dan de licht
bundel die op de lens valt. 

-------· 11~ I , illU ___ , 

De afstand tussen het midden van de lens en het brandpunt noemen we de 
hrandpunrsa(srandvan de lens. 
ledere lens heeft een eigen. vaste brandpuntsafstand. 
De brandpuntsafstand vóór de lens is e\·en groot als de brandpuntsafstand achter 
delem. 

Hetbeeld 
Als je een lichtgevend voorwerp op een scherm afbeeldt. staat het beeld op .. 
kop. zun 

Het beeld kan groter ofkleiner zi,in dan het voorwerp zelf: dat ha net af van de 
afstand tussen voorwerp en lens: ' 

hoe dichter je het voorwerp bij de lens zet. des te groter wordt het beeld 
Als het voorwerp binnen de brandpuntsafstand van de Jens komt. kriig.je oeen 
beeld meer. " · e 

Dan zie je alleen licht. 

I.Ld: 1 [x:.aci Naiuwz.kunde 1 

K~: ..10m-1 en.ig-1zirw R.en.aJ.Jl.Ve.n.ck op-1omm.i.n.g 
van k.en.n.i-6/--e.iten, voil.e..c.Li..g on:ldaan van a-6-60c..ia
ti...eve v12.11..Ran.den. 

Historische beschouwingen komen niet voor. Begripsintroductie vindt 

voornamelijk empirisch plaats. Daartoe beschikken de leerlingen naast het 

leerboek, dat alleen fenomenologisch-beschrijvende leerteksten bevat, over 

een werkboek, waarin opdrachten en eenvoudige proeven uitgevoerd worden. 

Niet op de laatste plaats door de uiterlijke frisheid zal deze methode 

uitdagend zijn voor leerlingen; helaas bestaat het gevaar, dat te grote aan

dacht hiervoor ten koste gaat van het vereiste abstractieniveau van de 

leerlingen, hetgeen hen bij de overstap naar de bovenbouw parten kan gaan 

spelen. 

• N~t .als een echt oog kan je model een lichtgevende figuur 'waarnemen'. 
Als Je Je m~del. neerzet voor een lichtgevende figuur (gevormd door een aantal 
puntvormige lichtbronnen). zie je op de binnen-achterkant van het model een 
beeld van het figuur. J~ ziet weer lichtvlekjes in plaats van Jichtpuntjes (zoals bij 
een echt oog)- en: J~.z1et het beeld op zijn kop. Rechts en links zijn verwisseld. 
He~lfde gebeurt bu een echt oog. Je ziet eigenlijk alles op zijn kop, maar daaraan 
beqe gewend geraakt. 

~~heeft ~n onderz~ker eens een tijdlang een ·omkeerbril' gedragen. De eerste 
liJd zag hu alles op ZIJD kop (zoals het 'hoort' dus). Al gauw draaiden zijn hersenen 
het beeld om: de wereld stond weer rechtop. Toen hii de bril afzette kon h" 

be . h" " ' IJ opmeu\\~ g:tnnen: IJ zag alles weer op zijn kop en zijn hersenen moesten weer 
'wennen. 
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• Net als een echt oog kan 
je model een lichtbron in 
de spiegel'zien'. 
Als je een puntvonnige 
lichtbron voor een spiegel 
zet, en je kijkt in de spiegel, 
zie je daar de lichtbron. 
Het lijkt alsof de lichtbron 
achter de spiegel staat. 
Datzelfde 'ziet' je model; 

Ruhts: ".01" M•trkr alleen 'ziet' het geen licht
o/s "" spirgrl puntje, maar een lichtvlekje. 

Er zijn dus veel overeenkomsten tussen je 
oog en een oogmodeL Maar er zijn ook veel 
verschillen! Je model is nog te eenvoudig. 
Als je de afbeelding van een echt oog 
bekijkt, zie je wat het belangrijkste verschil 
is tussen een echt oog en je oogmodel: 
een echt oog heeft een lens. 
Als je je oogmodel van een lens voorziet, 
worden de beelden die het 'ziet'. scherper. 
Hóe scherp hangt af van de afstand 
tussen voorwerp en lens. 

~- ... . 
i -,.. -:-. ... ,. 

Bij een oogmodel wordt een voor-Werp niet altijd scherp afgebeeld; bij een echt oog 
gebeurt dat wel- behalve wanneer je het voorwerp te d1cht voor Je oog houdt. Als 
je bijv. deze bladzij heel dicht voor je ogen houdt. kun Je de letters met meer scherp 

14 zien. 

Waardoor komt het datje met een lens scherpe( re) beelden krijgt~ 
Hoe werkt een lens? 
Is er verschil tussen de lens die je bij je proeven hebt gebruikt en een ooglens? 

Dat zijn vragen die we in dit thema proberen te beantwoorden. Maar daarvoor 
moet je eerst iets meer van licht afweten. 

F. 'Scoop' , Mathot en Biezeveld. 

Uit: 'Exact N~' 
Ke.n.JllV7.ke.n: le..e./.Mz.JZ..e.i.d. gvz.ic.h.ti2. /Le.nadeA.in.g, 
aandacht voo~ modefvo~g, !uiien~choof~e 
context, faag aR~~actieniveauj de ~~ 
in de m~ge vvzJ.V.i..jze.n. na~ de we//..kPJ.ok. 

Weliswaar is deze methode niet zo fraai uitgevoerd áls 'Exact Natuur

kunde', toch ademt zij een luchtigere en plezierigere sfeer uit dan de eerder 

behandelde leermethoden. Ook in deze boeken is het aantal illus-

traties groot (3 à 8 per pagina), maar ze zijn in het algemeen van een ander 

soort: ongeveer 10% bestaat uit foto's (allen zwart/wit), 90 % Z1Jn be

trekkelijk eenvoudige tekeningen, waarvan meer dan de helft luchtige weergaven 

van reële situaties en de rest mathematische abstracties. Elk hoofdstuk (be

trekkelijk klein: gemiddeld 15 pagina 's) bestaat uit 3 à 6 paragrafen (2 à 

5 pagina's). De meeste paragrafen kennen nog enkele subparagrafen. Elke pagi

na is verdeeld in twee kolommen: elke kolom bevat zowel tekst als illustraties, 

die elkaar snel afwisselen: tussen het grote aantal illustraties zijn de blok

jes tekst gemiddeld slechts 10 à 15 regels lang, hetgeen een variërende 

bladspiegel veroorzaakt. Er is gebruik gemaakt van een fors, breed lettertype. 

Sommige woorden zijn cursief gedrukt. 
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De taalstijl is qua sfeer vergelijkbaar met die van 'Exact Natuur

kunde'. De tekst is in de 'je'-stijl opgesteld; de zinnen zijn gemiddeld 

iets langer en bevatten soms bijzinnen en koppelwoorden; soms worden wat 

meer abstracte woorden gebruikt, maar we moeten hierbij in ogenschouw nemen, 

dat het hier een bovenbouwmethode betreft, terwijl 'Exact'voor de onder

bouw was. 

Experiment 7 Gebruik de lens allereerst als 
brandglas. De voorwerpsafstand is dan zeer 

groot: 
v _ 150 miljoen km • co (oneindig) 

De beeldafstand heet in dit speciale geval 
brandpuntsafstand: f 

'"-

Een lens heeft twee brandpunten F1 en ~2· 
Deze punten liggen evenver aan weersZIJden 
van de lens. De brandpunten vergezellen de 
lens als het ware overal. 

Stel dat je zo f- 15 cm vindt, dan zeggen we 
dat je met een lens van 15 cm te doen hebt. 
Een lens met een kleine brandpuntsafstand 
heeft een groot samenbundelend vennogen. . 
Zo'n lens heeft een grote sterkte. We geven die 
sterkte S soms ook op in dioptrie (dpt) 

1 ,. . s - l als m meter IS. 

Voor een lens met een brandpuntsafstand van 
5 cm geldt bijvoorbeeld: 

f- 5 cm - 0,05 m ~ S - 20 dpt 

en omgekeerd: 
1 

S-1,5 dpt ~ f- T,S-0,67 m 

/..L..i.i..: 'Scoop' 

Experiment 2 Projecteer.met ~e lens een 
tl-buis op een wit pap•ert)e op Je tafel en meet 
b. Je zult ongeveer 15 cm vinden. 

Experiment 3 Projecteer met dezelfde lens de 
gloeidraad van een lampje op een muur aan de 
andere kant van het lokaal. Wat is ~e kleinst 
mogelijke voorwerpsafstand waarb•J. dat nog 
lukt? Je zult weer ongeveer 15 cm vmden. 

Experiment 4 Probeer eens een beeld te 
maken dat even groot is als het voorwerp. Je. 
zult merken dat nu geldt: v - b - 30 cm. Of m 
het algemeen v - b - 2f 

I<.R..runvz.k..: il.ue.e kol.o!Tll7UUl1 a/.J»i/)Mz . .f.R..nd..e. ilad/)p.ie.gel., Lek.e
nin.gen van zowel. wt?../l.ke.üjk..e. /).dua.Li...e./) af/) maih.ema.Li./)ch.e aR
/)iA.ac.t...ie./), 'je.' -/)lijf, ~jk e.envou.cLige. iaal./)lijl.. 

• 
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In de vorige paragraaf werd over deze methode al opgemerkt, dat ze 

aangepast lijkt aan het WEN-concept voor het eindexamenprogramma, hetgeen 

betekent, dat veel onderwerpen kwalitatief worden behandeld. In deze methode 

is het vereiste wiskundeniveau dan ook geminimaliseerd. Afleidingen, zowel 

meetkundig als algebraisch,zijn summier gehouden. De wet van Snellius wordt 

eenvoudigweg geponeerd en toegepast evenals de lensformule, die slechts voor 

ven b naar oneindig plausibel wordt gemaakt. Daar staat tegen over, dat de 

logische redeneringen, die de leerlingen vaak moeten gebruiken om tot kwali

tatieveverbanden te komen w~l behoorlijk pittig zijn, met name bij de rede

neringenover maxima en minima inbuigings-en interferentiepatronen. 

Net als bij spiegels meten we hoeken weer ten 
opzichte van de normaal. We noemen de 
hoeken: 

i - hoek van inval 
r- hoek van breking of refractie. 

Als een lichtstraal naar een (optisch) 
dichtere stof gaat - zoals hier - dan breekt 
hij 'naar de normaal toe'. 

Snellius ontdekte omstreeks 1600 het verband 
tussen i en r. Bij een grensovergang geldt: 

sin i 
sin r - constant getal 

Llil: 'Scoop' 

Bij de overgang van lucht naar water is dat 
getal 1,3. We noemen dit de brekingsindex. 

De brekingsindex geven we aan met n1 _. 

of kortweg n,., of bij glas n
1

, enzovoort. 
Algemeen: 

sin i ; -.--n · smr 

Strikt genomen, moet je bij een bepaling van n 
niet uitgaan van lucht maar van vacuüm, maar 
dat verschil is zeer klein. Meer brekingsindices 
vind je in BIN AS. 

Hoe groter de brekingsindex, hoe groter de 
knik in de straal. 

Ke.n..rruvz.ken.: .ólec.ld.ó het hoog.1i noodza.k..ei..i..jk.e van w.i...1ku.n.d.i..ge. 
ile.1 chouw.i..nge.n wo/I.CI.t o pge.nomen.. 

Staan de spleten dichter bij elkaar dan wordt 
het patroon wijder. 

spleten ver van elkaar 
{negatief) 

,,,,,,, 

spleten dicht bij elkaar 
{negatief) 

Hoe dichter de spleten bij elkaar staan, 
hoe wijder het interferentiepatroon. 

0. invlo«< wm de kleur In plaats van een 
fotopapiertje kun je ook je oog achter de 
spleten houden (doen!). Je netvlies functio-
neert dan als scherm. Je zult zien dat iedere 
kleur op zijn eigen manier interfereert. In het 
midden geldt voor iedere kleur dat het fasever-
schil nul is. Voor alle kleuren treedt daar ver-
sterking op. Je ziet een witte lijn. De plaatsen 
met .;jcp - 1, 2, ... zijn voor de verschillende 
kleuren niet gelijk. ledere buiklijn is aan de 
binnenkant violet en aan de buitenkant rood 
gekleurd. 

Llil: 'Scoop' 

, R 1· 

-------. 
I 
I 
I 
I 

Opmerking 7 Een gloeilampje zendt weinig 
blauw en vrijwel geen violet licht uit. Het 
meeste fotopapier is ongevoelig voor de 
kleuren rood tot en met geel. Als we dus licht 
van een gloeilamp op fotopapier laten vallen, 
mogen we bij benadering zeggen dat we met 
licht van één kleur werken. Verderop zullen we 
zien hoe uit zulke patronen de golflengte is te 
bepalen (in dit geval ongeveer 500 nm). 

Kl2.fiJ1l.e..tr.ke.n: .10m.1 pilt.i..ge. k.waLdat.i..e.ve. .tz..ede.ne./l..i..nge.n. 
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Deinvalshoek, van waaruit de natuurkunde bezien wordt, houdt het mid-

den tussen de leefwereld en de systematiek van het vak; gepoogd is de kop

peling met de omgeving in stand te houden en daarnaast ook een systematische 

'examentraining' te geven. Tussen de vaak creatief gepresenteerde toepassings

situaties komt de systematiek 'klassiek' over (bv. wet van Snellius). 

Dit impliceert, dat toepassingen zowel uit binnen- als buitenschoolse con

texten (WEN !) zijn gekozen. Hun aantal is niet overdreven maar goed aange

past aan de behoefte vanuit het eindexamenprogramma. Vele van de 'leukere' 

toepassingen komen aan bod onder de koppen 'EXT~A' en 'DOEN', die achter 

aan elk hoofdstuk zijn opgenomen en die we kunnen interpreteren als 

keuzestof. 

16 1 
Kijken in een spiegel 

Je ziet hieronder twee foto's waarbij de foto
graaf zijn eigen spiegelbeeld vastlegt. Bij het 
maken van de eerste foto is scherp gesteld op 
de spiegel zelf. Je ziet alle vlekken erop maar 
niet veel van de camera. Op de ring van de 
lens is de afstand tot de spiegel af te lezen: 
1 meter. Bij de tweede foto is de camera 
scherp, maar nu is de spiegel onscherp; de 

I 
L 

ingesteld op 1 m ingesteld op 2 m 

lJ.il: 1 Scoop 1 

vlekken zijn niet meer te zien. De afstandsring 
stond op 2 meter. 

Het spiegelbeeld staat dus net zover achter 
de spiegel als het origineel ervoor. 

De regels voor spiegelen zul je al kennen: 
origineel A en beeld A' liggen even ver van de 
as van spiegeling en de lijn AA' staat loodrecht 
op deze as. Het origineel wordt ook voorwerp 
genoemd. 

A A' 
-;'I 
' I 

' I 
/ I 

-' I 
8'\ I 

' I 
' I 
\ I 

' I 
' I 

\ I 
'I 
'I 

--------·'~ 
C' 

K.en.nuvz.k: zowe.l. e..en.. lee./.J.ue.l'l.l2.1.dgvz.ic.hi.R.. al..ó e..en.. 
.óyd .. e.m.ai..i.J.>c.he. ~g. 

Ook wat betreft de begripsintroductie kunnen we spreken van een 

compromis: vooral voor de conceptontwikkeling van fundamentele begrippen 

worden veel kwalitatieve proeven beschreven, maar kwantitatieve proeven om 

wetmatigheden af te leiden komen veel minder voor; deze worden vaak gepo

neerd. 

De leerstof wordt gepresenteerd in doorlopendel~rteksten met beschrij

vingen van enkele eenvoudige experimenten. In de tekst worden geen vragen aan 

leerlingen gesteld. Conclusies en kernpunten worden in een alinea samenge

voegd en voorzien van een blauwe lijn in de marge. 
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Keuzestof wordt zoals gezegd gepresenteerd in 'EXTRA' en 'DOEN', maar 

daarnaast ook in geheel blauw afgedrukte leesteksten (bv. over ver-, oud- en 

bijziendheid). Tenslotte is vooraan elk hoofdstuk een uitdagende probleem

situatie beschreven, die - wanneer daartoe genoeg theorie voor handen is -

verderop in het hoofdstuk wordt opgelost. 

....... 

16·~ 
Licht en zicht 

EXTRA 

De golflengte meten met Hn lini••l Ge
bruik een metalen liniaal met mm-verdeling. 
De vlakjes tussen de krassen zijn allemaal 
vlakke spiegeltjes. Je hebt zo een reflectietralie 
met een tralieconstante van 1 mm. Dat lijkt 
veel te grof om golflengtes mee te bepalen. 
Toch lukt het. 

De spiegeltjes kaatsen niet alleen terug 
volgens i - t, maar ook volgens het principe 
van Huygens. leder vlakje wordt trillings
centrum. Daardoor vind je bijvoorbeeld in de 
richting fl een maximum. In de figuren hier
onder wordt dat verduidelijkt. 
Er geldt: 

a-dcosa en b-dcosfl 

Je vindt een maximum als 

a - b - nÀ ofwel 

nÀ - d(cos a - cos P! 
Hiermee is À te berekenen. 

lid: 'Scoop' 

%;,.W ~~ 
--~--------------

K&V71R..IZ.k: k..euze-tJio/. nud .f..e.u/a:_ to.epa-6-tJi..n.gen onde./1. 'E.X7RA' 

Een meisje klimt in een kast op poten 
en de deur gaat dicht. Als die even later 
weer open gaat, is ze verdwenen. 

Hoe !lflrdwijnt het mei•je in de ka•t7 
Omdat de kast op poten staat, kan ze niet 
door een luik in de vloer verdwenen zijn. All 
ook achter de kast niets te zien is, moet ze dt 
nog steeds in de kast zijn. De truc is even 
simpel als verbluffend. Na het sluiten van de 
deuren trekt zij twee spiegels naar zich toe, 
zodat die precies 45• maken met de kijkrich-; 
ting. Het publiek ziet links en rechts het . 
spiegelbeeld van de zijkant van de kast. Dte 1 
zijkant is precies zo uitgevoerd als de achter
kant en de kast lijkt leeg. : 

- Hoe doet ze dat? 

lid: 'Scoop' 
K.enmvz.k: aan. lud P..egi.n. van. ie.de/1. hootdd.uk wo/l.d..t 12.1211. 

u.dd.agende. p/l.oPJ..e..e.md .. e.J!.l...i..n.g f..eM:h~teven; veJz.de/1.0 p i.n. h...e:t 
hootd-tJtuk wo/l.d..t de. opfo-6-tJi..n.g P..ehan.cl..e.f..d. 

I 
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V. LEERPSYCHOLOGISCHE ACHTERGROND 

V.1 SOORTEN HTSCONCEPTIE-ONDERZOEKEN 

Gestimuleerd door de aandacht, die de laatste decennia door de 

vakdidaktiek wordt geschonken aan begripsontwikkeling, is er veel 

geschreven over de leerpsychologische achtergrond van pre- en mis

concepties. 

Grofweg kan men het vakdidaktisch pre- en misconceptieonderzoek 

in drie hoofddelen onderscheiden (Jung, 1979). 

-1/ Inventarisatieonderzoeken. Dit zijn onderzoeken, die tot doel 

hebben misvattingen op te sporen en te classificeren. Het belang van 

dit soort onderzoeken is, dat men moet weten over welk soort problemen 

het precies gaat voordat men oorzaken of oplossingen gaat zoeken. 

Daarnaast kunnen ze ook een doel op zich hebben. Soms zijn leraren 

zich van bepaalde misvattingen bij hun leerlingen niet bewust. Be

kendmaking ervan kan een andere houding ten opzichte van hetbetreffende 

onderwerp opleveren, waardoor de didaktische aanpak wordt beinvloed. 

-2/ Oorzakenanalyses. Dit soort onderzoeken probeert oorzaken te vinden 

waarom bepaalde misvattingen ontstaan. Men probeert antwoord te vinden 

op vragen zoals: 'Komen misvattingen voort uit de omgeving of worden 

ze door het onderwijs zelf geinduceerd ?' of 'Zijn misvattingen het 

resultaat van een te grote eis aan de consistentie van het denkgedrag 

van leerlingen ?' 
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-3/ Functie-analyses. Hierbij wordt onderzocht op welke manier het 

leerproces van nieuwe concepten plaatsvindt, bv. hoe een leerling 

het nieuwe begrip·aanvaardt, het associeert met voorkennis, enz. Deze 

functie-analyses vormen samen met de inventarisatieonderzoeken het 

fundament voor aanbevelingen voor een nieuwe didaktische aanpak. Een

voudig gezegd volgt uit het inventarisatie-onderzoek welke onderwerpen 

aangepakt moeten worden en uit de functie-analyse hóe dit gedaan moet 

worden. 

Bij het overzien van de onderzoeken herkennen we twee aspecten. 

Enerzijds de leerpsychologische achtergrond ( oorzaken -analyse en een 

deel van de functie-analyse) en anderzijds de vakinhoudelijke bena

dering (inventarisatieonderzoek en een deel van de functie-analyse), 

die samenvloeien in de conceptontwikkeling van een bepaald vakgebied. 

Het hier beschreven onderzoek gaat uit van een benadering, waarin 

voornamelijk een inventarisatie en een klein stukje functie-analyse 

heeft plaatsgevonden in het vakgebied van de optika. Daarbij is er voor 

gekozen kort bij de vakinhoud te blijven. Uitspraken worden gedaan aan 

de hand van concrete begrippen uit de optika en minder vanuit de leer

psychologie. Daarom wordt hier geen behandeling gegeven van de op het 

gebied van de leerpsychologie ontwikkelde theorieën. Dit onderzoek had 

niet tot doel leerpsychologische hypothesen te verifiëren of een theo

rie te ontwikkelen. 

Toch ontstond vanuit de praktijk tijdens het onderzoek de be

hoefte om ordening en structurering in de misvattingen aan te brengen. 

De discussies met leraren, die toestonden het misvattingenonderzoek 

in hun klassen te laten plaatsvinden, bleken namelijk te verzanden in 

diversiteit. Verschillende soorten misvattingen geven aanleiding tot 

andere strategieën, zodat scheiding noodzakelijk is. Het doel van de 

beschrijving van een leerpsychologische achtergrond is enerzijds een 

onderscheid te maken tussen deze soorten misvattingen en anderzijds 

vertrouwd te raken met de denktrant en het vakjargon van de begrips

ontwikkelingstheorieën. 

In de volgende paragraaf wordt een beeld geschetst, waarin aan 

deze beperkte doelstelling tegemoet wordt gekomen. Er wordt een leer

psychologische achtergrond gegeven, die gebaseerd is op het ineen

schuiven van de voorkennis van de leerling en het fysische netwerk 

(zie ook 1.2). Dit gebeurt in algemene bewoordingen, zodat de op dit 

gebied gangbare theorieën er gemakkelijk aan gekoppeld kunnen worden. 
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We merken hier nog op, dat de interesse in misconceptie-onder

zoek inherent is aan de zich ontwikkelende onderwijsvisie. Gerritsen 

van der Hoop (1986) onderscheidt hierin drie fasen, die verschillen 

qua benadering van de voorkennis van de leerling. 

-1/ Onderwijzen als pure confrontatie met nieuwe informatie. De leer-

ling wordt gezien als leerstofconsument. Wat hij al wist is meegenomen. 

Deze benadering staat het dichtst bij het tabula-rasa-idee. Weliswaar 

is het ~la~ niet noodzakelijkerwijs onbeschreven, maar het onderwijzen 

is niets anders dan het verder volschrijven ervan. 

-2/ Onderwijzen, waarbij expliciet een relatie met de voorkennis wordt 

gelegd. Op deze manier gekoppelde informatie wordt beter verwerkt en 

langer onthouden. Ook in dit beeld wordt het ten dele beschreven blad 

aangevuld, maar vindt er een integratie met de reeds aanwezige tekst 

plaats. Er worden verbanden gelegd. 

-3/ Onderwijzen als omvormen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de 

voorkennis van de leerling. Onjuiste concepten worden verbeterd of in 

een ander denkkader geplaatst. Van het deels beschreven blad worden 

stukjes tekst doorgehaald of verplaatst, zodat de nieuwe stof beter met 

de oude geassocieerd kan worden. 

Het beeld, dat in de volgende paragraaf wordt geschetst, houdt 

verband met deze laatste benadering. Immers met het misvattingenonder

zoek is aangetoond, dat leerlingen over onjuiste voorkennis beschikken. 

Een van de onderwijsdoelstellingen kan zijn deze misvattingen te ont

krachten, zodat een 'omvorming' moet plaatsvinden. 

V.2 SOORTEN MISVATTINGEN 

We stellen ons de gedachtenwereld van leerlingen voor als een 

verzameling van cognitieve elementen. Deze hebben voor hen een be

paalde betekenis, die zij zelf op hun abstractieniveau kunnen omschrij

ven (bv.: 'licht' of 'zien'). Vele van deze elementen zijn gekoppeld 

aan andere (bv.: om te zien heeft men licht nodig). Deze koppelingen 

zijn vaak kwalitatief, hebben een zwakke causalistiek (leerlingen kun

nen iets verklaren door: 'dat is gewoon zo') en zijn meestal geformu

leerd in niet-wetenschappelijke terminologie (bv.: 'je hebt licht nodig 

om te zien' en niet: 'vanaf een voorwerp, dat je ziet, moet er licht 

in je ogen terecht komen'). 
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Het geheel van koppelingen, die een bepaalde clustering vormen, 

noemen we een netwerk. In de gedachten van leerlingen kunnen ver-

schillende van dit soort netwerken naast elkaar bestaan. Dit maakt 

verschillende interpretaties van één concept mogelijk. Zelfs binnen 

één leerling kunnen diverse netwerken voorkomen. Bij dezelfde pro

bleemstelling kan een leerling naar gelang de entourage vanhet probleem 

van gedachtenlijn wisselen (Wertheimer: 'hinUberkipperr). Komt hij een 

moeilijkheid tegen, die het beantwoorden van een vraag in een bepaald 

netwerk in de weg staat, dan springt hij over op een ander netwerk en 

probeert een meer succesvolle koppeling te leggen. Deze zwakke volhar

ding wordt wel inpersistentie genoe~d en komt voort uit inconsistentie 

of een te zwakke causalistiek van het netwerk. Men spreekt daarom niet 

van een theorie (hooguit 'minitheorietjes'),maar van 'alternatief 

denkkader' (Jung: 'bedeutungsverleihendes Denkrahmen', Goldberg: 

'Alternative Framework'). 

In de fysica komen netwerken voor, die veel lijken op die in de 

gedachtenwereld van de leerlingen. Cognitieve elementen worden gekop

peld tot netwerken. Toch bestaan er nogal wat verschillen. 

De cognitieve elementen in een wetenschappelijke theorie worden 

veel scherper omlijnd en veel strakker gedefinieerd, meestal op een 

hoger abstractieniveau. 

De koppelingen tussen deze begrippen verschillen eveneens van 

aard. Ze zijn logischer, hebben meestal een causale richting (oorzaak/ 

gevolg) en zijn behalve kwalitatief ook vaak kwantitatief. We noemen 

een dergelijke koppeling een verband, een regel of een wet. 

De netwerken in de wetenschap worden 'theorie' genoemd en onder

scheiden zich van die in de gedachtengang van de leerling door hun 

consistentie en hierarchische structuur. Door de consistentie en het 

niet-individuele karakter wordt een theorie gezien als een beschrijving 

van de werkelijkheid, die 'waar' of 'onwaar' kan zijn. Daarbij is de 

neiging van fysici groot om denkbeelden van leken met dezelfde maat

staven van consistentie te toetsen. Dit levert vaak het oordeel 'on

juist' op, terwijl men in feite te maken heeft met een geheel ander 

denkkader. 

Als algemene doelstelling van het onderwijs geldt het aanleren van 

de wetenschappelijke theorie. In de gebruikte terminologie betekent dit 

achtereenvolgens: het aanleren van de begrippen van een stuk leer-
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stof (1), het begrijpen en inzicht hebben in de verbanden, regels 

en wetten ertussen (2) en het doorzien van de hierarchische structuur 

van het netwerk (3). 

Doordat wetenschappers gecharmeerd zijn door de consistente samen

hang in een theorie, proberen zij vaak de hierarchische structuur het 

eerst over te brengen. Een probleem is dan, dat de fundamentele be

grippen nog niet helemaal 'eigen' geworden zijn voor de leerling, zo

dat de charme van de structuur hem niet veel doet. Het doorzien van de 

structuur van de theorie is de hoogste eis, die men aan het onderwijs 

kan stellen. Meestal gebeurt dit pas achteraf als de leerling zo ver

trouwd is geraakt met de begrippen en de verbanden, dat hij zelf de 

structuur kan herkennen en in een schema kan onderbrengen. 

Beziet men de algemene onderwijsdoelstelling samen met de in de 

vorige paragraaf geschetste onderwijsvisie 'leren-door-omvormen', dan 

kan men zich het leerproces voorstellen als het ineenschuiven van het 

netwerk in de gedachtenwereld van de leerling enerzijds en de fysische 

theorie anderzijds. 

Dit zou in de volgende fasen kunnen gebeuren: 

1. Elementen 

a. De betekenis, die een bepaalde leerling aan een cognitief ele

ment geeft, moet nader gepreciseerd, scherper omlijnd en geab

straheerd worden, zodat het als onderdeel van de fysische theorie 

opgenomen kan worden. 

b. Onjuiste betekenissen, die een leerling aan een element geeft, 

moeten worden ontkracht. Vaak gaat het daarbij om het plaatsen 

van het begrip in een ander kader (bv.'arbeid' in de sociologie 

en in de fysica). 

c. Nieuwe begrippen van de theorie, die nog niet tot de voorkennis 

van de leerling behoorden, moeten zo duidelijk mogelijk worden 

geintroduceerd, zodat een leerling koppelingen met reeds bekende 

elementen kan leggen. 

2. Koppelingen 

a. Koppelingen die een leerling tussen cognitieve elementen al had 

gelegd, moeten worden geoperationaliseerd, dwz. verder gepreci

seerd en geabstraheerd, zodat ze als verband, regel of wet in de 

theorie kunnen gaan gelden. 

b. Onjuiste koppelingen, die een leerling tussen bepaalde elementen 
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legt, moeten worden afgebroken, zodat ze in het fysisch netwerk 

niet meer voorkomen. 

c. Nieuwe verbanden, regels of wetten moeten zo duidelijk mogelijk 

worden geintroduceerd, zodat de leerling ze kan inpassen. 

d. Bij elke koppeling moet een verklaring gegeven worden (causalis

tiek) met een bepaalde richting (oorzaak/gevolg). 

3. Totale structuur 

a. Het gehele patroon van begrippen en causale verbanden moet worden 

beheerst, zodat een leerling van een probleem de juiste plaats 

in het netwerk kan aangeven. 

b. De theorie moet divergent werken, zodat de leerling voor nieuwe 

in context geplaatste verschijnselen een verklaring kan~ven van

uit de 'oude' theorie. 

c. Op het hoogste niveau moet de leerling met de consistentie van 

de theorie vertrouwd raken. 

Het uitgangspunt van het gebruiken van de bovenstaande lijst 

om misvattingen te beschrijven is, dat bij elk van de aangegeven fasen 

iets mis kan gaan. Dit levert verschillende soorten misvattingen, die 

het ineenschuiven van het netwerk van de leerling en de fysische theo

rie verhinderen. Zo ontstaat naast het wetenschappelijke beeld in de 

gedachten van de leerling een weliswaar verweven, maar verwrongen beeld 

van een vakterrein. 

Om de lijst nu toe te passen moeten we nagaan welke defecten er 

optreden als de ineenschuiving van de twee netwerken niet volgens de 

geschetste fasen verloopt. In V.3 zal dit worden uitgewerkt met voor

beelden uit de optika. 

V.3 SOORTEN MISVATTINGEN IN DE OPTIKA 

In deze paragraaf zullen we nagaan welke leerdeficiënties optreden 

als een van de fasen uit de lijst in de vorige paragraaf niet goed wordt 

doorlopen. We lichten dit toe aan de hand van voorbeelden uit de optika, 

waarbij ook strategieën worden besproken. 

Het gaat daarbij om strategieën vanuit de vakinhoud en niet vanuit de 

leerpsychologische achtergrond. Bovendien gaan we daarbij uit van een 

ideale onderwijssituatie. De leraar heeft de structuur van de over te 

brengen leerstof helder voor ogen en kan die in begrijpelijke taal door

geven aan leerlingen, die in principe ontvankelijk zijn voor het niveau, 
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waarop de stof wordt gepresenteerd. Invloeden van de werksfeer in de 

klas, leraar- en leerlingafhankelijke karakteristieken en didaktische 

~o~ laten we hier buiten beschouwing, omdat ze niet thuishoren 

in een vakinhoudelijke benadering. 

ad . 1. a /b é..lenz.en.i.en uil.. d.R_ VOO~ • 

Het is mogelijk, dat begrippen, die een leerling als voorkennis heeft 

en die in de fysische theorie scherper omlijnd moeten worden, niet duide

lijk worden gescheiden van de alledaagse betekenis. Dit heeft misvattin

gen tot gevolg, waarbij de leerling in een ander denkkader werkt dan 

wordt bedoeld. 

Een voorbeeld hiervan is het woord 'arbeid', dat in een socio

logisch denkkader een andere betekenis heeft dan in het fysische. 

Ook in de optika komen deze problemen voor. Een leerling kan licht 

identificeren met de lichtbron ('Ik doe het licht aan') of met een 

algemeen soort helderheid ('Het is licht hier'). Dit geeft aanleiding 

tot een statisch lichtbeeld, terwijl in de natuurkunde aan zich 

voortplantende straling wordt gedacht. 

Het gaat hier niet altijd om een 'foute' betekenis. Het woord 

'licht' kan in het dagelijks leven goed als lamp of lichtbron functi

oneren. Het is echter wel van belang de betekenis van het woord in 

de natuurkunde goed af te bakenen, bv. door middel van een definitie. 

Ook de term 'scherpte' geeft problemen. In de natuurkunde wordt 

een afbeelding scherp genoemd als elk punt op precies één punt wordt 

afgebeeld. In het dagelijks leven wordt scherpte met lichtsterkte 

of contrast geassocieerd. 

Het begrip 'licht' in verschillende denkkaders is duidelijk terug 

te vinden in het krante-artikel uit de Volkskrant ('Eenakter' door 

T. Janssen) , dat op pagina 94 is opgenomen. Duidelijk herkenbaar 

hierin zijn de strak gedefinieerde concepten van de fysicus in tegen

stelling tot de creatieve benadering van de schilder. 

ad. l.c N~euwe kennihelementen. 

Soms is de introductie van nieuwe begrippen, die nog niet tot de 

voorkennis van de leerling behoorden, oorzaak van misvattingen. 

Als voorbeeld noemen we het virtuele beeld. Het is moeilijk hiervan 

een definitie te geven,die aansluit bij de voorkennis van de leerling. 

Vaak wordt de definitie te abstract gegeven (bv. een virtueel beeld-
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Ref/ectie I Theo Jansen 

Eenakter 

D.e schilder: "Waarom is het licht in 
·Bergen aan Zee toch zo anders? Al het 
licht komt van de zon: 'licht is toch 
licht?" 

De fysicus: ;,Kijk, je hebt direct licht 
en indirect licht. Het directe licht kom i 
direct van de zon. Het indirecte licht 

• komt via het water. Bij zonsondergang 
is het licht dat de kust bereikt afkomstig 
van twee zonnen: één in de lucht en éèn 
(gefragmenteerde) zon in het water. · 
Met z'n tweeën beschijnen ze de witte 

.. huisjes .. Verder kan de zon niet schij
nen. Daarom is het licht zo anders in 
Bemen." . 

De schilder: "Je begrijpt er 'niets 
van." 

De fysicus: "Oh." 
De schilder: "Waarom is het licht zo 

anders in Amsterdam?" 
De fysicus: "Ten oosten van Amster

dam is water. Vooral in het voor- en 
najaar is er op de grens tussen dat water 
en het land vaak een wildgroei van 
stapelwolken. In de namiddag, als de 

• zon in het zuidwesten staat, worden de 
l slagschaduwen in Amsterdam besche
, nen door indirect licht van die wolken. 
· Dat maakt het licht zo typisch Amster-
! dams." · 

De schilder: "Ja, ja ... interessant. Het 
gaat dus om het indirecte licht?" 

De fysicus: ,,Ja." 
De schilder: "Onzin. Voortdurend 

wordt het licht aangevoerd door de zon, 
• in gelijke mate wordt het opgevreten 
• door de materie. De totale hoeveelheid 
licht blijft dus hetzelfde en verbindt 

1 Zich met de lucht. Licht gedraagt zich 
bijna als materie. Als een geur kan het 

I. zich verspreiden. Licht kan sijpelen, 
vallen, omhullen, geworpen worden et
cetera etcetera. En die wordt 

l · · 

door mij omgezet in verf. zoals bij t:l'll 

Scheikundige reactie ... 
De ~rsicus: . .llo e"en. De zwaa!

tekr ... 
De schilder: .. Nee. niks ho even. licht 

is niet zwaar. licht is licht. Mocht ik ooit 
rijk worden. dan koop ik een groot huis 
met twintig kamers. Een van die ka
mers wordt de lichtkamer. Uit het pla
fond, uit de vloer en uit de muren komt 
Jicht in die kamer. Daar. in dat dilTuk 
licht. ga ik schilderen." 

De fysîcus: "Mag ik in die kamer dan 
een proef doen?" _ 

De schilder: "Nou vooruit dan.'' . 
De fysicus: "Ik wil aan een dun 

draadje een kubus hangen. En dan kij
ken wat je ziet." 

De schilder: "Dan zie je toch gewoon 
een kubus?" 

De fysicus: "Nee je ziet alleen de 
contouren, een regelmatige zeshoek, 
zonder ruimtelijke vorm." 

De schilder: "Ga wèèèg.". 
De fysicus: "Hij wordt aan alle kan

ten evenveel beschenen, dus is er geen 
onderscheid te maken tussen de vlak
ken van de kubus." 

De schilder: "Niet te gel666ven. De 
aanwezigheid van indirect licht beïn
vloedt dus de vorm waarin je de voor~ 
werpen ziet." · . 

De fysicus: ,,Jazeker, maar direct 
licht doet dat ook hoor. Kijk maar naar 
de maan; het is nu halve maan. Ziet die 
eruit als een bol? Nee het is gewoon een 
doorgesneden goudse kaas. Er is haàst 
geen indirect licht in het heelal. En het 
heelal is pikzwart." . 

De schildei: "Waarom is het licht 
toch zo anders in het donker?" 



-95-

punt is het snijpunt, waar uittredende stralen vandaan lijken te 

komen). Het concept wordt dan een losstaand blokje in de cognitie van 

de leerling, waarvan hij de betekenis uit zijn hoofd kan leren, maar 

waarmee hij geen koppelingen kan leggen. 

De strategie, die hierin een oplossing kan brengen, moet er dus 

op gericht zijn, dat er toch koppelingen met het begrip kunnen ont

staan. Daartoe moet een breed beeld van het concept geschapen worden. 

Hoe meer invalshoeken worden geboden, hoe groter de kans is dat een 

leerling een aanknopingspunt vindt. 

Om op het voorbeeld terug te komen: ook bij het virtuele beeld 

zijn diverse invalshoeken mogelijk. 

-De abstracte definitie. Het virtuele beeldpunt is het snijpunt van 

de uittredende stralen en wel dat punt, waar de stralen vandaan lijken 

te komen. 

-De formele kant. Uit de lenzenformule komt een negatieve waarde, 

dus vormt zich iets ~inks van de lens. 

-Leefwereldgericht. We kunnen nergens een scherp beeld op het 

scherm opvangen, dus er is 'geen' beeld. 

-Exemplarisch. Bij de spiegel en bij een negatieve lens, maar ook bij 

de positieve lens, waarbij het voorwerp kort bij de lens is, zien we 

een beeld als we door de lens of in de spiegel kijken. 

-Vanuit het zichtconcept. Door de loep zien we een vergroot voorwerp, 

dus vanuit die richting moet ons een bundel licht bereiken, die wij 

zien alsof het van een groot voorwerp komt. 

Een dergelijke aanpak verlangt van de leraar flexibiliteit, 

waarmee hij gemakkelijk heen en weer kan springen tussen de verschil

lende benaderingen. Dit hangt samen met de mate, waarin hij boven de 

stof staat. Het is daarbij leerzaam om naast de gebruikte methode ook 

in andere leerboeken te kijken. Kleine 'alternatieve' tips kunnen bij 

de leerlingen een klik teweeg brengen. 

ad. 2.a. ~u koppel.i.n.gen u1.i. de. voollken.n.i..-1. 

Vooral in de introductiefase van een nieuw vakgebied is het be

langrijk koppelingen, die al in de voorkennis van de leerlingen aanwe

zig zijn, te operationaliseren. Wanneer men dit niet doet, kunnen 

verschillende koppelingen los van elkaar gaan staan, waaruit misvat

tingen voorkomen. 

Als voorbeeld kijken we naar het decoupling-concept. Een leerling 

kent vanuit zijn ervaringswereld enkele koppelingen, die de basis 
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vormen voor een goed zichtconcept. 

-Wil je een voorwerp zien, dan moet het licht uitstralen of licht 

van ergens anders weerkaatsen. 

-Wanneer je iets, dat ondoorzichtig is plaatst tussen het voorwerp en 

je zelf, kun je het niet meer zien. 

-Wanneer je iets tussen de lichtbron en je oog plaatst, dan heeft dit 

geen gevolgen voor het zien van het voorwerp. 

In een discussie zijn deze koppelingen tot het fysisch zichtconcept 

te operationaliseren. Wanneer dit niet gebeurt kan het statisch licht

beeld blijven bestaan naast de nieuwe koppeling. In probleemsituaties 

wordt dan teruggevallen op het oude beeld met het decoupling-concept 

(zie het misvattingenonderzoek, de vragen 22 en 26). 

Dit refereren aan de voorkennis bij de introductie van nieuwe 

onder~erp wordt vaak vergeten. We zien dit bij leermethoden, die uit

gaan van de systematiek van de natuurkunde en bij de behandeling hier

van de koppelingen met alledaagse verschijnselen vergeten. Ook zijn er 

leraren, die verblind door de consistentie van de theorie een 

nieuw stuk leerstof aanvangen met een axiomatische aanpak en vervol

gens tot de ontdekking komen, dat leerlirgen de theorie niet in pro

bleemsituaties kunnen plaatsen. 

ad. 2. b. Onju..i.tJie koppe.li.ngen in. de vooll.k.enn.i-6. 

Onjuiste koppelingen in de voorkennis van leerlingen dienen door 

het onderwijs ontkracht te worden, zodat ze in de fysische theorie niet 

meer voorkomen. Gebeurt dit niet, dan blijft de leerling met de mis

vatting zitten. 

We komen hier op het ~bied van de misconcepties in de enge zin 

van de betekenis: een onjuiste veronderstelling van de leerling. In 

brede zin wordt onder de term alle soorten misverstanden verstaan, die 

voortk0men uit het onzuiver ineengrijpen van het fysisch denkkader en 

het gewone-verstand-kader. 

Een voor~eld van een onjuiste koppeling is het idee van visuele 

stralen. De ogen zenden bij het kijken stralen uit naar het voorwerp, 

dat men wil zien. De terug ontvangen stralen geven informatie. 

Dit soort misvattingen zijn ook terug te vinden in de historie 

(zie !1.2). Ze houden lang stand omdat ze in een klein stukje werke

lijkheid in staat zijn verklaringen te geven, die pas later door expe

rimenten worden weerlegd. Zo kan men zich voorstellen, dat het kijk-
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gedrag, waarbij de ogen zich richten naar iets, dat men wil zien, 

opgevat wordt als scan-gedrag, waarbij 'iets' vanuit de ogen moet gaan. 

Er zijn weinig aanwijzingen in de directe waarnemingswereld, die dit 

idee daadwerkelijk doorbreken. 

In strategieën om deze onjuiste koppelingen te ontkrachten, 

moeten we argumenten aandragen, waarmee de onjuistheid voor de leerling 

duidelijk wordt. Er moet onvrede opgewekt worden. Gerritsen van der Hoop 

(1986) beschrijft een strategie voor misconcepties (of breder: pre

concepties), waarin deze onvrede centraal staat. De leerling moet 

met een situatie geconfronteerd worden, die in zijn denkbeeld niet past. 

We illustreren de strategie aan de hand van het visuele-stralen-

idee. 

Theorie 

Een misvatting is bekend (een 
onjuiste koppeling in het se
mantische netwerk van de leer-
ling) l 
de misvatting wordt geactiveerd 
(precieser geformuleerd, liefst 
in een abstracte, geoperationa
liseerde vorm) 

de misvattint wordt verder 'ge
setteld'; dwz. de bestaande 
koppelingen in de cognitieve 
structuur worden naar boven 
gehaald en geëxpliciteerd ! . 
er wordt een onvrede-opwekkende 
stimulus gegeven, maw. een waar
neming, die in het beeld van 
de leerling niet past 

de onvrede l~dt tot aanpassing 
van het concept 

het nieuwe c~ncept wordt verder 
gesetteld en geabstraheerd: de 
oude koppelingen worden in het 
nieuwe denkkader herzien 

Voorbeeld 

visuele stralen in het 
zichtconcept 

l 
de leerling wordt gevraagd 
nauwkeurig te beschrijven wat 
er in het algemeen gebeurt 
als je naar iets kijkt 

de leerlint wordt gevraagd 
waarom hij dat denkt, bv.: 
wat denk je, dat je uitstraalt 
als je je ogen op iets richt ? 

l 
bv.: hoe kan het dat je in het 
donker een voorwerp niet ziet ? 

l 
er is dus licht van buitenaf 
nodig om iets te zien 

het juiste.zichtconcept wordt 
verder uitgewerkt: men moet de 
ogen richten om van een andere 
kant iets binnen te laten vallen. 

De hier beschreven strategie gaat uit van een aantal eisen ten 

aanzien van de leraar: 

-hij is zich bewust van de misvatting, 

-hij is in staat de misvatting te activeren, 
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.. 
-hij is in staat een onvrede-opwekkende probleemsituatie te creeren, 

-hij kan de leerling duidelijk maken, waarom de koppeling onjuist was 

aan de hand van deze situatie. 

Deze vaardigheden vereisen van de leraar, dat hij behoorlijk boven de 

stof staat. Het is namelijk moeilijk een probleemsituatie te vinden, 

die voor de leerling werkelijk confronterend is. Logische redeneringen, 

die moeten leiden tot de nagestreefde onvrede-situatie, behoeven in de 

gedachten van de leerlingen niet altijd tegenstrijdig te zijn. In het 

gegeven voorbeeld van ~e visuele strolen, lijkt de confrontatie met 

'waarom kun je 's-nachts dan niets 

zenuwing van het concept, maar een 

wel iets 's-nachts, alleen zijn je 

zien ?' vanuit de fysica 

leerling kan denken: 'Je 

ogen niet zo actief' of: 

een ont-

ziet altijd 

'Dan moet 

er dus licht in je ogen vallen om de kijkactiviteit te kunnen volbrengen'. 

Bij deze gedachtengang blijft het juiste zichtconcept nog op afstand. 

ad. 2.c. Nieuwe koppelingen. 

Evenals bij concepten, die nog niet in de voorkennis van de leer

lingen voorkwamen is het moeilijk om geheel nieuwe regels en verbanden 

te introduceren en daarbij aan te sluiten bij de voorkennis. Vaak gebeurt 

het op een manier, die volledig buiten de leefwereld van de leerling 

om gaat. Misvattingen kunnen het gevolg zijn. 

Als voorbeeld nemen we de klassieke introductie van de wet van 

Snellius. Een lichtstraal (abstract !) valt onder een hoek met de normaal 

(abstract !) op een grensvlak in en blijkt onder een andere hoek verder 

te gaan. Het quotiënt van de sinussen van deze hoeken blijkt constant 

te zijn. 

Een leerling kan deze gedachtengang wel volgen, maar beschouwt het 

als truc. Het berekenen van de sinussen en het quotiënt daarvan komt 

voort uit de systematiek van de natuurkunde en ontlokt bij de leerlingen: 

'het zal wel zo moeten'. Een eigen koppeling wordt het echter niet. De 

leerling kan de wet uit het hoofd leren en hem toepassen in een volle

dig analoge situatie. Wanneer naar begrip van de situatie wordt gevraagd 

of als de wet in een nieuwe context wordt gepresenteerd, dan houdt de 

vaardigheid van de leerling op. 

De hier beschreven problematiek is inherent aan de vraagstukken

cultus. Er worden veel rekensommetjes gepresenteerd, die door substi

tutie in uit het hoofd geleerde sommetjes kunnen worden opgelost. Inzicht 

en koppeling met reële probleemsituaties is daarbij niet noodzakelijk. 

In de optika bestaat deze cultus omtrent de lenzenformule. Leerlingen 
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kunnen bij gegeven voorwerpsafstand en brandpuntsafstand de juiste 

beeldafstand berekenen, maar blijken niet te weten, dat bij diaprojektie 

de beeldafstand gelijk moet zijn aan de afstand lens-scherm. 

Wat betreft een strategie voor het aanleren van nieuwe koppelingen 

verwijzen we naar l.c. Ook hier is een brede aanpak met verschillende 

invalshoeken van belang. 

In het voorbeeld van de wet van Snellius zijn diverse benaderingen 

mogelijk. 

-Fenomenologisch. Wat merk je als je naar iets onder water kijkt of een 

potlood half in het water steekt ? Wat gebeurt er boven een heet wegdek ? 

-Vanuit de golftheorie in termen van voortplantingssnelheden. We verwij

zen hierbij naar VI.6.1. 

-Systematisch onderzoekend. Met behulp van de klassieke halve-cylinder

proef. 

-Theoretisch. Vanuit het mathematisch verband. 

-Constructief. Het tekenen van invalshoek en uitvalshoek met behulp van 

golffronten. 

-Aan de hand van voorbeelden. Lenzen, prisma's, planparallelle plaat 

of atmosferische breking. 

ad 2.d. CauMd-i;:,Li.ek van de. koppeLingen. 

Voor het 'eigen worden' van een theorie moet een leerling verkla

ringen kunnen geven voor de koppelingen erin. Als hij het verband 'be

grijpt', hoeft hij het niet klakkeloos uit het hoofd te leren. Door 

deze inpassing in de eigen cognitieve structuur wordt een wet beta~enis

vol en kan zij via andere koppelingen breder toepasbaar worden. 

Als verbanden in de wetenschappelijke theorie te ingewikkeld zijn 

of niet helder genoeg naar voren komen, kan een leerling de koppeling 

niet doorzien. Er worden hem dan misvattingen verweten. 

Een voorbeeld is het begrip scherptediepte. Er is een lange reeks 

denkstappen nodig om te redeneren van korrelgrootte tot afstand, waarover 

het voorwerp verplaatst kan worden, zodat toch nog een scherp beeld ont

staat. Bekijken we ook nog de invloed van de diafragma-opening, dan gaat 

voor de meeste leerlingen het verband verloren. 

Een strategie om de causaliteit van een koppeling duidelijk te ma

ken moet voortkomen uit een vakinhoudelijke probleemanalyse. Vaak meent 

men, dat hierin de kunst van het leraarschap zit. Toch gaat het hier 

grotendeels om een kunde. ~1en moet leren een stukje vakinhoud uit een te 
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rafelen in denkstappen. Van elke denkstap moet men nagaan of de leer

ling ze met zijn voorkennis kan maken. Tenslotte moeten de afzonderlijke 

denkstappen gestructureerd gepresenteerd worden. In hoofdstuk VI worden 

van enkele stukjesleerstof vakinhoudelijke probleemanalyses gegeven. 

ad 3. 7 oia.Le -t>iAuci...u.tvz.. 

Men kan van een leerling verlangen, dat hij de totale structuur 

van de theorie overziet, zodat hij een probleem kan plaatsen in het ge

heel. Op een nog hoger nievau zou hij de theorie divergent moeten kun

nen toepassen in nieuwe, weliswaar beschreven contexten. Tenslotte zou 

een leerling gecharmeerd kunnen raken door de consistentie van de the

orie, zodat hij zich zelf al redenerend een weg kan banen in de rich

ting van een probleemsituatie. 

De hier genoemde eisen aan het inzicht van de leerlingen zijn hoog

gegrepen onderwijsdoelstellingen. Jung (1981) zegt hierover: 

l-ó mu-ó-ó e.in D.icdog -óiai.L/..irul.e.n ZLV-i-óc.he.n dem naA..Ve.n un.d 

de.m zu ve..II.!Tldte.f.n..d.e.n phy-ó.ik~c.he.n Rafune.n.. S ol..ch.e. P!Z.o

ze.-ó-óe.n CA..auc.he.n Zeil un.d da-ó gilt tle..vz.haupt 1-fvz. d-ie Pll.o

ze.-ó-óe.1 d-ie ZUil. Au!-tau n.e.u.tVL Rafune.n.vo!Z.-óte.l1.un..ge.n zu-óanzm.e.n. 

m.d .iJvulln V e.~Z.UJe.n.dun.g-óRvt.e..ich /.fdvz.en.. ye.IZ.Gd..e in deA. Opt.ik 

-óch.e.i..n.t m.Vz. d.ie.-óe.IZ. llm-óUuch..vz..i...e.IZ.u.n.g-óp!Z.Oze.-ó lie./.g!Z.e..i/-e;ul.. 

Didaktische strategieën cm deze doelstellingen te bereiken zijn 

erg divers en meestal slechts beperkt toepasbaar voor bepaalde groepen 

leerlingen. Er is veel geëxperimenteerd met geschematiseerde presenta

ties van de hierarchische structuur van de theorie, die vooraf of 

achteraf werd aangereikt. Leerlingen, die het geheel al goed doorzien, 

kunnen hiermee de puntjes op de i zetten, maar leerlingen, voor wie het 

betreffende gebied nog diffuus was, boekten minder vooruitgang. Pas als 

een leerling in staat is zelf boven de stof te gaan staan en een derge

lijk schema op te zetten, heeft hij inzicht en overzicht over de totale 

structuur bereikt. 

Toch is het te eenvoudig er maar van uit te gaan, dat de eis om 

de totale structuur en de divergente werking van een theorie (zie 1.3) 

te doorzien voor de meeste leerlingen te hoog gegrepen en dus onbereik

baar is. Immers, in de brede toepasbaarheid van basisprincipes op een 

groot aantal verschijnselen in brede contexten schuilt de charme van de 
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wetenschappelijke benadering. Het terugbrengen van deze basisprincipes 

tot één uniformiteitsbeginsel is het streven van de natuurwetenschappers 

en moet als zodanig gezien worden als een kernpunt van de vakmethodo

logie. We zouden de leerlingen geen compleet beeld van de natuurkunde 

geven, wanneer we deze quintessence achterwege zouden laten. 

Om terug te komen op een voorbeeld van de optika: ook leerlingen 

(bovenbouw VWO) vinden het leuk om te zien, dat het optimalisatiebegin

sel van de optische weglengte volgens het principe van Fermat zowel een 

verklaring kan geven voor rechtlijnige voortplanting als voor de re

flectie- en brekingswet, alsook voor de afbeelding door lenzen. 

Resumerend kunnen we stellen, dat men geen eenduidig antwoord kan 

geven op de vraag, hoe men misvattingen in het algemeen aan kan pakken. 

We hebben te maken met verschillende soorten misvattingen, die een pluri

forme strategie vereisen. Toch kunnen we in de genoemde strategieën twee 

hoofdlijnen onderscheiden, enerzijds de rol van de leraar, anderzijds 

de leefwereldgerichtheid van het onderwijs. 

In elke strategie kwam de rol van de leraar naar voren. Hij moet 

bewust zijn van misvattingen. Hij moet flexibel zijn om nieuwe begrippen 

en koppelingen van vele invalshoeken te benaderen. Hij moet boven de 

leerstof staan om probleemsituaties te kunnen schetsen, die voor de leer

lingen confrontaties met hun misvattingen vormen. Tenslotte moet hij een 

goede vakinhoudelijke analyse kunnen geven van de leerstof. Vakdidaktisch 

onderzoek kan hem bij deze vaardigheden helpen. In lerarenopleidingen 

zou aan deze punten aandacht besteed moeten worden. 

De tweede hoofdlijn betrof de leefwereldgerichtheid van het onderwijs. 

Zowel voor cognitieve elementen als de koppelingen ertussen geldt het 

volgende. 

-Wanneer ze reeds in de voorkennis van de leerling aanwezig zijn, moeten 

ze geoperationaliseerd worden. Daarbij worden leefwereldgebonden waarnemin

gen van de leerling geabstraheerd. 

-Wanneer ze in onjuiste vorm in de voorkennis van een leerling voorkomen, 

moeten ze ontkracht worden. Daarbij moet een onvrede-situatie gecreëerd 

worden, die binnen de leefwereld van de leerling tegenstrijdigheden op

roept. 

-Wanneer ze nog niet in de voorkennis van de leerling aanwezig zijn, moeten 

ze vanuit zo veel mogelijk invalshoeken benaderd worden, zodat de leerling 
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in zijn leefwereld een aanknopingspunt kan vinden. 

De leefwereldgerichtheid is een van de uitgangspunten in de aanzet 

tot een behandeling van de onderbouwleerstof optika in hoofdstuk VII. 
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V I • CoNCEPTEN IN DE ÜPT I KA 

VI.l INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, dat er bij het bestrijden 

van misvattingen veel van de leraar afhangt. Zijn inzicht in en flexi

biliteit met de leerstof is van belang. Hij moet zich bewust zijn van 

de misvattingen, confronterende probleemsituaties kunnen bieden en een 

goede vakinhoudelijke analyse kunnen geven. Het gaat hier niet alleen 

om een kunst, maar ook grotendeels om een kunde. Hij kan het leren. 

Hierbij kan didaktisch onderzoek hem behulpzaam zijn:met het 

volgende. 

-Inven~atie-onderzoek dat van dienst kan zijn bij de bewust-

wording van pre- en misconcepties. 

-Functie-analyse ; door plaatsing van pre- en misconcepties in bredere 

verbanden en classificatie ervan om erachter te komen op welke manier 

de betreffende onderwerpen beter behandeld kunnen worden op het gebied 

van conceptontwikkeling. 

-Vergelijkend onderzoek tussen leermethoden, zodat de mogelijkheid ge

boden wordt een flexibel beeld van de concepten in de betreffende leer

stof te krijgen. 

-Vakinhoudelijke analyse van moeilijke concepten en moeilijke causale 

verbanden in de betreffende leerstof. 
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In het vorige hoofdstuk werd een leerpsychologische achtergrond 

beschreven, waarin soorten misvattingen onderscheiden konden worden 

Aan de hand van voorbeelden werden enkele algemene strategieën ge

noemd. 

In dit hoofdstuk wordt teruggestapt naar de vakinhoud van de op

tika en naar de resultaten van het misvattingenonderzoek. Het onder

zoeksgedeelte en het evaluatiegedeelte worden aan elkaar gekoppeld. 

Voor de concepten, die in het misvattingenonderzoek als probleemge

bieden naar voren kwamen wordt achtereenvolgens: 

-het resultaat van het misvattingenonderzoek kort samengevat (zie ook 

hoofdstuk II en appendix C). 

-een vergelijking gemaakt tussen de didaktische aanpakken in bestu

deerde leermethoden (zie ook hoofdstuk IV). 

-een aantal aanbevelingen gedaan, gebaseerd op de vorige .twee punten 

en gedeeltelijk intuitiet aangevuld. 

Op deze manier komen achtereenvolgens aan de orde: het zichtcon

cept (VI.2), het beeldvormingsconcept (VI.3), speculaire en diffuse 

reflectie (VI.4) en rechtlijnige voortplanting en schaduwvorming (VI.S). 

In paragraaf VI.6 wordt vakinhoudelijk ingegaan op enkele onderwerpen 

uit de optika, die niet rechtstreeks aan de orde waren in het misvat

tingenonderzoek, maar waarvoor door de bestudering van de leerboeken 

ideeën zijn ontstaan. 

VL 2 HET ZICHTCONCEPT 

Bij het onderwijs in de optika wordt de fundamentele betekenis van 

het zichtconcept vaak onderschat. Toch kan men aanvoelen, dat het hier gaat 

om een zeer essentieel concept als men kiest voor een vorm van onderwijs, 

waarin men het fysisch-theoretisch netwerk van de optika wil laten ineen

schuiven met de voorkennis van de leerlingen op dit gebied. Immers de 

gedachtenwereld van de leerling wordt voornamelijk bepaald door wat hij om

trent optische verschijnselen kan waarnemen, met andere woorden door hetgeen 

hij kan 'zien'. Wil men dus het onderwijs aanpassen aan deze invalshoek 

van de leerling, dan moet men een benadering kiezen, waarbij men in-

ductief redeneert van uit hetgeen men kan zien. Een goed begrip 

van hoe dat 'zien' dan in zijn werk gaat is daarbij onontbeerlijk. 
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Kiest men een benadering vanuit de systematiek van de natuurkunde, 

dan ontstaat het risico, dat er een onvolledige ineenschuiving plaats

vindt van de twee~sclrilleOOe netwerken: concepten en koppelingen blijven 

naast elkaar bestaan, zodat de schooloptika een apart leven gaat leiden 

naast de alledaagse verschijnselen rond zicht en licht. Met de schoolop

tika kunnen dingen zoals breking, buiging, interferentie, lenzen en prisma's 

behandeld worden, maar dit heeft dan verder niets te maken met wat er nor

maal om je heen gebeurt met licht. In die systematische benadering wordt 

vaak het concept 'lichtstraal' of 'lichtbundel' als fundament gebruikt, 

waarmee vervolgens van alles gebeurt: men kan ze op een grensvlak laten val

len van een prisma of een lens en vervolgens systematisch onderzoeken wat 

er mee gebeurt. 

Strikt genomen komt het begrip lichtstraal in de gedachtenwereld van een 

leerling nauwelijks voor (hooguit in de context van laser- of zonnestralen). 

Wanneer men om zich heen kijkt, ziet men allerhandevoorwerpen, die gebaad 

zijn in een algemene helderheid, die wij licht noemen, maar lichtstralen 

in onze leefwereld ••• ?Wanneer we in een spiegel kijken, dan zien we 

onszelf achter die spiegel, maar wie ziet daar in eerste instantie de gang 

van lichtstralen in ? Een leerling wordt in het dagelijks leven slechts 

zelden geconfronteerd met iets, dat hij aan het concept lichtstraal of 

lichtbundel kan verbinden: bv. als licht door een klein gaatje valt of 

de lichtbundel tussen de lens van een diaprojektor en het scherm in een 

donker vertrek. Zo heeft het mathematisch geabstraheerde begrip lichtstraal 

in de gedachtenwereld van de leerling een zeer gelimiteerde betekenis: al

leen daar waar smalle bundels licht in sterk contrast met de omgeving waar 

te nemen zijn, maar niet als onderdeel van alle diffuse en indirekte licht, 

waarmee we alle voorwerpen om ons heen kunnen waarnemen in een geheel 

verlichte situatie. 

De ontkoppeling (NB: niet te verwarren met het decoupling-concept), 

die op deze manier ontstaat tussen de leefwereld en de schooloptika is de 

basis van een groot aantal misvattingen, die we op dit terrein zijn tegen

gekomen. 

Om nog even op de centrale rol van het zichtconcept in de optika terug 

te komen laten we nog enkele essentiële kenmerken de revue passeren. 

-Zicht legt de koppeling tussen waarnemingswereld en debe~andelingin de klas. 

-De essentie van het ontstaan van een beeld (bv. door een positieve lens op 

een scherm) is het zien van het beeld: het licht valt door de lens op het 

scherm, stopt daar niet, maar vormt van daaruit weer een groot aantal di

vergente bundels, waarvan een gedeelte in ons oog terecht komt. 
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-Virtuele beelden bestaan bij de gratie van het zien: een gedeelte van 

de lichtstralen, die uit een punt achter de lens lijken te komen, worden 

door het oog weer gebundeld, zodat ze een reëel beeld kunnen vormen. 

-Speculaire en diffuse reflectie krijgen pas betekenis door de conse

quenties ervan voor hetgeen we zien: bij diffuse reflectie zien we het 

voorwerp zelf, dus komen er lichtbundels vanaf dat voorwerp in het oog, bij 

speculaire reflectie zien we niet de spiegel, maar een voorwerp er achter, 

dus zal van achter de spiegel een divergente bundel ons oog moeten bereiken. 

-Kleur heeft betekenis na de frequentiegevoelige waarneming van onze 

zintuigcellen. Weliswaar heeft kleur te maken met een zuiver fysische eigen

schap van het licht (de frequentie), zonder dat daarvoor waarneming met 

het oog noodzakelijk is. Maar kijken we bijvoorbeeld naar een regenboog, 

dan kan men die waarnemen met het oog, maar nergens bij de boog kan men 

met een frequentiegevoelige lichtmeter plaatsen aantreffen waar alleen 

rood of alleen blauw licht is (zie VI.6.5). 

-Optische instrumenten zoals telescoop, loep of microscoop hebben geen 

betekenis als men ze niet met het oog combineert. Juist bij dit soort on

derwerpen komen leraren vaak tot de 'verbazende' conclusie, dat hun leer

lingen de rol van het oog en het zien in het betreffende lenzenstelsel 

niet meer begrijpen. De ontkoppeling heeft dan al ten volle plaats ge

vonden. 

Om in de volgende paragraaf in te kunnen gaan op welke misvattingen 

de leerlingen kunnen hebben door een ontkoppeld zichtconcept, schetsen wij 

hier in een fysische terminologie, wat we zelf onder het volledige concept 

verstaan en wat we leerlingen ervan zouden willen laten begrijpen. Als wij 

een voorwerp zien dan betekent dat, dat er van elders licht op het voor

werp valt(als het zelf ~een lichtbron is); het licht wordt door het \ICIOI'\oerp in 

alle richtingen weerkaatst. Van dit weerkaatste licht vangt het oog 

~smal bundeltje op (passieve oogfunctie !). Zo'n bundeltje is een verza

meling lichtkegeltjes, waarvan de toppen de verschillende voorwerpspunten 

zijn en de pupil een omschrijvende cirkel. Elke kegel wordt bijeen geknepen 

tot één punt op het netvlies. Daarbij 'autofocust' het oog (actieve oog

functie: accomoderen) door zich aan de voorwerpsafstand aan te passen (in 

feite aan de tophoek van de lichtkegel). Bovendien kan het oog zich richten 

(tweede actieve oogfunctie) teneinde vanuit andere hoeken licht te laten 

binnenvallen. 

In VI.2.2. worden de vragen uit het misconceptieonderzoek, die betrek

king hebben op het zichtconcept behandeld. In VI.2.3. wordt bekeken hoe de 
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leerboeken met het zichtconcept omgaan. In VI.2.4. worden aanbevelingen 

gedaan hoe men de essentiële onderdelen van het zichtconcept kan over

brengen. Ook in de paragrafen VI.3 tot en met VI.6 wordt bij de uitleg 

van andere concepten nog naar de koppeling met het zichtconcept verwe-

zen. In hoofdstuk VII wordt tenslotte een aanzet gegeven tot de behandeling 

van de onderbouwleerstof, waarin het zichtconcept centraal staat • 

. VI. 2. 2. H.e.t zi..ch.iconc.epi in fud mi.-!>vcd..ii.nqe.n.ond.ivz.z.oek. 

In diverse deelgebieden van het zichtconcept zijn misvattingen 

naar voren gekomen. Deze zijn alsvolgt te classificeren. 

a. Een verkeerd beeld van de weg, die licht doorloopt als we voorwerpen 

zien. Zo bestaat de misvatting van visuele stralen, die echter in het 

onderzoek onder bovenbouwleerlingen niet veel meer is aangetroffen. 

b. Het decouplingconcept. Leerlingen met deze misvatting achten licht 

wel een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen zien, maar ze hebben niet 

in de gaten, dat daarbij licht van het voorwerp in het oog moet komen. 

De vragen 6,7,22 t/m 28 uit de vragenlijst toetsten dit concept. 

c. Een statisch of beperkt dynamisch lichtbeeld. Daarbij legt licht slechts 

een afstand af tot waar men er een schijnsel van ziet. Doordat licht 

daar 'is' kan men op die plaats iets zien. In de vragenlijst werd dit 

onderzocht met de vragen 1,5,19 en 20. 

d. Het niet doorzien van de diffuse weerkaatsing van het zichtbare voor

werp (vraag 2 uit de lijst). 

e. De zichtbaarheid van lichtbundels of -stralen in heldere omgevingen. Dit 

werd getoetst met de vragen 4 en 18. 

Vergelijken we deze vragenindeling met de categorisatie van de vragen

lijst in II.4, dan zien we dat er afwijkingen zijn van de vooropgezette 

categorieen. Dit ligt voor de hand, immers de vooropgestelde categorieën 

zijn bepaald door de systematiek van de natuurkunde. De leerlingen legden 

echter andere verbanden, die meer uit hun leefwereld voortkwamen (zie II.8). 

Van deze door leerlingen gelegde verbanden is hier uitgegaan. Voor dit on

derwerp betekende dit, dat de categorie met de algemene eigenschappen van 

licht, zoals dynamiek (kan licht je ogen bereiken of niet ?), absorptie 

(intensiteitsafname) en verstrooiing (lichtstralen, die zichtbaar zijn in 

een heldere omgeving) worden gekoppeld aan het zichtconcept. 
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ad a. 

Het voorkomen van het idee van de visuele stralen werd alleen onderzocht 

in het vooronderzoek en in de mondelinge test van de vragenlijst. Hierbij 

werd een plaatje getoond, waarin lichtbron, voorwerp en waarnemer in een 

driehoek waren opgesteld. Met zes pijlen (langs elke driehoekszijde één 

in elke richting) werden de mogelijke lichtwegen, die nodig waren voor het 

zien,aangegeven. De leerlingen moesten de mogelijkheden, die noodzakelijk 

waren voor het zien uitkiezen. De zes leerlingen in het vooronderzoek en 

de achttien in de mondelinge test deden dit resoluut en feilloos. Hierdoor 

werd besloten de vraag niet in de definitieve vragenlijst op te nemen. 

Andere onderzoekers (Guesne, Andersson) maken in hun onderzoek wel mel

ding van het visuele-stralen-idee, maar dan wel onder jongere leerlingen. 

We kunnen ervan uitgaan, dat het idee grotendeels met de leeftijd verdwijnt 

ofwel door algemene inzichten ofwel door het optika-onderwijs. 

ad b. 

Aan het decoupling-concept werd in dit onderzoek veel aandacht besteed. 

(zie ook: de interviews in het vooronderzoek . In de mondelinge test bleek 

het decoupling-concept zo vaak voor te komen, dat het aantal vragen hierover 

in de definitieve lijst verder is uitgebreid. 

Kenmerkend voor de resultaten is de discripantie tussen de theoretische 

vragen over dit onderwerp en die in probleemsituaties. Bewering 6, 'Vanaf 

een voorwerp, dat je ziet moeten lichtstralen in je oog terecht komen', 

werd door 82% juist bevonden. Bewering 7, 'Kan men een voorwerp zien, dan 

moeten vanuit een lichtbron rechtstreeks lichtstralen in je ogen terecht 

komen' is door 85% juist bean~rd. t1!n Zoo hieruit kunnen afleiden, dat het de

coupling-concept in principe niet bij de leerlingen aanwezig is. Dit pakt 

echter heel anders uit in de probleemsituaties. De beweringen 22 en 23 gaan 

over een foto van een flatgebouw op 400 meter afstand, waarin men duidelijk 

het licht kan zien branden. 90% Was het eens met de bewering, dat je op de 

plaats van de fotograaf geen boek zou kunnen lezen in het licht, dat van het 

flatgebouw komt. Dit is juist, de lichtintensiteit daartoe is te zwak. 

Bijna 40% beweert echter, dat er in het geheel geen licht bij de foto

graaf komt, dit ondanks het feit, dat men het flatgebouw op de foto kan zien. 
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De vragen 24 tot en met 28 ~aan over een foto van een nadermdeauto 

met ontstoken koplampen. Het gebied voor de auto is in zones verdeeld. In 

zone 3 staat de fotograaf: 42% beweert, dat er in deze zone geen licht 

van de auto komt of is daar niet zeker van. 

Men kan concluderen, dat leerlingen in principe wel weten, dat er 

van een zichtbaar voorwerp licht in de ogen moet komen, maar dat ze dit 

gegeven niet consequent kunnen doortrekken in probleemsituaties. Als de 

waarnemer schijnbaar in het donker staat vallen velen terug in een primi-

tiever beeld: 'er is licht bij het voorwerp, dus kan men het zien' 

ad c. 

Wat betreft de dynamiek van licht, zou men twee uiterste denkbeelden 

kunnen onderscheiden: 

-een volledig statisch beeld, dwz. een lamp = licht of er is alleen licht 

waar je het ziet, bv. bij een lichtschijnsel op de muur. Het is gebleken, 

dat dit extreme beeld niet echt bij de bovenbouwleerlingen heerst. Bewe

ringen 1,10,11 en 12, waarbij werd gevraagd waar licht zich bevond in een 

situatie waar een lampje op een muur scheen, werden gemiddeld door meer 

dan 80% van de leerlingen goed beantwoord. Licht is zowel bij het lampje 

als op de muur, als in de ruimte ertussen. 

-het formeel-theoretische standpunt, waarbij de dynamiek van licht in prin

cipe oneindig is: aangenomen dat er genoeg tijd is verstreken komt in elk 

punt van de ruimte licht vanuit een bron, die naar alle richtingen uit

straalt hoe zwak deze bron dan ook is. 

In bewering 5 werd naar dit laatste standpunt gevraagd in een formele 

context: 'Licht kan zich over onbeperkte afstand voortplanten, als er geen 

voorwerpen zijn, die dat verhinderen'. 65% Vindt deze bewering juist. Later 

wordt echter naar ditzelfde concept gevraagd in de probleemsituaties 19 en 

20. Bijna 60% blijkt dan tochwn mening, dat licht van een gloeilamp niet 

zo ver kan komen als dat van de zon. 

Hieruit kan men concluderen, dat het beeld van de leerlingen omtrent 

de dynamiek van licht ergens tussen de twee uitersten zweeft: het licht 

breidt zich uit tot waar men het schijnsel ervan kan zien. Ze leggen een 

bepaalde grens in de ruimtelijke intensiteitsverdeling rond een bron, op 

grond waarvan ze besluiten: wel of geen licht ! 

Dit semi-statische beeld van licht is sterk verwant aan het decoup

ling-concept. In de vragen 24 tot en met 28 is dit duidelijk te zien. In 

de vier zones voor de auto neemt het aantal leerlingen, die menen, dat er 
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geen licht in de betreffende zone is, toe naarmate de zone verder afge

legen is (I:2%, II:25%, III:36%, IV:S2%). De aanwezigheid van licht wordt 

sterk gebonden aan de lichtintensiteit, niet aan het feit of de auto gezien 

kan worden. In vraag 28 blijkt, dat 33% meent, dat de automobilist de foto

graaf kan zien staan, hetgeen in overeenstemming is met de 36%, die meent, 

dat in zone III licht is. 

ad d. 

Uit bewering 2: 'Lichtstralen komen altijd rechtstreeks vanaf een licht

bron en kunnen nooit vanaf een ander voorwerp komen', die door bijna 90% 

onjuist werd bevonden, kan men rle conclusie trekken, dat de leerlingen zich 

de weerkaatsing door voorwerpen wel realiseren. Een kanttekening hierbij 

is wel, dat in de mondelinge test bijna altijd de spiegel werd genoemd als 

tegenvoorbeeld van deze bewering: in feite is het dus vooralsnog onzeker, 

dat hierbij ook gedacht wordt aan diffuse reflectie van voorwerpen, zoals 

in het zichtconcept wordt bedoeld. 

ad e. 

Men kan zich afvragen of men een lichtstraal kan zien, die op een 

afstand van het oog voorbij gaat. Volgens het zichtconcept is dat alleen 

mogelijk als er zich op de plaats van die lichtstraal diffuus reflecterende 

deeltjes bevinden, die de top vormen van een lichtkegelbundel in de richting 

van het oog van de waarnemer. In de vragenlijst werden hierover twee vragen 

gesteld. Bewering 4: 'In een volledig stof- en nevelvrije ruimte kan men 

lichtstralen en lichtbundels zien, als ze maar sterk genoeg zijn.' werd door 

72% onjuist bevonden. In de foto bij bewering 18 werd een wolk getoond, 

waarachter de zon schuil ging. Om de wolk was duidelijk een stralenkrans 

zichtbaar. Hier beweerde zelfs 82% van de leerlingen, dat zich om de wolk 

heen dus wel stof- of neveldeeltjes moesten bevinden. Dit betere resultaat 

in vergelijking met de theoretisch-geformuleerde bewering 4 komt waar-

schijnlijk voort uit de sterke suggestie, die de foto wekt: het ziet 

nevelig uit rond de wolk. 

Resumerend kan men voor wat betreft het zichtconcept stellen, dat 

het voornamelijk het decoupling-concept is, dat hierin als 'boosdoener' 

gezien kan worden. De leerlingen leggen geen abstracte koppeling: zicht, 

dus licht van het voorwerp in het oog. Ten dele hangt dit samen met een 

beperkt dynamisch beeld van licht: licht plant zich voort tot daar, waar 

men ervan duidelijk het schijnsel kan zien. 
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VI. 2. 3. Hei zi.cfdconcepi in de ~!>i..ude..e/Lde .f...e.e/U72ei..hoden. 

We zullen in deze paragraaf nagaan, hoe de geinventariseerde leer

methoden het zichtconcept introduceren. Zie ook de betreffende tabellen 

in appendix E. 

A /B ~ Eenvoudige N aLwFz.ku.n.de ' 1 'Le.ell.&.oek de/L N ai.w.JJI.kunde ' 1 Krans en Vd i. 

Deze methode ziet het zichtconcept als een vrij essentieel onderwerp 

en begint er dan ook meteen r.ee in de eerste paragraaf over licht, zij 

het heel kort: HOOFDSTUK VUl 

LICHT EN LICHTSTRALEN 

69. Lichtbronnen. Wij zien een voorwerp, doordat licht, dat 
van het voorwerp komt, ons oog binnentreedt (fig. 211). Dit licht 
prikkelt de uitlopers van de gezichtszenuw, die zich achter in 
ons oog bevinden. Deze prikkeling wordt via de gezichtszenuw 

Fig. 211. De krijtstip op de i zendt licht uit 
in alle richtingen. Eén lichtkegeltje treft het oog. 

Daardoor ,,zien" wij de stip. 

naar bepaalde hersen
cellen overgebracht en 
daar komt de lichtin
druk tot bewustzijn. 

We herkennen hierin duidelijk de lichtkegelbundels, waarvan het oog er een 

opvangt. Er wordt nog in het midden gelaten of de punt op de i zelf een 

lichtbron is of dat het om gereflecteerd licht gaat. 

Reeds in de volgende paragraaf wordt hierover uitsluitsel gegeven: 
Wordt het licht van de lamp daarentegen door een witte muur 

teruggekaatst, dan zien wij geen lamp, maar 
een muur. Dit komt omdat de muur geen 
volkomen glad oppervlak is, maar eigenlijk 
uit een groot aantal kleine vlakies bestaat, 
die in allerlei richtingen liggen. Daardoor 
wordt het licht naar alle kanten ver
strooid (fig. 213). 

Elk verstrooiend lichaam stuurt het licht 
in verschillende richtingen. Een deel daarvan valt m ons oog. 
Het is de top van zo'n lichtkegeltje, die wij "zien" (fig. 211). 

In dezelfde paragraaf wordt ingegaan op de zichtbaarheid van licht

stralen in een heldere omgeving. 
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Een lichtbundel in een stofvrije ruimte is niet van opzij te zien. 
Als zich echter stofdeeltjes in de lichtweg bevinden, verstrooien 
deze het licht en daardoor wordt de lichtbundel wel van opz.ij 
zichtbaar. 

In het leslokaal kan men een lichtweg zichtbaar maken door er 
rook in te blazen of er een krijtdoek in uit te schudden. Ook kan 
men het licht langs een papieren scherm laten strijken. 

Het zichtconcept wordt in deze methode behandeld in goede overeen

stemming met wat voor de leerling belangrijk is. De behandeling is kort 

en strak,een OfSOmming van feiten. Leerlingen worden niet gestimuleerd 

het geleerde in hun eigen omgeving te bezien. 

Wat betreft het visuele-stralen -concept komen er in de methode af

beeldingen voor, die het idee kunnen versterken, voornamelijk die over 

het gezichtsveld: 
A B 
--------------~~.L-----4c==============- -- ---- ----

Fig. 218. Wat bepaalt de grootte van het gezichtsveld van 
de buis, opening A of B? 

Daar staat tegenover, dat dit idee expliciet aandacht krijgt in de boven

bouw aan de hand van een historische beschouwing. 
67. Aard van het licht. Ziet men een voorwerp, omdat er 

een werking van ons oog uitgaat naar het voorwerp, of omdat het 
voorwerp iets naar ons oog toezendt? 
De meeste geleerden in de oudheid, o.a. PLATO (429-348 v. C.) 

en EucLIDES (ca. 300 v. C.), meenden dat van het oog stralen uit
gingen. Deze "zichtstralen" tastten als voelsprieten de omgeving af 
om een indruk van de buitenwereld te krijgen. Als argument voor deze 
opvatting gold o.a. het lichten van de ogen in het donker. Ook pleitte 
de bolle vorm van ons oog ervoor, omdat zo'n bolle vorm minder 
in staat zou zijn iets van buiten af op te vangen dan de holle vorm, 
die bij onze andere zintuigen (o.a. oor en neus) voorkomt. 

Anderen, o.a. ARISTOTELES (384-322 v. C.), brachten hiertegen 
in dat, als ons oog stralen zou uitzenden, er geen reden zou zijn 
waarom wij des nachts de voorwerpen niet kunnen zien. Zij slaagden 
er echter niet in de opvatting van de "zichtstralen" uit te bannen, 
zodat deze tot in de middeleeuwen bleef voortleven. 

De Arabische geleerde ALHAZEN (965 -1038) heeft belangrijk 
werk geleverd om de voorstelling te doen aanvaarden dat wij 
voorwerpen zien, omdat lichtstralen van de voorwerpen uitgaan 

H . . r.n in nt'l~ nnCJ . lcnmr.n. 1 · 'k et 1s Jammer, dat veraerop 1n de methode nog nauwe l.J ::> éianli~·.::•t 

wordt besteed aan het zichtconcept. Wel komt het oog nog voor in plaatjes, 

waarbij de breking fenomenologisch wordt verduidelijkt, maar bij de behan

deling van spiegels en lenzen wordt de gehele afleiding weer aan lichtstra

len opgehangen. 
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C. 'Naiuu~ op Co~pu~cula~ ~~ond~Lag', Schweers en Van Vianen. 

In deze methode staat het zichtconcept heel wat minder centraal. Na 

een hoofdstuk over lichtbronnen gaat de systematiek van lichtstralen van 

start, waarbij in eerste instantie nog geen enkel verband met zicht wordt 

gelegd. 

Volledig uit de lucht valt dan opeens een opmerking over de zichtbaar

heid van lich~undels op een afstand, waarin in feite het zichtconcept 

als bekend wordt verondersteld: 
• 

Een lichtbundel .die niet op ons oog valt kunnen we 
zichtbaar maken: 
a. door in de lichtbundel rook te blazen 
b. door de bundel langs een scherm te laten strijken. 

Een even vage koppeling wordt even verder gelegd tussen diffuse terug-

kaatsing en licht: weer wordt het zichtconcept bekend verondersteld: 
Bij de meeste voorwerpen vindt deze terugkaatsing, 
reflectie, in alle richtingen plaats. Het voorwerp fun
geert daardoor a.h.w. zelf als lichtbron (waarom?). We 
noemen dit diffuse terugkaatsing. Diffuse terugkaatsing 
ontstaat óf doordat het oppervlak niet vlak is, óf door
dat het licht een klein stukje in het voorwerp binnen
drinszt en dan tegen dieper gelegen laagjes terugkaatst. 
Omdat bij diffuse terugkaatsing van zeer veel 'punten' 
van het voorwerp licht naar alle kanten wordt uitge
straald, kunnen we niet-lichtgevende voorwerpen zien. 

Bij beeldvorming door een spiegel komt voor het eerst in een opmerking 

een oog in de tekening voor, het eerste plaatje, waarin werkelijk aspecten 

van het zichtconcept naar voren komen, zij het met een geknikte lichtbundel. 

Opmerkingen 
1. Om het beeldpunt B waar te nemen moet een deel 
van het teruggekaatste licht op ons oog vallen: we 
menen dat het teruggekaatste licht uit een punt B achter 

de spiegel komt. 

L 

De beschrijving van spiegels en lenzen wordt verder geheel gebaseerd 

op het lichtstralen-concept. Pas bij de expliciete beschrijving van het 

oog komt men weer op het zichtconcept terug, maar ook daar wordt niet 

gerept over de fundamentele beginselen. Vooral de ooganatomie en de 

functie van de bril komen daar systematisch aan de orde. 

Hoekvergroting, de loep, de telescoop en de microscoop worden wel in 

goede samenhang met het oog besproken, zie daarvoor paragraaf VI.6.3. 

8 
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D: 'S y.óiR.mali.óche Nai.uuJtk..un.d..R.', Middelink 

Ook in deze methode staat het zichtconcept niet centraal. De systema

tiek van de stelselmatige behandeling van licht wordt al duidelijk in 

de inleiding van het hoofdstuk. Er wordt over licht gepraat zonder een 

woord te reppen over het zien. 

Optica 

§ 21 VOORTPLAl\r'fi~G EN TERUGKAATSISG VAN LICHT 

21.1 Inleiding 
De optica of optiek is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met 
licht. 
Pas in § 25 zullen we ingaan op de vraag: 'wat is licht, welke voorstelling moeten 
we ons van licht vormen'? Voorlopig zullen we volstaan met het bestuderen van 
een aantal eigenschappen van licht en het formuleren van enkele belangrijke 
wetten. 

Ook hier valt de opmerking over de zichtbaarheid van lichtstralen op een 

afstand nogal verloren binnen, zonder dat het zichtconcept aan de orde is 

geweest. 2. Op zich zijn lichtbundels onzichtbaar~ Dat we soms toch een lichtbundel 
waarnemen wordt veroorzaakt door deeltjes (b.v. stofdeeltjes of regendruppeltje~) 
die zich in de lichtweg bevinden. In dat geval valt namelijk een deel van het licht 
op deze deeltjes, waardoor dit licht in alle mogelijke richtingen wordt terugge
kaatst en dan onder meer in ons oog valt. (Vergelijk figuur 106a met figuur 1 06b: 
de rechter foto werd verkregen nadat men tabaksrook in de lichtbundel had 
gebracht.) 

fig. 

Opvallend is de goede behandeling van het zichtconcept in de context 

van de diffuse en speculaire weerkaatsing. De verklaring van de verschil

lende consequenties van de twee soorten weerkaatsingen aan de hand van 

lichtkegels is voorbeeldig. Het is jammer, dat pas hier het zichtconcept 

zo goed naar voren komt. Iè fundamentele zaken ervan dreigen onder

gesneeuwd te raken in de moeilijkheden bij de beeldvorming door een vlakke 

spiegel. 
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21.6 Düfuse terugkaatsing 
In figuur I 15 is de lichtbundel getekend die uitgaande van een puntvormige 
Jichtbron via terugkaatsing tegen een volkomen glad oppervlak het oog van een 
waarnemer binnentreedt. 
We weten al dat de waarnemer dan het beeld van de lichtbron ziet (in figuur 115 

het beeldpunt B). We kunnen dit ook anders zeggen: 'de waarnemer 'ziet' het punt 
dar de top van de lichtkegel is'. 
(Door de ooglens worden alle lichtstralen uit deze lichtkegel op het netvlies van 
het oog samengebracht in één punt C: de top B van de lichtkegel wordt als een 
punt op het netvlies afgebeeld.) 

1'1?77);;;' 
I 

))))}7))//1) 
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I fig. 115 
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fig. 116 
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fig. 117 

Hoe is nu te verklaren dat we (in een verlichte ruimte) niet-lichtgevende voorwer
pen zoals een muur. een tafel. een boek. enz. kunnen zien? Nauwkeuriger gezegd: 
hoe is te verklaren dat we opperdakken van niet-lichtgevende voorwerpen kunnen 
zien? 
Wel. het oppervlak van zo ·n niet-lichtgevend voorwerp is dan zó ruiL dat 
opvallend licht in alle mogelijke richtingen wordt teruggekaatst. zelfs als de 
opvallende lichtstralen een evenwijdige Jichtbundel vormen (figuur I 16). Men 
noemt dit diffuse rerugkaarsing. 
Immers van elk uiterst klein stukje ruw oppen·Jak kaatsen dan Jichtstralen in vele 
richtingen terug. waardoor zo ·n uiterst klein stukje oppervlak is op te vatten als de 
top van een Jichtkegel (figuur I 17). Treft nu een gedeelte van deze Jichtkegel ons 
oog, dan wordt op het netvlies de top van deze kegel afgebeeld, dus het uiterst 
kleine stukje oppervlak! Dit gebeurt met 'ieder' uiterst klein stukje oppervlak en 
zo zien we dan het 'gehele' oppervlak van het voorwerp. 
Doordat de opvallende lichtstralen in alle mogelijke richtingen worden terugge
kaatst, kunnen bovendien vele waarnemers tegelijkertijd hetzelfde voorwerp zien. 

Na deze paragraaf over diffuse terugkaatsin~ komt ,1et oog in de hele 

methode niet meer voor: bij de lenzen wordt volledig gebouwd op 

de lichtstralentheorie, terwijl toepassingen zoals de loep en de micros

coop in zijn geheel niet aan de orde komen in deze methode. 
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E. '[~act, Naiuu~',Biiker, Kortland en De Wever. 

In het tweede-klas-boek van Exact komt het thema 'Het Oog' aan de orde. 

In dit thema is er natuurlijk veel aandacht voor het zintuiglijke waarne

men, maar zoals al in paragraaf IV.3 bij de karakterbeschrijving van de 

methode werd opgemerkt - blijft het redeneerniveau van de kwalitatieve 

(te zwijgen over de kwantitatieve) verbanden erg laag. Alles wordt beschrij

vend gebracht. Dit geldt ook voor het zichtconcept. De fundamentele begin

selen worden wel rijkelijk ingeleid en stipuierend genoemd, maar men kan 

niet stellen dat er een overzichtelijk geheel van het zichtconcept wordt 

opgebouwd. 

In de eerste paragraaf is er vooral veel aandacht voor desubjectieve 

waarneming,met name hoe men moet waarnemen om fysische en fysiologische 

kenmerken van licht en zicht te scheiden: 
Eerlijk waarnemen 
Je weet dat we bij de natuurwetenschappen zo eerlijk mogelijk proberen waar te 
nemen. Dat betekent datje hersenen conclusies trekken die zoveel mogelijk 
ovcn:enstemmen met de werkelijkheid die voor iedereen gelijk is. Zoveel mogelijk: 
je zintuigen en of je hersenen kunnen je 'bedriegen' en- de werkelijkheid is niet 
altijd gelijk voor iedereen: 
Voor iemand die kleurenblind is. is de werkelijkheid anders dan voor iemand die 
dat niet is. 
V oor iemand die een bril draagt is de werkelijkheid mét bril anders dan zonder 
bril. 
Als je verkouden bent. neem je je eten anders waar dan wanneer je niet verkouden 
bent. 
Jonge mensen nemen tonen anders waar dan oudere: jonge mensen kunnen heel 
hoge tonen horen. oudere niet meer. 
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. 

Dat is allemaal niet erg- als je er maar rekening mee houdt! 

In de tweede paragraaf wordt het oog besproken aan de hand van een model, 

de camera obscura. Daarbij is er veel aandacht voor het licht, dat het oog 

moet binnen treden. Het zien wordt gelijk gesteld met het vormen van een 

lichtvlekje op de achterkant van ~doos. 

• Net als bij een echt oog beeft het model een opening waardoor licht naar binnen 
kan komen. 
• Net als bij een echt oog zit achter de opening een ruimte waarin het licht 
"lcrechtkomt'. 
• Net als een echt oog kan je model een lichtpuntje 'waarnemen'. 
Abje je model voor een heel kleine lichtbron nee~t (een ~trormige lichtbron), 
zie je op de binnen-achterkant van het model een h~htvlekJe. . 
Hetzelfde gebeurt bij een echt oog: met je oog kun JC een hebtpuntJe ~memen. 
ABeen ontstaat er dan geen Jichtvlekje op de binnen-achterkant van Je oog, maar 
een lichtpuntje. 
We noemen dat een J11111trormig beeld. 

In de derde paragraaf wordt met veel fotomateriaal bekeken of licht

stralen zichtbaar zijn op een afstand. Onder andere de lichtbundel van de 

diaprojektor en het verlicht zijn van de maan komen hierbij aan de orde. 
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No~ een voorbeeld: 
Als je naar de maan kijkt. zie je de maan 
zelf- maar om de maan heen is het 
pikzwart. 
Je ziet de maan doordat het licht van de 
zon erop valt. 
Betekent dit dat het licht van de zon 
alléi:n op de maan valt. en niet op de 
om~eving van de maan~ Dat is niet 
waarschijnlijk. Je kunt het alleen niet 
zien. doordat het ·ner~ens' op valt. 

leruj!.i..aatsin:,: 'an lkht 
J..:un.1~ hch: zien~ 
D~t hik: een rar~ na;t~· .ie zi~t toch e~n haar" Ltm. een 
ploeilamp. een ster'.' Maar dat bedoelen"~ ntc: 
\\ at.ic dan ztct. zi_in de' oom crpen die licht ge' en 
Maar kun je het hcht zelfzten. dat \an het hchtgc,ende 
\OOn•erp naarje o0g J:!aat~ 

'-1.1 

Al;.ic in een kamer zit waareen film wordt \ertoond en 
waar fltnk wordt gerookt. zie je de lichthundel tussen 
de projector en het scherm duidelijk. Je ziet ook dat de 
ltchtbundel wordt begrensd door rechte lijnen: daaruit 
blijkt weer datlicht zich rechtlijnig voortplant. 
Maar zie je de lichtbundel ook als de kamerts gelucht'? 

Aan het eind van de derde paragraaf wordt er ingegaan op het verschil 

tussen spiegelreflectie en diffuse reflectie. Dat diffuse reflectie de basis 

is van het zien, wordt wel genoemd, maar niet scherp aan het zichtconcept 

gekoppeld. 

In paragraaf 4 komt voornamelijk de lenswerking van het oog aan de orde. 

Lichtbundels vanuit zichtbare punten worden daarbij ook aangegeven. Deze 

zijn echter 

omhullende. 

onzorgvuldig getekend: de pupilomtrek vormt niet de kegel-

Lmks tk Ollfl/rt~.< hü hei 
:trnmd,, rrrh· 

ANhts · ,;, oot~h>n.• hl! hei 
.dJrhthy :1tn 

Meestal heb je te maken met diffuse teru~kaatsing: er zijn meer ruwe dan ~ladde 
oppervlakken om je heen. 
Bij spie~elende terugkaatsing kun je de lichtbron zelf ook zien. als hetlicht in je 
oog valt (kijk maar bij een spiegel). Dat is niet het geval bij diffuse terugkaatsing. 

Alles bij elkaar genomen wordt in deze methode wel veel aandacht be

steed aan het waarnemen en aan bouwstenen van het zichtconcept. Een kom

pleet beeld ervan wordt echter niet gepresenteerd. 

Bij de bespreking van de loep en de microscoop in de uitbreidings

stof wordt het oog niet genoemd. 
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F. 'Scoop', Mathot en Biezeveld. 

Deze methode wordt gekenmerkt door een onconventionele leerstoforde

ning. Zo zien we, dat bijvoorbeeld de terugkaatsingswet volgt op een 

fenomenologische behandeling van de beeldvorming bij een vlakke spiegel, 

terwijl breking na de lenzen wordt besproken. Zo ook komt het zichtcon

cept op een enigszins verdwaalde plaats aan de orde: onder de kop 'licht

stralen'. 

Een erg scherpe behandeling van het zichtconcept wordt niet gegeven. 

Onder de kop 'weerkaatsing' treffen we iets aan over de zichtbaarheid van 

lichtstralen op een afstand: Een laserstraal die langs je heen gaat kun je 
niet waarnemen. Tenzij er rook of stof in de 
kamer is, zodat een deel in jouw richting kan 
worden weerkaatst. Zo'n weerkaatsing noemen 
we ook diffuus. omdat die in alle richtingen 
plaatsvindt. 

Een spiegel kaatst licht maar in één richting 
terug. 

1'~ '11 
I 

1 I I 
I I I 

I I I 

\ I 
\ I 
' .lj ~ 

d.Jff~iJ,i,J 

5Ptegelend. 

Onder lichtstralen komen we dan het zichtconcept tegen, inclusief de 

lichtkegelbundel naar het oog. Het is jammer, dat de resterende licht

stralen sterk de suggestie wekken in een plat vlak te liggen. 
Lit:htnr•l•n Een witte punt op het bord 
weerkaatst naar alle kanten licht. Daarom 
kunnen we hem allemaal zien. Eén klein bun
deltje van al dat licht past door de pupil van je 
oog. Deze bundel is zó smal dat we voor het 
gemak vaak spreken van een /ichzszraa/. 

Onder 'spiegels' (!)komt de essentie van diffuse weerkaatsing voor het 

zien van voorwerpen aan de orde. Het verschil tussen speculaire en diffuse 

reflectie wordt daarbij sterk vanuit de belevingswereld (zichtbaarheid 

van vuile spiegel) ingeleid 
Spl.".l• Een perfecte spiegel zou onzicht
baar zijn. Je kunt hem wel voelen en aan je 
spiegelbeeld kun je 'zien' dat hij er moet zijn. 
Maar een spiegel zie je pas als hij enigszins 

diffuus terugkaatst door trasjes en stofjes op 
het oppervlak. Gelukkig zinen spiegels in een 
spiegeldoolhof onder de vlekken. 
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Ais je in een spiegel naar je e1gen sp1egel· 

beeld kijkt, weet je dat de lichtstralen niet 
achter de spiegel doorlopen. Een lichtstraal, 
afkomstig van je voet wordt door de spiegel in 
de richting van je oog weerkaatst. Maar die 
lichtstraal lijkt uit het spiegelbeeld van je voet 
te komen. 

Bij de bespreking van de loep wordt de plaats van het oog duide

lijk gemaakt. 

Slotopmerking 

Samenvattend kan men zeggen, dat de aandacht in de diverse 

leerboeken voor het zichtconcept verschilt. In de systematische curri

cula van Middelink en Schweers en Van Vianen is de aandacht klein. In 

de nieuwe methoden zoals Scoop en Exact is er meer aandacht, maar niet 

er6 structureel. Het meest structureel komt het zichtconcept naar voren 

in Eenvoudige Natuurkunde , maar dan wel in korte, 'docerende' vorm 

zonder dat de leerling er door mee te denken eigen mee kan worden. 

VI.2.4. Aanlevefinqen voo~ hei zichtconcept 

Essentiële aspecten voor de behandeling van het zichtconcept zijn: 

a.het bi~treden van het licht in het oog. 

(de passieve rol van het oog bij dit binnenkomen). 

b.de actieve rol van het oog bij het bepalen van de richting, van waaruit 

licht kan binnenvallen (kijkgedrag). 

c.de noodzakelijke lichtweg: lichtbron - voorwerp - oog. 

d.de diffuse weerkaatsing door het zichtbare voorwerp. 

e.de reflectie in alle richtingen, oa. in de richting van het oog. 

f.de lichtkegel met het voorwerpspunt als top en de pupilomtrek als 

beschrijvende cirkel. 

g.de divergentiehoek van de kegel als maat voor het diepte zien. 

h.de autofocus-functie van de ooglens als reactie op de veranderende diver

gentiehoek van de invallende bundel (tweede actieve oogfunctie). 

i.het zien van een heel voorwerp als een verzameling lichtkegels. 

Voor de vormgeving aan deze aspecten in een curriculum wordt verder 

verwezen naar hoofdstuk VII, waar uitgebreider wordt ingegaan op de behan

deling van de onrlerbouwleersto! aan de hanè van het zichtconcept. 

Voorts wordt in dat hoofdstuk aangegeven hoe men diverse onderwerpen uit 

de optika beter kan inleiden vanuit de leefwereld als een goed begrip 

van het zichtconcept is aangebracht. 
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VI.3. HET BEELDVORMINGSCONCEPT 

VI .3.1. Be..e.f.dvoii.!Tl.i.ng .in hei fYii<>vai.i....i.nqenoru:l.eAzoek 

In eerste instantie werden voornamelijk vragen in de lijst opgenomen, 

die betrekking hebben op de plaats van het beeld bij afbeelding. Dit was 

voornamelijk bedoeld om iets van de vraagstukkencultus rond de lensformule 

te ontzenuwen. Veel leerlingen kunnen - mits alles goed gaat met de teken

afspraken en het toch wel moeilijke breukenrekenwerk - bij een bepaalde 

voorwerps- en brandpuntsafstand de juiste beeldsafstand berekenen, maar 

de vraag is of zij ook in de praktijk enige notie hebben van de ligging 

van het beeld. 

Vraag 29 gaan over de plaats van het beeld bij diaprojektie. De 

negatief opgestelde bewering: 'Net als bij een spiegel ligt bij diapro

jektie het beeld van de dia evenver achter het scherm als de dia er

voor' werd door 82% van de leerlingen onjuist bevonden. Weinig problemen 

op dit gebied dus. 

Moeilijker bleek de situatie bij het beeld van een vlakke spiegel. 

In de volledig formeel-theoretisch context in bewering 8: 'Het spiegelbeeld 

van een voorwerp ligt bij een vlakke spiegel evenver achter de spiegel 

als dat het voorwerp ervoor ligt' antwoordde 85% van de leerlingen beves

tigend en dus juist. Bij de probleemsituaties was het aantal goede antwoor

den lager. Zo dacht bij bewering 31, waarbij een fotograaf op een meter af

stand van de spiegel een scherpe foto van zichzelf had gemaakt, 35% dat het 

fototoestel op een meter in plaats van op twee meter was ingesteld. 

Ook werd er nog een vraag gesteld over de zichtbaarheid van het beeld 

van een stok in een spiegel, ten opzichte waarvan de waarnemer schuin was 

opgesteld. Alhoewel dit soort vragen letterlijk in de meeste leerboeken 

voorkomt en uit de schematische weergave van de situatie gemakkelijk kon 

worden afgeleid, dat het beeld van de stok niet zichtbaar zou zijn, beant

woordde nog 33% van de leerlingen de vraag foutief. 

Tenslotte was in bewering 42 het traditionele probleem opgenomen 

van de waarnemer, die zichzelf niet helemaal in de spiegel kan zien. Jung 

heeft veel met dit probleem geëxperimenteerd. In overeensten~ing met zijn 

rsultaten werd gevonden, dat drie kwart van de leerlingen deze vraag foutief 

beantwoordde: de waarnemer zou meer van zichzelf kunnen zien als hij de 

spiegel verder weg zou houden. Algemene conclusies zullen we hier 

verder niet uit trekken, omdat de situatie toch erg specifiek en enigszins 

gekunsteld is. Toch is het vermeldenswaard, dat geen enkele leerling, noch 

in het vooronderzoek, noch in de mondelinge test van de vragenlijst, noch 
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in de discussie na de schriftelijke toetsing bij het oplossen van dit pro

bleem op enige wijze gebruik maakte van de formele kennis van de reflec

tiewet, die hij in de optika heeft opgedaan. Sommigen konden door de 

formele uitleg van het probleem niet overtuigd worden. Ze bleven hals

starrig beweren uit eigen ervaring van het tegendeel overtuigd te zijn. 

Een ander soort vragen betrof de rol, die het licht speelt bij de beeld

vorming in een vlakke spiegel. Met name werd gevraagd of een spiegel -

als men er iets in wil zien - rechtstreeks door een lichtbron verlicht 

zou moeten worden. In de drie vragen (10,40 en 41), die hierover gingen 

was er een sterke consistentie in de antwoordpatronen: steeds beweerde onge

veer 70%, dat dit niet nodig was. Opvallend is ook hier, dat onder de fout

beantwoorders diverse mensen waren, die zich door een reële situatie 

laten verwarren: boven de badkamerspiegel hangt een lampje, dat de 

spiegel verlicht 

Alhoewel hiermee alle vragen uit de lijst, die over beeldvorming 

gingen de revue zijn gepasseerd, is nog niet alles over het beeld-

vormingsconcept gezegd. Gaandeweg de interviews en de mondelinge test van 

de lijst werden verklaringen gebruikt om tot een oplossing van boven

staande vragen te komen, die een nieuwer, diepergelegen misvatting in 

het beeldvormingsconcept aan de dag legde. Het is moeilijk in een paar 

woorden duidelijk te maken, waarop deze misvatting, die wij zullen aan

duiden met het 'reizende beeld' stoelt. De leerlingen gebruiken daarbij 

een afbeeldingsmethode, waarbij het voorwerp van voorwerpsplaats tot beeld

plaats in tact blijft. Daarbij zien zij niet in, dat elk voorwerpspunt een. 

divergente bundel uitzendt, die vervolgens weer tot een punt conver~eert. 

Wel kan het beeld tijdens 'zijn reis' verkleinen, vergroten of eventueel 

omkeren (zie de tekening ter illustratie van het reizende beeld in de 

camera obscura). Dit laatste geeft iets aan van de kern van het probleem: 

getekende lichtstralen (in het bijzonder constructiestralen) worden niet 

geinterpreteerd als voorbeeldstralen, die de hele lichtbundel van voorwerps

punt naar beeldpunt representeren, maar als 'enige reisweg' van het be

treffende voorwerpspunt. 

Het idee van het reizende beeld vindt zijn oorsprong in de camera 

obscura: te.e.ed. f..u..ed wo/ldi. 

_ ~ kel!Ai.\om g//.oie.A -------- ----.::=---- ------
tig. 5: 
I~ f..e.e.ld.' 

inde 
CCU!/.2.//.a o~cwz.a 
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In feite is deze zienswijze bij de camera obscura nog legaal. In 

de geidealiseerde situatie van een uiterst klein gaatje gaat het steeds 

om één lichtstraal. Het probleem is echter, dat het idee doorwerkt bij de 

positieve lens: 

........... 
........... ........ - -............. --.4' 

........ 
......... 

........... 

/l.g. 6: 
, /UUz.end ~td., 

lij w. 
po.tJ..i.i.-U:.ve. hJw 

Zeer sterk manifesteert zich het 'reizend beeld' bij het kijken naar 

een schilderij aan de muur. Het schilderij 'reist' als geheel, steeds ver

kleinend, het oog in, zodat bijvoorbeeld op halve afstand zich een beeld 

bevindt op halve grootte. We herkennen hierin de regels van het perspec-

tief: 
- - - ]~~~ ~~ iu.!J-62JI. VOOI'l.l.IXVI.p 2J/. OOg ---~cJU.l- - - - ~ 

deA.i.j _.:::.r --------
/.ig 7.: 
I~ l1..ee.h:L I 

lij 
WCi CVi.f/...e.J7U! 

Tenslotte kan men het reizend beeld nog tegenkomen als men de wer

king van een diaprojektor laat verklaren. Het beeld van de dia reist als ge

heel van de projektor naar het scherm. De omhullende bundel geeft de 

groei aan. Midden tussen projektor en scherm bevindt zich in principe 

een beeld op halve grootte. 

In de vragenlijst van het misvattingenonderzoek is niet meer expli

ciet op het concept van het reizende beeld ingegaan. Het bleek moeilijk 

hierover betrouwbare, valide vragen te stellen. Zoals reeds gesteld, kwamen 

de symptomen ervan naar voren bij het geven van verklaringen in probleem

situaties, die met een andere doelstelling in de test opgenomen waren: 

-zo werd bij de redeneringen vaak een zinsnede gebruikt zoals: 'dan gaat 

het beeld naar ••• 'of: 'het beeld verkleint als het hier naar toe komt •.• ' 

-bij de beredenering over bewering 42 werd vaak iets opgemerkt als: 'als 

je de spiegel verder weghoudt, moet het beeld een grotere weg afleggen en 

wordt dus kleiner'. 

-in de situatie met de fotograaf, die een foto van zichzelf maakt in de 

spiegel, werd soms een goed antwoord gegeven op grond van de volgende 

redenering: 'het beeld van de fotograaf moet naar de spiegel en weer terug, 

dus twéé meter !' 
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VI. 3. 2. Bee.fd.voMli..nq i..n de ondi:Juocfd..e. mdJwci.R.n 

In deze paragraaf zullen we nagaan hoe de onderzochte methoden het 

beeldvormingsconcept behandelen. Over het algemeen zijn de daartoe ge

bruikte manieren nogal identiek. De beeldvorming komt meestal het eerst 

ter sprake bij de vlakke spiegel. 

A/B. 'U.e.llioek de/l. Nai.uwz.k.u.nd..', '[e.nvoudi..ge. NaW.U~', Krans en Vrii. 

In paragraaf 72 wordt de speldeprikcamera behandeld (camera obscura). 

Zoals reeds vermeld, draagt deze start het gevaar in zich, dat het 

reizend-beeld-concept wordt bevestigd. Wel moet hierbij vermeld worden, 

dat vrij uitgebreid ingegaan wordt op de niet-ideale afbeelding. Zo blijft 

de afbeelding het resultaat van een groot aantal lichtkegelbundels in plaats 

van alleen lichtstralen. 

72. Speldeprikcamera. De speldeprikcamera of came
ra obscura (fig. 221) bestaat uit een lichtdicht kastje met mat
glazen achterwand, terwijl in de voorwand een nauwe opening is 

Fig. 221. In de speldeprikcamera vormt zich een omgekeerd beeld. 

aangebracht. Van een lichtpunt, dat zich op enige afstand voor 
de opening bevindt, valt een lichtbundel door de opening; dit 
veroorzaakt op de achterwand een lichtvlekje (fig. 222). 

Zo ontwerpt ieder punt van een lichtend voorwerp een lichtvlekje 
op het matglas. Deze vlekjes vallen gedeeltelijk over elkaar; zij 
vormen tezamen een afbeelding van het voorwerp (zie fig. 222). 

Daar aan ieder punt van het voorwerp een vlekje in het beeld 
beantwoordt, wijkt het beeld in allerlei kleinigheden van het voor
werp af; zo zijn bijv. in het beeld de hoeken afgerond, men zegt 
dat het beeld onscherp is. 

r 
Fig. 222. Beeldvorming in de speldeprikcamera. 

a. Beeld gevormd door een wijde opening. 
b. Beeld gevormd door een nauwe opening. 
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De beeldvorming bij een vlakke spiegel wordt klassiek ingevoerd 

vanuit de reflectiewet. Het beeldpunt is het snijpunt van de gereflec

teerde stralen. Een beeld is een verzameling beeldpunten. 

74. Beeldvorming. Van 
een voorwerp voor de spiegel 
ontwerpt ieder lichtend punt zijn eigen beeldpunt (fig. 226). De ver
zameling van deze beeldpunten vormt het b e e 1 d van het voorwerp. 

t-: , .............. . 
/ c·t ................. . 

I •• 

/ ·~ .. ~ ....... 
8~·-··········~·:.:-:.:~:· 

'•, 

s 
Daar bij terugkaatsing op een vlakke 
spiegel met ieder punt van het voor
werp een punt in het beeld corres
pondeert is het beeld volkomen 
scherp; men spreekt dan van i de a 1 e 

B b e e 1 d vorming. 
Een voorbeeld van niet-ideale 

beeldvorming hebben wij leren 
kennen bij de speldeprikcamera, 
waar met elk punt van het voorwerp 

Fig.226. A'B' is het beeld van AB. een beeldvlekje correspondeerde. 

Na een rigoureuze behandeling van breking komt in paragraaf 82 

de beeldvorming door lenzen aan de orde. 

82. Beeldvorming door lenzen. Lens I van fig. 257 conver
geert de· evenwijdige stralen van een projectielantaarn naar het 

n 

Fig. 257. Alle stralen uit één lichtpunt L vormen na breking door lens I I 
één beeldpunt B. 

brandpunt F. Dit punt fungeert als lichtpunt L voor een lens II. 
Deze tweede lens maakt van de opvallende divergente bundel een 
convergente bundel, waarvan alle stralen door één punt B gaan. 

Alle stralen, die van één punt L uitgaan, hebben na breking 
door de lens dus één gemeenschappelijk snijpunt B. Men noemt 
B het b e e 1 d punt van L. De ligging van B kan men gemakkelijk 
vinden door rook in de bundel te blazen of door een scherm in de 
bundel te verplaatsen. 

Alle formele aspecten van de beeldvorming komen aan de orde: 'alle 

stralen, die van een punt L uitgaan, hebben na breking door de lens een 

gemeenschappelijk snijpunt B'. Toch zijn er geen aanknopingspunten voor 

de leerling om zich het concept eigen te maken. 

-Er is geen koppeling met het zichtconcept. Immers in de leefwereld is 

het essentiële van een beeld het waarneembare ervan. Een leerling zal bij 
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deze behandeling de rol van het oog zelfs niet kunnen inschatten. 

-In de tekeningen wordt sterk de nadruk gelegd op voorbeeld- en construc

tiestralen. Er wordt niet meer teruggekoppeld op de gehele afbeeldende 

bundel, die door de lens wordt samengeknepen. Het 'reizend-beeld-concept' 

wordt hierdoor niet ontkracht. 

-Praktische voorbeelden van beeldvorming ontbreken bij deze behandeling. 

Het beeldvormingsconcept gaat nog niet leven. 

Bij de behandeling van de diaprojektor ('projektielantaarn') 

vallen ons bij de stralengangtekening'kwastjes'op vanuit de voorwerps

punten van de dia. Dit soort kleinigheden kunnen een gunstige uitwerking 

hebben op het beeldvormingsconcept. Het is essentieel, dat vanaf de dia 

in alle richtingen licht gaat, dat door de lens weer op een punt van 

het scherm wordt verzameld. 

86. Projectielantaarn. Met een projectielantaarn kan men van 
een doorzichtig voorwerp een sterk vergroot beeld op een scherm 
ontwerpen. Als doorzichtig voorwerp gebruikt men veelal een 
lantaarnplaatje P (fig. 269). 

Fig. 269. Stralengang bij het projecteren van beelden met een diascoop. 
Lis de projectielens, P het lantaarnplaatje, S het projectiescherm, B de lichtbron, 

C de condensor. 

C. 'Naiuurt.kwu:Le op Co//.pu.t>cu1CL.i../l..e ÇjJ?.ond.t>l!.ag', Schweers en Van Vianen. 

Deze methode start met het beeldvormingsconcept in de context van de 

vlakke spiegel en wel op traditionele wijze. 'Wanneer we de reflectiewet 

toepassen, zien we dat de door de spiegel teruggekaatste stralen uit een 

punt komen. Dit noemen we het beeldpunt. Een beeld van een voorwerp is een 

verzameling véll dit soort beeldpunten, 

l. Verklaring 
We kunnen bovenstaande verschijnselen, op f. na, ver
klaren met de terugkaatsingswet van het licht. 

1. Beeldpunt van een lichtpunt (voorwerpspunt) 
Het lichtpunt L zendt talloze lichtstralen uit, die de 
vlakke spiegel treffen. 
We kiezen, eenvoudigheidshalve, eerst de lichtstraal 
LP die loodrecht op de spiegel invalt. Deze wordt 
loodrecht op de spiegel teruggekaatst (PP'). 
We beschouwen nu een willekeurige tweede invallende 
lichtstraal LQ. Deze wordt volgens de lijn QQ' terug
gekaatst zó, dat L Q1 = L Q2. 
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Na verlenging snijden de teruggekaatste stralen PP' en 
QQ' elkaar in punt B. B heet het beeldpunt. Waar ligt B? 
Bewijs zelf dat 1:::. LPQ ~ 1:::. BPQ. Uit die congruentie 
volgt dat LP = BP. In woorden: de invallende licht
stralen LP en LQ worden zó teruggekaatst, dat ze el
kaar -na verlenging-in een punt B snijden, dat met L 
symmetrisch t.o.v. de spiegel ligt. 

:. Beeld r.:on een r.:ooru·erp 
Wanneer een lichtgevend voorwerp LL' vooreen vlakke 
spiegel staat die aan de voorkant is verzilverd, wordt 
\'an elk lichtpunt één beeldpunt gevormd. Al die beeld
punten tezamen vormen het beeld BB'. Het beeld BB' 
is \'irtueel omdat elk van de beeldpunten virtueel is. 
We spreken af: een virtueel beeld wordt altijd gestreept 

getekend. 

a· 

R' 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

Bij de beeldvorming van lenzen wordt nog slechts zeer summier aan

dacht geschonken aan de conceptontwikkeling. Na de behandeling van de punt

afbeelding wordt er een plaatje gepresenteerd, dat zeer sterk doet denken 

aan het reizend-beeld-concept. 

Daarna wordt vervolgd met de beeldconstructie als een recept over te 

brengen. Ook bij de diaprojektor wordt de leerling geconfronteerd met een 

stralengangplaatje, dat nodeloos ingewikkeld is voor een principeuitleg 

en dat bovendien in het reizend-beeld-concept conformeerbaar is. Door elk 

punt van de dia gaat één straal. De diffuse verstrooiing wordt niet B 

duidelijk gemaakt. 

a· 
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In deze leermethode is dus weinig aandacht voor de conceptuele ontwikke

ling van de beeldvorming in vergelijking met de uitgebreide receptuur, 

die voor de lenzenformule en voor de beeldconstructie wordt aangeboden. 

Bovendien kunnen in vele plaatjes bevestigingen worden gevonden van het 

reizend-beeld-concept. 

D. 'Sy~Um.aü.Ac.h..€. A'aiuu.~ ', Middelink 

Ook in dit leerboek komt beeldvorming het eerst aan de orde bij 

de vlakke spiegel. Het 'theoretisch gedeelte' loopt vrijwel parallel 

aan dat in de methode van Schweers en Van Vianen. De instap is echter van-

uit de leefwereld gekozen: de proef met de kaarsen en de glasplaat. 
21.5 Beeld,·orming door een vlakke spiegel 

Daarna 

Als we een brandende kaars voor een vlakke spie
gel zetten. zien we in de spiegel het beeld van de 
kaars. We krijgen de indruk dat dit spiegelbeeld 
zich achter de spiegel bevindt. 
Om te ontdekken waar het spiegelbeeld zich pre-
cies voor ons oog be,·indt. gebruiken we een dunne 
glasplaat in plaat~ van een spiegel. \'oor de glas
plaat zetten we een brandende kaars. achter de 
glasplaat een (even grote) niet-brandende kaars. 
Ven·olgens schuiven we met de brandende kaars 
totdat we de vlam recht ben en de niet-brandende 
kaars zien staan. Beide kaarsen blijken dan nen 
,·er van de glasplaat af te staan <figuur J09a): 
nauwkeuriger gezegd: de kaarsen blijken symme
tri .. ch t.O.\. de glaspbat te staan <figuur J09bl. 

' fig. 109a 
zi _1aanzich; 

wordt zeer formeel de koppeling gelegd met de reflectiewet. 

n 
i I 

Deze invalshoek zal in ieder geval het concept beter met de leef-wereld

situatie koppelen dan de benadering van de vorige methode. 

Bij de beeldvorming door lenzen wordt vooral de formele kant van de 

beeldvorming in een conclusie benadrukt. 
Conclusie: 

Bij breking door een sferische dunne lens geldt: 
Lichtstralen die van één punt uitgaan, gaan na breking door één punt of 
komen na breking schijnbaar uit één punt. 

Daarna verseruift de aandacht naar de constructietekeningen. Een lichtbun

del wordt daarbij nooit getekend. Al met al wordt- behalve bij de spiegel -

zeer weinig aandacht gegeven aan begripsontwikkeling van de beeldvorming. 

De vraagstukkencultus rond de lensformule en de constructietekeningen 

prevaleren ook in deze methode zeer sterk. 
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E. '[xaci, Natu~~é,Kortland, Biiker en De Wever. 

In de tweede paragraaf van het thema 'Het Oog' wordt een oogmodel 

gepresenteerd. Dit model kunnen we beschouwen als een camera obscura. 

Er wordt over opgemerkt, dat je een lichtpuntje kunt waarnemen, want 

er ontstaat op de binnenkant van de doos een lichtvlekje. Bij het oog 

gebeurt dit ook, maar dan ontstaat er een lichtpuntje. Deze behandeling is 

dus zuiver beschrijvend, net zoals bij de beeldvorming door een spie-

·gel. Hierover wordt opgemerkt: 'Als je een lichtbron voor een spiegel zet 

en je kijkt in de spiegel, dan zie je daar de lichtbron. Het lijkt of 

die achter de spiegel staat'. Op een hoger abstractieviveau wordt het 

beeldvormingsconcept niet gebracht. 

In de vierde paragraaf met de titel 'Scherp Zien' wordt er op in 

gegaan hoe het kan, dat de ooglens in plaats van een lichtvlekje een 

lichtpunt ontwerpt. 

VDD~ btt/d ... . . .J~hrrp bttld 

De uitleg hierover is weer puur kwalitatief. Lenzenformule en constructie

tekeningen komen niet voor. Geen enkele keer worden er lichtstralen gete

kend, alleen omhullende lichtbundels. Het reizend-beeld-concept wordt strikt 

omzeild. Hoe meer de richting verandert van de stralen dieorde lens vallen. des te sterker is 
de lens. Hoe holler of boller een lens is. des te meer veranderen de lichtstralen van 
richting- des te sterker is de lens. 

-
. ..., 
··~ -.-.. ; 

In de extra stof is nog een paragraaf over spiegelbeelden opgenomen. 

Ook hier blijft de behandeling kwalitatief. Aandacht wordt besteed aan de 

omdraaiing van het beeld en aan ideale beeldvorming. 
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Als je een voorwerp voor een vlakke 
spiegel zet. lijkt het alsof er ook een 
voorwerp achter de spiegel staat. 
Maar dat is natuurlijk niet waar: watje 
ziet. is het spiegelbeeld van het voorwerp. 
Het spiegelbeeld 'staat" even ver achter 
het spiegelende oppervlak als het 
voorwerp ervoor staat. 
Het spiegelbeeld is ook even groot als 
het voorwerp zelf: ieder punt van het 
spiegelbeeld komt overeen met één punt 
van het voorwerp. 
We noemen dit ideale beeld1·orming. 

Samenvattend kunnen we voor deze methode hetzelfde opmerken als bij 

het zichtconcept (VI.2.3.E). Er worden veel ingangen geboden om tot een 

goed beeldvormingsconcept te komen, maar er wordt nog geen enkele abstrac

tie aangebracht in de trant van 'alle lichtstralen vanuit dit voorwerps

punt komen terecht in dat beeldpunt'. In ieder geval komen geen bevesti

gingen voor van verkeerde beeldvo~mingsconcepten en raakt de eraan bestede 

aandacht niet ondergesneeuwd in de mathematische formalismen van de lens

formule en de beeldconstructies. 

F. '~coup', Mathot en Biezeveld 

Deze methode komt met een nieuwe invalshoek van de beeldvorming: 

en soort black-box, waar een voorwerp ingaat en een beeld uit komt. 

Fenomenologisch wordt daarbij ingegaan op ideale beeldvorming en het ver

schil tussen reëel en virtueel beeld. 
T- •ool'f•n t».ld•n leder optisch instru
ment (spiegel, fototoestel, projector, oog) 
maakt steeds een beeld van het voorwerp. Als 
je in een spiegel kijkt, ben jij het voorwerp en 
achter de spiegel vind je je (spiegel\beeld. Bij 
een diaprojector is de dia het voorwerp en het 
beeld ervan vind je op het scherm. 

In de regel heb je dus dit schema: 

De kunst is om een sdl~rp beeld te krijgen. Bij 
een projector draai je de lens in of uit als het 
beeld wazig is, net zoals bij een camera. 

Als het beeld scherp is, wordt één punt van 
het voorwerp ook als één punt afgebeeld 
(en niet als een vlekje). 

Tussen het beeld van een dia en een spiegel
beeld bestaat wel een groot verschil. Het beeld 
van de dia kun je op een scherm opvangen; 
het spiegelbeeld niet. Het beeld van de dia 
noemen we rtë~~ het is 'echt' en op een 
scherm op te vangen. Het spiegelbeeld noemen 
we vinu~e~ het is 'schijn·. Het lijkt er te staan, 
maar achter de spiegel is niets te vinden. Je 
kunt dit beeld niet op een scherm opvangen. 
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Opvallend is dat er in dit stadium nog geen enkel verband gelegd wordt 

met stralengangen. 

Wat betreft de beeldvorming bij een vlakke spiege wordt een oncon

ventionele leerstofvolgorde gekozen. Er wordt eerst gekeken in een spiegel 

en vastgesteld hoe een spiegelbeeld ten opzichte van voorwerp en spiegel 

is gesitueerd. Pas later komt de reflectiewet aan de orde, die wordt af

geleid uit het feit, dat er aan de andere kant van de spiegel een beeld 

lijkt te zijn. 

In de tweede paragraaf wordt veel aandacht besteed aan de beeldvorming 

bij bolle lenzen. Hier wordt er eerst op ingegaan aan de hand van 

de leefwereldsituatie: kijken door een lens naar een boom. Vervolgens 

wordt aan de hand van beeldscherpte het concept formeel geintroduceerd: 

'al het licht, dat van een punt af komt, wordt door de lens naar een punt 

van het scherm geconvergeerd (gebundeld)'. Let ook op het plaatje waarin 

heel duidelijk de suggestie van een ruimtelijke lichtbundel wordt gewekt. 

Om het beeldvormingsconcept te versterken wordt vervolgens ingegaan op de 

invloed van een diafragma en op het verschil, dat er bestaat tussen licht

sterkte en scherpte van een afbeelding. Bij de overgang naar de lensformule 

wordt nog nadrukkelijk opgemerkt, dat er wordt overgegaan op een symboli

sche weergave van de situatie. 
16 2 
Beelden bij bolle lenzen 

Houd een bolle lens op armafstand voor je 
oog en kijk daardoor naar buiten. 

Wat voor beeld zie je? Staat het rechtop of 
omgekeerd? Zijn links en rechts verwisseld of 
niet? Is bet verkleind of vergroot? 

Wáár zit bet beeld? Probeer of je bet met 
een stuk matglas kunt 'opvangen'. 
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Uit deze proefjes kun je een paar conclusies 
trekken: 
- Met een bolle lens kun je een reëel beeld 
maken. 
- Dit reële beeld staat omgekeerd en 
links en rechts zjjn verwisseld. 

De M:herpte nn een beeld Onderzoek de 
scherpte van het beeld. Maak met een bolle 
lens een beeld van een kaarsvlamme~e op een 
scherm. Zorg ervoor dat het beeld zo scherp 
mogelijk is. 

Scherp afbeelden wil zeggen dat je in het 
beeld op het scherm duidelijk een op z'n kop 
staand vlammetje herkent. Al het licht dat van 
één punt af komt. wordt dan door de lens naar 
één punt van het scherm gecom-ergeerd 
(gebundeld). 

Dek de rand van de lens 
af en ga na wat de invloed 
is op het beeld. Zo'n 
afdekking heet een 
diafragma. 

Conclusies bij gebruik van een diafragma: 
- De grootte van het beeld verandert niet. 
- De scherpte van het beeld wordt beter. 
- De helderheid neemt af. 

Scherpte en lichtsterkte betekenen niet het
zelfde. Scherp betekent dat één punt wordt 
afgebeeld als één punt. Lichtsterk betekent dat 
een beeld helder is; het kan dan best onscherp 
zjjn. 

De lenzenformule Kaarsvlam, bolle Jens en 
scherm geven we symbolisch zo weer: 

+ 
-, ........ 

.... ,, 

L~----"~-~-.... --.... --~-------.B 
............... 

V b 

De afstanden tot de Jens geven we aan met 

v- voorwerpsafstand, 
b- beeldafstand. 

Met beeld bedoelen we steeds scherp beeld. 

Ook in de paragraaf constructiestralen wordt nog teruggekoppeld naar 

lichtbundels: ' een deel van de lichtbundel wordt door de lens geconver

geerd'. Bovendien wordt op zeer realistische wijze getoond, dat de con

structiestralen weliswaar een bijzondere rol gaan spelen, maar dat ze in 

feite slechts onderdelen zijn van de gehele beeldvormende bundel (of dat 

zelfs niet). Dit wordt gedaan met een kartonnetje, waarin drie gaatjes zijn 

gemaakt. 

Misschien zou hier een punt van kritiek kunnen zijn, dat in deze context 

wel erg sterk de suggestie wordtgewekt, dat de drie stralen door de gaatjes 

in het karton altijd de constructiestralen zouden zijn. Dit is in het alge

meen niet zo. 
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_132_ Drie constructiestralen 

De lichtstralen afkomstig van een lampje lopen 
alle kanten op. Zo'n uit elkaar lopende bundel 
noemen we divergent. Een bolle lens brengt 
een deel van deze lichtstralen weer naar elkaar 
toe. De bundellicht die in B samenkomt, 
noemen we convergent: 

De convergerende werking van een bo~~e Jens 
kun je zichtbaar maken met rook of kri)tstof, 
of met de volgend~ proef. 

We beelden het gloeidraadje van een punt
vormig lampje af op een scherm. 1~ een karton 
prikken we drie gaatjes en zenen dit achter de 

Jens. 

Samenvattend mogen we stellen, dat deze methode op een goede manier 

aandacht schenkt aan het beeldvormingsconcept. Zowel de formele kant -

de koppeling naar de mathematisch geabstraheerde lensformule - als de 

koppeling met de leefwereldsituaties komen goed naar voren. 

De essentiële aspecten, die bij de beeldvorming naar voren moeten 

komen zijn: 

a. de koppeling met de leefwereld door ~et lenzen of 

beelden te kijken. 

spiegels naar 

b. koppeling met het zichtconcept. De essentie van een beeld is immers, 

dat we het scherp kunnen waarnemen. In de terminologie van het zicht-

concept betekent dit, dat een beeldpunt een top is van een lichtkegelbun

del in de richting van ons oog, onafhankelijk of dit nu een reëel of een 

virtueel beeldpunt is. 

c. de lichtbundel. Vanuit een voorwerpspunt valt op de gehele lens (of 

spiegel) licht. De zo gevormde lichtkegel wordt samengeknepen tot één punt, 

het beeldpunt. Een voorstelling met alleen lichtstralen in plaats van de 

bundel werkt het 'reizend-beeld'-concept in de hand. 

d. de overgang naar beeldvorming van een geheel voorwerp, waarbij duidelijk 

naar voren komt, dat elk voorwerpspunt een kegelbundel naar de gehele lens 
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veroorzaakt. Elke kegel wordt door de lens samengeknepen, steeds op een 

andere plaats. 

e. ideale beeldvorming betekent, dat een punt precies op een punt wordt af

gebeeld (let op: een te sterke een-een-benadering houdt weer gevaren in 

voor het reizend beeld concept). Daartoe moet bijvoorbeeld bij een ca-

mera obscura het gat heel klein zijn, bij een lens het scherm op de goede 

beeldsafstand worden gezet en de lens zo ideaal zijn, dat hij de lichtstralen 

werkelijk door een punt laat gaan. Een vlakke spiegel beeldt altijd ideaal 

af. 

f. koppeling naar de wiskundige abstractie van de lensformule. Bij de lens 

is v de afstand vanwaar het licht komt en b de afstand, die de lens 'nodig' 

heeft om de bundel vanuit dat punt weer bij elkaar geknepen te krijgen. 

g. koppeling naar de abstractie van de beeldconstructie. Het moet duidelijk 

zijn, dat de gebruikte constructiestralen slechts een voorbeeldfunctie ver

vullen in de gehele afbeeldende bundel of er niet eens deel van uit maken. 

h. de koppeling aan het optisch instrumentarium. Ook bij bijvoorbeeld de 

behandeling van loep, telescoop of microscoop, maar ook bij diaprojektor 

en fototoestel moet naast de formele stralengangconstructies steeds goed 

voor ogen gehouden worden, dat het om bundels gaat, die de afbeelding ver

oorzaken. 

Wat betreft de vormgeving aan deze aspecten, kunnen we nog het vol

gende opmerken. 

ad a. 

Hiervan hebben we voorbeelden gezien in 'Systematische Natuurkunde', 

'Exact' en 'Scoop', Het is goed om eerst samen met de leerlingen enkele 

dagelijkse verschijn~en te bekijken en precies te beschrijven. 

-Bij de spiegel kan dit door een inleidende discussie: 'wat zie je als 

je in een spiegel kijkt ?' De waarnemingen kunnen dan goed verder ge

concretiseerd worden met de proef met de kaarsen en de glasplaat, zoals 

die door Middelink wordt beschreven. Uit de beschrijving moet minimaal 

naar voren komen, dat (1) hetgeen voor de spiegel staat nog eens gezien 

wordt, (2) hetgeen we daar zien een beeld genoemd wordt, (3) het beeld 

er in werkelijkheid niet is, (4) het beeld evenver achter de spiegel lijkt 

te zitten als het voorwerp ervoor (kaarsen !) en (5) dat het beeld ver

draaid (gespiegeld) is. 

-Bij het kijken naar een lens kan het best gebruik gemaakt worden van een 

positieve lens, die op meer dan brandpuntsafstand van het oog gehouden wordt. 

Daarbijkan men denken aan:door een lens naar een ver verwijderd voorwerp 
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kijken, met de lens een beeld vormen van de TL-balken aan het plafond, 

de lens als loep gebruiken (zie: Scoop). Uit deze verkenning moeten de 

volgende conclusies worden geëxpliciteerd: (1) de echte voorwerpen 

worden vervormd weergegeven, verkleind, vergroot of omgedraaid, (2) het 

geen we zien is het beeld van het voorwerp, (3) dat dit beeld soms opge

vangen kan worden op een vlak, zodat we het onder een hoek kunnen zien, 

(4) dat men dit beeld ook soms rechtstreeks kan zien (bv bij de boom), 

(5) en dat het beeld soms niet op een scherm op te vangen is, maar wel 

rechtstreeks te zien is (virtueel beeld). 

ad b. 

Dit aspect komt in geen van de methodes scherp naar voren. Toch is 

het belangrijk, dat aan het vormen van een beeld ook het zien van het beeld 

gekoppeld wordt. In de onder a. genoemde situaties kan men het zichtconcept 

aan de hand van de volgende illustraties combineren met het beeldvormings

concept. 

/-ig 8: 

;!~ 
Ij r-\ 

1/ I 
I I 

I L.: 

&e. den.J.c..en. ac.hi..eA. de. .6p.ie.ge.l. .ie.t-6 
te. zi..en., du-6 komt e.;z. van. dawz. e.en 
P..u..nde..f. lich.i.. in on-6 oog, waaA..van. 
de. top ac.hi..eA. de. .6p.ie. ge.l. ligt. 
On-6 oog wo/ld.i.. dawr.R..ij voo11. de. 
ge.k gehouden., wani.. in weA.k.e.l..ijk
he.i.d ligt de. top van. de. ke.ge.l. 
ge.krWd naa/1. hei.. weA.k.e.l..ijke. 
VOO/l),I)/Vl.P ioe.. 

/-ig 9: 
fltd e.en po-6die.ve. .f..en.-6 kunn.e.n. 
we. e.en ~ op e.en .6cfl.e.Nn VO/U'TU!.n, 

dat we. kunn.e.n. zi..en.. Dat ~ 
d.u.-6, dat e.;z. van.at dat pur..i op 
hei.. -6 cfl.e.Nn e.en lich.i..ke.ge.l. in de. 
/L.Lch.i..i.ng van. oM oog komt. De.ze. 
oni-6iaat, dooll.dat al hei.. lich.i.. 
van. de. puni. van. de. kawz.-6 p~~.e.cie.-6 
op dat e.ne. puni. van. hei.. .6cfl.e.Nn 
woll.dt ge..C..wul..e1.d' He.t .6c.Juvun !Z.e.

tf,.e.ci.e..eA.i.. ve.;z.vol.ge.n-6 naa11. alle. 
/L.Lch.i..i.nge.n, zodat e.en gedeelte 
van. hei.. daa11. ge.R..unc/..el.d lich.i.. 
in de. /L.Lch.i..i.ng van. on-6 oog komt. 
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ti:.g 10: 
ll.f.-t~ we .een.. .h!.n..-1 op ~gie. van OM a/- lwud...en., dan zien wij e..en 

VOOJU.Je./tp1 dcd. V.eA van on.-1 a/- daal.. di~j en. op de kop. 
Dil R..dcl.en.i du..-1, dal.. .eA e..en .ti.chi..k.e.gd komt van.uil e..en pun:l dat dichi..RA
ti..j Ligt dan het e.chi.R.. VOOIU.Ue.ll.p. Niet de ge.h.e.l..e. 11..un.d..e.f.., die h..ei R...e.e.1.cL 
vottm.i komt in oM oog ilUl.e.c.hi... H.e.i... gedeelte., dal.. wd .i.n h..ei oog komt i-1 
ge.a~~. uuvu:L. 

7 e.ken.. nu ook de R..unde..f., die. vanuil h..ei ond..ell..óie. pun:l van de kaaM .i.n 
het oog ilUl.e.ch.i komt. Van waa11. komt de.ze l1..un.d..e.1.. ten opzic.hi..e. van de al. 
ge.ie.ken.cle. .e.u.nd..e1. ? V lVI..k..Laa~~., dal.. we e..en omge.ke.lUl.d R...e.e..e.d zien ! 

~~~ 

fl ~~ 
LJ 
tig 11: 
AL-t~ we. de .h!.n..-1 koll.i t-ij h.e.t R...e.e.1.cL houden., lijkt het o/. het voo!U.U.eAp 

veel. g17..oie.11. wol"l..dt. Dal.. t...d..e..ke.nt du.-1, dal.. e.11. .i.n h..ei oog e..en Runde.l. ie.l"l..e.c.hi.. 
komt, waa11.van de. top ve.!7..d..ell. wegligt .i.n e..en g11.ot.eA R...e.e..e.d. In de te.ken...i.ng i-1 
de P..uru:Le1. ge.ie.ken..d vana/. de top van de kaaP . .-1, die op de heLe l.en..-1 vall. Het 
ge.cl.e..e..f.i., dat doo11. hei oog ~ i-1 We..eA ge.all.c.e..e.ll.d. Hei oog me..ent 
een. Lich.tke.gei..C..unde.l. van e..en g11.oot v.eAve.IU.Uijd..ell.d voo/U.Ue.ll.p P..inne.n. ie. kl"l..ijgen., 
maa~~. woll.dt da.wz.JLij .i.n 1-e.ile. doo11. de l.en.-t~ voo11. de gek gehouden.. 

7 e.ken.. ook nu we..eA de 11..un.d..e.f.., die uil h..ei ond..ell..óie. pun:l .i.n het oog 
vall. V .i.n.d..i lUl. nu ook omke11..i.ng van h..ei R...e.e..e.d pl.aau ? 

ad c. 
Ter verduidelijking van dit aspect verwijzen we naar de behandeling 

in 'Scoop', waarin in een tekening de ruimtelijke bundel goed zichtbaar 

wordt gemaakt. Verder kan dit aspect verdiept worden door vragen te stellen 

over wat er gebeurt als we de lens half afdekken of er een diafragma voor 

zetten. In een praktische situatie kan ook veel van dit aspect verduidelijkt 

worden door met een papier het gebied tussen lichtbron en lens en tussen 

lens en scherm systematisch af te scannen. 
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ad d. 

De overgang van beeldpunt naar het beeld van een volledig voorwerp . 
kan het beste geillustreerd worden in de bovenbeschreven proef door voor 

de lichtbron een plaatje te zetten met een gaatje en met het papier het 

gebied af te scannen. Vervolgens een plaatje met twee gaatjes, waarbij 

twee lichtkegels op de lens vallen, die in andere punten op het scherm 

worden samengeknepen. Wanneer dit duidelijk is, kan worden overgestapt 

naar een groot aantal voorwerpspunten en tenslotte naar een geheel voor

werp. 

ad e. 

Op ideale beeldvorming gaat 'Exact' het best in. Ze stappen over van 

de camera obscura (=oogmodel) naar een model met een lens, waarbij ze 

laten zien, dat de lens het bundeltje bijeenknijpt tot één punt. Ook 

Krans en Vrij besteden nogal uitgebreide aandacht aan de camera obscura. 

In een praktische situatie kan men aan dit aspect het best aandacht be

steden door het scherm in de buurt van het reële beeld bij een positieve 

lens heen en weer te schuiven. Verder is het uitdagend in verband met dit 

aandachtspunt in te gaan op de context fotografie, die hiermee sterk samen

hangt. 

ad f. en g. 

Doordat natuurkundeleraren erg gewend zijn aan schematische voorstel

lingen, die gebruikt worden om afbeeldingen met lenzen weer te geven, heb

ben ze vaak niet in de gaten, dat de tekeningen zo sterk geabstraheerd zijn, 

dat er voor de leerling misvattingen uit voortkomen. 

Het is goed om een praktische opstelling bij de hand te hebben als men 

voor het eerst een dergelijke schematische voorstelling maakt. In de prak

tische opstelling kan dan achtereenvolgens 'aangewezen'worden: 

-welk doorsnijdingsvlak in de tekening is weergegeven, 

-wat de optische as is (vaak verward met de optische rail !), 

-wat het vertikale lijntje (de lens) in de tekening voorstelt, 

-welke punten door F worden aangegeven, 

-waar het voorwerp staat, 

-waar het beeld gevormd wordt. 

Deze koppelingen tussen praktische en geschematiseerde situatie zijn voor 

veel leerlingen niet zonder meer duidelijk, zeker niet voor die begrippen, 

die er in werkelijkheid niet zijn (optische as!). 

Tenslotte kan men ook de voorbeeldfunctie van de constructiestralen (of 

andere stralen !) duidelijk maken volgens de methode van Mathot en Biezeveld 
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met behulp van het kartonnetje met de drie gaatjes. Men kan laten zien, dat 

de stralen elkaar in hetzelfde punt snijden, net zoals de hele bundel. Ver

volgens kan men uitleggen, dat een bundel in het vervolg door enkele voor

beeldstralen voorgesteld kan worden. 

ad h. 

Ook bij de behandeling van optische instrumenten moet men alert blijven 

ten opzichte van het reizend-beeld -concept. Er moet steeds duidelijk ge

maakt blijven worden, dat de getekende stralengangen representaties zijn 

van de gehele afbeeldende bundel. Het 'kwastjes'-idee, dat Krans en Vrij 

gebruikten in hun uitleg van de diaprojektor is daarbij een goede tip. 

H~t wordt namelijk verwarrend als men vanuit elk voorwerpspunt de gehele 

lichtbundel zou tekenen. Met de 'kwastjes' omzeilt men dit probleem, ter

wijl toch duidelijk wordt gemaakt, dat vanuit een dergelijk punt het licht 

in alle richtingen gaat. 

Nog een voorbeeld van een dergelijke tekening met kwastjes vinden we 

bij de uitleg van de verouderde episcoop in de methode van Schweers en Van 

Vianen. 

VI.4. SPECULAIRE EN DIFFUSE REFLECTIE 

VI.4.1. 7wee ~oo~ ~f1ectie in hei mi~vaiiinqeno~oek. 

Een aantal vragen in het onderzoek gingen in op het verschil tussen dif

fuse en speculaire reflectie. Bij het opstellen stuitten we hierbij op een 

methodologisch probleem: in het niet-fysische taalgebruik is het moei-

lijk onderscheid te maken tussen: 

-'goed reflecteren' in de zin van een hoge reflectiecoëfficiënt, maw. dat 

een groot gedeelte van het op een oppervlak vallend licht wordt weerkaatst en: 

-'goed reflecteren' in de zin van het zo goed mogelijk volgen van de reflec

tiewet, dwz. een groot gedeelte van het op een oppervlak vallend licht wordt 

weerkaatst in de richting, die bij spiegelreflectie de juiste is (NB.: wat 

dit laatste betreft schuilt er nog een addertje onder het gras op een hoger 

abstractieniveau. Ook een diffuus reflecterend voorwerp volgt natuurlijk 

de reflectiewet op microscopisch niveau; hier beschouwen we echter de macros

copische reflectieverschijnselen). 

In de mondelinge test van de vragenlijst was bewering 9 alsvolgt ge

formuleerd: 'Een spiegel reflecteert beter dan een wit vel papier'. Uit de 

mondelinge argumentaties van de geteste leerlingen bleek de dubbelzinnigheid 
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van de vraag. De bewering werd hergeformuleerd in de betekenis van de inter

pretatie van de reflectiecoëfficiënt: 'Een wit vel papier reflecteert minder 

dan een spiegel'. Toch leverde ook deze bewering ambiguiteit: bij de groep 

leraren werd vaak een 3 gescoord - ook zij wisten niet precies wat ze met 

de vraag aanmoesten - terwijl ook de schriftelijke test een grote antwoord

spreiding te zien gaf : 2,5 ± 1,3. 

Vraag 33 gaf eenzelfde probleem te zien. Daarin werd een bewering gekop

peld aan foto's, waarin een lampje respectievelijk in een spiegel en op een 

wit vel papier schijnt. De fellere lichtvlek op de spiegel is weer op twee ma

nieren interpreteerbaar: 'de spiegel reflecteert meer van het opvallende 

licht' of: 'de spiegel weerkaatsreep die plaats het merendeel van het licht 

in de richting van de camera'. Waarschijnlijk is de laatste interpretatie 

nog de meest juiste, alhoewel beiden gelden. Ook deze vraag gaf een lage 

validiteit en een grote spreiding te zien: 2,6 ± 1,4. 

Opvallend was het result~at van bewering 34, die over dezelfde foto's 

van vraag 33 handelde: 'De spiegel kan alleen licht reflecteren op de plaats, 

waar men de lichtvlek ziet en niet daaromheen, terwijl het wit vel papier 

helemaal reflecteert'. Twee derde van de leerlingen bestempeld€ deze bewe

ring als juist ! Blijkbaar wordt door de beeldvorming van de spiegel re

flectie gezien als iets plaatsgebondens in plaats van de door de reflectie

wet vastgelegde hoekgebondenheid, die de plaats van de lichtvlek afhanke

lijk maakt van de positie van de waarnemer. 

In de beweringen 35 en 36 werden twee leefwereldgerichte gedachtenex

perimenten uitgevoerd, die betrekking hadden op de praktische consequenties 

van diffuse en speculaire reflectie. Meer dan de helft van de leerlingen 

meent, dat men zich zelf in een wit papier zou kunnen zien als het wit pa

pier zoals een spiegel alle licht zou weerkaatsen. Bij veel leerlingen be

staat het idee, dat het reflecteren door een spiegel een soort 'zeergoede 

lichtweerkaatsing' is beter dan door alle andere oppervlakken. 

In vraag 36 werd een tegengestelde suggestie gedaan, nl. om een 

spiegelend oppervlak te gebruiken voor iets, waarbij een diffuus reflecterend 

oppervlak nodig zou zijn: 'Een spiegel reflecteert goed, dus zou men hem kun

nen gebruiken als projektiescherm voor het vertonen van dia's'. Het resul

taat was: bijna 90% oneens met de bewering. Dit lijkt erg bevredigend, maar 

als we de verklaringen van de mondelinge test inventariseren, dan blijkt hier 

niet veel meer achter te zitten dan:'zoiets doet men niet' of: 'als dat zou 

kunnen wordtdat wel gedaan'. Anderen geven wel iets aan van een verklaring, 

maar komen toch niet tot de quintessence: 'dan zie je niet alleen de dia, 

maar ook de projektor en zelfs de hele kamer, daar wordt je dan door verward !' 
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In de vragen 38 en 39 werd een sterk ontklede situatie omtrent speculaire 

en diffuse reflectie gepresenteerd: een smalle lichtbundel valt schuin in op 

een spiegel in een overigens volledig donkere met zwart vilt beklede doos. 

Een waarnemer kijkt door een gat naar de spiegel vanuit een richting, waarin 

de weerkaatste bundel niet terecht komt. 60% Van de leerlingen beweert, dat 

de waarnemer een lichtvlek op de spiegel kan zien Daarna wordt de spiegel 

vervangen door een wit vel papier. Nu beweert 72% van de leerlingen, dat de 

waarnemer een lichtvlek kan zien. 

Samenvattend is uit het onderzoek gebleken, dat er op dit terrein grote 

onduidelijkheden bestaan. De essentiële verschillen tussen de twee soorten 

reflectie worden niet begrepen, zeker niet op een zodanig niveau, dat ook de 

praktische consequenties ervan afgeleid kunnen worden: zichtbaarheid 

van diffuus reflecterende voorwerpen en beeldvorming door speculair reflec

terende oppervlakken • 

. 
VI.4.2. 7wee ~oo~ien ~f4eciie in de onde~o~ ~eihoden 

De aanpak in de diverse methoden om het verschil duidelijk te maken 

tussen diffuse en speculaire reflectie is nogal eenzijdig. Over het alge

meen wordt er een plaatje getoond, waarin wordt verklaard hoe het verschil 

tussen de twee soorten reflectie ontstaat, maar er wordt veel minder aandacht 

besteed aan de gevolgen ervan. Hooguit worden de gevolgen even genoemd, maar 

niet gekoppeld aan het zichtconcept en aan wat in de leefwereld waar te 

nemen is. 

A/B. 'l.e.nvour:li..ge Naiu.u/l.kun.de.' 1 'Lee;zl,.oeA. ~ Natuwz.Jw.n.de' 1 Krans en Vrij. 

In deze methode wordt wel een koppeling gelegd tussen diffuse reflectie 

en hetgeen we zien. 
De terugkaatsing van licht kan op tweeërle1 wijze plaats vinden, 

n.l. spiegelend en verstrooiend. 
Als het licht van een lamp door een spiegel wordt teruggekaatst 

en dan in ons oog valt, zien wij de lamp achter de spiegel. 
Wordt het licht van de lamp daarentegen door een witte muur 

teruggekaatst, dan zien wij geen lamp, maar 
een muur. Dit komt omdat de muur geen 
volkomen glad oppervlak is, maar eigenlijk 
uit een groot aantal kleine vlakjes bestaat, 
die in allerlei richtingen liggen. Daardoor 
wordt het licht naar alle kanten ver
strooid (fig. 213). 

Elk verstrooiend lichaam stuurt het licht 
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Geheel in de stijl van dit boek worden de feiten kortweg gepo~eerd. Proeven 

of andere methoden om het geleerde verder eigen temaken ontbreken. 

De koppeling tussen het zien van voorwerpen in een spiegel en de 

spiegelende weerkaatsing wordt gelegd in paragraaf 74 op de klassieke Ba

nier en vanuit de systematiek van de natuurkunde. Na de empirische bepaling 

van de reflectiewet wordt overgestapt op de beeldpuntvorming. De gevolg

trekking die in het volgende stukje door het woordje 'zo' wordt geimpli-

ceerd zal de meeste leerlingen ontgaan. 
.ln verschillende standen leest 

men de grootte van de invals
hoek {i0

) en de bijbehorende terugkaatsingshock (t 0
) af. Het blijkt 

dat steeds: 
L i= Lt. 

In § 64 is afgeleid hoe uit deze wet volgt: alle stralen, die uit één 
punt komen, schijnen na terugkaatsing uit één punt te komen. 

--•• Zo "zién" wij punt A achter de spiegel (fig. 225), omdat de stralen 
die ons oog treffen, alle uit ' 
één punt A' schijnen te komen. A' ". 
Het eerste punt, A, het snij- "";;,---------- z 

~' punt van alle invallende stralen, ~,,"':... ....... 
' ' .... 

heet lichtpunt; hettweede ',',_ .... > .... , / 
'' ..... / punt, A', het snijpunt van alle ',', "" 

','~ teruggekaatste stralen, heet 
beeldpunt. 

Het beeldpunt ligt met het 
lichtpunt symmetrisch t.o.v. de 
spiegel, d.w.z. beide punten 
liggen op éénzelfde loodlijn, 
aan weerskanten en op ge
lijke afstand van de spiegel. 

Fig. 225. A is een lichtpunt, 
A' het beeldpunt. 

Het is vermeldenswaard, dat paragraaf 64, waarnaar wordt verwezen ter 

verklaring van het feit, dat alle weerkaatste lichtstralen vanLit een punt 

lijken te komen, wordt gegeven vanuit de golftheorie. I.n tegenwoordige metho

den komt dat niet voor, omdat de geometrische óptika in de onderbouw wordt 

behandeld, terwijl daar meestal nog niets wordt gedaan aan golven. 

Deze conclusie geldt voor elke teruggekaatste straal, immers 
LA was een willekeurig gekozen straal, die van L uitgaat. Dus: 
alle teruggekaatste stralen hebben in L' een gemeenschapp~lijk 
snijpunt, of m.a.w.: de stralen, die uit één punt L komen, word~l') 
door een vlakke wand teruggekaatst, alsof zij uit L' komen, waarbij 
L' symmetrisch met L t.o.v. de wand ligt. ····-
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Fig. 190. Na terugkaat
sing komen de stralen uit 

het beeldpunt L'. 

L'· 
Fig. 191. Terugkaatsing van cirkel
vormige golven. De teruggekaatste gol:
ven verkrijgt men door de gestippelde 
voortzetting van de invallende golven 

om te klappen. . . 

Verder wordt er in de methode geen aandacht besteed aan de begrips

ontwikkeling rond diffuse en speculaire reflectie. 

C. 'Naiuu~ op Co~pu~cul~ 9~o~lag' 1 Schweers en Van Vianen. 

Ook in deze methode wordt een verklaring gegeven voor het ontstaan 

van speculaire en diffuse reflectie en wordt slechts zeer kort genoemd, 

welke consequenties er zijn. Van daadwerkelijke conceptontwikkeling is geen 

sprake. 

De koppeling met het zichtconcept is erg zwak. 

1. Diffuse terugkaatsing 

Alle voorwerpen, die door een lichtbron beschenen 
worden, kaatsen het licht meer of minder terug. 
Bij de meeste voorwerpen vindt deze terugkaatsing, 
reflectie, in alle richtingen plaats. Het voorwerp fun
geert daardoor a.h.w. zelf als lichtbron (waarom?). We 
noemen dit diffuse terugkaatsing. Diffuse terugkaatsing 
ontstaat óf doordat het oppervlak niet vlak is, óf door
dat het licht een klein stukje in het voorwerp binnen
dringt en dan tegen dieper gelegen laagjes terugkaatst. 
Omdat bij diffuse terugkaatsing van zeer veel 'punten' 
van het voorwerp licht naar alle kanten wordt uitge
straald, kunnen we niet-lichtgevende voorwerpen zien. 

l. Spiegelende terugkaatsing 

Sommige gladde oppervlakken, zoals van glas, water, 
zilver e.d. kaatsen licht, dat in een bepaalde richting 
invalt, ook in een bepaalde richting terug. We spreken 
dan van spiegelende terugkaatsing: we kunnen volgens 
deze manier spiegels vervaardigen. Teken, voor je de 
spiegelende terugkaatsing gaat onderzoeken, de terug
gekaatste straal die behoort bij de invallende straal AB. 

A 

' 

Een leerling zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat een spiegel 

sle~~LSzichtbaar is in één bepaalde richting ! 

Zoals in de vorige methode wordt de beeldvorming door spiegelende 

oppervlakken abstract uit de reflectiewet afgeleid. 
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Aan het eind van de paragraaf over weerkaatsing worden nog enkele 

vragen gesteld, die gaan over het verschil tussen de twee soorten 

weerkaatsing. v.v.o. 
1. Wanneer zien we het oppervlak van een ruit? 

2. Wat speelt in het dagelijks leven een belangrijker rol: 
diffuse of spiegelende terugkaatsing? 

3. Waarop berust indirecte verlichting? 

4. Wat is er aan de hand als 'het bord glimt'? 

D: 'S y-11Ena.:Li..-6 che N aiuu/lkuruLe', Mi d de link 

Typerend in deze methode is, dat de diffuse terugkaatsing aan de orde 

wordt gesteld na de speculaire. Via de reflectie-

wet en met behulp van de proef met kaarsen en glasplaat wordt eerst inge

gaan op de beeldvorming door een spiegel. Pas in de subparagraaf over dif

fuse terugkaatsing wordt een sterke koppeling met het zichtconcept gelegd. 

Hiervan uitgaande wordt duidelijk gemaakt, dat we bij de spiegel 'iets' 

zien, dat achter de spiegel lijkt te zitten, terwijl we bij diffuse reflectie 

het oppervlak zelf zien. De betreffende passage hierover was al opgenomen bij 

de behandelion van het zichtconcept (zie paragraaf VI. 2. 3). We geven nog 

slechts de samenvatting. 

Samen' atting: 

1. Opperdakken van niet-lichtgel•ende voorwerpen ziet men door diffuse 
terugkaatsing 1•an opl'allend licht. 

2. Daarentegen ziet men bij spiegelende terugkaatsing van op1·allend 
licllT niet het spiegelende opperdak zelf, maar het beeld van de lichtbron. 

Na een groot aantal traditionele opgaven omtrent geometrische situaties 

met spiegels wordt er ook een discussie-achtig vraagstuk gepresenteerd om

trent diffuse en speculaire reflectie. 

21.10 Het licht dat door een lichtbron L wordt uitgezonden, valt zowel op een wit scherm 
als op een vlakke spiegel (figuur 70). 
Waarnemer A, die vlak naast de lichtbron staat, ziet de spiegel donker afsteken tegen 
het scherm. 
a. Verklaar dit. 
b. Een waarnemer B daarentegen ziet veel meer licht komen uit de richting van de 

spiegel dan uit de richting van het scherm. Waar staat B dan? 
c. Als de spiegel beslaat, wordt deze voor B donkerder. Hoe komt dat? 
d. Wordt de spiegel voor A dan nog donkerder? Licht het antwoord toe. 

E. 'C~, Naiuu~', Kortland, Bijkeren De Wever 

Ondanks dat de sfeer van deze methode veel leefwereldgerichter is dan 

de voorgaande is de aanpak van dit onderwerp erg traditioneel en systematisch. 
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Wel valt hier op, dat de reflectiewet behandeld wordt voordat er gespro-

ken wordt over de verschillende soorten reflectie. Op zich is dat natuurlijk 

juist. Op microscopische schaal voldoet ook diffuse reflectie aan de re

flectiewet. Op macroscopische schaal kan dit voor leerlingen echter 

begripsproblemen opleveren. Bovendien is het voorbeeld, dat wordt getoond 

voor diffuse reflectie - een stuk grinttegel - wel erg grof gestructureerd. 

De vraag is of de leerlingen met dit voorbeeld in het achterhoofd een wit 

papier ook als 'grof' beschouwen. Wanneer we de foto goed bekijken, zien we 

bovendien, dat de gladde steentjes in de tegel enigszins speculair weer

kaatsen ! 

\ 
\ 

\ 

/ 
.1f 
I Het terugkaatsen van een lichtbundel tegel) een 

oppervlak kun je vergelijken met het stuiten van een 
bal op een glad oppervlak. 
Hiernaast zie je hoe een lichtstraal kan worden terug
gekaatst. 

\ ' 
\ i ! t 

De hoek waaronder de lichtstraal invalt (i) is gelijk 
aan de hoek waaronder hij wordt teruggekaatst (t). 

~· 

'i/ 

Er zijn verschillende soorten 
terugkaatsing. 

De terugkaatsingswet is dus: 
hoek van inval = hoek van terugkaatsing 
Ofkorter: Li =Lt. 

Hoe een voorwerp een lichtstraal terug
kaatst. hangt af van het oppervlak van 
het voorwerp. 
• Gladde oppervlakken (spiegels. 
waterspie gels. ruiten. enz.) kaatsen een 
lichtbundel in één bepaalde richting 
terug. 

'!i 

>:>:~ge1e:1:lz terugk:.Jabin; Dat noemen we spief!elende terugkaatsing. 

• Ruwe oppervlakken (stenen. houten voorwerpen. enz.) kaatsen een lichtbundel 
terug in een heleboel richtingen. 

diffuse terupka:min;: Dat noemen we diffuse terugkaatsing. 

" 1 

F. 'Scoop', Mathot en Biezeveld 

In deze methode wordt kort aandacht besteed aan de begripsontwikkeling 

rond diffuse en speculaire reflectie. Onder het kopje weerkaatsingen komt 

eerst diffuse weerkaatsingaan de orde aan de hand van een plaatje met op 

de aarde weerkaatste zonnestralen. 
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Weerksstsingen De meeste voorwerpen om 
ons heen zenden zelf geen licht uit, maar ze 
weerkaatsen het licht dat van de zon of van 
een lamp komt. Een weerkaatsing noe:nen we 
diffuus als hij naar alle kanten plaats vmdt. 

Zonlicht bestaat uit alle kleuren van de regen
boog. Als een voorwerp al het opvallende zon-

dAf(use teru,gkaatsiflj 

licht weerkaatst, noemen we het wit; als het 
niets weerkaatst zwart en als het een deel 
weerkaatst gekleurd. Een rode trui kaatst voor
al rood terug en absorbeert de andere kleuren. 
Een zwarte trui absorbeert bijna alle kleuren. 
Hij is dan ook niet echt zwart maar bijvoor
beeld heel donker blauw. 

Een laserstraal die langs je heen gaat kun je 
niet waarnemen. Tenzij er rook of stof in de 
kamer is, zodat een deel in jouw richting kan 
worden weerkaatst. Zo'n weerkaatsing noemen 
we ook diffuus, omdat die in alle richtingen 
plaatsvindt. . . . 

Een spiegel kaatst licht maar m één nchtmg 
terug. 

In een volgend subparagraafje wordt de speculaire reflectie verder uit

gediept: 

Spiegels Een perfecte spiegel zou onzicht
baar zijn. Je kunt hem wel voelen en aan je 
spiegelbeeld kun je 'zien' dat hij er moet zijn. 
Maar een spiegel zie je pas als hij enigszins 

diffuus terugkaatst door krasjes en stofjes op 
het oppervlak. Gelukkig zitten spiegels in een 
spiegeldoolhof onder de vlekken. 

Als je in een spiegel naar je eigen spiegel
beeld kijkt, weet je dat de Jichtstralen niet 
achter de spiegel doorlopen. Een lichtstraal, 
afkomstig van je voet wordt door de spiegel in 
de richting van je oog weerkaatst. Maar die 
lichtstraal lijkt uit het spiegelbeeld van je voet 
te komen. 

Van hieruit wordt aansluiting gezocht op het beeldvormingsconcept. 

Pas ná de invoering van het beeldvormingsconcept wordt de reflectiewet als 

pure mathematische formaliteit gepresenteerd. 

In de opgaven wordt niet meer op dit onderwerp teruggekomen. 

Voor een goede begripsontwikkeling omtrent het verschil tussen diffuse 

en speculaire reflectie, moeten de volgende aspecten aan de orde gebracht 

worden. 

a. fenomenologische inleiding vanuit de waarnemingswereld door de verschijn

selen naast elkaar te zetten en zo exact mogelijk te beschrijven. 

b. koppeling aan het zichtconcept. Het zien van een voorwerp hoort bij 
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diffuse, het zien van een spiegelbeeld bij speculaire reflectie. 

c. afleiding vanuit het zichtconcept, dat de waargenomen verschijnselen 

verklaard kunnen worden door: 'reflectie in één richting of reflectie 

in alle richtingen'. 

d. bespreking van de oorzaak van dit verschil (traditioneel microscopisch 
plaatje). 

e. duidelijke scheiding van hetgeen voor dit verschijnsel als glad of grof 
opgemerkt moet worden. 

f. het eigen maken van het verschil tussen reflectie in een richting 

en in alle richtingen door het geheel in een ontklede situatie met een uit één 

richting komende lichtbundel te bezien. 

g. het verdiepen van het concept in nieuwe leefwereldsituaties, waarin even

tueel aandacht wordt besteed aan de continue overgang tussen diffuse en spe

culaire reflectie. 

Vanuit dit onderwerp kan vervolgens overgestapt worden naar de beeldvorming 

door een vlakke spiegel. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in hoofs

stuk VII. 

ad a. 

Hiertoe behoort enerzijds het kijken in een spiegel en het precies 

optekenen wat we daarbij zien, anderzijds het kijkennaar diffuus reflecte

rende oppervlakken: naar een wit papier of alle andere voorwerpen in het 

klaslokaal. Indirect licht is hierbij een centraal thema, bv. zoals een foto

graaf dat toepast. Een situatie in de klas kan hierbij als discussievraag 

dienst doen: verduister het lokaal op één raam na. Hoe kan het dat zelfs 

de muur naast het geopende raam enigszins verlicht is? 

ad b. 

Vanuit de onder a. gedane waarnemingen kan doorgekoppeld worden naar 

het zichtconcept. 

-Als het bij de spiegel lijkt alsof zich achter de spiegel een voorwerp be

vindt, dan moet ons oog voor de gek gehouden worden en is het alsof vanuit dat 

punt achter de spiegel een lichtkegel in de richting van ons oog wordt ge-

worpen. In werkelijkheid worden de ~ ~· 
~/? lichtstralen geknikt en komen - / 

ze vanuit het echte voorwerp. 
tLg 13: 

Koppeling tu~~en 
~p~geLBeeLdvo~g 
en zichiconcept. 

-Een diffuus reflecterend voorwerp kunnen we zien, hetgeen volgens het zicht

concept dus betekent, dat vanuit elk punt van het voorwerp een lichtbundel 

in de richting van ons oog wordt gevormd. 
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ad c. 

tig 14: 
Ve/l.M.hil tu-1.1en 
-1pecufa.iAe en 
di..f-/-u-1e M/-fe clie 
met het zicldcon
cept. 

Op grond van de bovengeschetste plaatjes kan men inzien, dat: 

-een diffuus reflecterend voorwerp in alle richtingen licht weerkaatst, 

immers er wordt een bundel gevormd, terwijl men ook vanuit andere gezichts

hoeken het oppervlak kan zien. 

- bij een spiegel is dit niet zo: zou de spiegel nl. in alle richtingen 

weerkaatsen, dan zou de top van de lichtkegel op de spiegel liggen: we 

zouden dan de spiegel zien en niets erachter. Hieruit volgt, dat elke licht

straal uit het voorwerpspunt slechts op één manier wordt weerkaatst. Be

kijken we die knikken wat beter, dan zien we, dat de hoek die de invallende 

lichtstraal maakt met het oppervlak gelijk is aan die van de uitvallende 

straal. Dit geeft de koppeling met de reflectiewet. 

-~~~ ~et ~ele oppcrvla~ v~n P~n spieRel weerkaatst. Wanneer we ons oog ver

plaatsen, lijkt het of we het voorwerp op een ander punt 'van' de spiegel zien. 

In werkelijkheid lijkt het licht altijd vanaf het zelfde punt áchter de spiegel 

te komen. 
ad d. 
De verklaring van het verschil tussen de twee soorten reflectie kan goed 

gegeven worden aan de hand van de klassieke plaatjes. 

ad e. 

Daarbij moet dan wel duidelijk gemaakt worden, welke 

tig 15: 
fl.d oni-1iaan 
van .1pi.egef
Qn di/./.u-~e 

M/-fec.i..i.e • 
oppervlakken voor 

dit fenomeen als glad en grof opgemerkt moeten worden. De 'grofheid' kan op 

microscopische schaal zijn: wit papier lijkt voor de hand wel glad, maar is 

het in deze optische context niet. 

ad f. 

Voor het eigen maken van het concept 'in een of in alle richtingen weer

kaatsen' kan goed gebruik worden gemaakt van de proefopstelling, die in de 

vragenlijst werd beschreven bij de beweringen 38 en 39. Bij het testen van 

een door ons zelf gemaakte opstelling bleken we zelf verbaasd te worden 

door het feit. dat men in de spiegel (bijna !) geen lichtvlek kan waarnemen. 

In de praktijk kan men een spiegel niet zo schoon krijgen, dat hij 100% 

speculair reflecteert. 
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Daarom wordt de proef pas overtuigend als men de spiegel vervangt door 

een wit vel papier. Het contrast tussen de twee situaties is treffend. 

Bovendien moet men lichtinval door het kijkgat vermijden door aan de 

buitenkant van de doos een zwarte doek te bevestigen, die de waarnemer bij 

het kijken over het hoofd kan slaan. 

De proef kan verder uitgediept worden door in de doos voorwerpen aan 

te brengen, die in het geval van het witte papier wél en in het geval van 

de spiegel niet of nauwelijks zichtbaar zullen zijn. Hiermee wordt meteen 

een laboratoriumsituatie gecreëerd, waarmee de essentiële rol van diffuse 

weerkaatsing bij indirect licht kan worden verduidelijkt. 

ad g. 

Ter verdieping van dit concept kunnen veel leefwereldsituaties bedis

cussieerd worden. 

-Het door ~1iddelink gepresenteerde vraagstuk 21.10 over donker en helder 

lijkende oppervlakken als men ze op een bepaaldewijze belicht. 

-Kort aansluitem bij de vragen van Middelink zijn de beweringen 33 en 34 

uit de vragenlijst. 

-De korte vragen, die Schweers en Van Vianen stelden over de spiegelende rui

ten, daaraan koppelend matglas en niet-spiegelende brilleglazen. 

-De continue overgang van diffuse naar speculaire reflectie heeft tweeer

lei redenen: -het voorkomen van dunne, gladde, doorzichtige lagen op 
een diffuus reflecterende ondergrond (lak, vernis, etc), 

-bij kleine hoeken tussen oppervlak en invallende bundel 
reflecteren de meeste oppervlakken 'speculairder'. 

Van beiden kunnen in de klassesituatie voorbeelden gegeven worden: de~este 

schoolbanken hebben een geverniste laag, terwijl het schoolbord duidelijk 

de hoekafhankelijkheid toont: leerlingen die vooraan zitten hebben meer last 

van de spiegeling van hetbord (uiteraard speelt hier ook de lichtinval een 

grote rol). 

-Vragen, die het begrip op een dieper niveau testen, kan men stellen naar aan

leiding van de situaties beschreven door de beweringen 35 en 36 uit de vra

genlijst: het goed reflecterende wit papier, waarin men zich zelf kan zien 

en de spiegel, die gebruikt wordt bij diaprojektie. 

-Als meest abstracte afsluiter kan nog de volgende algemene vraag ter dis

~ussie worden gesteld: 'is een voorwerp, dat reflecteert, zichtbaar ••• ?' 



-148-

VI.S. RECHTLIJNIGE VOORTPLANTING EN SCHADUWVORMING 

dtvz.zoek. 

Het bleek moeilijk om op het taalniveau van de leerlingen eenduidige 

vragen te stellen over het concept van de rechtlijnigheid van licht wanneer 

men niet expliciet de volgende uitzonderingen omzeilt. 

·-Er waren al leerlingen in SVWO, die al onderwijs hadden gehad over de 

golfoptika. Door begrippen buiging en interferentie zouden ze op het ver

keerde been kunnen worden gezet. 

-Sommige leerlingen interpreteren verschijnselen als breking en reflectie 

als zijnde voorbeelden van niet-rec,tlijnige voortplanting. 

-Ondanks hun kleine (relativistische) massa kunnen fotonen in intensieve 

gravitatievelden merkbaar afgebogen worden. Men zou niet verwachten, dat veel 

leerlingen door dit verschijnsel uit de fysica verward zouden raken, 

ware het niet, dat uit de mondelinge test van de vragenlijst naar voren 

kwam, dat een maand voor het onderzoek een artikel had gestaan over dit 

onderwerp in 'Kijk'. 

Op grond van de bovengenoemde 'uitzonderingen' blijkt, dat we enig 

voorbehoud moeten betrachten bij het resultaat van bewering 3: 'In een ruim

te, waarin zich geen voorwerpen bevinden, plant licht zich altijd rechtlijnig 

voort'. 76% Van de onderzochte leerlingen achtte deze bewering juist. 

In bewering 14 deed zich eenzelfde interpretatieprobleem voor. In een 

kamer met slechts één smal raam, blijkt ook de wand naast het raam verlicht 

te zijn. De verklaring zou kunnen zijn, dat het licht om een hoekje buigt 

(als voorbeeld van een niet-rechtlijnige lichtvoortplanting) en zo de 

wand kan verlichten. Uiteraard is deze bewering onjuist, maar leerlingen 

die de diffuse reflectie, die ten grondslag ligt aan het hier waargenomene 

indirekte licht, interpreteren als een niet-~tlijnige voortplanting, ver

klaren de bewering juist, zodat hen ten onrechte een misvatting verweten 

zou worden. 

In bewering 15 bleek 17% een bliksemschicht te interpreteren als 

niet-rechtlijnige voortplanting ipv. als een niet-rechtlijnige lichtbron 

(18% was onzeker). 

In de beweringen 16 en 17 werden koppelingen gelegd tussen lichtvoort

planting en schaduwvorming. Twee derde van de groep leerlingen meent, dat 

op een bewolkte dag geen schaduwvorming in het zonlicht optreedt, omdat de 

wolken te veel licht hebben geabsorbeerd. Dit is onjuist, immers de licht-

.1. 
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sterkte overdag op een bewolkte dag is nog altijd vele honderden malen groter 

dan 's nachts bij een lamp, terwijl in deze laatste situatie nog gemakkelijk 

schaduwen kunnen worden onderscheiden. Verder gaf 15% van de leerlingen te 

kennen, dat de afwezigheid van de schaduw te verklaren is uit het feit, 

dat licht zich onder de wolken niet meer rechtlijnig voortplant. 

Samenvattend kunnen wij over dit onderwerp zeggen, dat er zich wat be

treft de rechtlijnigheid van licht in principe geen grote problemen voordoen. 

In het algemeen zijn de leerlingen in de optika-onderbouw-cursus zo vaak 

met rechtlijnig getekende lichtstralen geconfronteerd, dat ze licht als 

rechtlijnig beschouwen. De dubbelzinnigheden op het gebied van de buiging, 

breking, reflectie en gravitatie moeten worden beschouwd als een interpre

tatieprobleem op een hoger abstractieniveau. 

Wel heeft men veel moeite om een goede koppeling te maken tussen 

rechtlijnige lichtvoortplanting en schaduwvorming. Ms tweede voorwaarde 

voor schaduwvor~ing geldt naast de rechtlijnigheid, dat het licht uit één 

richting moet komen. Men zou kunnen stellen, dat de leerlingen geen nauwkeurig 

beeld hebben van het concept: 'diffuus licht'. Daarbij kunnen ze geen goed 

onderscheid maken tussen de volgende drie situaties. 

rechtlijnig, komend uit 
richting; alleen onder 
deze twee voorwaarden 
treedt schaduwvorming op. 

rechtlijnig, diffuus: 
geen schaduwvorming 

tig 1 6 : I ..60 Olli..e.n. I Li..ch.i.. • 

? 
• 

niet rechtlijnig, 
wat het ook moge 
zijn. 

VI. 5 • 2 • R.e.chil...i i ni...q.e vo o.ttipl.ant.in.q i.n de oru:i.eAz.o ch.i...e mei.h.odim.. 

Wat betreft dit onderwerp kunnen we voor de meeste onderzochte methoden 

kort zijn: rechtlijnige voortplanting wordt simpelweg geponeerd of 

hooguit ingeleid met een proefje, waarbij een smolle lichtbundel wordt gecon

strueerd. Vaak wordt daarbij schaduwvorming als uitgangspunt genomen, even

tueel met kern- en bijschaduw. 



-150-

A /B. '[en.voudi..ge Nai.uu.I'Lkwule' 1 '~oek de/I. Nai..uwz./cunrLe' 1 
Krans en Vrii. 

In deze methode wordt de rechtlijnige voortplanting min of meer gepresen

teerd als logische gevolgtrekking uit het feit dat er schaduwvorming be-

staat en gaat daarbij voorbij aan de problemen, die leerlingen blijken te 

hebben bij het onderscheid tussen diffuus licht versus licht uit één richtinP.. 

71. Rechtlijnige voortplanting. Ondoorzichtige lichamen, die 
zich in de lichtweg bevinden, veroorzaken schaduw. In de 
schaduwruimte kan men twee verschillende gebieden onderscheiden: 
de kern- of slagschaduw en de half- of bijschaduw 
(fig. 214). De slagschaduw is het gebied, waarin helemaal geen 
licht komt, terwijl in de bijschaduw licht komt van een gedeelte 
van de lichtbron. Naar buiten toe wordt het licht in de bijschaduw 
geleidelijk sterker (fig. 215). 
Uit het feit van de schaduwvorming concluderen wij dat de voort

planting van het licht rechtlijnig is. 

De behandeling van kern- en bijschaduw wordt nader toegelicht aan de hand van 

volledige en onvolledige zonsverduistering. De daarbij behorende illustraties 

zijn verhelderend, doordat ruimtelijke voorstellingen zijn gemaakt op meer

dere schalen. Het is duidelijk te zien, dat totale zonsverduistering op aarde 

een zeldzaam verschijnsel is. Ook kan men inzien, dat bij een kleine variatie 

in de afstand aarde-maan ringvormige verduistering kan optreden. 
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In'Leerboek der Natuurkunde' treffen we nog een zeer formele bahandeling 

aan van de rechtlijnige voortplanting van licht in het kader van de 

golftheorie: 76. Rechtlijnige voortplanting volgens de golftheorie. In de 
vorige§ is er op gewezen dat, als de opening AB van fig. 112 steeds 

A 

B 
~?!iil?illi 

I 
I 
I 

B 
Fig. 114. Door een wijde opening planten de golven zich voort alsof men met 

rechtlijnige voortplanting te doen had. 

wijder wordt, de strepen zo dicht bij elkaar komen dat men ze niet 
meer afzonderlijk waarneemt. 

In fig. 114 hebben ·wij een dergeh)ke W1Jde opening. Buiten 
A'B', de projectie van de opening AB op het scherm, is de licht~ 
intensiteit praktisch nul. Buiten A'B' kan men dus van "schaduw" 
spreken. De begrenzing van de bundel is dezelfde als bij rechtlijnige 
voortplanting het geval zou zijn. 

Wij zullen bewijzen dat ook binnen de bundel de voortplan
ting van het licht bij benadering rechtlijnig is, d.w.z. de lichtwerking 
in P is afkomstig van een zeer klein gebied rondom M. 

Stel dat de opening AB zo wijd is dat PA- PM = k)., waarin 
k een zeer groot getal is. Door de punten M, C, D, E, F, •••• C', 
D', E', F', •••• verdelen wij de opening AB in vele zones zo dat 
PC = PC' = PM + p.; PD = PD' = PC -7- ~i.; PE = PE' = 
= PD + !J .. enz. CMC' noemen wij de eerste zone, DC + D'C' de 
tweede zone enz. 

Met elke straal uit de tweede zone naar P komt een straal uit 
de eerste zone overeen, waarvan de weglengte f). korter is. Men 
zou daarom verwachten dat door interferentie de lichtgolven af
komstig uit zone I en 11 elkaar in P zouden opheffen. Dit opheffen 
is echter niet volledig. De scheefheid van de invalsrichting bewerkt 
namelijk dat zone 11 een geringere lichtintensiteit in P veroorzaakt 
dan zone I. 

Met behulp van de hogere wiskunde kan men bewijzen dat de 
golven uit 11 volledig worden opgeheven door die uit de aangrenzende 
helften van I en 111. Evenzo wordt de lichtwerking uit IV opgeheven 
door die uit de aangrenzende helften van 111 en V. 
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Het resultaat van alle interferenties is dat er in P alleen licht
werking overblijft uit de binnenhelft van I en uit de buitenhelft 
van de verst verwijderde zone. De werking afkomstig van de 
verst verwijderde zone is echter door de scheefheid van haar in
val zo gering dat zij verwaarloosd kan worden. Dus komt er in 
P alleen licht, dat zich vrijwel rechtlijnig van M uit heeft voon
geplant. 

Een soongelijke redenering kan men voor elk punt tussen A' 
en B' houden. leder punt ontvangt alleen licht van de halve 
zone, welke rondom het voetpunt van de loodlijn uit dat punt 
op AB ligt. 

Een dergelijke zware mathematische redenering treffen we in de hui

dige l~erboek~~(gelukkig !) niet meer aan. Het is bovendien storend, dat 

ondanks de complexiteit van de afleiding toch nog een denkstap overgelaten 

moet worden aan de 'hogere wiskunde'. 

C. 'Naiuull.kunde op Coll..pu.t>cul.a-Uz..e (jll..ond-t>l.ag', Sc:hweers en Van Vianen. 

In deze methode wordt de rechtlijnigheid van licht simpelweg geponeerd 

na een zeer kort leerlingenvraag. 
Zet een voorwerp voor de booglamp. Is de schaduw 
scherp? Wat blijkt hieruit? 

Licht breidt :ich rechtlijnig uit. 

Daarna wordt aan de hand van een voor deze methode karakteristiek gedach-

tenexperiment de begrippen kern- en bijscahduw gepresenteerd in de vorm van 

een zeer gestileerde situatie met lijnvormige lichtbron, object en scherm. 

We gebruiken nu een TL-buis i.p.v. een booglamp. 
Zijn de schaduwen nu scherp of onscherp? 
In nevenstaande figuur stelt AB de TL-buis voor, PQ 
een plankje, S een scherm. 
Vind door constructie met potlood en liniaal: 
a. de punten op het scherm, die absoluut geen licht 
ontvangen (kernschaduw); · 
b. de punten die maxima,al verlicht worden; 
c. de punten die een deel van het licht van de lamp ont
vangen (halfschaduw); 
d. welke punten in het halfschaduwgebied worden be
schenen door een kwart van de lichtbron, welke door 
de helft, welke door driekwart? 
e. welke conclusie kun je hieruit trekken omtrent de 
verlichtingssterkte in de halfschaduw van buiten naar 
binnen toe? 
f. moet PQ groter of kleiner worden om de kernscha
duw te laten verdwijnen? 
g. in welke richting moet de lichtbron verplaatst wor
den om het halfschaduwgebied smal te maken? 
h. wat zou met de lengte van AB moeten gebeuren om 
een haarscherpe schaduw te krijgen? 

a 

p 

s 
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Maans- en zonsverduistering komen in de tekst (wel heel summier in de 

opgaven) niet aan de orde, noch de eigenschappen van diffuus licht in ver

gelijking met licht uit één richting. 

Geheel in de stijl van de systematiek van deze methode, wordt recht

lijnigheid als eigenschap van licht genoemd. 

Als eerste belangrijke eigenschap van licht noemen we de volgende: 

In een homogeen medium plant licht zich rechtlijnig voort. 

Daarna wordt schaduwvorming bij puntbron en niet-puntvormige bron bekeken. 

Dit valt onder meer af te leiden uit de plaats en de vorm van de schadu11·beelden 
die optreden als ondoorschijnende voorwerpen in de Jichtweg worden geplaatst. 
Heeft de Jichtbron zeer geringe afmetingen (we spreken dan van een punt\ ormige 
lichtbron of lichrpunt). dan is er een schèrp begrensd schaduwbeeld 'an het 
voorwerp op het scherm te zien (figuur 103a). 
Bij februik van een niet-pum,·ormige Jichtbron is er eveneens een gebied op het 
~cherm waar het volkomen donker is (figuur 1 03b), daaromheen ligt dan echter 
een gebied waarin een geleidelijke overgang van donker naar licht plaatsheeft. 
(Gaande van cirkel AB naar cirkel CD neemt de l'erlichringssterkte toe. doordat 
opeenvolgende ringvormige gebiedjes door steeds méér lichtpunten van de licht
bron worden ver licht. Ga dit na~) 

De figuren , die daarbij gehanteerd worden zijn vergelijkbaar met die 

in 'Eenvoudige Natuurkunde', toch zijn er enkele opmerkelijke verschillen, 

die van belang zijn voor de begripsvorming. 

fig. I03a schaduw 

.fig. 103b 
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-In de figuren van Middelink wordt aan het stralenconcept vastgehou

den, bij Krans en Vrij staat de bundel centraal. 

-In deze figuren is de schaduw alleen op een doorsnijdend vlak getekend 

(bovendien gedraaid !), terwijl door Krans en Vrij de schaduw in de hele 

ruimte wordt getoond. 

-Figuur 103b suggereert de situatie van zonsverduistering, maar is dit 

niet, immers dan zou de zon kleiner zijn dan de maan. Dit maakt het 

moeilijk een redenering over ringvormige verduistering hieraan te koppe

len. 

E. '[~uct, Nutuu~', Kortland, Bijkeren De Wever. 

In de kerntekst wordt in deze methode de rechtlijnige voortplanting 

ingeleid met een proef met drie schermen. 

Als je de schermen zó 
neerzet. dat de gaatjes 
niet op één lijn liggen. zie 
je de lichthron niet. 
Daaruil hlijkt datlicht via 
een rechte lijn gaat. 
Of. met andere woorden: 
Lichl pi all/ :i eh "'cllllii11ig 
\'Q(lr/. 

:~': 

& 

Het gevaar, dat dit plaatje het visuele-stralen-idee bevestigt, is niet denk

beeldig. 

Aan schaduwvorming wordt slechts aandacht besteed in de uitbreidings

stof. Hier worden kern- en bijschaduw behandeld zonder de klassieke licht

stralentekening en in een meer ruimtelijke voorstelling. 

Het deel van de schaduw 
waar geen licht van de 
lichtbron komt. noemen 
we kernschaduw 

kern>cn;~ou,•. of slagschaduM·. 
slagschadu" Het deel waar licht van een 

gedeelte van de lichtbron 
bi.ischad uw komt. heet bijschadu ... .-

ha I f schaduw of ha/fschadu•.-. 

~ 

Ook wordendoormiddel van fraaie tekeningen en fotomateriaal koppelingen ge

maakt tussen schaduwen en verduisteringen. 
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Kern· en bijschaduwen kun je goed zien bij een zonsverduistering en een 
maansverduistering. 
Bij een zonsverduistering staat de maan tussen de aarde en de zon. De maan werp\ 
dan een schaduw op het aardoppervlak. 

Bij een maansverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan. De maan 
komt dan in de schaduw van de aarde. 

Toch ZlJn ook over deze illustraties nog enkele opmerkingen te maken: 

-in de bovenste afbeelding is niet duidelijk gemaakt vanaf welke plaats 

op aarde de foto rechts gemaakt is. 

-in de onderste afbeelding is geen enkele positie van de maan getekend, 

die overeenstemt met de foto rechts. 

-zou het niet zijn, dat de leerlingen de fotorechtsonder veeleer interpre

teren als een opname van de maan in het laatste kwartier in plaats van als 

een maansverduistering ? 

F. 'Scvop', Mathot en Biezeveld 

In deze methode komen noch rechtlijnige lichtvoortplanting, noch 

schaduwvorming expliciet aan bod. Waarschijnlijk achten de schrijvers dit 

concept bekend vanuit de onderbouw. 

VI. 5. 3. Aa.n..B.e.ve.Li.n.g.en ovoz. R2cht...ti.. inige. Voo//.ipf.ani..i.n.g .en S ch.ad..u.wvOI'U7Û.ng 

De aspecten, die van belang zijn bij de begripsvorming van dit concept 

zijn: 

a. koppeling met waarneembare leefwereldverschijnselen. 

b. de rechtlijnige voortplanting van licht vanuit een puntvormige licht

bron in alle richtingen en vanaf een niet-puntvormige lichtbron vanaf elk 

lichtpunt in ~ richtingen. 

c. afbakening van de meest voorkomende verwarrende situaties. 

d. verstrooiing bij diffuse reflectie en transmissie (wolken). 

e. verschil tussen diffuus (indirekt) licht en licht uit één richting. 

f. koppeling tussen schaduwvorming, rechtlijnigheid én direktbeid van licht. 

g. koppeling naar complexere leefwereldsituaties. 
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ad a. 

Als eenvoudige inleidende leefwereldsituatieskunnen genomen worden: 

een smalle lichtbundel in een donker vertrek of een eenvoudige schaduw

situatie. 

ad b. 

Wegens de mathematische eenvoud van het voortplantingsconcept, 

kan rechtlijnigheid zonder veel omhaal geponeerd worden, zeker in het cor

pusculaire beeld. Voor de meeste leerlingen is de koppeling met het onder 

a. genoemde al snel duidelijk. Wel is het goed om in voorbeelden te laten 

zien, dat elk lichtpunt in alle richtingen (rechtlijnig) licht uitstraalt. 

dus: en: maar niet: 

?ig Î 7: R . .ech.tlijrU.g.e VOO/zi.pf.a.n}_j_ng Vafi..Uil .ef.k lichtpunt .m ail.e fl...ich.t.i..ngen.. 

ad c. 

Hierbij wordt gedacht aan: 

-reflectie en breking: de knik wordt in deze beschouwingen niet als 

niet-rechtlijnig opgemerkt; 

-buiging en interferentie: eventueel als aanvulling in de bovenbouw; 

-afbuiging in gravitatievelden: voor de geïnteresseerde in de populair-

wete~ppelijke bladen is het goed te vermelden, dat licht gezien kan 

worden als zeer snelle, zeer lichte deeltjes (m = 4 * l0-36 kg, relati

vistisch), die in sterke gravitatievelden kunnen worden afgebogen, maar 

dat dit in normale 'aardse' omstandigheden niet waarneembaar is. 

ad d. --· 
Ervan uitgaande dat diffuse reflectie reeds is behandeld (zie VI.4), 

kan nog aandacht worden besteed aan diffuse reflectie of transmissie aan 

de hand van licht, dat door een wit papier wordt gereflecteerd respectie

velijk door een matglas of door een wolk wordt doorgelaten. 

ad e. 

Voortbouwend op d. kan het verschil tussen diffuus (indirekt) licht 

en (direkt) licht uit één richting worden duidelijk gemaakt aan de hand 

van de in paragraaf VI. 5 .1. weergegeven schetsen. 
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ad f. 

Door in de bovengenoemde schetsen voorwerpen te 'plaatsen' kan 

eenvoudig duidelijk worden gemaakt, dat (scherpe) schaduwvorming slechts 

dan optreedt als : -licht zich rechtlijnig voortplant 

-licht uit één richting komt. 

ad g. 

Een koppeling naar complexere situaties kan gevonden worden in de 

yolgende situaties. 

-Verduisteringen (volledig, onvolledig, ringvormig). Krans en Vrij was hier

in het duidelijkst in zijn illustraties. Het verdient echter daarbij nog aan

beveling de leerlingen te wijzen op welke plaatsen in het schaduwpatroon 

bepaalde verschijnselen kunnen worden waargenomen. 

ti-g 18: 1 -öoolli..en 1 zorwv.e/I.CI.ui-öi...vz.i.ng. 

-Schaduwvorming op een zonnige versus een bewolkte dag. Hierbij kan goed 

worden teruggekoppeld op het verschil tussen diffuus en direkt licht. 

Ook kan het wolkendek opgevat worden als een hele grote lichtbron, die 

vanuit elk punt naar alle richtingen licht uitstraalt. 

direkt licht 

ti-g 19: .i.ilu-öiA.~ 
van. Li..chi.. uil. é..én 
ucJdi.n.g lYl. di.l/llu-ö 
Li..chi... 

-De vage schaduwvorming in de klas in het licht van de TL-balken of in het 

licht, dat door de ramen naar binnen valt. Ook hier kan men het raam als 

geheel als grote lichtbron beschouwen, alhoewel dit op meer conceptuele 

problemen kan stuiten dan bij de wolk, immers het raam is hier niet het 

verstrooiende lichaam. 
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VI. 6 ENKELE DIDAK'!:ISO~E KHE3TIES IN DE OPTIKA 

In deze paragraaf komen nog een paar onderwerpen uit de optika 

aan de orde, die niet in het misvattingenonderzoek zijn behandeld, 

maar die voor leerlingen toch vaak problemen blijken op te leveren. 

Getracht zal worden enkele vakinhoudelijke invalshoeken te beschrijven, 

die dienst kunnen doen als onderdeel van een flexibele didaktische aanpak. 

Achtereenvolgens gaan we in op: breking volgens de wet van Snellius 

(VI.6.l),lenswerking (VI.6.2), hoekvergroting en lineaire vergroting 

(VI.6.3), oogafwijkingen (VI.6.4) en de regenboog (VI.6.5). 

VI.6.1 B~g voLgen~ de wei van Sneffiu~ 

In de meeste methoden wordt breking en de wet van Snellius in de 

onderbouw behandeld. Dit geeft aansluitingsproblemen met het wiskundig 

niveau. De goniometrie is wel aan de orde geweest, maar nog niet bezonken. 

Dit werkt in de hand, dat leerlingen de wet van Snellius uit het hoofd 

leren en gebruiken zonder hem te begrijpen. Het is aan te raden de 

breking in de onderbouw fenomenologisch te benaderen en de mathemati-

sche abstractie naar de bovenbouw te verschuiven. 

De brekingswet wordt meestal ingevoerd aan de hand van de klassieke 

halve-cylinder-proef. Daarbij wordt de tabel gemaakt met de volgende 

k~rakteristieke kop: 

i r sin i sin r I sin i/sin r 

Deze proef kan door de leerlingen wel uitgevoerd worden, maar komt voor 

de meeste leerlingen trucmatig over. De proef is opgezet vanuit de syste

matiek van de natuurkunde en niet vanuit de leefwereld van de leerlingen. 

Hieronder komen de volgende vakinhoudelijke beschouwingen aan de 

orde. 

a. De rol van de normaal in de brekingswet. Men kan zich afvragen of het 

gebruik van dit abstracte begrip wel nodig is. 

b. Een proef om breking te beschrijven zonder gebruik te maken van de si

nus. Bovendien sluit deze proef goed aan bij de behandeling van de onder

bouwstof vanuit het zichtconcept (zie hoofdstuk VII). 

c. Er zijn verschillende analogieën van breking in gebruik. Er wordt naar 

voor- en nadelen gekeken. 

d. We geven een rekenvoorbeeld, waarbij de brekingswet wordt afgeleid uit 

het optimalisatieprincipe van Fermat. De differentiaalrekening, die hierbij 

nodig is, is te moeilijk, zelfs voor de bovenbouw. Toch kan men met dit 
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rekenvoorbeeld het principe duidelijk maken. Het hier gegeven reken

voorbeeld werd gebruikt in 4HAVO- en SVHO-klassen. Eventueel kan een ver

eenvoudigde versie in de onderbouw gebruikt worden. 

ad a. De. .11..01. van de no//JTlaaf.. 

Men kan zich afvragen welke rol het abstracte begrip normaal speelt. 

Het compliceert de wet van Snellius, terwijl gebruik ervan niet noodza

kelijk is. Ock een formulering aan de hand van de hoek tussen brekend 

vlak en invallende straal is mogelijk en zelfs meer voor de hand liggend. 

Afgezien van conventies verlopen definities analoog, terwijl de gede

finieerde hoeken meer bij de leefwereld passen. De hoek met de normaal 

is een abstracte beschrijving, terwijl de hoek, die de lichtstraal met 

het oppervlak maakt ook concrete betekenis heeft. 

met normaal 

sin i = n sin r 

1 

n 

zonder normaal 

cos r = n cos i 

1 
n 

/-ig 20: 'll.fi...e.mlawve. we.t van Sne.lliu1>' • 

Ook voor de grenshoek levert dit geen extra complicaties: 

1 

n 

r = 90°, sin i= l g n 

n 

0 0 • 1 r = , cos ~ = -g n 

Een voordeel is, dat in de formulering met de cosinussen de hoek aan 

de 'goede kan~ van de breukstreep staat. 

hoek in medium ----------~ COST 

cos i 
hoek in vacuÜm~ 

n ""...-· ~rekingsindex 
=T 

....___.brekingsindex 

van medium 

.. 
van vacuum 
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De algemene wet van Snellius wordt hierdoor symmetrisch 

cos il 

cos i2 

Q. 

= 

Ook in de klassieke afleiding van de wet van Snllius verandert niet 

veel bij het gebruik van de hoeken met het oppervlak. 

sin i 
MP MP 

=MA sin i MB cos r =MA cos r MB n = =MA n = =MA 
MP sin r MP cos i 

sin r =MB cos i =-MB 

Als enige nadeel kunnen we noemen, dat de redeneergang voor groter 

wordende hoek nu min of meer tegen het gevoel in verloopt. De situatie 

voor i = 0° is de minst voor de hand liggende, terwijl nu bij i = 90° 

geen breking optreedt. Dit punt is echter ook meer van conventionele 

aard dan van vakinhoudelijke. 

ad b. Be..ócJvU..juing van f.A.e.k..i.ng zoru:L.e.11.. /.Ji.rw.-6. 

Bij de halve-cylinder-proef kan het gebruik van de sinus omzeild 

worden door de halve cylinder op een regelmatig lijnenpatroon te zetten, 

zodat het middelpunt samenvalt met die van een cirkel, die door het lijnen

patroon heen getekend is. Het brekende vlak moet loodrecht op de lijnen 

staan (zie figuur 24). 

Wanneer men de 'alternatieve' wet van Snellius wil afleiden, zoals 

die onder a. is beschreven moet het brekend vlak evenwijdig aan de lijnen 

worden geplaatst. 
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De brekingsindex is nu gelijk aan 

het quotient van de in de tekening 

aangegeven aantallen lijnen 
kl 

n = k 
2 

Eventueel kan de proef met drie 

speldmuitgevoerd worden: één in 

het midden en twee op de doorsnijdingen 

met de cirkel. Het voordeel hiervan 

is, dat het lokaal niet verduisterd 

hoeft te worden en er geen smalle lichtbundel nodig is. 

Bovendien wordt er met de methode met de spelden nauw aangesloten bij 

het zichtconcept. Door het bakje heen gezien bevinden zich de spelden op 

één lijn, zodat van bovenaf duidelijk wordt, dat het licht dat langs de 

spelden in het oog terecht is gekomen een geknikte weg heeft beschreven 

(zie ook hoofdstuk VII). 

ad c. Analoge ~ituaiie-1. 

De brekingsindex kan ook beschreven worden als de verhouding van voort

plantingssnelheden in verschillende media (zie ook d). Wat dit aspect be

treft worden in leerboeken vaak analogieën gebruikt. We troffen aan: 

-de golfbak met diepe en ondiepe stukken, 

-een boer die een stuk land diagonaal wil oversteken, waarvan een gedeelte 

omgeploegd is, 

-een autootje, dat schuin een vlak met schuurpapier op rijdt. 

-een peloton soldaten, dat schuin een weiland in marcheert, 

-een badmeester, die een drenkeling moet redden, die niet recht vóór hem 

in het water ligt. 

Omdat bij het kleurconcept vaak de fout wordt gemaakt, dat kleureigen

schappen aan golflente worden gekoppeld, is het van belang bij de analogieën 

te bekijken welke grootheden bij d~ overgang naar een ander medium veranderen. 

In onderstaande tabel leggen we een verband tussen de grootheden. 

f À V 

licht frequentie golflengte voortplantingssnelheid 

badmeester zwemslagfrequentie af stand per zwem- zwemsnelheid of 
of stapsnelheid slag of stapgrootte loopsnelheid 

autootje omwentelingssnel- wielomtrek rijsnelheid 
heid van wielen 

soldaten stapfrequentie stapgroette loopsnelheid 
of boer 
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De analogie gaat mank bij zowel de badmeester als het autootje. Bij 

het autootje verandP.rt de wielomtrek niet, zodat de omwentelingsfre

quentie moet veranderen in tegenstelling tot het licht, waar de golf

lengte verandert. Bij de badmeester gaat het waarschijnlijk om de kom

binatie van de twee: zowel de afstand per slag als de frequentie ver

anderen. Eenzelfde probleem vinden we bij de boer en het peloton sol

daten. 

Toch kiezen we uiteindelijk voor het peloton soldaten, omdat: 

tig 25: AnaLoge ~iiuaiie van 
peLoton ~oLdaLen. 

-men kan veronderstellen, dat de sol

daten in de pas moeten blijven met 

een aangegeven marstempo, zodat dan 

alleen de stapgrootte verandert, 

-rijen naast elkaar lopende soldaten 

een duidelijke suggestie geven van 

golffronten, 

-in dit voorbeeld duidelijk blijkt, 

dat golffront en voortplantings-

richting loodrecht op elkaar staan. 

ad d. OpLi.Jn~aiiep.tU.ncipe van 1 eiiJTlai. 

Zoals reeds gezegd is de differentiaalrekening, die nodig is om 

de brekingswet af te leiden uit het optimalisatieprincipe van Fermat, 

te moeilijk voor de middelbare school. Toch kan het principe duidelijk 

gemaakt worden met een rekenvoorbeeld. Hiervoor is een handleiding af

gedru~op de twee volgende pagina's: 'Het drenkelingprobleem'. 

Eventueel kunnen enkele aan~ingen worden gemaakt om dit reken

voorbeeld ook in de onderbouw aan bod te laten komen. De formule, waarnaar 

wordt gevraagd op het eerste blad kan dan vervallen. Het laatste blad, 

waar het resultaat wordt geabstraheerd tot de wet van Snellius kan even

tueel in zijn geheel vervangen worden door een kwalitatieve discussie 

over de uitkomsten. 

Een bezwaar van dit rekenvoorbeeld is, dat er nogal wat precies 

rekenwerk moet worden verricht. De afstanden moeten tot op centimeters 

nauwkeurig berekend worden, de tijden tot op honderdsten van seconden. 

Men kan er voor kiezen de tabel op het derde blad alleen in te vullen 

voor de even genummerde wegen. Voor het eindresultaat maakt dit niets ui!, 

omdat de wegen 12 en 14 de kortste blijken te zijn voor de verschillende 

badmeesters. 



HET DRENKELING-PROBLEEM. 

Langs het strand in Scheveningen wordt er door badmeeeters voortdurend 

de zee in getuurd a. eventuele drenkelingen op te sporen en te gaan redden. 

De opdracht van de badmeesters is - wanneer er een drenkeling is - zo 

snel mogelijk op de plaats des onheils aanwezig te zijn. 

Een badmeesterspost bevindt zich op 20 .eter van de (rechte) vloedlijn. 

In de post bevinden zich twee badmeesters (I en II), waarvan de volgende 
gegevens bekend zijn: 
in --l ' I 
loopsnelheid 2,90 = ut 
zwemsnelheid 2,00 = vz. 

Op een gegeven moment bevindt zich 

een drenkeling 20 meter vanaf de 

vloedlijn, recht tegenover de bad

aeesterspost.(zie figuur 1.) 

De afstand, die een badmeester over 

land moet afleggen, noemen we s
1

, 

die door het water s • 
w 

ui.cJl Uil /.olflttlde a/. UOO-t de loiD.h 

li.jd, di.L Uil ~u. n.od.i.g ~e.tf_ 

0111 ti.j de dA.enlul.ing te. lcOntvt: t, 
ui.tgedlwld .in ul' vz' s 1 en sw. 

Il 
3,00 • Ut 
1,50 • Uz 

D 

figuur 1. 

iJvr.elr.llll llld deze. /.olflttlde we/Ju. l.atûte.ule-t ~l UMl ti.j de dA.enlul.ing lcan. zi.jn. 

Een tijdje later worden de badmeesters met een MOeilijker probleem geconfron

teerd. Een drenkeling bevindt zich weer 20 meter vanaf de vloedlijn, maar nu 

ni~t recht tegenover de badmeester~po~t. maar 20 meter er naast: zie figuur 2. 

De badmeeaters beginnen te kibbelen over 

hoe ze nu zo snel mogelijk bij de drenke

ling .aeten ka.en. Dè ene beweert: dat 

moet volgens een rechte lijn van de 

post ntàr de drenkeling. De ander zegt: 

je kunt beter wat verder over het strand 

lopen en zo kort mogelijk door het water 

gaan, immers zwemmen gaat langzamer dan 

lopen. 

6/u tUnJc. Ji.J tftd e-t gdi.Jic hu.tf- ? 

iJ~ je anh.Joo'ld. 

We gaan het problee. eens wat preciezer bestuderen. We n..ea aan, dat de 

snelste weg voor de badmeesters in elk geval via een van de punten 0 tot 

en met lO van de vloedlijn moet lopen. 

iJ~, ,_wtOIII de punl..en f.uil..m /td gd.Ud_ VCVl 0-lO n.i.d .in t111111UA1t.ing 

lr.ontvt 

Als de zwemsnelheid van een badmeester gelijk is aan zijn loopsnelheid is 

de snelste·.IVeg een rechte U jn en gaat dus vis pont 10. 

iJ~, r.owtOJII oolc de pun1..en 0 lolllll llld TO n.i.d .in ~g lc.0111e.n. 

UOM de MILlAU weg, 

Van de punten 11 tot en met 20 gaan we nu uitzoeken via welk de snelste 

weg voor beide badmeesters verloopt. 

I ...... 
0'\ 
w 
I 



I 
..:;t 
\0 .... 

I 

Oe afstand, die over land gelopen moet woeden, noemen we weer s
1

, die door het 

water sw. Deze afst•anden kunnen we geaakke1ijk berekenen door toepassing 

van de stelling van Pythagoras. 

Vul de eerste twee kola..en van de tabel in. 

De tijd dat een bad.aester over s
1 

doet noe8en we t
1

, de tijd over sw: tw. 

De tijd, die ze over het totale traject doen ttot' 

Vul nu ook de overige kolo.aen van de tabel in. 

Badaeestec I Badaeester U 
81 a tl t ttot tl t w V V 

via 11 

Vla 12 

via 13 

via 14 

via 15 

via 16 

via 17 

v2_a..,!!_ 

via 19 

via 20 
----

UI.~ lW ud CU. takt. at, uia wellr.c ,.g CU. ~t&IU lud 4/UÛt Lij CU. 

dA.enltd.ing 4unnv& z.i.jn. 

we·gaan de wegen die beide badaeesters het best kunnen neaen nog eens wat. 

preciezer bekijken. 

ttot 

Teken iD de figuren 3 en 4 respectievelijk de snelste wegen voor de 

bad.eeat•ra I en II. 

• 

• 
figuur 3, Weg van bad

neester I 

• 

figuur·4. Weg van bad
Mester II 

• 

Heet de boek, die beide bad.aesters bij het lopen en bij bat z-
aaken .-.. de noreaal op de wloedUjn. 

hoeken I 

lopen Cl • 
1 

Cl • 
1 

zwe.-eo 

sinussen 

lopen 

ZW~Il 

11 
Cl • 

z 
11 • 

z 

I 

sin o 1 • 

sin o
11 

• 

hoek' en 

u 
aio o 1 • 

ain oz • -
Bereken oe veehoudtoa van deze sinussen: 

sin o
1
/ain oz • I - I \ 

Veegel11k deze ••~ de verhoudinaen van de snelheden 

ul/uz•- I 9 I l 
6lat ualJ. ..i• op l 

liedenk au; 
-lichtatralea volgea het priacipe van Fernat~ lichtatralea aaan van het eae 

puat n..r bet andere via de anelste weg: 
-de brez1D&sindex van het ene naar het andere aediua is gelijk aan de '"'••tuuuln& 

tussen de voortplantingasnelheden van het licht in de beide aedia. 

-Het andere woorden: je hebt de wet van Sn•lliua afaeleid. 
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VI.6.2 Len~w~g 

Bij de introductie van lenzen wordt vaak een wiskundige benade

ring gekozen. Eerst wordt het brandpunt gedefinieerd als het punt, waar 

een evenwijdige bundel samenkomt. Daarna wordt overgestapt op de lenzen

wet, zodat het vraagstukken maken van start kan gaan (zie: Krans en Vrij, 

Schweers en Van Vianen en Middelink). Vaak geeft deze abstracte bena

dering in de onderbouw begripsproblemen. Omdat de derdeklas-leerlingen 

het breukenrekenwerk van de lenzenformule nogal moeilijk vinden, dreigt 

de begripsontwikkeling ondergesneeuwd te raken. Net als bij de wet van 

Snellius verdient het daarom aanbeveling de lenzenformule naar de boven

bouw te verschuiven. 

De beeldconstructie aan de hand van constructiestralen fungeert vaak 

als een uit het ~oQfdgeleerde routine. Het is mogelijk het straalconcept 

langer op de achtergrond te houden en de lenswerking fenomenologisch te 

bespreken vanuit golffronten. In het onderstaande zullen we een lijn 

hiervoor aangeven. Deze uitwerking is niet bedoeld als leertekst. 
De hier gegeven behandeling kan goed gedemonstreerd worden met een golfbak. 

tig 26: 
Hei held iJ.fLe-i.di zich. mei g-rwie -6n.ef.

he.id vanaf_ .een üchi..PJz.on uil. 
De u.i.i..vz.~ie o.tuz.rw wawz. .e.ich.i .i-6 
.i~ e.e.n ~ieed-; g11..oieA wol'l..d.ende c.ill..kef., 
d.Le we gol..t/Aoni z~ noemen. 

tig 27: 
Dooll..dat üch.l zich. i.n gl..a~ niet zo 
~n.e.J.. kan voo.ttipl.an.i.en al.~ i.n l..uch.t, 
woll..di hei gol..t/Aoni doo11.. hei gl..a~ e.e.n 
iJ..eldje tegengehouden. 
é.en po~.iiieve .e.en~ iA i.n hei midden 
hei d.iktd en houdt daa/L du~ hei gof.t
!Jz.oni hei mee~i tegen. In de tekeni.ng 
.i~ ie z.U?..n., dat hei gof.t!Jz.oni daall..doo11.. 
mi.nde11.. iJ.of. woll..di. In d.ii geval zei~ 
hof.. 
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Me. gaCUl uil VCUl een pun.ivo;zmi..g~ 
~~on. 
Af~ de fen~ ~ ~iaat ~~ hei gofll~oni 
hof u ma.J.c.en, zal. alle lich.i doo~ 
é-én punt gaCUl. 
Zo een punt no2JTW1 we dCUl een Re..e..f.d
punt. 

We zuLf..e.n nu nagaCUl WCifZ/U!..e.~ een 
~punt on:L~iaai en. WCJJ'I.I'/.e.R./1. rU.e.i... 

In tiguu~ 28 ..iA u z~en. hoe 
gof/~on:Le.n. ve~voll.me.Jl. ~j een ne.ga
Li.R..ve ~. Deze. iA .in. hei rni..d.den 
.tJma.f.1..e.ll. dCUl aCUl de z.i. jkan:Le.n.. 
D~ gol/~on:Le.n. woll.den. 
nu nog IJ..offe.11. gemaakt dCUl ze al. waii.€J1. 
Bij een ne.gati.R..ve fen~ zulfen du~ 
nood holfe. gof/~on:Le.n. ont~taCUl. 
E.11. iJz..eedi du~ ook no oil een Re..e.fd
punt op. 

Bij een po~iti..e.ve Len~ kCUl men. niet zo gema.k.k...el..i_jk zeggen. o/ e11. een 
Re..e.idpunt i~ ol rU.e.l. Het llijki nog al u hCUlgen. VCUl de a/~iand waa~op 
hei lichtpunt ~iaat. 
A~ de li~on heef ve~ weg ~iaat (denk tv. aCUl de zon) zulfen de 
gof//~on:Le.n., d~ tij de fen~ aankomen. een deel zijn vrLn een heef g11.oie. 
cill.ke.f. Daa11.om i~ ,\ei goll~on:L niet zo e11.g tof. 
De fen~ ilijki dCUl gemakkelijk .in. ~iaat u zijn om hei gof/./~on:L hof_ u 
rna.J.e.en. Bekijk de oru:Le.11.~iaCUlde. i.e..k.e.rU.ng. 

tig 29: 
A..f..6 hei lichi..punt iV'Lg ve11. we..g ligt, on:L-6iaai du~ gema.k.k...el..i_jk e..e.n. 
~punt. 

Af-6 hei lichi..punt koii.UII. ~j de le.n.~ ligt, zijn de gof/~on:Le.n., 
die. tij de le.n.-6 aankomen., toLf..e.!l.. 
In tiguu.-'1.. 30 k':.lfl. men. z.i...en, dat .in. deze. .tJiluati.R.. de fen~ e..11. nog 
JAJe..f .in. .tJlaagi de gol/~on:Le.n. hol u make..n, maa11. niet zo hol al.-6 .in. de 
.tJiluatie.. van tiguwz. 29. H.e..t lich.i gaai dCUl pa~ op gll.oUIZ.e.. a/i~ianc.' doo11. 
lin. punt. H.e..t ie..e..ldpunt komt ve..ll.diV1.. l:Je..g u liggen.. 

tig 30. 
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Al-1 A..ei üchi.pu.n.i.. nog ko!Z.Le./1. Cij. kond woll.d.t fud voo/I. de .&.n.-1 .ó:Leed!> 
moe.i..ti...j/w./1. de gofl/.l'wni.en hof te malum. lud P..e.efdpunt kond dan 
ook .6i..e.e.ci6 vvz.d..e./1. weg te liggen. 
Op e.en ge.ge.ven moment i.-6 he.t üchipu.n.i.. z6 kolli.. R..i.j, dat de .&.n.!> de 
goff././l.oni.en ni.e.t me.e./1. hof kan malum. 
liei.. i!> moge.l.i.jk, dat ze. ze. pll..eci.e.!> vfak maakt. Zie. f.j..gll.J.J./l. 31. 

f.j..g 31. 

lud Licht, dat nu ~Z.e.ch.t-tJ u.if.. de .&.n.!> komt, noemen we. e.ve.n.wi.jdi.g. 
Komt h..et f.i.chipu.n.i.. nog ko!Z.Le./1. R..i.j, dan kan de. .&.n.!> de gof/.1-/l.oni..en ze.i./--tJ 
n..i.e.t vfak maktm. Ze. R..l.i.jven dan &..of. Ze. wo/l.den dan we.f mi.nde/1. &.of. dan 
VOO/I. c/.e. h.n.!> • 

f.i.g 32. 

IJ e. zi.e.n du!> nu, dat f.j..guu/1. 31 e.e.n. o ve./1. gang!>!> i.iu r:di.e. i..6 : 
-.i.-1 h..et lichtpunt ve./l.de./1. we.g, dan wo/l.den de goi..f.f./l.oni.en hof en ont-tJiaat 
e./l e.en f...e.e.fdpu.n.i... 
-.i.-1 h..et üchipu.n.i.. koi'LLe11.. R..i.j, dan Ui.jven de gol/./.Aoni.en R..of en ont
.t>:laai. e.Jt ge.en R..e.e.l.d.pu.n.i... 
De. a/.-!>tand waa.~top h..et üchipu.n.i.. .6iaat .i.n de.ze. ove./l.gang.6.6i.iuati.e. noemen 
ll.le de. f..Jtandpun.Ua/.-tJtand. De. pfaat-tJ, waaJt h..et l.i.chipu.n.i.. !>taai noemen we. 
lud. ~pu.n.i... 
Ook aan de. ande.ll..e z.i.jde van de. ~ .i.!> e./1. zo e.en pu.n.i.. i..e. v.i.nde.n en 
tve.1. op de.ze.f/.de. a/.-tJtand. 
N.i.e.i. e.lke. l..en-6 he.e./.1.. de.z.d./.de. f..Jtandpun.Ua/.-tJtand. é.en .6~ l..en!> kan 
een g_of/./.Aont, dat vanaf. e.en na.cl..eA.PJ..j ge.l.e.gen üchipu.n.i.. komt, vf.ak 
make.n.. l.en -!>:l.e.Jtlw. ~ he.e./.1.. du.ó e.en kf.e.i.ne. . f..Jtandpu.n.i..!>a/.-tJtand. 

• • • 

/.l..g 33: 
Bo~ l..enze.n 
h..eUen e.en k..i..e.-i..
fUU'l..e. f..Jtandpun.U
a/.-!>tand, 
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De op de vorige pagina's geschetste kwalitatieve introductie van 

lenswerking aan de hand van golffronten is slechts een klein deel van 

de begripsvorming rond het beeldvormingsconcept. Vooral de stap van 

de afbeelding van een punt naar een heel voorwerp behoeft nog veel aan

dacht. Voor verdere aspecten van het beeldvormingsconcept verwijzen we 

naar VI.3. 

Wil men in het vervolg op de kwalitatieve beschrijving toch een 

kwantitatief verband, dan sluit de lenzenwet van Newton het best aan. 

~ 

' f .-·--·· • • 
f 

tig 34: De lenzenwet voLgen~ Newton luidt: xy = f 2 

Er werd gesteld, dat het beeldpunt verder wegkomt te liggen als 

het lichtpunt korter bij komt. Hiermee kan plausibel gemaakt worden, 

dat het produkt xy (zie figuur 34) konstant is: 

2 xy = f 

Voor leerlingen van de derde klas is het moeilijk om in een grafiek het 

verband tussen de voorwerpsafstand en de beeldafstand uit te zetten. 

Gebroken functies, verticale en horizontale assymptoten zijn onderdelen 

van de bovenbouw-wiskundestof. 

Wel hebben de leerlingen in de tweede klas recht evenredige en 

omgekeerd evenredige verbanden leren kennen. De hyperbool y = f 2/x 

(zie figuur 35) kunnen ze dus begrijpen en geeft een betere aansluiting 

op het wiskunde-onderwijs dan de complexere lenzenwet. Eventueel kan voor 

de brandpuntsafstand een getallenvoorbeeld genomen worden, zodat deze 

niet als variabele in deze ~ wordt gezien (bv. 5 cm, omdat deze 

in fototoestellen en diaprojectoren veel wordt gebruikt). 

Ook in de natuurkunde hebben de meeste leerlingen al kennis gemaakt 

met een omgekeerd evenredig verband in de wet van Boyle: pV = C. 



y 
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microscoopobjectief 
diapro jektielens 
condenror 

f 
fototoestel 

c ·) 
) 

--~--~--~~--A--=::::::::=:::~~==z:=:=c==~· brand
f glas 

x telescoop
objectief. 

\ vuurtorenlens 
pcroscoopoculair 

telescoopoculair 

tig 3 5: 7 oepa.ó.ó..ingen aan. de. hand van. de. 
~ei van. NeJ.Vion. 

De hyperbool heeft het voordeel, dat aan de hand ervan alle 

praktische toepassingen van de positieve lens aan de orde kunnen komen. 

Bij elke toepassing kan dan de lenswerking duidelijk gemaakt worden aan 

de hand van de terminologie, die we in de kwalitatieve introductie gebruikt 

hebben. We geven slechts een voorbeeld. Bij een fototoestel willen we 

foto's maken van in het algemeen ver verwijderde voorwerpen, de x is dus 

heel groot. We zien in de grafiek, dat de y dan heel klein wordt. We 

wisten ook al: licht dat van een ver verwijderde bron komt kan door de 

lens kort bij verzameld worden. Dat de y heel klein is betekent, dat het 

beeldpunt vlak achter het brandpunt van de lens zit. n~~r moet dus het 

fotogevoelige materiaal opgesteld worden. 

Later kan de lenzenwet van Newton gemakkelijk getransformeerd worden 

naar de gebruikelijke mbv.: x=v-f en y=b-f. 

(v-f)(b-f) = f 2 

vb -vf -fb +f2 = f 2 

vb = f(v+b) 

1 v+b 1 1 -=--=-+-f bv v b 
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VI.6.3 Hoekve~g~otinq ve~~u~ Lineai~ ve~q~oting 

Veelal wordt in leerboeken geen duidelijke scheiding gemaakt 

tussen lineaire vergroting en hoekvergroting. Dit levert bij leerlingen 

problemen op over het 'groter zien' met behulp van instrumenten zoals 

loep, microscoop en telescoop. Vaak zijn deze problemen verwant aan het 

'reizend-beeld' concept: 'Het gaat groter het oog in' of ' de lens 

maakt het 20x zo groot'. 

Zo wordt ook bij een loep vaak aan een soort~otingsmachine 

gedacht: alles wat er in of er door gaat wordt met een vaste factor 

vergroot. Deze onjuiste veronderstelling kan gemakkelijk doorbroken worden 

als men het effect van een positieve lens beschouwt, die men vlak voor het 

oog houdt op brandpuntsafstand van het voorwerp. Ondanks de lineaire vergro

ting iR er 2een hoekver~rotin~,zodat men het voorwerp niet groter ziet. 
Ook bij de telescoop en de microscoop worden wat dit betreft vaak 

conceptuele fouten gemaakt. Bij beide heeft een lineaire vergrotings

factor geen betekenis, immers beide instrumenten zijn gemaakt om door te 

kijken met een ongeaccomodeerd oog, zodat er doo~ het toestel geen eind

beeld wordt ontworpen met eindige afmetingen. Zeker bij de telescoop 

werkt een lineaire vergratingsfactor verwarrend(lO-S bij een projektie van 

de zon ?), omdat een waarde kleiner dan één de leerlingen op een dwaal

spoor brengt. 'Je ziet de zon toch groter !' 

Bij de microscoop zijn de leerlingen uit zich zelf sterk geneigd 

om in termen van een lineaire vergratingsfactor te denken. Dit idee wordt 

versterkt, doordat op een microscoop vaak specificaties worden opgegeven 

in een factor: 20x, 30x of SOx. Bovendien wordt dat vaak gedaan voor objec

tief en oculair apart. Vaak wordt gedacht, dat de totale vergotingsfactor 

gelijk is aan het produkt van deze twee. 

We zullen proberen enige helderheid in deze materie te krijgen door 

voor de verschillende apparaten zinnige en zuivere vergratingsmaten 

af te leiden. Hiermee bedoelen we het volgende. 

-Een vergrottgsmaat is zinnig als hij aangeeft hoe groot de relatieve 

winst is voor het netvliesbeeld, maw. hoe veel maal we het voorwerp groter 

zien dan zonder het apparaat. 

-Een vergratingsmaat is zuiver als hij alleen afhankelijk is van de karak

teristieke grootheden van het instrument en dus niet van waarnemersaf

stand en voorwerpsafstand. 
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Bij onze beschouwingen gaan we uit van het netvliesbeeld, omdat 

dit de enige maatstaf is, die bepalend is voor 'hoe groot je iets ziet'. 

B 

We zullen eerst nagaan of ook de 

gezichtshoek een zuivere maat hiervoor 

is. In figuur 36 geldt: B = da, 

waarin d de diameter van de oogbol. is, 

B de boogmaat van het netvliesbeeld 

en a de gezichtshoek, waaronder het 

af te beelden voorwerp wordt gezien 

in radialen. Omdat d konstant is, 

is de gezichtshoek een zuivere maat 

tig 36. voor de grootte van het netvliesbeeld. 

Een komplikatie hierbij is dat de gezichtshoek voor kortbij gelegen 

voorwerpen niet eenduidig gedefinieerd is (zie fig 36), immers op 

verschillende delen van de ooglens valt het licht van een voorwerps

punt onder een andere hoek binnen. In de praktijk doet zich dit probleem 

niet voor, omdat zelfs voor een bijziende de afstand tot het nabijheids

punt nog vele malen de pupildiameter is. 

Doordat de gezichtshoek een zuivere maat is, kan het begrip schei

dend venrogen in een hoek uitgedrukt worden. Uit de gemiddelde afstand 

tussen de gezichtscellen in de gele vlek (ongeveer 8 micrometer) en 

de oogboldiameter (ongeveer 26 mm) vindt men een scheidend vermogen van 
-4 b . 3 * 10 rad, hetgeen ongeveer overeenkomt met 1 oogm1nuut. 

Vanuit het concept van de gezichtshoek kunnen we voor de vergoting 

van een telescoop het eenvoudigst een zuivere en zinnige maat afleiden. 

Immers op het objectief van een telescoop vallen van ver verwijderde 

voorwerpen evenwijdige bundels binnen, die onder een grotere hoek uit 

het oculair treden. De verhouding van deze hoeken geeft precies de 

vergratingsfactor van het netvliesbeeld aan en is gemakkelijk uit te drukken 

in de karakteristieke grootheden van de telescoop: 

V=].. = 
a fobj I f 

oe 
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Bij de microscoop is het vinden van een zuivere maat moeilijker. 

Gaan we uit van het kijken met een ongeaccomodeerd oog, dan is de line

aire vergroting een betekenisloos begrip, immers de microscoop ontwerpt 

geen uiteindelijk beeld. Ook de hoekvergroting, zoals gebruikt bij de teles

coop werkt hier niet, want er is geen evenwijdig invallende bundel. 

b 
/l..g 38: SiA.cdengan.g .v1. de m-Lcll.o/.Jcoop. 

Bekijken we de stralengang van de microscoop, dan zien we dat een zuivere 

vergrotingsmaat de dimensie radiaal per meter moet hebben. Deze maat moet 

i~~ers aangeven hoe groot de uittreehoek uit het oculair is, gevormd door 

twee bundels komende vanaf twee kort bij elkaar gelegen punten van het 

voorwerp, gedeeld door de werkelijke afstand tussen deze voorwerpspunten. 

We definieren: 

V = 

Omdat geldt: 

en: 

ex 

11 

b b. 
....2Q.l 1 
V b. 1 

0 J 

f tan ex oe 

vinden we voor de vergoting: 

bob i V=_=....;;.._"---
f b .• f o J oe 

b b . 
....2Q.l 1 
fobj 1 

f ex oe 

We kunnen nu ook b b' uitdrukken in de grootheden van de microscoop: 
0 J 

b b' = D- f , waarin D de tubuslengte is. Aangezien de brandpuntsafstand 
o J oe 

van het oculair klein is vergeleken met de tubuslengte, kunnen we in goede 

benadering voor de vergroting schrijven: 

D 
V=---...,...--

f b .• f o J oe 

ofwel, uitgedrukt in lenssterkten: 

V= 
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De nu ontwikkelde vergratingsfactor heeft dus inderdaad de eenheid per 

meter en geeft aan hoeveel radiaal de uittreehoek is tussen twee bundels 

afkomstig van twee voorwerspunten op een (fictieve) afstand van een meter 

van elkaar. Bij een bepaalde voor~sgrootte en een gegeven oogboldiameter 

kunnen we de grootte van het netvliesbeeld berekenen. 

Bij de loep zitten we met hetzelfde probleem als bij de microscoop: 

er is geen reëel beeld bij toepassing met ongeaccomodeerd oog, zodat 

lineaire~groting zinloos is; bovendien is er geen evenwijdig invallende 

bundel, zodat de hoekvergroting niet gebruikt kan worden. 

1 /J.g 39: StAaf.e.ngang 
PJ..j de .loep. 

Net zoals bij de microscoop kunnen we daarom het best naar een maat zoe

ken, die de uittreehoek per voorwerpsgrootte weergeeft. In paraxiale be

nadering komen we dan tot het opmerkelijke resultaat: 

V = a 
1 = 1 I= s 

We zien dus dat de lenssterkte van de loep een zuivere vergratingsmaat is, 

die bij ongeaccomodeerd oog weergeeft onder hoeveel radiaal men een voor

werp van een meter waarneemt. 

~ proble~met de maten, die we nu voor microscoo~ enloep hebben 

afgeleid zijn: 

-ze zijn niet dimensieloos, terwijl we toch graag werken met een 

numerieke factor; 

-ze maken gebruik van de uittreehoek, een concept waarvoor we geen objectief 

vergelijkingsmateriaal hebben (bij de telescoop wel, nl. de invalshoek). 

In de praktijk wordt dit opgelost door de afgeleide vergratingsma

ten te vermenigvuldigmmet de afstand tot het nabijheidspunt. De zo ont

stane vergotingsfactor geeft aan met welke factor het netvliesbeeld 

door het optisch instrument ~groot wordt in vergelijking met het net

vliesbeeld, dat er zou ontstaan, wanneer we het voorwerp in het nabij

heidspunt met het blote oog zouden bekijken. We moeten ons realiseren, 

dat we hier te maken hebben met een subjectieve vergrotingsmaat, die 

waarnemersafhankelijk is en dus niet alleen in de grootheden van het 

instrument uitgedrukt kan worden. 
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Als eerste voorbeeld vinden we in Krans en Vrij voor de vergra

tingsfactor van een loep: 

V 25 f . = ~ met 1n cm. 

Hierin is een keuze gedaan voor een gemiddelde afstand van het na

bijheidspunt van 25 cm. 

In Schweers en Van Vianen wordt de hoekvergroting in woorden 

gedefinieerd: 

hoekvergroting = gezichtshoek met optisch instrument 
gezichtshoek zonder optisch instrument 

Ook deze definitie is subjectief en geeft bovendien een bevestiging 

aan een soort 'tussenschuifidee': als men de lens tussen oog en 

voowerp schuift, wordt het Vx zo groot (onafhankelijk van afstanden). 

Dat de hier gedefinieerde factor afh~nkelijk is van de normale 

kijkafstand toont figuur 40. 

In de Winkler 

ti-g 40:a1 /: a2 

81 = 82 

al 
Geldt nu V= ·· of Sï 

Prins-encyclopedie komen we 

van de microscoop tegen: 

V =tr-
1 2 

a 
V= ...1:. 

82 

+ 

de volgende 

? 

vergratingsfactor 

Hierin is ~ de tubuslengte, f
1 

en f 2 de afzonderlijke brandpuntsafstanden 

en p de 'normale' kijkafstand. 

Op basis van deze formule kunnen we inzien, waarom het regeltje, 

dat gebruikt wordt om de totale vergratingsfactor van een microscoop te 

bepalen goed dienst doet. De vergroting is recht evenredig met het pro-
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dukt van de lenssterkten. Het produkt mag echter niet geinterpreteerd 

worden als de totale vergratingsfactor zelf, maar moet nog vermenig

vuldigd worden met de tubuslengte en de 'normale' kijkafstand, dus 

bij een normale microscoop met ongeveer 0,05 m2• De dan verkregen 

factor is subjectief en geeft aan hoe vaak het netvliesbeeld is 

in vergelijking met de normale kijkafstand. 

VI.6.4. Ooga{Mi._jki.ngen 

Opvallend is, dat zelfs de meest systematische methoden zich 

bij de oogafwijkingen beperken tot een prozaisch verhaal, waarin bij-, 

ver- en oudziendbeid achtereenvolgens aan de orde komen zonder achteraf 

een systematische vergelijking te maken. Van een klein steekproefje van 

6 leerlingen uit 5 VWO bleek geen enkele leerling het verschil tussen 

verziendheid en oudziendbeid helder te doorzien. Ook voor leraren bleek 

dit een moeilijk onderwerp te zijn. Ze werden verward door de volgende 

probleemstelling. 

•Een bijziende heeft een te bolle len~, dus een negatieve correctie nodig 

om goed te kunnen zien; een oudziende gebruikt een bolle lens en dus 

een positieve correctie. Waarom passeert een bijziende, die later ook 

oudziend wordt ,niet een bepaalde leeftijd, waarop hij 'door de nul heen

gaat' en dus geen bril nodig h~eft ?' 

De reden, waarom men moeite heeft met deze probleemstelling is, dat 

men bij het beschouwen van oogafwijkingen te sterk uitgaat van een sta

tisch oog zonder daarbij het accomodatievermogen van de ooglens te be-

trekken. Zo beschouwt men de lens van een bijziende als 'te positief', 

zodat deze met een negatieve lens gecorrigeerd moet worden; bij een ver-

ziende is dit andersom. De meeste schoolboeken bevestigen dit statische 

beeld door bij het bespreken van de oogafwijkingen het accomodatiever

mogen achterwege te laten. 

We zullen nu proberen de achtergronden van de verschillende oog

afwijkingen meer in een vergelijkend perspectief te bezien. 

Een oog heeft een nagenoeg vaste diameter van 26 mrn bij een volwassen 

mens. Omdat dit de afstand tussen ooglens en netvlies is kan men zeggen, 

dat de beeldafstand altijd vast is. De brandpuntsafstand wordt aan de 

voorwerpafstand aangepast. 

Een goedziend oog hoeft de lens niet te aceomederen om voorwerpen op 

oneindige afstand scherp te zien. De brandpuntsafstand van de lens is dan 

dus 26 mrn. Het oog aceomedeert en versterkt dus de lens bij het waarnemen 
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van dichterbij gelegen voorwerpen. De kortste afstand is het nabijheidspunt, 

waarvan we zullen aannemen, dat het voor een normaalziend oog op een 

afstand van 20 cm ligt. De ooglens is da:1 geaccomodeerd tot een brand

puntsafstand van 23 mm. Voorwerpsafstand en brandpuntsafstand zullen we 

in een grafiek tegen elkaar uitzetten. 
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20 v in m 

Bijziendheid heeft als oorzaak, dat de ooglens te sterk is en 

daarmee een brandpuntsafstand heeft, die groter is dan de oogboldiameter. 

Zen te lang oog kan dus oorzaak zijn van bijziendheid. In de nu volg~nde 

beschouwing gaan we echter weer van een konstante oogboldiameter ~it 

van 26 mm. 
Wè hebben gezien, dat een gezonde ooglens een brandpuntsafstand moet 

kunnen bereiken van 23 tot 26 mm. Voor een bijziende is dit verschoven 

bv. naar het gebied van 22 tot 25 mm. In de grafiek zien we dat hij een 

korter bij gelegen nabijheidspunt krijgt (14 cm), maar dat hij oneindig 

ver gelegen voorwerpen niet meer scherp kan waarnemen. Er ontstaat een 

zogenaamd vertepunt (65 cm). 

Verziendheidheeft als oorzaak, dat de ooglens te zwak is en daarmee 

een brandpuntsafstand heeft, die groter is dan de oogboldiameter. Een 

te korte oogbol kan dus ook oorzaak zijn van verziendheid. We beperken 

ons weer tot een oogboldiameter van 26 mm. 
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Het bereik van een ooglens van een verziende kan verschoven zijn 

zodat de brandpuntsafstand varieert van 24 tot 27 mm. 

De consequenties hiervan zijn minder snel merkbaar. Lezen 

we namelijk in de grafiek af op welke afstanden deze verziende scherp kan 

waarnemen, dan zien we dat hij in het oneindige nog steeds goed kan waar

nemen en dat het nabijheidspunt van hem afgeschoven is (31 cm). Een ver

ziende kan zich dus meestal goed redden door bij het lezen het boek wat 

verder weg te houden. Dit in tegenstelling tot de verziende: deze heeft 

er meer last van, omdat hij de voorwerpen op grote afstand op geen enkele 

manier scherp kan zien. 

Toch heeft ook de bijziende een correctie nodig, die voorkomt dat 

hij altijd moet accomoderen, immers zelfs bij het kijken naar ver ver

wijderde voorwerpen moet hij accomoderen, hetgeen op den duur hoofdpijn 

oplevert. 

Oudziendheid heeft als oorzaak een versmalling van het lensbereik, 

dit in tegenstelling van ver- en bijziendheid, waar sprake is van een 

verschuiving. De versmalling vindt plaats aan de accomodatiekant, doordat 

de lensspieren minder flexibel worden. Een oudziende kan daardoor voor

werpen op een kleine afstand niet meer scherp waarnemen en is zoals de 

verziende geneigd het boek verder van zich af te houden. Daarentegen kan 

hij in de verte goed zien en wel - in tegenstelling tot de verziende -

zonder daartoe te moeten accomoderen. Het bereik van de ooglens kan 

bij een ~iende afnemen tot het gebied tussen 24 en 26 mm (+1,5 dpt) 

of zelfs tot het gebied tussen 25 en 26 mm (+3,3 dpt). 

vin cm -----...-----------..----14 20 31 65 CID 
fin mm 2~ 23 2l 2s 26 

6oedziend ·r~---------------•~1 
bijziend ••~--~-----------•• cort 

27 

verziend + cornt41-----~1--... 

oudziend + corr ~ 
I 

tJ,.g ~2: VeAgd.i...jk-i..ng van vl!.Mch~ -6ooden. ooga/J,.;.ijk-i..ngen. 

In bovenstaand schema zijn de verschillende oogafwijkingen op een rijtje 

gezet, waarbij de afwijkende oogdiameter buiten beschouwing is gelaten. 

We zien in het schema, dat bij- en verziendheid elkaar uitsluiten. 

Het gaat om verschuivingen van het lensbereik in tegenovergestelde richtin

gen. Oudziendbeid is een inkorting van het lensbereik aan de linkerzijde 

en heeft in principe niets met ver- of bijziendheid te maken. 
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Wel heeft een verziende een grotere kans last te krijgen van oUÈiend

heid, immers als zijn bereik aan de linkerkant afneemt, gaat hij eerder 

over een 'kritische' grens dan een goedziende. 

Bij een bijziende duurt het juist langer voordat hij de kritische grens 

bereikt, omdat zijn bereik oorspronkelijk naar links verschoven lag. De 

inkorting aan de linkerzijde heeft echter niets te maken met de tekort

koming, die de bijziende aan de rechterkant heeft. Een bij- en oudziende 

komt aan beide kanten wat te kort: in ongeaccomodeerde toestand is zijn 

ooglens niet sterk genoeg en bovendien kan zijn ooglens niet sterk genoeg 

aceomaderen bij het kijken op korte afstand. Om dus terug te komen op 

de probleemstelling: oud- en bijziendheid doen elkaar niet teniet. 

VL6.5 De R.e.ge.nC.ooq 

Omtrent de regenboog bestaan in de volksmond veel gezegdenen spreuken. 

De meest bekende is wel, dat er aan het eind van de regenboog een pot 

goud te vinden is. Nog afgezien van de onbereikbaarheid van het punt, 

waar de boog de grond treft, zit hierin een misvatting verborgen, die 

nogal hardnekkig is. Er wordt namelijk vanuit gegaan, dat een regenboog 

een concreet voorwerp is, dat zich tijdelijk in de lucht vormt. 

Het vergt een behoorlijk ruimtelijk inzicht en een goed begrip van zicht

en beeldvormingsconcept on het zien van de boog goed te begrijpen. 

Inde uitleg van de regenboog zijn vier fasen te onderscheiden: 

1. het invallende licht, waarbij zon, waarnemer en regenwolk een rol spelen, 

2 • de interne reflectie in de regendruppel, 

3 . de gang van de verschillende kleuren licht tussen regenwolk en waar-

nemer, 

4 • de bundeling van de verschillende kleuren en de beeldvorming in het oog. 

Vaak wordt in de leerboeken of in de literatuur een van de stadia 

overgeslagen, waardoor het verhaal incocpleet wordt. Meestal ligt de nadruk 

op de interne reflectie in de regendruppel. Toch volgen pas daarna de 

moeilijkste redeneerstappen, voornamelijk in 1 
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In de onderzochte leermethoden troffen we alleen in Scoop een uitleg 

van de regenboog aan. Ook hier werd voornamelijk aandacht geschonken 

aan de interne reflectie in de regendruppels. De suggestie wordt hierbij 

sterk gewekt, dat alle lichtstralen, die op een druppel vallen, dezelfde 

deviatie krijgen. Dit is onjuist. Ook wordt iets weergeseven van de nacrosccr 

pische situatie, waarbij de getekende boog wel erg sterk de suggestie van 

con~te aanwezigheid geeft. Bovendien is de richting, van waaruit de witte 

lichtstralen invallen foutief getekend. Deze zou namelijk parallel moeten 

zijn aan de lijn door het oog van de waarnemer en het middelpunt van de 

denkbeeldige boog. 

ad 1: VCUl zon tot ~tegenl,.oog, 

-..nbogen Als een lichtstraal op een 
waterdruppel valt, wordt hij naar de normaal 
toe gebroken. Vervolgens wordt hij een paar 
keer gedeeltelijk weerkaatst en gedeeltelijk 
gebroken. Violette stralen worden sterker 

· gebroken dan rode. 

Is de stralen een hoek van ongeveer 42' 
maken met de oorspronkelijke richting, is de 
intensiteit van de diverse kleuren groot en 
kunnen we de hoofdregenboog zien als we op 
de goede plaats staan. Vaak zie je bij ongeveer 
51' een tweede regenboog. 

- - r ..... 
- r. - r 

- r 

Het is van essentieel belang, dat de op de regenwolk invallende bundel 

evenwijdig is. De zon staat op zo een grote afstand, dat we hier wel van uit 

mogen gaan. Bij onze beschouwing in de tweede fase mogen we dus aanne-

men • dat op elk regendruppeltje in de wolk uit dezelfde richting een even

wijdige witte lichtbundel invalt. 

• ·-= . -•••• .. -. . . ----. -• 

t 
~ 

' 
4 

0 ij 

/.ig 43: VCUl de zon komi. e.R.ll 
e.ue.n.wijcli.. ge. R,.wule.f_ 
op de 1te ge.n.wofk. 
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ad 2: In de ll.e.ge.Juvw.ppef... 

We zullen op de gang van de lichtstralen wat dieper ingaan dan de 

behandeling, die mogelijk is voor middelbaar schoolniveau. Dit om de 

misvatting te ontzenuwen, dat elke op een druppel invallende lichtstraal 

dezelfde deviatiehoek zou ondervinden. 

/.ig I, I,: SVz.alençj.:.LïLg .iJL Je dtz.uppef.. 

Zie figuur 44. De evenwijdige 

bundel valt in vanaf Z. Een willekeurige 

lichtstraal valt in onder hoek i met 

de normaal en wordt gebroken in de 

richting, die hoek r maakt met de 

normaal. Bij B reflecteert de licht

straal intern en treedt dan bij C 

uit na een nieuwe breking. Deze lichtweg 

is verantwoordelijk voor de eerste regenboog. Het licht, dat nogmaals 

reflecteert in C treedt (gedeeltelij~ uit bij D en veroorzaakt de bijboog. 

We beperken ons voorlopig tot de hoofdboog. 

We berekenen eerst de deviatie, die de lichtstraal ondervindt. Daartoe 

tellen we de gemaakte knikken in A, B en C, gerekend met de wijzers van de 

klok mee, op: 

knik bij A: i r 

knik bij B: 360° - 2r 

knik bij C: i r 

Zo wordt de totale deviatie gelijk aan 360° + 2i - 4r en dus de in de teke

ning aangegeven hoek a gelijk aan 4r - 2i. 

Hiermee is al aangetoond, dat voor iedere lichtstraal een andere deviatiehoek 

optreedt, immers deze is afhankelijk van de invalshoek i en dus van de hoogte, 

waarop de straal boven het midden van de druppel invalt. 

Wel kunnen we aantonen, dat er een maximale deviatiehoek bestaat. Daartoe 

bepalen we de partiële afgeleide van a naar i. 

Daartoe gebruiken we de wet van Snellius: n=sin i/sin r ofwel: 

. (1 . . ) r = arcs1n - s1n 1 
n 

Voor de deviatiehoek kunnen we dus schrijven: 

en dus: 

4 . ( 1 . . ) 21' a = arcs1n n S1n 1 -

a a 
ai = 

2 
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Gelijkstelling aan nul geeft als resultaat: 

i = arcsin I 4-n
2 

3 

zodat de straal, die op een hoogte h = R s;n ; d ... ... , US: 

h = r I 4-3n2 

boven het middelpunt invalt de maximum deviatie zal ondervinden en wel ter 

·grootte: 

a = 4 arcsin . ,4-n2 
- 2 arcs~nv--3--

In figuur 45 is de stralengang 

getekend van een aantal evenwijdig inval

lende stralen. Straal 7 vertoont de groot

ste deviatie. 

Van belang is nu te weten in welke 

richting het meeste licht wordt uitge

straald en de kleurafhankelijkheid daarvan. 

Elke kleur heeft een eigen maximum

deviatie, immers in de formule zien we de 

afhankelijkheid van de brekingsindex. We 

kunnen inzien, dat de lichtintensiteit 

in de buurt van de grenswaarde het grootst 

is, omdat straal f een soort omkeerfunctie vervult. De stralen aan weers

zijden van f krijgen beiden een deviatie, die iets kleiner is dan de grens

waarde. Het intensiteitsverloop als functie van de uittreehoek is weergegeven 

in figuur 46 a. 

a. 

' 40°55' 42°31' 

ti q 4 6 : I n.:i..en..ó.i.i..eil.óveAl.oo p 

Met hehulp van de formule kunnen we de 

grenswaarden voor de verschillende kleuren 

uitrekenen: 

Voor rood licht (golflengte 687 nm; n = 1,330) 

vinden we: ex = 42°31' grens 
Voor violet licht ( golflente 434 nm; n = 1,341) 

vinden we: ex = 40°55' grens 

Het gecombineerde intensiteitspiaatje ziet 

er dus uit als in figuur 46 b. 
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Voor de bijregenboog geldt een analoge afleiding, uitgaande 

van de deviatiehoek (zie figuur 44): 

a = 180° + 2i - 6r. 

We vermelden 

sin i = 

slechts 

I 9-n2 
8 

de resultaten: 

9-n2 1 9-n2 
a = 180° + 2 arcsin 1-8-- 6 arcsin -n I - 8-grens 

rood licht: a = 50°06' grens 
violet licht a = 52°58' grens 

We kunnen uit deze resultaten dus inzien, dat de bijregenboog hoger 

staat, breder is en dat de kleuren tegenovergesteld gerangschikt zijn 

in vergelijking met de hoofdboog. 

Wat gebeurt er nu met een (cylindervormige) bundel wit licht, 

die op een bolvormige regendruppel valt. Ten eerste wordt wit licht 

direct gereflecteerd. Ook valt er licht door de druppel, dat intern 

niet gereflecteerd is. Het éénmaal intern gereflecteerde licht valt 

uit aan de zijde waar het witte licht inviel en wel onder een hoek 

van tussen de 40°55' en de 42°31'. De plaatsen, waar een maximale inten

siteit van een bepaalde kleur voorkomt,vornen dus een kegel met de 

invalsrichting als symmetrielijn en een tophoek gelijk aan de grenswaarde. 

Zie figuur 47 (alleen voor de hoofdboJg). 

?ig 4 7: [.fke dAuppe.f. ZI!.JUii 
licht uil .f.a.n.g..; 

e..e.n. kegel. 
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Het volledige spectrum valt dus uit in een dubbelwandige kegel, waarbij de 

afstand der wanden afhangt van de kleur 

ad 3: Van dw.ppe.i. naaA oog. 

f_j...g 48: van d.Auppe.i. naaA oog, 

We keren nu weer terug naar de macros

copische situatie. Het oog van een waar

nemer ontvangt alleen dan licht van een 

druppel als het zich tussen de wanden 

van de dubbelwandige kegel bevindt(fig 48). 

Een bepaalde kleur ontvangt hij alleen 

van regendruppeltjes, die zich onder 

een gezichtshoek bevinden, die gelijk is 

aan de grenswaarde voor de deviatiehoek 

van die kleur. Vanwege de omwentelingssymetrie van de geometrie om de lijn 

door het oog van de waarnemer en de lichtbron, bevinden zich dus alle 

druppeltjes, waarvan het oog één bepaalde kleur ontvangt, in een kegel 

met het oog als top , de lijn door oog en zon als symmetrielijn en 

de grenswaarde van de deviatiehoek voor de betreffende kleur als tophoek. 

Zo ontvangt het oog rood licht van de druppeltjes onder een gezichtshoek van 

42°31' en violet licht van de druppeltjes onder een hoek van 40°55'. Zie 

figuur 49. 

Het licht, dat verantwoordelijk 

is voor de bijboog komt uit een 

omhullende kegel met een grotere 

~ tophoek in het oog terecht. 

-~·· 

tig 4 9: De. ke.ge..f., waaA..Uil 
Li..ch.i .in hei 00 g 
van de wawme.m.eJt kond, 
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ad 4: In hei oog 

Het laatste aspect, dat we nu nog moeten bekijken is, waarom 

het netvliesbeeld een boog wordt. Nergens in de ruimte bevindt zich 

een 'ding',bestaande uit gekleurde bogen, waar de ooglens een beeld 

van vormt. Dit betekent dus dat de ooglens essentieel is in de vorming 

van de boog en dat nergens in de ruimte met een frequentiegevoelige 

fotometer kleurverschillen gemeten zouden kunnen worden. 

Om de beeldvorming te begrijpen, bekijken we weer eerst een kleur, 

bv. rood. De rode lichtstralen kwamen langs een kegel de lens binnen. 

Op deze manier binnenvallende stralen vormen een cirkelbeeld op de 

ooglens (zie fig 50). Omdat onder de symmetrielijn door zon en oog 

zich geen regendruppeltjes bevinden (onder de horizon), komen de stralen 

bovendien alleen vanuit de bovenste helft van de kegel en vormen dus 

een boogvormig beeld onder op het netvlies. 

-;
) 

" ~I 
\.i 

tig 50: De ~vo.run.in.g i.n. hei oog. 

Omdat de tophoek van de kegels voor andere kleuren verschillend is, 

zullen voor de verschillende kleuren een serie concentrische cirkelseg

menten op het netvliesbeeld ontstaan. Deze gewaarwording ervaren we 

als een regenboog. 



-185-

VIl. ÄANZET TOT EEN BEHANDELING VAN DE ONDERBOUWLEERSTOF OP BASIS 

VAN HET ZICHTOONCEPT 

VII .1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk willen wij komen tot onderwijsaanbevelingen in 

de vorm van een behandeling van de optika-onderbouwleerstof, waarin be

gripsvorming centraal staat. Zoals in hoofdstuk I al is ver~eld, is 

geen nieuw curriculum ontwikkeld. Er heeft geen discussie plaatsgevon

den over een nieuwe onderwijsvisie en er zijn geen nieuwe contexten 

aangevoerd om het vakgebied meer actualiteitswaarde te geven. 

Het misvattingenonderzoek legde gebieden aan de dag, waar leer

lingen begripsproblemen hebben. Deze zijn uitgewerkt tot aanbevelingen 

voor een aantal concepten in hoofdstuk VI. Deze aanbevelingen kunnen 

we in dit hoofdstuk als materiaal gebruiken. 

Het leerb~nderzoek in hoofdstuk IV leverde een overzicht op 

van invalshoeken, waaruit een concept aangeleerd kan worden. De bedoe

ling was een flexibel beeld van een concept te ontwikkelen en niet de 

l~eken te bekritiseren, al werd geconstateerd, dat er weinig aandacht 

aan begripsontwikkeling werd geschonken. Wanneer in de uitwerking van de 

onderbouwstof wordt verwezen naar een van de boeken, is dit niet 

als plagiaat bedoeld, maar als waardering voor de wijze, waarop het 
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leerboek het stuk leerstof aanpakt. 

De leerpsychologische achtergrond gebruiken we als gereedschap. 

De onderwijsdoelstelling, geformuleerd als het ineenschuiven van de 

voorken~is van de leerling en het theoretisch netwerk van het fysisch 

vakgebied, bracht ons tot de veronderstelling, dat de invoering van 

een nieuw concept veel invalshoeken behoeft. Slechts dan zal een grote 

groep leerlingen in staat zijn koppelingen met de voorkennis te leggen. 

Ook leverde ons de leerpsychologische achtergrond van hoofdstuk V een 

classificatie van preconcepties op. Verschillende soorten misvattingen 

vereisen een andere aanpak. Sommige in de begripsintroductie (schei-

ding van beteken~ in verschillende denkramen), andere gedurende de 

begripsontwikkeling (het leggen van juiste en weerleggen van onjuiste kop

pelingen), weer andere achteraf (structuurfouten en hierarchische over

zichten). 

De belangrijkste invalshoek voor de onderbouw is de leefwereld. 

Een argument hiervoor is de onvrede met het feit, dat leerlingen de 

natuurkunde vaak ervaren als een beschrijving van schoolse contexten, 

die niet toepasbaar is op dagelijkse situaties. Een koppeling met di

rekt ervaarbare verschijnselen garandeert een goede ineenschuiving met 

de voorkennis van de leerling, zodat de concepten hem meer eigen 

worden. Deze onderwijsvisie met de leefwereld als invalshoek gaat uit van 

inductief redeneren: van verschijnsel naar concept. 

In traditionele optische afleidingen en in stralengangconstructies 

komt veel vlakke meetkunde voor, die in het vernieuwde wiskunde-programma 

minder aandacht krijgt. Dit aansluitingsprobleem noopt tot minder wis-

kundige abstractie. Hiermee wordt niet beweerd, dat formele mathe-

matische beschouwingen niet voor mogen komen, want dan zou een verkeerd 

beeld van de natuurkunde worden geboden aan leerlingen, die een pakketkeuze 

moeten doen. Wél moet de vraagstukkencultus rond en het dogmatisch karak

ter van de lenzenformule en de wet van Snellius worden vermeden. Leerlin

gen raken te vaak gefixeerd op strategieen om 'uit een som te komen', 

waarbij de begripsvorming naar de achtergrond verschuift. 

In hoofdstuk VI werd materiaal aangedragen, dat in de behandeling 

van de onderbouwstof kan worden gebruikt. Met name dienen hiertoe de al 

genoemde aanbevelingen omtrent concepten, die volgens het misvattingenonder

zoek aanleiding geven tot problemen. Daarnaast werden in VI.6 enkele stuk

jes vakinhoud kritisch bekeken voor wat betreft een andere didaktische 

aanpak. 
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In VII.2 wordt een onderwerpskeuze gedaan, in VII.3 wordt de 

structuur van de behandeling aangegeven, in VII.4 volgt de uitwerking. 

VII.2 DE LEERSTOFLIJST VOOR DE ONDERBOUW 

Op grond van de uitgangspunten, genoemd in VII.l, kan men zich be

zinnen over de leerstofinhoud, die in de onderbouw aangeboden kan worden. 

Ofschoon de onderbouw minder aan de exa~of is gebonden, is het toch 

goed de examenlijst in de beschouwing te betrekken. We grijpen daartoe 

terug op hoofdstuk III. Daarnaast moet men zich steeds afvragen welke 

stukken leerstof voor de leerlingen, die natuurkunde niet kiezen, een 

zinnig stuk onderwijs leveren. 

In hoofdstuk III werd een globale aanbeveling gedaan voor de leer

stoflijst. De grootste verandering, die de WEN in het optika-gedeelte 

heeft aangebracht is een afslanking van de golfoptika. In de bovenbouw 

komt daardoor meer plaats vrij voor het formele mathematische deel van 

de geometrische optika. De vrijgekomen tijd in de onderbouw kan gebruikt 

worden voor begripsontwikkeling van concepten, die problemen bleken op 

te leveren. 

Bekijken we de leerboeken, dan zien we, dat de golfoptika en de 

geometrische optika gescheiden worden in onder- en bovenbouw. In de 

methode van Krans en Vrij is dat duidelijk: in deel 2 van 'Eenvoudige 

Natuurkunde' komt de geometrische optika geheel aan bod, in deel I 

van 'Leerboek der Natuurkunde' de golfoptika. Dezelfde scheiding hante

ren Schweers en Van Vianen, al behandelen zij de golfoptika geinte

greerd met andere golfverschijnselen. Middelink, schrijver van een bo

venbouwmethode behandelt beide in een hoofdstuk, maar houdt zich daarbij 

marginaal aan de huidige eindexamenlijst. In 'Exact', alleen voor de on

derbouw, komt een stuk geometrische optika aan de orde, zij het slechts 

een summier deel van de examenstof. Daar staat tegenover, dat er meer 

aandacht wordt besteed aan begripsvorming, voornamelijk wat betreft de 

subjectieve waarneming. In 'Scoop' treffen we een scherpe scheiding aan: 

in deel 4HV, hoofdstuk 16 de geometrische optika, in deel SH, hoofd-

stuk 3 de golfoptika. 

Het lijkt moeilijk deze traditionele scheiding te doorbreken, omdat 

men bij de behandeling van de golfoptika afhankelijk is van trillingen 

en golven. Meestal gebeurt dit pas in de bovenbouw. 

Een deel van de geometrische optika kan echter naar de bovenbouw ver-
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schuiven. 

Om de in VII.l genoemde redenen wordt een al te formele behandeling 

van de wet van Snellius en de lenzenformule in de onderbouw vermeden. Ze 

komen alleen in de keuzestof voor. Bij de lenswerking wordt gebruik gemaakt 

van het concept golffront, waarmee toch al een verbinding met de golfoptika 

wordt gelegd. 

We komen tot de volgende lijst voor de onderbouw. De coderingen ver

wijzen naar de categorisering, die gebruikt is voor de inventarisatie van 

de examenlijsten (zie hoofdstuk III). 

I: Het zichtconcept. 

Ia. het binnenkomen van licht in het oog (passief ooggedrag). 

Ib. het richten van het oog naar hetgeen men wil zien (actief kijkgedrag). 

Ie. de essentiële lichtweg bij het zien:(lichtbron-)voorwerp-oog. 

Id. de diffuse weerkaatsing van het zichtbare voorwerp. 

Ie. de reflectie in alle richtingen,m.n. naar het oog. 

If. de lichtkegel, die het oog vanaf een voorwe~punt binnentreedt. 

Ig. de bundeling van de lichtkegel op één punt van het netvlies. 

Ih. de divergentiehoek van de lichtkegel als maat voor het diepte zien. 

Ii. de autofocusfunctie van het oog. 

Ij. het zien van een heel voorwerp als een verzameling lichtkegels. 

Ik. zichtbaarheid van lichtbundels op een afstand. 

Uit de examenlijst zijn dan aan de orde gekomen: kl,k2 en dl. 

Als keuzestof zou hier mogelijk zijn: 
Il. meer ooganatomie en het zien van kleuren (k7 en Jl). 

Irn. lichtintensiteit en de diafragmawerking van de pupil (k6). 

In. fotometrie, koppeling tussen lichtsterkte en luminantie, 

kwadratenwet in verband met decoupling-concept (Gl). 

II. Het beeldvormingsconcept , aansluitend op de beeldvorming door de 

ooglens (Ig) en uitbreidend naar de werking van de lens in het algemeen. 

IIa. koppeling met het zichtconcept: het samenknijpen van de lichtkegel 

op één punt van het netvlies. 

IIb. koppeling van de leefwereld door met lenzen te experimenteren. 

IIc. de lichtbundel, die van elk voorwerpspunt de gehele lens verlicht. 

IId. kwalitatieve werking van de lens bij verschillende voorwerpsaf-

standen. 
IIe. de ~vorming van een heel voorwerp als het bijeenknijpen van een 

groot aantal lichtbundels, die steeds op een ander punt terechtkomen •. 

IIf. koppeling naar meer leefwereldsituaties, zoals diaprojektor, foto- I 

toestel en overheadprojektor. 
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lig. ideale beeldvorming, waarbij één punt op één punt wordt afgebeeld; 

scherpe beelden. 

Hierbij kwamen aan de orde: jl,j2,11,12 en 14 en enigszins Al,AS,A6 en A7. 

Als keuzestof kunen dienen: 

IIh. de lensformule (j3). 
lli. lineaire vergroting en hoekergroting (j6 en ml). 

lij. oogafwijkingen en bril (k3 en k4). 

Til. Rechtlijnige voortplanting, de lichtstraal en schaduwvorming. 

IIIa. koppeling aan leefwereldverschijnselen. 

Illb. de lichtstraal, loodrecht op het golffront. 

IIIc. rechtlijnige voortplan~, gepresenteerd door lichtstralen. 

IIId. presentatie van evenwijdige, convergerende en divergerende bundels. 

III~. afbakening van buiging, breking, reflectie en gravitatievelden 

als niet-rechtlijnige lichtvoortplanting. 

IIIf. rechtlijnigheid én direktheid van licht als voorwaarden van 

schaduwvorming. 

IIIg. complexere leefwereldsituaties. 

Daarmee zijn aan de orde gekomen: al, a2 en c. 

Als extra stof kunnen dienen: 

IIIh. lichtsnelheid (bi en b2). 

IIIi. beeldconstructies (j4). 

II:j. maans-en zonsverduistering. 

IIIk. omkeerbaarheid van lichtstralen. 

IV. Speculaire en diffuse reflectie. 

IVa. koppeling aan het zichtconcept: het zien van voorwerpen 

versus het zien van spiegelbeelden. 

IVb. fenomenologische inleiding door te kijken in de leefwereld. 

IVc. afleiding uit het zichtconcept, dat de waargenomen verschijn

selen verklaard kunnen worden uit: 'reflecteren in één of 

in alle richtingen'. 

IVd. oorzaak van het verschil tussen diffuse en speculaire reflectie. 

IVe. scheiding van grove en gladde oppervlakken. 

IVf. het eigenmaken van weerkaatsen in één richting. 

IVg. verdieping in complexere leefwereldsituaties. 

IVh. de reflectiewet. 

IV i. beeldvorming door een vlakke spiegel. 

Aande orde zijn geweest: dl, d2 en d3, fl. 

Als keuzestof kan dienen: 

IVj. de rijwielreflector (16). 

IVk. scheer- en achteruitkijkspiegel (f3, f4). 

• 
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V. Breking en kleuren (niet vanuit Bisvattingenonderzoek;kort weergegeven). 

Va. fenomenologische inleiding van breking. 

Vb. stralengang bij brekendvlak aan de hand van proef met half-cylindrisch 

bakje op lijnenpatroon. 
Vc. fenomenologische inleiding van kleuren. 

Vd. kleuren van voorwerpen door selectieve absorptie of transmissie. 

Hiermee zijn aan de orde geweest: gl, g3, el, e3 en J3. 

Als keuzestof kunnen dienen: 

Ve. de brekingswet (g2). 

Vf. de straalconstructie bij breking (g4). 

Vg. de brekingsindex als voortplantingssnelheidverhouding, koppeling 

met Fermat (gS). 

Vh. brekingsindex en kleur. 

Vi. de regenboog. 

VII.3 DE STRUCTUUR VAN DE TE BEHANDELEN STOF 

Hoewel de onderwerpen van de in de vorige paragraaf gepresenteerde 

leerstoflijst in principe in de aangegeven volgorde aan bod kunnen komen, 

is het niet zo, dat het totale pakket een lijnstructuur heeft. Bij som

mige punten werd al aangegeven, dat er een koppeling womtgelegd naar an

dere punten van de lijst, met name naar het zichtconcept. In VI.2.1 werd 

de centrale rol van het zichtconcept al aangegeven en beargumenteerd. 

We willen nu proberen dit soort koppelingen in een structuurschema 

onder te brengen (zie figuur 51). 

In dit schema kunnen ook de koppelingen aangegeven worden met de 

leefwereld. Visueel kunnen we die voorstellen als het gehele buitengebied 

rond het schema. Wanneer we de koppelingen met de leefwereld bekijken, 

dan zien we dat ze vooral voorkomen bij de begripsintroductie. Hierin zit 

de grondslag van het inductief redeneren verwerkt. Ook aan het slot van een 

concept komen veel leef~koppelingen voor. Daarbij gaat het dan om ver

dieping in complexere situaties en om toepassingen. 

Ook wiskundige abstracties worden aangegeven door een koppeling 

naar het gebied 'wiskundig materiaal'. Zoals al genoemd in VII.2 zijn 

wiskundige formele behandeling in de keuzestof opgenomen. In het schema 

zien we dat terug: de koppelingen komen alleen voor aan het eind van de 

behandeling van een concept. 

Tenslotte wijzen we nog op de speciale rol, die het lichtstraalconcept 

in deze structuur speelt. Er is gekozen voor het uitstellen van de intro

ductie van het lichtstraalconcept tot na het bespreken van de beeldvorming 

en de lenswerking. Hiermee wordt een poging gedaan het 'reizend-beeld-con-
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cept' aan te vallen. Leerlingen interpreteren lichtstralen vaak als 

reiswegen van voorwerpspunten (zie ook VI.3). Daarbij blijft het 

~ld tijdens zijn 'reis' in tact. De leerlingen zijn zich dan niet bewust 

van de essentie van de ~dvo~, nl. dat van elk voorwerpspunt een 

hele bundel op de lens valt, die vervolgens weer in~ pmt wordt gecon

vergeerd. Om hierop in te spelen is bij de behandeling van het zicht

concept en het beeldvormingsconcept gebruik gemaakt van lichtbundels 

en golffronten. Het lichtstraalconcept wordt pas in IIIb geintroduceerd. 

Van daaruit kan dan nog teruggekoppeld worden op voorafgaande onderwerpen. 

" 

WISKUNDIG 
MATERIAAL 

\ 

' \ 

\ 
\ 

\ 
\ \ 

LEEFWERELD , 

\ \ 

~ \ \ 

\ 
/'.ig 51: .t>Vw~ch.em.a van ck. orzd.RA_gouw-opü.k~io/.. 
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VII. 4 UI'TilERKING VAN DE ONDERBOUHLEERSTOF 

In deze paragraaf zal worden toegelicht, hoe we ons de behande

ling van de onderdelen in de in VII.2 gepresenteerde leerstoflijst 

voorstellen. Het overzicht valt uiteen in twee delen. 

-Expliciete uitwerkingen van stukken leerstof. Deze worden aangegeven 

met een vertikale lijn in de marge. Het gaat hierbij niet om leerlingen

teksten. Het taalniveau is daaraan niet aangepast. 

-Toelichtingen in de vorm van (1) verwijzingen naar de aanbevelingen 

in hoofdstuk VI, (2) verwijzingen naar andere leerboeken als de daarin 

gegeven behandeling in ons denkbeeld past en (3) opmerkingen in de vorm 

van een proef of anderszins. 

Om de structuur van de leerstof niet uit het oog te verliezen, zullen 

ook hier de koppelingen in de marge worden aangegeven. Daarbij geeft een L 

de leefwereld aan, een W het wiskundige materiaal. De andere codes verwijzen 

naar de onderdelen van de leerstoflijst zelf. 

I !Ia Het Zichtconcept 
!Va 

!Ie 

Ia L (Het binnentreden van Licht in het oog 

Hierbij komen vier aspecten naar voren. 

1
1/ Wanneer we een voorwerp zien, komt licht van dat voorwerp in 

ons oog. Dit kan toegelicht worden aan de hand van een ~riviale' 

proef , waarbij een scherm tussen voorwerp en oog wordt geplaatst. 

121 Het voorwerp kan een lichtbron zijn, maar dat hoeft niet. Dit 

aspect kan toegelicht worden met een lichtshow (liefst in een ver

duisterd lokaal), waarbij diverse lichtbronnen aan de orde komen. 

In het duistere lokaal zijn deze zichtbaar in tegenstelling tot 

andere voorwerpen, die alleen zichtbaar worden als er zo'n licht

bron aanwezig is. 

13/ Er gaat van het oog niets uit: visuele stralen. Hiervoor wordt 

verwezen naar de behandeling door Krans en Vrij, zie VI.2.3. Ver

der ook naar het voorbeeld om misvattingen te lijf te gaan volgens 

de onvredetheorie, zieV.3. 

1
4/ Als we iets zien op grote afstand, blijkt het licht toch die 

afstand te overbruggen. Dit kan toegelicht worden aan dehaaàvan 

de foto's zoals die gebruikt zijn voor de vragen 22 tot en met 

28 in de vragenlijst. 

5/ Ook zwarte voorwerpen kan men zien, ook al zenden ze geen licht 

uit. Men ziet ze in contrast met de omgeving, die wel licht naar het 

OOg Z~nrft • n~nl( 't:djVI:'f)r})e~lrl ~ens =!<:In Z"''=lrt~ letterS '>!' e~n 'lori t 

papier. 
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L Het richten van het oo naar het een men wil zien. 

Ia Als we recht voor ons kijken, zien we een groot gedeelte van 

alles wat zich voor ons bevindt. Het gedeelte, van waaruit licht 

in ons oog terecht komt, noemen we het gezichtsveld. 

Toch nemen we slechts een klein deel heel bewust waar: van de 

dingen precies voor ons krijgen we exactere informatie. Dit 

aspect kan worden toegelicht aan de hand van de afbeelding van 

een rijtje ringen, die steeds aan een andere kant zijn geopend 

(zie bv. 'Exact', dl 1, pag 163). 

Naast dit gebied, dat we zo bewust waarnemen bevindt zich dus 

nog een groot gedeelte van het gezichtsveld, waarin ons alleen 

grote objecten en snelle veranderingen opvallen (bv. als iemand 

staat te zwaaien). Wanneer iets in dat gedeelte onze aandacht 

trekt, zal zich in korte t:i.jd het oog daarnaar richten om er 

preciesere informatie van te krijgen. Ook zal daarbij het hoofd 

gedraaid worden. 

L Deze reactie gebruiken we bijvoorbeeld bij het autorijden. In eerste 

instantie richten we ons oog op het punt, waar we naar toe rij

den. We willen namelijk precies weten of zich daar iets bevindt 

of niet. Als er in de on3evin3 iets beweegt, nemen 

we dat waar. In een korte tijdsduur richten we ons oog naar 

hetgeen beweegt en proberen in te schatten of het in de richting 

van onze weg komt. Rijden onder invloed van alcohol is vooral 

gevaarlijk, omdat deze reactie wordt vertraagd. Men heeft zo minder 

snel in de gaten of iets gevaar oplevert of niet. 

Ia We noemen dit bewegen van ons oog in de richting van hetgeen we 

willen waarnemen: kijkgedrag. Nogmaals wordt benadrukt, dat we 

daarbij niet steeds iets vanuit onze ogen in een andere richting 

weg sturen, maar dat het oog vanuit een andere richting licht 

laat binnen vallen. 

L De essentiële lichtweg bij het zien:Lichtbron-voorwerp-oog 

Dit onderwerp kan behandeld worden aan de hand van de 

probleemstelling, die we gebruikt hebben in het vooronderzoek. 

Een lichtbron, een boek en een waarnemer zijn in een driehoekige 

configuratie opgesteld, waarij langs elke zijde twee pijlen zijn 

aangebracht. Gevraagd kan worden naar de essentiële lichtweg voor 

het zien van de lichtbron, resp. het lezen van het boek. 

L Omdat het hier om een nogal gestileerde situatie gaat, is het goed 

om dit in een leefwereldsituatie toe te lichten, vooral 
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omdat soms de gehele omgeving als lichtbron fungeert. De weg 

van voorwerp naar oog is dan nog scherp aanwijsbaar, maar op het 

voorwerp valt van alle kanten licht. 

I
Het voorwerp kaatst het licht dus als het ware terug: er valt 

licht op, dat vervolgens weer wordt uitgezonden. We noemen dit 

weerkaatsing. 

Men kan dit goed toelichten door een lichtbron op een witte wand 

te richten en naast de lichtbron een voorwerp te houden. Dit 

voorwerp is zichtbaar door het weerkaatste licht. Men kan hier 

goed onderscheid maken tussen direkt en indirekt licht. 

L Een fotograaf gebruikt bij het maken van pasfoto's vaak indirekt 

Id 

licht. Hij stelt daarbij schernen o;:> bij de gefotografeerde, zodat 

het licht niet alleen van de flitsla:~p in zijn gezicht valt. 

De reflectie in alle richtingen, in het bijzonder naar h::t oog 

Een voorwerp kan men vanuit vele richtingen zien. Hieruit 

blijkt, dat het het licht in alle richtingen weerkaatst. We noemen 

dit diffuse weerkaatsing. 

L Bijvoorbeeld een krijtstip op het bord. Deze kan door alle leer-

lingen in de klas gezien worden. De stip weerkaatst het licht 

dus in alle richtingen en kan zo in de ogen van alle leerlingen 

terecht komen. 

If Ie De lichtkegel, die ons oog vanuit een voorwerpspunt binnentreedt. 

IIc Van al het licht, dat een voorwerp weerkaatst, vangen we met ons 

IIIb oog dus slechts een klein deel op. In de voorkant van ons oog 

W zit een klein rond venstertje, waardoor het licht kan binnenvallen. 

Dit noemen we de pupil. 

Een voorwerp zendt·naar a~le kanten licht uit. ~et is 

ech~er zichtbaar vanwege het licht, dat op de pupil 

valt. 
L We keren even terug naar de krijtstip op het bord. In gedachten 

snijden we even het licht, dat de krijtstip voor ons zichtbaar maakt 

uit. We krijgen dan een hele spitse kegel, waarvan de stip de top 

t4J 52. 

vormt. De andere kant van de kegel past precies in de pupil. 
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We zien inderdaad, dat de kegel heel spits is, want de diameter 

van de pupil is slechts 4 à 10 mm, terwijl de afstand tot het 

bord enkele meters kan zijn. Zo'n lichtkegelkanmen ook een 

lichtbundel noemen. Hij vormt dus slechts een heel klein gedeelte 

van het licht, dat de stip weerkaatst. 

De bundeling van de lichtkegel op één punt van het netvlies. 

Achter de pupil bevindt zich de ooglens. Het oog is ongeveer bol

vormig en bevat een doorzichtige vloeistof. Achterin de oogbol 

bevindt zich het netvlies 

ooglens 

~g 53. naar hersenen 

De lens heeft een bijzondere eigenschap. Ze blijkt in staat te zijn 

de lichtkegel, die binnen komt samen te knijpen, zodat alle licht 

samenvalt op één punt van het netvlies. 

tig 54. 

Dit samenknijpen wordt ook wel convergeren genoemd. Later zullen 

we nog terugkomen op de convergerende werking van lenzen. 

In het netvlies zitten cellen, die gevoelig zijn voor licht: de 

gezichtscellen. De cellen, die op de plaats zitten, waar het licht 

terecht is gekomen, geven dit aan de hersenen door. Omdat de herse

nen bovendien weten van welke cel het signaal komt, weten we waar 

de krijtstip zich ongeveer ten opzichte van ons bevond. 

De divergentiehoek van de lichtkegel als maat voor het diepte zien. 

Als licht in het oog valt vanaf een voorwerp, dat zich dichter bij 

het oog bevindt is de tophoek van de lichtkegel groter. Als een 

bijvoorbeeld naar een punt in een boek kijkt, gaat er licht vanaf 

dat punt in alle richtingen. De lichtkegel, diehet oog binnengaat 

heeft een veel grotere tophoek dan de lichtkegel van de krijtpunt 

on het bord. 
Van al het licht, dat een punt van 

het boek nu uitzendt, ontvangt het 

oog in deze situatie een groter ge-

dec: te, 
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Zo is de tophoek van de kegel een maat voor de afstand, waarop 

het voorwerp staat, dat wil zeggen: hoe kleiner de tophoek, hoe 

verder het voorwerp staat. Op deze manier kunnen we de afstand, 

waarop een voorwerp staat inschatten. We maken daarbij gebruik 

van beide ogen. Behalve de tophoek van de kegel, die één pupil 

in gaat, maken we gebruik van de hoek tussen de twee kegels, die 

in onze beide ogen terecht komen. 

tig 56. 

Het inschatten van de afstand lukt niet altijd nauwkeurig. 

We rnaken daarbij ook gebruik van het geheusen. Van vele 

objecten kennen we de afmetingen. Afstanden kunnen op 

grond hiervan beter in perspectief gezien worden. 

De autofocusfunctie van het oog 

Als een lichtkegel met een grote tophoek de pupil binnenkomt, 

moet de ooglens deze kegel sterker bijeen knijpen om het licht 

te kunnen verzamelen op één punt van het netvlies. 

141 57. 

Menzou ook kunnen zeggen:het oog moet zich aanpassen aan de 

afstand, waarop een voorwerp staat. Op kleine afstand is de 

tophoek van de kegel groot en moet hij sterk . samengeknepe~ 

worden. 

L Tegenwoordig heeft men ook fototoestellen, uitgerust met au

tofocus. Diekunnen zich automatisch instellen op de afstand van 

het voorwerp, dat wordt gefotografeerd. 

Ook de ooglens kan zich dus aanpassen. Daartoe beschikt het oog 

over spieren , die de lens boller kunnen maken. Een bolle lens 

knijpt de kegel sterk samen. Als we ons oog dus richten op 

een voorwerp dat kort bij staat, wordt de ooglens boller. Dit 

aanpassen noemen we accomodatie. Het geschiedt automatisch:als 

en om zich been i<ijkt en er komt licht het oog binnen van een 

oorwerp, dat ~licht bij is, dan hoeft Tren er niet bij na te denken 
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om de ooglens boller te maken. Het gaat van zelf, net zoals bij 

een autofocuscamera, die men ook niet op een bepaalde afstan~ 

hoeft in te stellen. 

Het zien van een heel voorwerp als een verzameling lichtkegels. 

Ib Tot nu toe hebben we het gehad over een punt, datmen ziet, bij 

Ii voorbeeld de krijtstip op het bord. We kunnen met onn oog 

echter veel tegelijk zien. We nemen het hele gezichtsveld en alles, 

wat zich daarin bevindt tegelijkertijd waar. 

Van elk punt in dat gezichtsveld komen er dus lichtkegeltjes 

door de pupil in het oog. Elk voorwerp in het gezichtsveld zendt 

vanuit elk punt in alle richtingen licht uit. Vanuit elk punt 

valt dus een kegeltje in het oog. 

L Neem bijvoorbeeld eens een TL-balk: elk punt zendt in alle rich

tingen licht uit. 

tig 58. 
L Ook alle punten van nie~lichtgevende voorwerpen zenden in alle 

richtingen licht uit (door weerkaatsing), immers elke leerling 

in de klas kan alle letters op het bord zien. 

tig 59. 

Toch kan ons oog al die verschillende punten uit elkaar houden. 

Dat komt, omdat een lichtkegel, die vanuit een andere richting 

komt op een ander punt van het netvlies wordt samengeknepen. 

tig 60. 
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Licht dat vanuit een bepaald plt1t het oog treft komt op één 

punt van het netvlies terecht en prikkelt de daar aanwezige cellen. 

Licht vanaf andere punten prikkelt andere cellen. Zo kunnen de 

hersenen alle punten blijven onderscheiden. 

Alle licht, dat uit een hogergelegen punt in de omgeving komt, wordt 

~eknepen op een lager punt van het netvlies.Er ontstaat een 

omgekeerd beeld op het netvlies. De hersenen draaien echter 

alles weer om. Men is daar zo aan gewend, dat men het niet meer 

merkt. 

Zichtbaarheid van lichtbundels op een afstand. 

Ia Aan dit onderwerp wordt veel aandacht besteed door ~xact', zie 

VI.2.3. 

De uitleg kan nog direkter aan het zichtconcept worden gekoppeld 

dan in 'Exact' wordt gedaan. We zien de lichtbundel in de ruimte, 

hetgeen volgens het zichtconcept wil zeggen, dat er vanaf die 

plaats in de ruimte een lichtkegel in de richting van ons oog komt. 

Het licht wordt dus in de bundel door rook- of stofdeeltjes 

in de richting van ons oog weerkaatst. Dit weerkaatsen door kleine 

stofdeeltjes in de ruimte noemen we verstrooiing. 

11 L 

Im L 

Keuzestof 

In de keuzestof zou meer aandacht kunnen worden besteed aan het oog 

Vc zelf. Hierbij wordt gedacht aan: 

-de anatomie van het oog: pupil, lens, hoornvlies, iris, glasachtig 

lichaam, netvlies, gezichtscellen. 

-blinde vlek met als proef een afbeelding, waarvan een gedeelte blijkt 

weg te vallen. 

-gele vlek: het verband tussen scheidend vermogen en gezichts

celdichtheid (kwalitatief). 

-de diafragmawerking van de pupil: verband tussen de pupildiameter 

en de lichtintensiteit. 

-fotometrie: het verband tussen lichtsterkte en luminantie. 

-de kwadratenwet: intensiteitsafname van een sferisch expanderende 

golf in verband met het decoupling-concept. 

-de verschillende gezichtscellen: licht/donkerwaarneming en kleur

waarneming door kegeltjes en staafjes. 
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II Het Beeldvormingsconcept_ 

I!a lg Het samenknijpen van de lichtbundel op één punt van het netvlies 

We hadden al gezien, dat onze ooglens het licht, dat door ver

schillende punten in het gezichtsveld wordt uitgezonden op ver

schillende punten van ht netvlies convergeert. Op het netvlies 

wordt dus als het ware het gehele gezichtsveld geprojecteerd. 

Er ontstaat een beeld op het netvlies, dat lijkt op de buiten

wereld. Men noemt dit beeldvorming. 

Het ontstane beeld hoeft niet even groot te zijn als de buiten

wereld en kan bovendien op zijn kop staan. 

L Niet alleen onze oogleas kan een beeld vormen. Ook andere lenz~n, 

zoals die van een fototoestel of van een diaprojektor vormen 

beelden. Ook de lens van de overheadprojektor in de klas vormt 

een beeld op het scherm, dat overeenkont ~et èe sheet. 

I!b L 

!Ie If 

lid L 

We zullen eerst eens wat met lenzen experimenteren. 

Hierop is ingegaan in Vl.3.3.a (het gedeelte met de vlakke 

spiegel zou men kunnen weglaten) In VI.3.3.b is vervolgens zo 

nauwkeurig mogelijk aangegeven hoe de waargenomen verschijnselen 

aan het zichtconcept gekoppeld kunnen worden. Daarbij komen aan de 

orde: de reële beeldvorming op een scherm, het op grote afstand 

door een lens naar een omgekeerd beeld kijken en door een lens naar 

een virtueel beeld kijken. Eventueel kan het virtuele beeld bij 

een negatieve lens geheel analoog behandeld worden. 

De lichtbundel, die vanaf elk voorweyspunt de gehele lens verlicht. 

Net zoals bij de ooglens valt vanaf elk punt in de omgeving van 

de lens op de gehele lens een lichtbundel met de vorm van een 

kegel. Deze kegel wordt door de lens naar een punt samengeknepen. 

Voor verdere verduidelijking van het concept 'afbeeldende bundel' 

verwijzen we naar VI.3.3.c en naar de illustratie in 'Scoop', die 

is overgenomen in VI.3.2. 

!
Kwalitatieve werking van de lens. 

We zullen nu bekijken, hoe het komt, dat een lens in staat is 

een lichtkegel bijeen te knijpen. 

Hierbij kan de lijn aangehouden worden, die is aangegeven in het 

cursieve deel van paragraaf VI.6.2. Daarbij werd gebruik gemaakt 

van het con~ept golffront. Op grond van de volgende illustratie 

zou een koppeling gelegd kunnen worden met de tot nu toe gehan-



teerde lichtkegel: 

lichtkegel 

f!i.g 61. 
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I 

l 
I 

--tl-
golffronten 

Hoe verder het licht zich uit

breidt, hoe groter het golffront 

is. Omdat het licht zich over 

een groter oppervlak moet ver

delen wordt de lichtintensi

teit steeds kleiner. 
IIe Ij De beeldvorming van een heel voorwerp. 

IIf L 

Net zoals bij het oog moet ook nu weer een koppeling gelegd worden 

tussen de puntafbeelding en de afbeelding van een gehele 'scène'. 

Zie hiervoor ook VL 3. 3. d. 

Men zoueen illustratie (fig 62) kunnen geven met meerdere licht

kegels en daarin de golffronten. Hiermee wordt het aansc~ouwelijker, 

dat lichtbundels vanuit andere punten ook in andere punten 

worden samengeknepen. 

A 

t-ig 62. 

Koppeling naar leefwereldsituaties. 

We zullen nu gaan bekijken, hoe de beeldvorming bij apparaten zoals 

fototoestel, diaprojektor en loep tot stand komt. 

-Bij een fototoestel maken we een foto van een voorwerp, dat in het 

algemeen ver weg staat in vergelijking met de afmetingen vmde ca

mera. We.hebben gezien, dat een lichtbundel vanaf eenver vawijderd 

lichtpunt kort bij de lens samengeknepen wordt. Zo ontstaat het 

beeld dus kort bij de lens. We kunnen het lichtgevoelige materiaal 

'het filmpje) kort bij de lens plaatsen. Elk punt van het voorwerp 

krijgt zo een co nesponderend punt op de film. 

f!i.g 63. 
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L -Bij een diaprojektor willen we een beeld op grote afstand van 

de lens hebben, namelijk op het scherm. Dat betekent dus, dat 

de lichtbundels precies op het scherm samen moeten komen. 

We hebben gezien, dat daartoe het voorwerp (de dia) kort 

Id bij de lens moet staan. We kunnen op het scherm het beeld alle

maal zien, omdat het scherm diffuus weerkaatst. 

L Als we een lens als loep gebruiken, moeten we het boek kort onder 

de lens houden (binnen brandpuntsafstand). We hebben gezien, dat 

een lens het licht van voorwerpen, die erz ~ort ~ij de le~s s~af~ 

-- ..-..,.,::: 

IIg L 

niet bij elkaar ge~mepen krijgt. De golffronten blijven bol. In 

ons oog valt dus nu toch een lichtkegel, nu echter met een kleinere 

tophoek dan in het geval zonder loep. Het boek lijkt daardoor 

verder weg te zijn, maar bovendien groter. 

Beeldscherpte 

Om scherpe beelden te krijgen is het van belang, dat het licht 

van een punt in het gezichtsveld precies in één punt bij el-

kaar komt. Als dit niet zo is vormt elk punt uit het gezichts

veld een lichtvlekje, zoals in de volgende illustratie. We krijgen 
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Om toch een scherp beeld te krijgen kan menverschillende dingen 

doen. 

Ii -In het oog was het mogelijk de lensspieren te spannen en zo de 

lens boller te maken: het oog kon accomoderen. Daardoor werd 

de bundel toch precies op het netvlies bij elkaar geknepen. 

Bij lenzen van glas of kunststof kan men de brandpuntsafstand 

niet veranderen, maar er zijn andere mogelijkheden. 

-Bij het fototoestel kan de lens een beetje van het fotogevoelige 

materiaal we3Redraaid worden. De afstand tussen de lens en het 

beeld wordt dus ingesteld. 

tig 67. 

-Bij de diaprojektor wordt de lens wat verder van de dia ge

draaid of iets korter er bij. Dan wordt dus de afstand tussen 

het af te beelden voorwerp en de lens veranderd. We hebben gezien, 

dat dat ook gevolgen had voor de afstand van het beeld. 

tig 68. 

-Tenslotte kan men met de diafragma de lens wat afdichten. Een 

diafragma is een opening, waarvan de grootte instelbaar is. In 

een fototoestel zit een diafragma. Ook de pupil van het oog kan 

men zien als een diafragma. Met een diafragma krijgen we geen 

scherp beeld, maar de vlekjes worden kleiner. 

-----
t~g 69. 
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Ilh Ile JDe Lensformule 

lig Zie hiervoor ook VI.3.3.f en g. 

W Hiertoe kan de lijn gekozen worden, die is aangegeven in het 

L laatste deel van VI.6.2. Men zou in de onderbouw met de lenzen

wet van Newton kunnen volstaan. 

Rekenvoorbeelden zouden kunnen worden gekozen uit de leef

wereldsituaties van Ilf, eventueel ook de overheadprojektor. 

In het geval van het virtuele beeld bij de loep zijn rekenvoor

beelden op basis van de lenzenwet van Newton af te raden. De 

negatieve afstanden ten opzichten van de verschillende brand

punten maakt het geheel verwarrend. 

IIi lig (Lineaire vergroting is als vervolg op de lenzenwet van Newton 

moeilijk te behandelen (N = (y+f)/(x+f) ! ). 

Toch kan het onderwerp in de praktijk goed aangepakt worden. In 

de klas kan men bijvoorbeeld een lijn op een sheet opmeten en 

vervolgens het beeld, dat van deze lijn op het scherm ontstaat. 

Men kan gemakkelijk laten zien, dat de vergratingsfactor gelijk 

is aan de afstand lens/scherm gedeeld door de afstand sheet/lens. 

Aansluitend op het zichtconcept kan men duidelijk maken, dat 

het 'groter zien' te maken heeft met een groter netvliesbeeld. 

Dit groter netvliesbeeld kan men verkrijgen door lichtkegels 

van verschillende voorwerpspunten onder een grotere hoek te laten 

binnenvallen. Deze hoekvergroting kan men bewerkstelligen door 

het voorwerp dichterbij te nemen of door een hulpmiddel te nemen, 

zoals de loep. 

Zie voor dit onderwerp ook de didaktische beschouwing in VI.6.3. 

lij Ii )Oogafwijkingen 

lig Aangezien de accomodatie van het oog al in Ii aan de orde is ge

weest en de scherpe beeldvorming in lig, ligt de weg om oogaf

wijkingen te behandelen geheel open. De meeste leerboeken bevatten 

hierover (kwalitatieve teksten, zie bv. Scoop', dl 4HV, pag 240 

en 241. In VI.6.4. werden de verschillende oogafwijkingen (oud

ver- en bijziendheid) nog eens schematisch met elkaar vergeleken. 

Andere oogafwijkingen, zoals astigmatisme en kleurenblindheid 

kunnen ter volledigheid genoemd worden, maar zijn te ingewikkeld 

om hier aan de orde te stellen. 
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!Rechtlijnige voortplanting, de lichtstraal en schaduwvorming. 

Koppeling aan leefwereldverschijnselen 

Zie VI.5.3.a. 

De lichtstraal 

Omdat licht zich altijd in rechte lijnen voortplant, kunnen we 

het goed voorstellen door rechte lijnen. Een getekende licht

straal doet ons denken aan een lichtbundel, maar is dit eigen

lijk niet. Een echte lichtbundel kan nooit zo smal zijn, dat hij 

met een lijn weergegeven kan worden. Vaak wordt een lichtbundel 

aangegeven door een aantal lichtstralen of door de begrenzende 

lf lichtstralen. Eigenlijk hadden we hier al van gebruik gemaakt: 

denk maar eens aan de lichtkegel, die ons oog vanaf een bepaald 

punt uit het gezichtsveld bereikt. 

Gf-)' ""+-~ --)> 
/-ig 70. 

Illd lid Ook bij de lenswerking kun je lichtbundels goed door lichtstralen 

weergeven. 

/-ig 71. 
Als de lichtstralen uit elkaar lopen (links van de lens) spreken 

we van een divergerende bundel. De lichtkegel, die ons oog bereikt 

is divergerend. Als de lichtstralen naar elkaar toelopen, noemen 

we de bundel convergerend. Zo'n bundel komt samen in een reëel 

beeldpunt. 

Als het de lens niet lukt op de lichtstralen bij elkaar te knijpen, 

blijft de bundel divergent en gaat dus niet door een punt. De licht

stralen lijken wel uit één punt te komen. We noemen dit een vir

tueel beeldpunt. 

-- ---~---=--

tig 7 2. 
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Als het voorwerpspunt zich precies op brandpuntsafs~ndvan de 

lens bevond, ontstond een evenwijdige bundel. Evenals de golf

fronten lopen dan ook de lichtstralen evenwijdig. 

li..g 73. 

In het voorbeeld van de evenwijdige bundel zien we duidelijk, 

dat de golffronten en de lichtstralen iets met elkaar te maken 

hebben: ze staan loodrecht op elkaar. Ook bij convergerende en 

divergerende bundels is dat zo. 

III Afbakening van enkele uitzonderingen. 

Er zijn sommige ~tuaties, waarbij licht zich niet rechtlijnig 

voortplant: 

-Denk bijvoorbeeld aan reflectie:.daarbij ontstaat een knik in de 

lichtstraal. Ondanks deze knik wordt de lichtvoortplanting toch 

helemaal door rechte lijnen beschreven; daarom spreken we toch 

van rechtlijnige voortplanting. 

-Een andere 'knik' in de lichtstralen Z1Jn we bij de lenzen tegen

gekomen: de lenzen worden naar elkaar toe geknepen. Dit 

verschijnsel noemen we breking. We komen hier nog op terug. 

-Het is gebleken, dat licht bij hele sterke aantrekkende krachten 

een beetje kan worden afgebogen, bv. in de buurt van een hele 

zware planeet. In normale aardse omstandigheden doet zich dat 

echter niet voor. 

-Als licht op een heel klein gaatje valt (kleiner dan 0,1 mm), 

blijkt dat het niet helemaal rechtdoor gaat. Achter het gaatje 

treffen we ook licht aan naast de rechtdoorgaande lijn door het 

gaatje. Dit verschijnsel heet buiging en wordt in de bovenbouw 

behandeld. 
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!Rechtlijnigheid en gerichtheidvan licht als voorwaarden van scha

duwvorming. 

Zie hiervoor de behandeling in VI.5.3. d,e en f. 

Door de rechtlijnige voortplan~ingvan licht kunnen schaduwen ont-

staan. ·-- ... _~ 

/.i.g 75. 

Id Om een schaduw te krijgen moet licht wel uit één richting komen 

en van een kleine ~r~~.Als er indirekt licht op een voorwerp valt, 

bv. van een grote diffuus reflecterende witte wand, ontstaat er 

geen (of een hele vage) schaduw. Immers elk punt van de muur 

we~ licht op het voorwerp vanuit verschillende richtingen. 

Het door de witte wand gereflecteerde licht noemen we diffuus: 

door elk punt voor de muur gaat licht in alle richtingen. Zo valt 

dus ook op het voorwerp van alle richtingen licht en kan er geen 

schaduw ontstaan. 

IDg L Complexe leefwereldsituaties 

Zie ook: VI.5.3.g. Gedacht wordt aan situaties met uitgebreide brormen. 

Het verschil tussen ~cht en diffuus licht kun je ook buiten goed 

merken. Op een zonnige dag is er geriC:ït licht en kunnen schadu

wen ontstaan, bv. van een boom. Op een bewolkte dag verstrooien 

de wolken het licht en krijgen we op het aardoppervlak te maken 

met diffuus licht, waarin geen schaduwen kunnen ontstaan (zie hier

voor de illustraties in VI.5.1. en de foto's bij de beweringen 16 

en 17 van de vragenlijst). 

IDh IKeuzestof 

IOi Bij deze stof zou als keuze aangeboden kunnen worden: 

liij -de lichtsnelheid. In 'Scoop', 5H, pag 46 en 47, wordt een histo

rische beschouwing hieraan gewijd. 

-beeldconstructies; in vrijwel elk traditioneel leerboek is hier

over uitgebreid materiaal te vinden. 

-kern- en bijschaduw in combinatie met zons- en maansverduistering. 

Hiervoor wordt verwezen naar de goed geillustreerde behandeling door 

Krans en Vrij (zie ~envoudige Natuurkunde', dl 2, pag 132), in 

'Exact' (dl 1, thema 5, paragraaf 8), in dit verslag aangevuld 

in VI. 5. 2 en in VI.5.3.g. 

-omkeerbaarheid van lichtstralen. 
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IV Speculaire en diffuse reflectie 

IVa L 
IVb I 

!Vc 

IVe 

IVf 

IVg L 

IVh W 

L 

IVi I 

De lijn volgens welke dit onderwerp aan de orde kan komen is al 

vrij uitgebreid uiteengezet in VI.4.3 

De onderdelen IV ~ t/m g lopen geheel analoog aan de behandeling 

in paragraaf VL4.3. a t/m g. 

IReflectiewet 

Dit onderwerp kan direkt worden gekoppeld aan IVd, waar reeds 

werd duidelijk gemaakt, dat het verschijnsel beeldvorming door 

een spiegel kan worden verklaard door weerkaatsing in één rich

ting. De mathematische complexiteit van de reflectiewet is zo 

laag, dat men snel kan invoeren in wélke richting dat is. 

V 
?i_g 76. 

In overeenstemming met de behandeling van breking zoals in VI.6.1 

kan men ook hier kiezen voor het achterwege laten van de ~ormaal. 

In het geval van een niet-plat oppervlak zou men dan wel gebruik 

moeten maken van het raakvlak van het oppervlak. Dit is echter al

leen van belang bij de behandeling van holle en bolle spiegels, 

hetgeenin deze ~~~ tot de keuzestof behoort. 

Oefenen met de reflectiewet kan aan de hand van het grote arsenaal 

traditionele opgaven, dat hierover bestaat, zie bv Middelink, dl B, 

21.4 t/m 21.9. 

Iets leefwereldgerichter zou men kunnen denken aan de overhead

projektor als toepassing, zie bv 'Scoop' ,4HV, pag 235. 

Beeldvorming door een vlakke spiegel 

Om de beeldvorming door een vlakke spiegel helemaal af te werken, 

moeten nog enkele aspecten aan de orde komen. 

L 1/ Het !!EE~~!~ 2~~!~~ We hadden al gezien, dat we in een spiegel 

IIf een voorwerp nogmaals kunnen zien: het is alsof het voorwerp zich 

achter de spiegel nog een keer voordoet, al is het dan in spiegel-

beeld. Ook hebben we gezien waardoor dat kwam: we vangen met ons 
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oog lichtkegels op, die van achter de spiegel lijken te komen, maar 

die in werkelijkheid van het voorwerp zelf komen en door de 

spiegel worden weerkaatst. De lichtkegel , die door een punt van 

een voorwerp wordt uitgezonden lijkt vanaf een punt achter de spie

gel te komen. 

--- -.....",""'-

- -._:;;:" -
tig 77. a 

Toch kunnen we de situatie goed vergelijken met een lens. Bij 

de lens kwam de lichtbundel uit een punt weer samen in één punt; 

we noemden dat het beeldpunt. Bij de spiegel lijkt de bundel 

te komen uit een punt, namelijk uit het punt waar het voorwerp 

zich lijkt te bevinden. 

Ook zo'n punt noemen we een beeldpunt. Omdat de lichtbundel er 

niet echt doorheen gaat noemen we het een virtueel beeldpunt. 

Een punt, waar de lichtbundel wel echt doorheen gaat is ee~ reëel 

beeldpunt. 

Toch waren we ook bij de lens al een virtueel beeldpunt tegenge

komen: denk maar eens aan de lichtbundel, die in ons oog valt 

als we een lens als loep gebruiken. Deze bundel lijkt te komen 

vanaf een punt ver achter de lens, maar komt in werkelijkheid 

vanaf het voorwerp zelf. Ook het 'vergrote voorwerp', dat wij door 

de loep zien is zo'n virtueel beeld: er lijken lichtbundels vandaan 

te komen, maar in werkelijkheid is dat niet zo. 

p---= 

-I• __ ..,:::::.-....... - tig 77. c 
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IIg 2/ !~~~!~ ~~~!~~~E~!~B· Bij lenzen hebben we het ook gehad over 

scherpe beelden. Met het oog, het fototoestel of de diaprojektor 

moesten we soms wat kunstgrepen uithalen om het beeld precies 

scherp te krijgen. Daarbij ging het erom, dat licht vanaf een 

punt in het gezichtsveld precies in een punt terechtkwam. 

Welnu, bij een spiegel is dit altijd het geval: het licht dat vanaf 

een voorwerpspunt komt, lijkt altijd vanuit precies één punt te 

komen. 

Een spiegelbeeld is dus altijd scherp. Dat weetmenook uit het 

dagelijks leven; op welke afstand men ook voor de spiegel staat, 

ft!n kan z:i.cr.zelf al tijd scherp waarnemen. 

Ib 3/ ~~! S~~!~~!~~~!~· Over het gezichtsveld hebben we het al gehad: 

het gebied wa·aruit ons oog licht ontvangt. Met spiegels kunnen 

we onsgezichtsveld behoorlijk uitbreiden, immers ze kunnen de licht

bundels uit andere richtingen naar ons oog weerkaatsen. 

L Daarvan maken we gebruik in een auto. Door de binnen en buiten

spiegel kunnen ook lichtbundels van achter de chauffeur in zi.j:: 

ogen terecht kan zien wat achter hem gebeurt. 

I 

tig 78. 

In figuur 78 kan me~ zien, hoe groot het gezichtsveld van een 

automobilist is. Het gebied links van de chauffeur blijft nog steeds 

aan zijn oog onttrokken. Men noemt dit gebied de dode hoek. Zo 

moet de chauffeur altijd even over de linkerschouder kijken voordat 

hij naar links van richting verandert. 

Ook op onoverzichtelijke kruisingen worden vaak extra spiegels 

gezet, zodat men lichtbundels van om de hoek kan ontvangen. 

4/ ~~! ~!~~ !~~ ~~~ ~~!~ ~~~~~ ~~~! ~~~ !~~~!~!~ Het gezichtsveld, 
datmen met een Spiegel krijgt is niet altijd hetzelfde. Het hangt 

ook van de positie van de .waarnemer af. Zie figuur 79. 

· ... _ ~ 
_.1.------ ' 

\ 
\ 

tig 79. I 
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Hoe korter ::en bij de spiegel staat, hoe groter het gezichtsveld 

is, maar het hangt ook ai van de hoek, waaronder men· 

naar de spiegel kijkt. 

In feite ~tan oen de situatie goed vergelijken met een raam, 

waardoorpennaar de gespiegelde wereld kijkt. De hele 'scene' 

herhaalt zich achter het raam. 

...-- ... "" ,., ' : ..., ... __ ~ 
I I I 
I. I I 
'' I ..... ~ .,_ ___ J 

...._ I \ ........ __ , 
,-~--) 
\ \ 
\ \ 
\ 
I \ 

' ' -----.---
' ' l ',._._.- . 

,.,...---... 
r--1 ....... ...__-

tig 80. 

(N3. op dit punt zou ingegaan kunnen worden op de probleemstel

ling van bewering 42 uit de vragenlijst). 

Als keuzestof zouden hier naar voren kunnen komen de rijwielre

flector en holle en bolle spiegels. Bij de rijwielreflector kan 

aan de hand van de reflectiewet duidelijk worden gemaakt, dat het 

invallende licht precies in dezelfde richting terug wordt weer

kaatst. Dit eist echter zoveel stereometrisch inzicht, dat met een 

model gewerkt ocetworden, bv. een kartonnen doos en ijzerdraad. 

In eerste instantie lijkt dit naief, maar het geeft de leerlingen 

een goed inzicht hoe de reflectiewet in driedimensionale situaties 

in zijn werk gaat. Ook een demonstratie met drie spiegels en een 

laserstraal werkt illustratief. 

tig 81. 
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V 

Va L 

Breking en Kleuren (Niet onderzócht in misvattingenonderzoek) 

Fenomenologische inleiding (summier weergegeven). 

Vb L 

Een groot aantal verschijnselen, waarbij lichtstralen worden 

gebroken of gebogen (bij continu veranderende brekingsindex) 

kunnen hierbij aan de orde komen: 

-het potlood half in het water, 

-trillingen boven een hete weg of boven een vuur, 

-het verdwijnen van een druppelaar in een vloeistof, 

-atmosferische breking, waardoor wij sterren onder een andere 

hoek aan de hemel zien staan en waardoor de dag langer wordt 

-fata morgana's bij temperstuursgradiënten in de woestijn 

(zie 'Scoop', 4V, pag 247). 

Stralengang bij brekend vlak 

Zie hiervoor de proef, besproken in VI.6.l.b. 

Vc Im Fenomenologische inleiding van kleuren 

L Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan direkt waarneembare ver-

schijnselen. Bijvoor~d aan de volgende aspecten: 

1/ wit licht bestaat uit vele 'soorten' licht; zo'n soort licht 

nemen we waar als een kleur. 

2/ door de verschillende kleuren te mengen kunnen we wit licht 

terug krijgen. Hierbij kan de draaiende kleurenschijf als demon

stratie dienen. Van Woerkom beschreef op de Woudschotenconferen

tie '87 een proef voor op de overheadprojektor. Daarbij draaien 

boven de cirkelvormige opening van een masker op de overhead

projektor drie half-cirkelvormige monochromatische filters om 

een gemeenschappelijk draaipunt. Door standen met verschillende 

overlap te kiezen kunnen zowel de primaire kleuren als alle meng

kleuren op het scherm zichtbaar worden gemaakt. 

Ook kan de kleurentelevisie als context van kleurmenging dienen. 

3/ wit licht kan in de verschillende soorten licht uiteenvallen. 

Hierbij denken we aan de brekingsproef, waarbij een spectrum 

te zien is of met een eenvoudige spektroskoop kijken naar ver

schillende lichtbronnen. 

L Als leefwereldcontext kunnen hier verschijnselen zoals hemelblauw 

en avondrood aan de orde komen. Ook hiervoor werd door Van Woerkom 

een proef op de overheadprojektor gedemonstreerd. Op het gat in het 

masker op de overheadprojektor wordt een bekerglas geplaatst met 

water en een klein beetje melk. Aan de zijkant van het bekerglas 

ziet men flets (hemel)~lauw, aan de bovenkant flets (avond)rood. 



Vd 

Ve 

Vf 

Vg 

Vf 

Vg 

Vh 

L 

w 

-212-

Kleuren van voorwerpen. 

In de terminologie van 'soorten' licht kan ook selectieve absorp

tie en transmissie aan de orde komen. Hierbij kan duidelijk naar 

voren worden gebracht, dat kleur een lichteigenschap is en dat het . 
bij gekleurde voorwerpen om absorptieëigenschappen gaat. 

Keuzestof 

In de keuzestof zou meer aandacht kunnen worden besteed aan 

de wiskundige abstractie, waarbij de wet van Snellius aan de orde 

komt. Voor enkele kanttekeningen hierbij verwijzen we naar VI.6.1. 

Eventueel kan de wet van Snellius ook afgeleid worden uit de in Vb 

uitgevoerde proef. 

We verwijzen nog naar twee proeven, die in deze context passen: 

Door Bouwens (1983) wordt een experiment beschreven, 

waarin de brekingsindex wordt bepaald uit de mate, waarin het 

beeld van een lijn opde bodem van een bakje water boven de werke

lijke lijn ligt. 

-Op de Woudschotenconferentie '87 demonstreerde Van Woerkom een me

thode met de overheadprojektor om de brekingsindex te bepalen. Daar

bij gebruikte hij een sheet met een klein visje, dat hij scherp op 

het scherm afbeeldde. Daarna plaatste hij op het visje een vloei~ 

stofcylinder, waarna hij opnieuw scherp stelde. De voorwerpsafstand 

is door de breking veranderd en kan gemakkelijk worden bepaald. 

Voor wat betreft de beeldconstructies op grond van lichtstralen 

kan men elk klassiek leerboek naslaan. Het vormt immers een onder

deel uit de traditionele vraagstukkencultus. Het blijft van belang 

na een stralengangconstructie te wijzen op de gehele afbeeldende 

bundel om het reizend-beeld-concept te ontkrachten. 

Aangezien ovk golffronten aan de orde zijn geweest, zou men in de 

keuzestof ook iets over de analogie met de in VL6.1. geschetste 

situaties kunnen vertellen. Daarbij gaat het om de grondgedachte 

en niet om de wiskundige afleiding. Om een link te leggen met het 

optimalisatieprincipe van Fermst kan ook het in VL6.1. gegeven 

rekenvoorbeeld in een iets aangepaste vorm in de onderbouw aan de 

orde komen (de formules op de eerste pagina's kunnen weggelaten 

worden). 

In dit rekenvoorbeeld kan ook een koppeling gelegd worden met 
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kleurschifting door te vermelden, dat de verschillende soorten 

licht een andere voortplantingssnelheid in media hebben. Ook 

in het rekenvoorbeeld leidde een andere voortplantingssnelheid

verhouding tot een andere brekingshoek. 

Aan de regenboog is aandacht besteed in V16.5. Uiteraard is de 

Vc mathematische behandeling van de interne reflectie, die hier 

wordt gegeven veel te zwaar voor de onderbouw. Dit gedeelte kan 

worden samengevat in een conclusie: 'het meeste rode licht wordt 

onder een bepaalde hoek door de druppel uitgezonden'. 

De rest van de redenering - van evenwijdig invallend zonlicht 

tot boogvormig netvliesbeeld - zou wel kunnen worden opgenomen 

en is een goede 'finishing touch' van het beeldvormingsconcept. 

De eisen aan het stereometrisch inzicht van de leerling blijven 

bij dit onderwerp erg hoog. 

Tenslotte verwijzen we naar een proef, ontwikkeld door 

Findhammer (1983), die in deze behandeling past. In deze 

demonstratieproef kan men de gekleurde lichtkegel, dieuit 

een bolvormige waterkolf treedt, waarnemen. 
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VIII. CoNCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

We vatten de hoofdpunten van het onderzoek samen. 

Voor het inventariseren van misvattingen in de geometrische optika 

werd een vragenlijst ontwikkeld. Deze werd na een mondelinge test her

zien. Vragen, die door alle leerlingen goed waren beantwoord of die 

onduidelijkheàen bleken op te leveren, werden weggelaten of hergefor

muleerd. Toch bleken er nog steeds dubbelzinnige vragen voor te komen. 

Enerzijds waren er leraren, die vraagtekens zetten bij de interpretatie, 

anderzijds gaven de antwoorden van leerlingen een grote spreiding te zien. 

We noemen hier de vragen 9, 21 en 33 en in mindere mate 16, 18, 23 en 

28, waaraan moeilijk conclusies konden worden verbonden. De betrouwbaar

heidscoëfficiënt was 0,76 en na eliminatie van de genoemde items 0,79. 

De vragenlijst bleek geschikt als meetinstrument om misvattingen te in-

ventariseren. Leerlingen, van wie minder misvattingen werden verwacht, 

scoorden beter (vgl: 4HAV0/4VWO). De vragenlijst werd ook voorgelegd aan 

27 

tal 

Ie-jaars natuurkunde-studenten. Deze groep scoorde een veel lager 

misvattingendandeS~~O-groep (deviation: 38). 
Uit het onderzoek (zie ook 11.10) kwamen vier onderwerpen naar 

aan-

voren, waarbij de bovenbouwleerlingen op HAVO en VWO begripsproblemen 

hebben. Deze zijn het zichtconcept, het beeldvormingsconcept, het ver

schil tussen diffuse en speculaire reflectie en het verband tussen recht

lijnige voortplanting en schaduwvorming. Theoretische items bleken beter te 

worden beantwoord danprobleemsituaties. De consistentie van de denkramen, 

die leerlingen gebruiktenvoor het oplossen van optische problemen was 

lager dan bij het opstellen van de vragenlijst werd verwacht. 

Er werden geen significante verschillen in het aantal misvattingen 

gevonden tussen scholen en tussen groepen leerlingen van verschillende 
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leeftijden, maar wel tussen klassen en tussen jongens en meisjes. En

kele misvattingen, die door andere onderzoeken onder jongere leerlingen 

werden aangetroffen, kwamen onder bovenbouwleerlingen minder voor. Het 

bleek, dat het onderwijs misvattingen ontkracht, dit in tegenstelling 

tot de bevindingen van enkele andere onderzoeken. 

Uit de bestudering van de examenlijsten van C}~N, CEVO en WEN 

kwam naar voren, dat de CEVO de aanbevelingen van de CMLN vrijwel letter

lijk had overgenomen. Ondanks de doelstelling, die de WEt: hierover in 

haar concept formuleert, slaagt zij er niet in in het optika-programma 

vernieuwingen aan te brengen, die de vraagstukkencultus rond de lenzen

formule doorbreken. Ook worden geen nieuwe contexten genoemd, die tege

moet komen aan actuele ontwikkelingen in technologie en samenleving 

(bv. lasertoepassingen, optische computers, beeldplaat en CD). 

Uit het leerboekenonderzoek kwam naar voren, dat vooral in de me

thoden, die uitgaan van de systematiek van de natuurkunde, weinig aandacht 

is voor ontwikkeling van concepten. Zo komen de fundamentele zaken van het 

zichtconcept summier aan de orde. Beeldvorming wordt vaak alleen in de 

formele context van de lenzenformule besproken. Van speculaire en diffuse 

reflectie wordt wel de oorzaak genoemd, maar zelden de consequenties. Aan 

schaduwvorming wordt vaak rechtlijnige voortplanting gekoppeld, terwijl 

leerlingen moeilijk onderscheid kunnen maken tussen diffuus en zich 

niet-rechtlijnig voortplantend licht. In veel leerboeken wordt dogmatisch 

vastgehouden aan het lichtstraal-concept. Te sterke fixatie hierop kan bij 

leerlingen het 'reizend-beeld-concept' teweeg brengen. Hierbij zien zij 

een lichtstraal als enige'reisweg' van het voorwerpspunt naar het beeld

punt in plaats van als een representatie van de afbeeldende bundel; het 

beeld blijft daarbij op zijn 'reis' in tact. 

In de leerpsychologische achtergrond werden misvattingen onder

scheiden op grond van onvolkomenheden, die optreden bij het ineenschuiven 

van de voorkennis van een leerling en de hem aan te leren theorie. Er kun

nen zich leerdeficiënties voordoen op het niveau van kenniselementen, 

van koppelingen ertussen en van de totale structuur van de theorie. Er 

zijn aanvalsstrategieën nodig, die per soort mis~tL1880verschillen. Kern

punten in deze strategieën zijn de rol van de leraar en de leefwereld~ 

richtheid van het onderwijs. 
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Voor de onderwerpen, die in het misvattingenonderzoek als pro

bleemgebieden naar voren zijn gekomen, zijn in de evaluatiefase van 

het onderzoek aanbevelingen gedaan aan de hand van een aantal uitgewerkte 

aspecten, die voor het scheppen van een compleet beeld van het concept 

nodig zijn. Hierbij is ervan uitgegaan, dat de introductie van een 

nieuw begrip veel invalshoeken behoeft, zodat meer leerlingen een aan

knopingspunt in hun voorkennis kunnen vinden. Een en ander is uitgewerkt 

tot een aanzet voor de behandeling van de onderbouwstof. Hierbij wordt 

opgemerkt, dat het niet gaat om een nieuw curriculum, waarbij een dis

cussie heeft plaatsgevonden over een onderwijsvisie en waarin actuele 

contexten zijn ingepast. Het is een min of meer klassieke behandeling 

van de basisstof, waarbij vooral aandacht is besteed aan begripsontwikke

ling. 

Het is aan te bevelen om in het optika-onderwijs in de onderbouw 

in plaats van de vraagstukkencultus rond de lenzenformule en de wet van 

Snellius meer aandacht te schenken aan de begripsontwikkeling van enkele 

concepten, zoals dat in hoofdstuk VI is aangegeven. Daartoe moet een onder

bouwcurriculum ontwikkeld worden (zie voor een mogelijke structuur hoofd

stuk VII). Hierin moet het zichtconcept centraal staan, omdat dit de koppe

ling legt tussen de leefwereld van de leerling en zijn voorkennis over op

tische verschijnselen. Ook kan leerlingen, die geen natuurkunde in hun 

pakket kiezen een zinniger stuk eindonderwijs geboden worden. Met het 

testen van het curriculum kan nagegaan worden of de gedane aanbevelingen 

tot een beter begrip van de lichtconcepten leiden. 

Ook voor de bovenbouw moet gekeken worden op welke manier een goede 

aansluiting gevonden kan worden op de aangegeven manier van behandeling. 

De optika is een levend vakgebied. In de inleiding werden al enkele 

nieuwe toepassingen genoemd. Het onderwijs moet hierop inspelen. Voor 

zowel onder- als bovenbouw moet een bezinning plaatsvinden op de aan te 

bieden contexten. De compact-disc kan een goed thema zijn, niet alleen 

vanwege zijn actualiteitswaarde, maar ook omdat het aspecten van de geo

metrische optika en van de golfoptika in zich verenigt. 
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Sl.M1ARY 

In the Department of Physics Education of the Faculty of 

Physics of the University of Technology Eindhoven a research is 

done about misconceptions regarding geometrical opties among 

pupils in pre-university schools and general high schools. 

After a pilot-study, which was intended to gather as many 

misunderstandings as possible, a list of misconceptions was made, 

in which six categories were distinguished. These categories were 

the starting-point for developing a questionnaire containing 42 

statements, on which pupils have to decide whether they are right 

or wrong. For each category there are two types of statements: 

'theoretica!' ones and 'problem situations'. 

The aim of the research is to gather information about the 

following theoretica! variables: 

-the actual number of specific misunderstandings, 

-the difference betwemthe theoretica! knowledge of the pupils 

and the way, they used this knowledge in the problem situations, 

-the existence of certain frameworks in pupils' thinking about 

opties, 

-significant differences in the above-mentioned variables between 

different groups (school, class, gender, age etc.). 

The questionnaire was given to 639 pupils of five schools in 

four types of classes. Data have been computerized and they will be 

analyzed by means of SPSS. The first results are coming out now. 

A first look at the results gives rise to the following rough 

conclusions: correlations between items seem to be very low. Factor 

analysis threatens to fail in distinguishing frameworks in pupils 

way of thinking. A conclusion could be that pupils do not understand 

the consistency of scientific theories to the extent, teachers expect 

them to do. The answer on one item hardly has consequencies for 

another one, whereas teachers often think their pupils could easily 

transfer the theoretica! knowledge to practical situations. 

Further general conclusions can be found in chapter IV: 

Conclusions and Discussion.e 
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I. ÄIM AND BACKGROUND Of THE RESEARCH 

During the last decade Dutch physics education undergoes 

changes tending to put the theoretica! subjects more in practical 

situations. As a result of this a committee (WEN) was brought 

into existence,that should revise the examinatien programs in 

Dutch high schools and bring it into line with the general trend 

of thinking. 

In one of its reports the committee brings upon a conceptual 

program, in which toeach subject one or more contexts are added, 

meanwhile reducing the number of subjects in the syllabus. 

Especially the time, that has to be spent on the subject of 

opties was reduced considerably. For example , combinations of 

two or more lenses were deleted, which excludes traditional 

applications such as the microscope and the telescope. 

This strong reduction of the number of subjects in opties 

is regrettable, because on the other hand opties has gained many 

new applications, such as those in the communication field (glass 

fibre techniques), information technology (optica! computers), 

audiovisual equipment (video long-player and compact disc-player) 

and the numerous applications for the laser (medica! systems). 

Due to the way that opties has been taught during the last 

few decades, tradition is slowly bleeding it to death: the 

mathematica! construction of ray-tracing, Snell's law and the 

lens formula are so highly exalted in opties that they threaten 

to isolate pupils from its practical applications. Until now, 

too strong an emphasis on mathematica! abstraction has brought 

about a disregard of everyday opties, thereby, reducing the 

general relevancy of the subject which, apparently, justified 

WEN partially eliminating it from the examinatien program. 

Apparently so, because the new applications mentioned 

above show us clearly that opties is still a branch of physics 

that is important and it is not to be treated lightly. Indeed 
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looking at the traditional curriculum, mathematica! descriptions 

should be emphasized less or at least treated as the basis of 

physical phenomena and technological applications. 

Research into opties education at the Eindhoven University 

of Technology in the Facultyof Technica! Physics and Department 

of Physics Education is intended to contribute to improving the 

situation: 

-by investigating the misconceptions of pupils regarding geometrical 

opties in pre-university schools and general high schools. 

-by writing a review syllabus for geometrical opties. 

-by developing a curriculum for thematic education based on the 

optica! system of the compact disc-player, in which wave opties 

will play a major role. 

Misconceptions can be seen as a part of the pupils' initia! 

learning process at the beginning of their education. Thus, when 

defining the starting point of the new curricula, they must be 

given as much importance as the examinatien program gets at the 

end. Although investigating misconceptions can be regarded as pre

research for the development of both the review syllabus and the 

thematic curriculum, their conneetion with the review syllabus 

is even closer, because it is intended to be a strategy for 

attacking misconceptions: based on the idea, that teaching 

fundamental principles and the more abstract subject~ at the 

same time disposing of misconceptions that still exist according 

to the investigation should not be done when pupils contact the 

subject for the first time, but afterwards when the first 

phenomenologic description has sunk into their minds. 

The review syllabus and the thematic curriculum together 

should cover the examinatien subjects as fully as possible, so 

that teachers can replace the traditional opties curriculum 

entirely without being distressed by the idea that they will have 

to select or add subjects from other curricula. 
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11. THE INVESTIGATION Of MISCONCEPTIONS 

A. INTRODUCTION. 

The flow diagram of the investigation 

is shown in Figure 1. After the pilot-study 

in September and October 1986 (Section IIB) 

which had the purpose of assembling as many 

known misunderstandings as possible, a list 

of misconceptions was con

structed (!IC) in November. 

This list was the starting 

point for a questionnaire, 

(liD) which was developed 

in December 1986 and January 1987. 

In February this questionnaire was tested 

with a sample of pupils, who were asked to 

give their answers verbally. After revising 

the questionnaire, it was given to a larger 

group in March. Data has been put into the 

computer and will be analyzed by SPSS;. the 

first results are coming out now (May 1987). 

B. PILOT-STUDY • 

Large group of test pupils 
in different scmols, 
classes etc. 

Figure 1.: flow-diagram 
of the investigation. 

In the preparatory phase of the investigation, it was most 

important to construct a list of as many misconceptions as possible 

so as to get an outline of the research field. At a later stage a 

selection from this list could produce theoretica! variables for 

the pupil's questionnaire. 

In brief, four methods were used to gather the misconceptions: 

1/ by taking stock of those from previous investigations, in particular 

the work of Licht, Wubbels and Walravensteyn in The Netherlands, 

Andersson and Kärrqvist in Sweden, Larosa in Italy, Stead and Osborne 

in Australia, Jung and Wiekibalter in Germany, Guesne in France, 

Salomon,Watts,Goldberg and McDermott in the United States of America. 
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2/ by interviewing pupils of pre-university schools using very 

open-ended questions or asking them to give their own descriptions 

and explanations of everyday optical phenomena in order to indicate 

the nature of their conceptions and misconceptions. The interviews 

were recorded on tape and analyzed afterwards. 

3/ by taking a critical look at the historical development of opties. 

The pupils can be expected to have misunderstandings about subjects, 

that also caused blocks to development for the physicists, producing 

the light theory. The wave-particle-duality could be mentioned here 

as a stereotype, because it took physicists many years to create any 

clarity on this issue, so pupils would also have difficulty in 

understanding this subject. 

4/ by reflecting on the experience gained from opties lessons in 

classrooms. 'Stupid' questions of pupilsoften give rise to thinking 

over the teaching of the subject and often the 'stupid' question 

would turn out to be a consequence of an underlying misconception, 

whose existence was not even taken into account by the teacher. 

C. LIST OF MISCONCEPTIONS. 

The overall outcome of the various methods for gathering 

misconceptions was scheduled into a list that consisted of around 

seventy misunderstandings comprising six categories: 

1/ Notions about the n~ and the p~op~~ ol Light; for example: 

-light is a purely static phenomena: like air it fills up space, if 

there is much of it , it is bright, otherwise it is dark. 

-light is identified with its souree (lamp or sun) or with its effect 

(a spot of light on a wall). 

It is not surprising that pupils are confused about the nature of 

light, because even history contains an infinite range of hypotheses, 

falsifications and theories about this subject, starting with 

Aristoteles' ideas and continuing up to the wave-particle-duality 

of this century. 

2/ 1'?.2.~!:1 and dy!UJJTl.ic p~op~ ol Light; for example: 

-the distance, light can travel is limited by the extent of its 

visible effect (only a few meters unless it is a very bright light 

souree like the sun). 

-light travels at an infinite speed (a room is illuminated entirely 
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at the sametime as when the light souree is switched on), or has 

no speed at all (it is present somewhere or not). 

-light can bend round a corner, hence a room with only a small 

window is illuminated entirely and not just the narrow strip in 

front of the window itself. 

Andersson in Sweden and Larosa in Italy made further investigations 

into these topics. In history, it was Newton who became first aware 

of the finite speed of light and it was not until 1854 that Foucault 

was able to measure its velocity accurately. 

3/ ln:Uvw.c:Lion ol lighi wi.i.Jl. mai..:Le.A oJZ. oR..je.c.:Ló: for example: 

-light rays can be seen from a distance if they are strong enough, 

even if they are not scattered by a cloud or some other object. 

-confusion about the difference between specular and diffuse 

reflection. 

-light 'contains' warmth and transfers it to any object, that it hits. 

In particular, Guesne looked at the interaction between light and 

matter. Also in the preliminary interview, pupils turned out to be 

rather confused about the difference between specular and diffuse 

reflection, as well as, about the fact rays cannot be seen unless 

they are scattered by dust particles or vapour droplets. 

4/ The concept of viAi..on. 

The dominating misconception in pupils' minds is the decoupling 

between light and vision: although they know that light near an 

object is the minimum condition for seeing it, they do not think 

it necessary for light rays coming from the object to enter the eye. 

Most of the investigators previously mentioned inquired into the 

concept of vision, often reporting things similar to this decoupling 

concept. In the preliminary interviews too a significant confirmation 

was observed: a girl pretended that she could see a fluorescent lamp 

burning many hundreds of meters away although the distance should 

be too large to travel along for a light ray coming out from the 

lamp. 

5/ Col..otUL , for example: 

-objects can be seen only when they have a colour different from the 

background. 

-all colours tagether form a range of light intensities from black 

to white. 
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-colour is purely a property of an object, not of the light itself. 

-light passing through coloured glass, is 1 painted 1 by that glass; 

therefore, it must be effected by some sort of pigment. 

Andersson, Larosa and Jung studied pupils 1 concepts of colours in 

a more searching inquiry. 

Most of the pupils 1 misconceptions about colours relate to their 

inability to distinguish physical colour properties in the environment 

from physiological properties of the colour perception by the brain. 

Five-year-old children can recognize colours and associate them with 

words that their parents taught them, but they cannot distinguish 

the sensation produced by colours in the mind from purely physical 

characteristics of the light itself. 

6/ 1o~ation ot an image, for example: 

-the location of an image behind a plane mirror. 

-the understanding of a virtual image. 

It will be the experience of every physics teacher that image formation 

is an abstract subject and it is very difficult to explain. It cannot 

be emphasized enough that the quintessence of image formation lies in 

the fact that every light ray that eminates from a light point and 

strikes an optical instrument (mirror or lens) will pass through 

the same image point. Hence most pupils think in terms of a 1 one-to

one journey 1 from light point to image point by only one ray and do 

not see the particular thing that happens when many rays join at 

exactly the same point. This idea of the 1 travelling 1 image without 

firstly being separated and then recollected seems to be a rather 

persistent one and it appears in many different situations. Pupils 

having this idea will answer incorrectly to the traditional question: 

'what happens to an image if half of the lens is covered by a dark 

material ? 1 In fact, they make the same mistake if they describe the 

slide projector as just a linear enlarger. A quite extreme appearance 

of this misconception is the idea that in the middle between an ob-

server and an object there has to exist an image half the object size 

according to the laws of perspective (see Figure 2). 

------
~.:::--~:: ~ 15 _--_.-::_-: -=
\ ------~----

observer ha.lf-sized :inage 

Figure 2. : Illustration 
of the ~ptioo of the 
1 travelling :inage 1 

• 
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D. DEVELOPMENT OF THE QUESTIONNAIRE. 

1. CoM.i.d..vt.aLi..oM a.R..out m.ei..hodol.ogi.ca1. w.,pew. 

The list of misconceptions, described in the previous section, 

was the basis for developing the pupils' questionnaire. In particular, 

misconceptions that could be tested easily in a written examination 

and could be expected to occur among pre-university high school 

pupils were selected and presented in one or more statements of 

the questionnaire. For further considerations regarding the contents 

see section 2. A translated version of the questionnaire is included 

as an appendix of this paper. 

Firstly, some choices had to be made concerning the methods 

of research: for example, should it be a verbal or a written 

investigation. Many advanteges and disadvantages had to be taken 

into account. Interviewing is an arduous method of investigation 

but, on the other hand, it can provide a complete picture of the 

pre- and misconceptions in a pupil's mind; using their own words 

and explanations of optical problems, pupils can freely describe 

their ideas without too much interference from interviewers. One 

problem of the interview method was trying to analyze the results 

systematically. lt is difficult to categorise the rather haphazard 

remarksof pupils and to evaluatethem statistically. Soa report 

of an interview metbod of investigation on this subject can be 

little more than a collection of remarks made by eertsin pupils. 

For a purely practical reason, the much less laborious written 

method of investigation is easy to use for a large group of pupils; 

also, it brings about the possibility to make a more scientific 

report from a statistical viewpoint. 

Once it was decided to use a written questionnaire, the next 

issue was whether the questions should be open-ended or not. In a 

certain sense, open-ended questions have similar advanteges and 

disadvantages to an interview: once again, it allows the pupils 

to express their ideas freely but, on the other hand, it is 

difficult to assess all their free expressions. Besides, with open 

questions, language difficulties interfere with the real miscon

ceptions. Pupils who are not able to express their conceptions 
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are easily accused of having misconceptions. This problem does not 

occur and data is more reliable with closed questions, i.e. 

multiple-choice questions or statements, where the pupils have 

to decide which is right and which is wrong. 

Finally, the choice was made to use a questionnaire consisting 

of 42 statements which the pupils had to decide which was right and 

which was wrong on a five-point scale with the following meanings: 

1. You definitely think that it is right. 

2. You think that it is right. 

3. You do not know or you are not sure it is right on every occasion 

4. You think that it is wrong. 

5. You definitely think that it is wrong. 

There is much to be said for the central meaning of the scale. Strictly 

speaking there is a big difference between 'not knowing' and 'thinking 

that a statement is not right on every occasion', this difference 

seems to be too subtle to be recognized at the abstraction level 

of pupils. In the interviews, pupils were often searching for 

arguments to make a decision in a rather arbitrary way; so that, 

'not exactly knowing' is similar to 'not being able to recognize 

and distinguish situations in a proper way', while in fact, these 

two meanings of the central point of the scale are in practice much 

closer to each other than when i t is considered purely methodologically. 

The 42 items can be divided into five main subjects, analogous 

to the six categoriesof the list of misconceptions, excluding 'colour'. 

For each subject, two statements were made in a purely theoretica! 

way and the pupils were confronted with 10 'theoretica!' items, before 

they had to deal with some practical items later in the questionnaire. 

In the 32 'practical' items the pupils were faced with problem 

situations, illustrated by pbotos and drawings. This division into 

two sorts of items took into account that there might be a discrepancy 
between pupil's theoretica! knowledge of a subject and his ability 

to use it in practice. For example, a pupil remembering from the 
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opties course that light always propagates rectilinearly might be 

confused when asked why a room with just a small window will be 

illuminated completely and not just the strip in front of the 

window. 

The 42 items can be grouped into the following five categories: 

1/ Nature and properties of light: 1,2,11,12,13 and to some extent, 

24,25,26,27 and 28. Pupils are mainly faced with the problem: is 

'light' the same as the light souree (1,2,13) or is it the effect 

of it (1,12) or can it be identified with something between the 

souree and its effect (1,11,25) ? 

2/ Rectilinearity and dynamics of light: 3,5,14,15,16,17,19 and 20. 

In the theoretica! items, it was stated that light always 

propagates rectilinearly(3) for an unlimited distance (5) when 

there are no impeding objects. Item 14 handled the fully illuminated 

room with a small window; whi1e, 15 showed a lightning flash 

suggesting a non-rectilinear light propagation. In 16 and 17, a 

conneetion was made between recti1inear light propagation and the 

origin of shadows. In 19 the distance that light travels was com

pared in a light and dark environment and in question 20 it was 

compared with bright or dim light sources. 

3/ Interaction with matter or surfaces: 4,9,18,33,34,35,36,37,38 

and 39. Items 4 and 18 concerned the visibility of light rays in 

a completely clear environment, whilst, the others denounced any 

difference between specular and diffuse reflection. 

4/ The vision concept: 6,7,22,23 and toa eertaio extent 24,25, 

26, 27 and 28. In these items the major misunderstanding of sight 

is tackled: the decoupling concept. Pupils are asked if it is 

necessary for light rays coming from an object to enter the eye 

to make the object visible. They are asked directly (6,7) and in 

problem situations (22 to 28). 

5/ Formation of an image: 8,10,21,29,30,31,32,37,40,41 and 42. 

The rather diverse aspects of image formation are brought together 

in the context of the plane mirror. Some of the statements were 

about the location of the image (8,30,31,32 and 37) and how the 

mirror or the object have to be illuminated (10,40 and 41). Later, 

there are two items about lenses: the parallel beam of a lighthouse 

(21) and the location of the real image from a picture in a slide-
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projector in comparison to a plane mirror (29). Finally, there 

is an item about the traditional question: is it best to hold a 

plane mirror further away from you in order to see more of your

self in it ? (42). 

Five other characteristics were added to the 42 answers from 

each pupil in order to form a complete set of rough variables: 

-the pupil's school; 

-the pupil's year (3rd, 4th and Sth year of the pre-university 

high school or 4th year of the higher general secondary school). 

-the pupil's gender; 

-the pupil's age; 

-the opties course curriculum, used by the pupil. 

This rough data was used for statistica! analysis by the SPSS

computer-program. 

The aim of this analysis was to obtain values for the 

following theoretica! values: 

1/ The actual number of specific misunderstandings among the pupils 

related to the 42 items in the test-questionnaire; deduced from the 

mean score and its standard deviation for each item. 

2/ The correlation between the certainty of a pupil and the number 

of misconceptions; certainty being measured by comparing the number 

of l's and S's to 2's,3's and 4's. 

3/ The number of misconceptions in a more general sense in each 

subject category of the questionnaire, deduced from a set of 

the mean scores in each subject category. 

4/ The difference between the theoretica! knowledge of a pupil and 

the way, he used this knowledge in problem situations, which is faiiy 

a common issue in education. A value for this variable was deduced 

by comparing the theoretica! items (1-10) with the more problematic 

ones {11-42), both in general and for each subject category 

separately. 

5/ The existence of eertsin alternative frameworks in opties. An 

essential question of this research ~~ras: Do pupils use more or less 

coherent alternative sets of arguments in their answers or do they 

reason in a purely arbitrary way ? 
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It is evident that pupils on their own abstraction level will not 

use theories as consistently as scientists do: the need to include 

many different phenomena into one comprehensive principle is 

expected too much of 16 year-old pupils. However, their desire 

for uniformity could increase with age and it would be interesting 

to learn the extent, that an answer to one item implies something 

in another, because this might have been evident for a scientist, 

but not for a pupil. 

Frameworks might exist within a category of items, but it is 

also possible that items of different categories correlate better 

than the average, based on similarities between items less obvious 

to scientists than to pupils. Therefore, a factor analysis bas to 

be made of all the items together; blocks of items that significantly 

correlate better than average could give rise to an awareness of 

alternative frameworks, that pupils use for solving optical problems. 

6/ Significant differences between the values of the above mentioned 

five theoretica! variables in seperated groups, which were 

distinguished to the following criteria: 

-school; 

-year; 

-gender; 

-age; 

-curriculum. 

With respect to the last aspect, a problem could rise: in almost eve~y 

school, one curriculum was used for a number of years, so, differences 

between the curricula might interfere with those affected by 

differences in school characteristics. 

Information about these differences can be gathered by doing T-tests 

on the specific data from each group. 



-235-

111. RESULTS. 

A. CHARACTERISTICS OF THE TEST-GROUP 

Ultimately, the questionnaire was tested with 639 pupils in 

five different schools. Two of these schools were situated in 

Eindhoven (260.000 inhabitants; school no.1 had 152 pupils and 

no.2 had 56 pupils), one in a suburb of Eindhoven (school no.5 

with 260 pupils) and two were in the extreme south of The 

Netherlands which is a more rural area of the country (school 

no.3 with 70 pupils and no.4 with 101 pupils). 

The pupils came from four different years: 

-third year pre-university high school (14/15 year-old: 56 pupils), 

-fourth year general high school (15/18 year-old: 191 pupils), 

-fourth year pre-university high school (15/17 year-old: 201 pupils), 

-fifth year pre-university high school (15/18 year-old: 191 pupils). 

Except for the first group (third year), the pupils have al

ready made a choice of 7 (6 in general high school) out of the 12 

available subjects in high schools, so, this test-group was likely 

to be more interested in the sciences than the average school

children. Unfortunately, this group was not divided equally into 

girls and boys, 68% of the test-group were boys (433) and only 

32% were girls (206). 

Each school used a different curriculum, varying from a 

~eticalone (Middelink) to a practical one (PLON: physics 

curriculum development project). 

The distribution of the pupils' ages are shown in Figure 3. 

Further information about the composition of the testgroup can 

be found in the Appendix. 2:D m1nber 

200 

Figure 3.: 
Age-distribution 
of the test-group. 
Mean: 16.11 ± 1.04 

1:D 

100 

:D 

14 15 16 17 18 19 age 
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B. NUfER OF SPECIFIC MISUNDERSTANDINGS. 

For the mean scores of the whole group, distinguished to school, 

year age and gender, see Table 1. in the Appendix. 

In the lover part of the table, values for the 'deviation' (DEV) 

and the 'certainty' (CER) can be found (for the whole group and for 

separate sub-groups), where: 

-deviation is a messure for the number of wrong answers of a pupil 

and is defined as follows: 

I 42 42 
DEV: • I (a . -1 ) + I ( 5-a . ) 

i=l 1 j=l J 

with ai and é] being the answers to the i th or jth items; 

i runs over right statemen~numbers, j over wrong ones. 

-certainty is a messure for how often a pupil gives answers l's or 

S's in comparison with 2's,3's and 4's and is defined as follows: 

th with: ak the answer to the k item; 

k runs over all statemen~numbers. 

In Table 2 of the Appendix the distributions of the answers 

for each item are given in percentages, as follows: 

R (ight): the percentage of l's or 2's fora right statementor 

4's and S's for a wrong statement. 

M {iddle): the percentage of 3's for each statement. 

W (rong): the percentage of 4's and S's for a right statement or 

l's and 2's for wrong statements. 

On average, according to this division 64% of the 639 x 42 

answers were right, 26% were wrong and 10% scored in the middle 

class. T-tests on the mean scores DBde itclear that the theoretica! 

items were answered significantly ( p<O.OOl) better than the 

problem situations (items 11-42). See the figures in Table 3. 

on the next page. 
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Table 3. :Percentages of answers in classes R,M and W, 
divided for theoretica! items (1-10) and problem situations 
(11-42). 

% Total Theoretica! Problems 

Right 64 79 60 

Middle 10 8 10 

·Wrong 26 13 30 

The number of misunderstandings for each item will be regarded 

in a more rigorous way in section C. of this chapter, where the 

subject categories of the misconception list will be treated 

consecutively. 

Since this item does oot fit in well with one of the subject cate

gories, the only thing we want to mention here is the large number 

of wrong answers to statement 42 (69%): the traditional problem 

if it is better to hold a little mirror further away in order to 

see more of yourself in it. When there was any time left after the 

reply-forms were collected (pupils used 30-40 minutes to answer 

the questionnaire), a discussion was initiated about this item. 

Although the geometrical explanation of this problem is rather 

complicated, it was amusing to learn tnat many pupils were convineed 

that 'holding it further away' must be successful, simply because 

they did it in practice everyday themselves. Even after doing 

experiments in the elsss-room some pupils maintained their opinion 

and got irritated when the discussion went on. 

C. NUMBER OF MISUNDERSTANDINGS IN SUBJECT CATEGORIES OF THE MISCON

CEPTION LIST. 

1. Na.i..wu! and P/l.op~ ot Li.ghi 

Neitherfrorn the theoretica! (1,~ nor from the problem situations 

(11.12 and 13) can the conclusion from Guesne for 12-15 year-old 

pupils be extended for 16-18 year-old pupils, that they should 

identify light only with its souree or its effect. Most of thern were 
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aware of the presence of light in the space between a light souree 

and a wall or a picture (87%). In the interviews every pupil, who 

was asked for, argued this by sernething like:'if you hold sernething 

in between, you see that it is illuminated too !' 

The theoretica! statement about the rectilinearity of light 

propagation (3) was answered correctly by 76% of the pupils and 

roughly the same number understood the problem situation in which 

non-rectilinear light propagation was suggested to illuminate a 

room with only a small window (14). The item with the lightning 

flash was more confusing: 34% thought that a lightning-flash (15) 

was an example of non-rectilinear light propagation, not reali

sing that a flash is not a light ray at all. 

The coupling between rectilinear light propagation and its 

possibility to form shadows of an object seemed to be very obscure 

for the pupils. 64% Of them stated that shadow formation on a cloudy 

day was not possible because the clouds absorbed too much of the(16) 

light. In fact, in a light intensity a hundred times lower than 

the daylight intensity on adoudy day, shadows can easily be formed 

when the light is coming in from one direction. Pupils have problems 

to distinguish this last condition - one-directional light in contra

dietien with diffuse light - from rectilinear light propagation. See 

figure 4. 

~\ 
rectilinear 
light, coming 
from one direc
tion: shadows 
can be formed. 

rectilinear, 
but diffuse 
light: no 
shadows will 
be formed. 

~\ 
non-rectili
near light
propagation. 

Figure 4.: illustra
tion of the differences 
between non-rectilinear 
and diffuse light. 

Consequently, 14% of the pupils thinks that the reasen why no 

shadows will be formed on a cloudy day must be aon-rectilinear pro
pagation of light when it has passed the clouds. 
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3. Dynam.i.CA o/. Li.ghi.. 

The item about the limitation of the distance, light travels 

along in empty space (5) scores the most wrong answers among the 

theoretica! questions (24%). Even more pupils (58%) agree with the 

statement that light emanating from the sun will travel further than 

that of a light bulb (20). This shows us clearly that pupils -

regarding these questions - do not think in terms of fundamental 

light dynamics, but more in terms of light intensities and its 

effect: 'is it still visible at that distance ?' 
From this point of view it becomes clear that these questions 

strongly correlate with those about the visibility of light rays 

in situations without mist dropiets or dust particles. However, 

in the interviews the absorption of light in a 'foggy' medium was 

mentioned far more often by the pupils to cause a deeresse of light 

intensity than the general decrease of light intensities of spherical 

expanding waves with the square of the distance to the source. 

About 80% of the pupils know that light rays are not visible 

unless they are scattered by mist droplets or dust particles. In the 

problem situation (18) gave more right answers to this subject (81%) 

than in the theoretica! situation (4: 72%), but this can be caused 

by the fact, that in the figure belonging to statement 18 the presence 

of a foggy corona round the cloud was strongly suggested in the 

picture. 

The other issue in this category brought about more problems. 

Particularly, the difference between diffuse and specular reflection 

seemed to be rather obscure for the pupils. 

The mean score of right answers to statements 9 and 33-39 was 

35%. In fact, there is a methodological problem in the questions 9 and 

33: what do pupils mean with 'better reflection' ? It can be inter

preted in two ways: 

-a surface reflects better when it reflects more of the light, that 

hits the surface; physicists should say: the surface has a high 

reflection-coefficient. 
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-a surface reflects better when it reflects light rays scoording to 

the law of reflection, i.e. it reflects more specular like a mirror. 

However, in spite of the ambiguity of these questions, the 

pupils' lack of ability to distinguish diffuse and specular 

reflection becomes evident in the statements 34-36 and 38,39. 60% 

of the pupils think that a mirror only reflects light at places 

where the light spot can be seen (34), not aware of the fact that 

specular reflection causes image formation: so, the whole mirror 

reflects light, but only the spot where the light is seen reflects 

it in the direction of the eye. There are only a few pupils who 

realise that specular reflection is a minimum condition for forming 

an image. Consequently,46% of the pupils thought that you could see 

yourself in a white sheet of paper, if it should reflect all the 

light (3S). In the items 38 and 39, a very ~lean' situation, testing 

the difference between diffuse and specular reflection, was repre

sented. SS% thinks that an observer in front of a mirror can see 

a light spot at a mirror where a slanting light beam hits it, while 

it is evident from the diagram that definitely no light is reflected 

in the direction of the observer. 

In the interviews some pupils were asked about their knowledge 

of specular and diffuse reflection. Most of them remembered two drawings 

of their physics course; see Figure S. 

reflection 
by a mirror 

diffuse 
reflection 

Figure S.: 
Ill~stration of the 
differences between 
diffuse and specular 
reflection as it is 
presented in most of 
the opties curricula. 

In most curricula sarnething like these drawings explains the 

crigins of the two sorts of reflection, but they seldom take into 

consideration the important consequences of the differences between 

them; for example: most objects are visible because they reflect 

light in a diffuse way. 
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5. 7/u! conu.pt o/. v-Ui.. on. 

In the theoretica! questions 6 and 7 it is stated, that light rays 

from an object have to enter the eye of the observer when he is able 

to see it, while it is not necessary that light rays coming from the 

light souree hit him directly. 82% of the pupils seemed to have a good 

understanding of this vision concept. 

In the interview they were encountered with the situation of 

Figure 6, showing a light source, an object and an observer. From the 

six light paths in the diagram, they had to choose the ones, that were 

necessary to make the object visible for the observer. All pupils 

chose the right ones:I and lil. 

Figure 6.: 
Diagram of the 
interview situation. 

It is quite surprising that - in spite of the pupils' good 

theoretica! knowledge about the concept of vision - they fail to use 

this knowledge in the problem situations 22 and 26. Although in 

22 a photographer has taken a bright picture of a building at night 

only 61% tlought it necessary that light comes over to the photographer. 

In 26 an observer sees lit headlights of a car approaching him, but 

only 58% of the pupils thought that light rays emanating from the car 

raally should reach the observer. In these situations the pupils were 

confused by the darkness of the meadow in 22 and the dark part of 

the road between car and observer in 26. 

These misunderstandings typically beloog to the decoupling 

concept as described in section IIB4. Besides, in these situations 

pupils seemed to identify the presence of light only with its 

effect: 'there is light when the meadow or the road is 

illuminated. ' 
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D. FACTOR ANALYSIS: SEARCHING PUPILS' ALTERNATIVE FRAME\.JORKS. 

1. yeJ12A.a.l. COM.i.d.Jvudi..OM. 

As we have seen in section IIC6. a factor analysis for the 42 items 

could show us alternative frameworks, that pupils use in their 

reasoning in geometrical opties. The issue in which~we are interested 

bere is whether pupils use more or less coherent sets of arguments 

in solving the problems or do they use arguments for each item 

separately and in anarbitrary way ? Secondly, if such frameworks 

exist, is it possible to compare them withfue consistent theoriesthat 

scientists use or must we really call them 'alternative' ? 

As a basis for the factor analysis we have to take a look at 

the correlation matrix of the 42 items. The correlation matrix is 

represented in a visual form in Table 4 in the Appendix. A relatively 

strong correlation between the items i and j is represented as a block 

in the diagram; the area of the block is a measure for the value of 

the correlation. 

A first conclusion is that interitem correlations are rather 

low (the average of the absolute values is 0.08). Although this 

gives a first hint about a low consistency in the reasoning of the 

pupi1s, it is difficult to makesharp conclusiomout of this figure. 

That is because there is no objective criterion that gives us an 

objective critica! value, above which a correlation should be regarded 

as important. It istroublesome to compare the absolute values of the 

correlations with other investigations: the apparently theoretica! 

connectionsbetween items can easily be overrated and, besides, the 

sequence of the questions is important as well, since, an item out 

of another subject category between two items of the same category 

can confuse the relations. 

The best way to find a critica! value is to start at a high level 

and look how many items correlate. After that, pairs of items with 

lower correlations can be taken into account. Decreasing the critica! 

value more and more bondles of items come into appearance; when these 

blocks become spread out over the whole matrix, the critica! value is 

underrated. For this investigation a critica! value for the correlations 



was 0.15: correlations below this va1ue were blurred out over the 

whole matrix, correlations above 0.15 bundled more or less. 

2. Co/1./Lehd.i.oM leb.Je.en i.i..em...tJ in th.e. ..tJul..jeci.. c.a.Lego11.y o/ 

i.luz. llliAconCI!.pÜon fut, 

Looking accurately to bundles of high correlations in the matrix 

brings us to the following conclusions: 

-In the category of nature and properties of light (1,2,11,12,13) high 

correlations were found between 11,12 and 13. This is not a surprising 

result,since these three questions are about the same problem situation. 

Further correlations were low: a conneetion between 1, 2 and 11,12,13 

was hardly seen by the pupils. 

-Rectilinearity and dynamics of light: 3,5,14,15,17,19,20. 

Correlations were found between pairs of items, but not throughout 

the whole group: 

-14 and 15, the problem situations about rectilinearity correlate 

strongly with each other but not with the theoretica! item: 3. 

-16 and 17 about forming shadows correlate strongly, but hardly 

any conneetion is laid with rectilinearity: 3,14 and 15. 

-5,19 and 20 is a separate sub-group a bout the dynamics of light. 

They were correlated with each other, but also with the items 

of the category: 'vision'. 

-Interaction with matter and surfaces 4,9,18,33-39. 

Like the previous one, this category splits up in little groups: 

-4 and 18 correlate strongly. This is not surprising: the theore

tica! item and the problem situation are related closely. 

-9,33 and 35 form a separate category, which we could call: 

questions about the reflection coefficient of a white sheet of 

paper or a mirror. 

-36,37,38 and 39 is a group of questions about the difference 

between specular and diffuse reflection. They correlate more 

than average with each other, but not with the items 9,33 and 

35. To a eertaio extent, this can be due to the ambiguity of the 

items 9 and 33 (see section IIIC4). 
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-The concept of vision 6,7,22,23,24,25,26,27,28. 

The items 6 and 7 were correlated, but not with the group 22-28. In 

the group 22-28 very strong correlations were found ( up to 0.88), 

but 24-28 are items in the same problem situation. The separation 

between the items 6 and 7 on one hand and the group 22-28 on the 

other shows us clearly, that the decoupling concept of vision is 

latent, not when it is tested in theoretica! questions, but more 

in problem situations. The transfer of the theoretica! knowledge in 

practice seems to he very low for this subject. 

-Formation of an image 8,10,21,29,30,31,32,37,40,41,42. 

Hardly any correlations were found in this category. Although pupils 

show us in theoretica! item 8 their knowledge of the location of the 

image of an object at a plane mirror, they are hardly able to use 

this knowledge in problem situations like that of the boy who looks 

at the blackboard via a mirror (30) and the situation of the photo

grapher whowants to take a picture of himself in a mirror (31 and 32). 

The conneetion with other items about image formation, such as the 

situation of the lighthouse (21) and the slide projector (29) was 

even less. 

The previous conclusions were all about interitem correlations 

within categories. Now we can look at strong correlations between 

items in different categories in order to search for alternative 

frameworks. 

The first group ot inter-category correlations is that between 

dynamics of light (5,19,20) with the items about visibility of light 

rays in an environment with mist draplets or dust particles (4,18). 

We already saw insection IIIC3., that when a pupil is asked 

about the distance light can trave~he looks in first instanee at 

the light intensities and if it is still observable and not at the 

fundamental dynamic properties of unlimited light propagation. Com

bining this with the idea, that the most important factor for decreas

ing the light intensity in a medium is absarpion instead of the 

general deeresse with the square of the distance to the light souree 
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fora spherical propagating wave, it becomes obviousthat the above 

mentioned categories are correlated. When we accept the pupils' 

misunderstanding of the items 5,19 and 20 as an ambiguity on their 

abstraction level, we have to admit, that the conneetion pupils have 

made here is quite a legal one:i.e. when light rays are visible in 

a 'foggy' environment, some of the light must be scattered in the 

direction of the observer,and so the light intensity of the beam 

decreases in forwards direction. 

A second framework can be found when we look at the correlations 

between the items 4,5,7,11,12,13,20,22-28. All these items have some

thing about the presence of light at a certain distance and with the 

vision concept. As we have seen insection IIIC5., the decoupling 

concept of vision is a rather persistent one. Although pupils do not 

see clearly that light rays of a visible object have to enter the eye 

on every occasion, they do realise, that the presence of light in the 

environment of the object is a minimum condition for seeing it. 

This idea together with the decoupling concept forms the basis 

for an alternative framework, causing correlations between the above 

mentioned items. This framework is analogous with the idea, that 

light is a purely static phenomena: it is present in a limited part 

of the space and in that part objects are visible. 

E. T-TESTS: DIFFERENCES BETWEEN GROUPS. 

In this section we shall restriet the review about differences 

between groups to some general conclusions about the average scores 

of the groups. It is not very useful to look as detailed as done in 

the previous section at each subject category separately, because 

quantitatively, the figures are very similar to each other (there are 

only a few items Wat SxM significant differences for separate; groups) 

and qualitatively, the same conclusions will arise for each group. 

When we look at Table 1 in the Appendix, we can see that there 

are differences in the deviation score (measure for the total number 
of misunderstandings, definition see section IIIB.) for different 

schools. In Table V on the next page the T-values are given· for these 

differences. 
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Table 5: T-values for differences in 'deviation' for schools 

school DEVIATION Number T-values 

no. 2 3 4 5 

1 55.1 ± 16 152 1.6 3.0 1.2 1.0 

2 58.9 ± 15 56 - 1.0 0.6 1.1 

3 61.7 ± 14 70 - - 1.9 2.7 

4 51.5 ± 14 101 - - - 0.5 

5 56.6 ± 14 260 - - - -

t 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

p 0.5 0.2 0.07 0.02 0.006 0.002 

From Table 5 we can see that differences between schools in the 

deviation-score are not highly significant. The differences between 

the certainty-scores are not significant at all. As we saw in sectien 

IID3. it is difficult to get clear why there are differences between 

schools. In fact, school characteristics, teacher characteristics and 

the curriculum used for the opties course will interfere. 

When we look at different years of the high school and to the 

two types of high schools, we can cbserve highly significant differen

ces in the deviation-scores. See Table I in the Appendix and table 6 

below. 

Table 6: T-values for differences in 'deviation' for years. 

Type DEVIATION Number 2 3 4 

1. Pre-univ HS 3rd y. 61.7 ± 15 56 o.o 2.0 4.7 

2. General HS 4th y. 61.8 ± 13 191 - 3.4 7.7 

3. Pre-univ HS 4th y. 57.2 ± 14 201 ·:·-· 7.1 - -
4. Pre-iniv HS 5th y. 51.2 ± 14 191 - - -

t 2.0 3.0 4.0 

p 0.02 0.002 0.0001 
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The number of misonderstandinga in the 4th year of the general 

high school was about the same as in the 3rd year of the pre

university high school. The number of misunderstandings in the pre

university high schools increases rapidly in the upper.classes. 

Because of the highly significant differences mentioned above 

the factor analysis was done for the StA year of the pre-university 

high school and the 4th year of the general high school were done 

separately. No qualitative differences came out: the same subcatego

ries and the same bundies of correlations were formed. However there 

was a significant difference in the average of the absolute values 

of the correlations: 0.11 for the pre-university and 0.07 for the 

general high school group (t=4.2; p=0.0001). With some preeautien 

it can be said that the pre-university pupils use more consistent 

frameworks than the general high school pupils. 

Camparing the average scores of boys and girls, we see that the 

deviation-scores as well as the certainty-scores differ significantly. 

Table 7 . differences in 'deviatiorr and 'certainty' between boys . 
and girls. 

Boys (433) Girls(206) t p 

Deviation 55.5 ± 15 60.7 ± 13 4.4 < 0.0001 

Certainty 61.7 ± 12 56.1 ± 12 5.5 < 0.0001 

We have to treat these results with some caution, because the de

viation and certainty - as they are defined in IIIB. - are mathema

tically dependent. By recoding the rough data into a three-point

scale, we can construct an independent scale for deviation. The 

differences between girls and boys decreased by recoding the data, 

but were still significant (t•3.9). 

As we look at the scores for deviation and certainty for diff~ 

rent ages, we can find no significant differences. This result 

emphasizes the fact, that the difference between separate years in 

the pre-university high schools are caused by educational effects 

and not by a generally higher abstraction level of older pupils. 
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IV. CoNCLUSIONS ANO DISCUSSION 

To get some information about the reliability and the validity 

of the investigation the reliability-coefficient a was calculated 

and found to be 0.76 • After selecting and leaving out the ambiguous 

items (such as 9,21 and 33) this value increased to 0.79 • 

It is rather difficult to summarize the results, presented in 

the previous chapter in a few conclusions, but here are the most 

important ones: 

Misunderstandings about geometrical opties among 15-18 year-old 

general high school and pre-university high school pupils were mainly 

found in the following subject categories: 

-vision; in particular the decoupling concept: roughly one third of 

the pupilsdonot think it necessary for light rays toenter the eye 

of an observer to make an object visible for him. 

-interaction with surfaces: particularlythe differences between 

diffuse and specular reflection. AlthouRh most of the pupi1s have 

a theoretica! knowledge about the crigins of this difference, they 

do not understand the consequences of this in practice. 

-image formation: most of the pupils know that the image of an object 

at a plane mirror is as far bebind the mirror as the object is in 

front of it, but in problem situations they fail to apply this know

ledge. 

As already seen in the last two examples, there exists a dis

crepancy between the theoretica! knowledge of a pupil and his ability 

to use it in problem situations. The theoretica! items (1-10) were 

answered significantly better than the problem situations (11-42). 

It is possible that this difference is brought about by the fact 

that most of the theoretica! items were recognizable for the pupils 

from their opties courses. Most of the problem situations were new, 

allthough on1y everyday phenomena were regarded. 
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The 'total number of misunderstandings' of a pupil appeared 

todependon the pupil's school, the type of the high school 

(genera! or pre-university) and on the number of years he went 

through on the high school. However, it did not depend on the 

pupil's age; from this the conclusion can be drawn, that 

improvements in the understanding the geometrical opties are 

purely due to educatiónal effects and not to the higher abstrac

tion level ofolder pupils. Finally, significant differences in 

the number of misunderstandings and in the certainty, with which 

they filled up the reply-form, were found between boys and girls. 

After recoding the data to make the deviation-score and the 

certainty-score mathematica! independent, differences became less, 

but still significant. 

The most striking results of the factor analysis were: 

-The inter-item correlations were relatively low (on the average 

0.08). Although it is difficult to find a theoretica! basis 

which provides an objective critica! value for the correlations, 

these low values give us the idea, that the consistency of the 

pupils' reasoning in solving optica! problems is easily overrated 

(by investigators as well as by teachers). 

-Subject categories, in which correlations were expected to be 

stronger, split up in small groups of two of three items. 

-Some correlations were found between groups of items of different 

categories. Except for two cases (aconnectionbetween the limitation 

of light propagation and absorption and one betweenthedecoupling 

concept and light as a statica! phenomena), these bundies of corre

lations were difficult to interpret as pupils' alternative frameworks. 

-The correlation matrix showed a subdiagonal effect: i.e. a pair of 

items which were close together in the questionnaire correlated 

stronger than a pair, from which one is placed at the beginning of the 

questionnaire and the other at the end. 

With some reserve, we want to formulate a conclusion, based on 

the four characteristics of the factor analysis mentioned above: 

theories used by pupils when they are solving problems in geometrical 
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opties are not very consistent. With this, it is not stated that 

they reason in a purely arbitrary way, but their frameworks are not 

very persistent, short-living and mostly restricted to only a few 

items. 
The desire for uniformity in a theory explaining as many 

physics phenomena as possible within one principle is far less 

developed in pupils' minds as teachers expect they are. On the one 

hand it is possible that their abstraction level is not yet high 

enough to see through the consistency of scientific theories, on 

the other hand it could be that there is too little emphasis on 

the methodological aspects of the development of theories in 

physics education. Should it not be the teachers' task to show 

their pupils, that uniformity of physical principles and their 

applicability in contexts as broad as possible is one of the most 

charming disciplines in science ? 
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* 

APPENDIX B 

SAMENVATTINGEN VAN ENKELE 
ARTIKELEN, INZAKE MISVAT
TINGENONDERZOEKEN IN DE 

OPTIKA. 

Wubbels (198G) 
Wubbels gaat in op de leerlingvoorstellingen en schoolboekteksten 

omtrent drie concepten uit de optica:licht, zien en spiegelbeeld. 

Wat betreft 'licht' zijn er drie dominante voorstellingen: licht als 

bron (lamp,zon), licht als uitwerking (lichtvlek op muur, projektiescherm) 

en licht gelokaliseerd tussen bron en uitwerking (echter zonder dynamiek 

daarin). Alh~ewel in Nederlandse schoolboeken bevestigingen voorkomen van 

dit soort voorstellingen, mogen ze niet systematisch genoemd worden. Daar 

staat tegenover, dat er ook nauwelijks serieuze pogingen ondernomen wor

den de misvattingen te doorbreken. 

Alhoewel licht als voorwaarde van 'zien' beschouwd wordt, bestaat er 

bij leerlingen geen spontane koppeling in de vorm van licht of een licht

straal tussen voorwerp en oog. Meestal wordt er in het geheel niet van uit

gegaan, dat een voorwerp, dat geen lichtbron is, licht uitzendt (lees:weer

kaatst). Verder wordt bij zien nog vaak een actieve rol van het oog ver

ondersteld. In schoolboeken is er weinig aandacht voor het proces 'zien', 

zodat voor de leerlingen de mogelijkheid bestaat misconcepties te behouden. 

Daarnaast kan het voorkomen, dat de situatie in de natuurkundeles als uit

zondering in het bestaande conceptenpatroon in plaats van dat het in zijn 

geheel wordt geherstructureerd. 

Een van de meest voorkomende misconcepties omtrent 'spiegelbeeld' is 

dat het beeld in of op het spiegelende vlak ligt. Ook hier blijken leer

lingen inconsistenties in verschillende situaties gemakkelijk te accep

teren. Verder wordt er nogal eens gesproken over een actieve 'kijkrol' 

van de spiegel, terwijl het voor de meesten voldoende is de spiegel te 

belichten in plaats van het voorwerp om iets te kunnen zien. Schoolboeken 

tonen weinig besef van het voorkomen van misconcepties rond de positie 

van het spiegelbeeld: meestal waordt er met behu~van gereflecteerde stra

len één beeldpunt geconstrueerd, waarna de conclusie te snel gegenera

liseerd wordt. 

* HoJJJ SUJ€.di/.lh P€.ople, aged 12-15 y€-CJ./1../.1 urui.ell../.lian.d 

lighi.. an.d .i..:L6 pii..Op~/.1. 

1\ndersson en 

Kärrqvist (1983) 

Anderssen e.a. beschrijven een Zweeds onderzoek in 'form 8', 

gemiddeld 14-jarige leerlingen met als centrale onderzoeksvragen: 
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-in welke mate hanteren de leerlingen het concept voortplanting van licht ? 

-hoe denken leerlingen over zien ? Wat gebeurt er tussen voorwerp en oog ? 
-hoe verklaren leerlingen breking ? 

-wat doet een kleurfilter volgens leerlingen ? 

Slechts een klein gedeelte van de leerlingen is bewust van de voort

planting van licht (minder dan 30%). Degenen, die het gebruiken als verkla

ring voor bepaalde verschijnselen doen dit bovendien niet consequent in 

verschillende situaties. In de les is er voor dit soort basi~deeën dan 

ook te weinig aandacht; voor leraren is het een te grote trivialiteit. 

Leerlingen gebruiken hele direkte, concrete verklaringen, maar er is 

geen hang naar uniformiteit: verklaringen lopen door elkaar en zijn in

consequent. Velen (bijna de helft) maken gebruik van het idee van visuele 

stralen, die vanuit het oog op het voorwerp zijn gericht. Ook deze mis

vatting blijkt nauwelijks door het onderwijs doorbroken te worden. 

* Common~en~e knowfedge in Optic~i P~~Y Re~~ 

ot an inve~tigaiion info the p~op~~ ot Light 

La Rosa (1984) 

In dit Italiaanse onderzoek werden 63 leerlingen (16-17 jaar), die 

geen natuurkunde-onderwijs hadden genoten, vier problemen voorgelegd: 

-een geometrische situatie met een lichtbron en obstakels 

-een situatie met een spiegel, 

-kleurverandering door een gekleurd glas 

-warmte-effect van licht. 

Concrete leerlingenantwoorden worden in het artikel niet geciteerd. 

De conclusies worden op een nogal abstract niveau getrokken.De leerlingen

beelden zouden te verdelen zijn in vier soorten conceptpatronen. 

A: De oude Griekse theorie, waarin licht een zuivere ruimteeigenschap is 

zonder dynamiek. Licht is slechts een voorwaarde om te zien:er is geen oor

zakelijk verband. Er zijn slechts geleidelijke licht/donker overgangen: 

hoe lichter, hoe gemakkelijker men kan zien. 

B: Zoals A, maar nu wordt de schaduw/licht overgang duidelijk gemaakt met 

rechte lijnen, die echter'buigen'na openingen. 

C: Gebruik van de juiste Euclidische geometrie, maar waarbij het oor

zakelijk verband tusen licht en zien nog niet wordt gelegd. 

D~ De tegenwoordig geldig geachte interpretatie van de geometrische optica. 

Naarmate leerlingen ouder worden, vindt een langzame verschuiving plaats 

vanuit patroon A in de richting van D. 
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* Si.J..u:l.R..nl. Concep:Li...on-1 o/. Light: A CaM:. Study Watts (1985) 

Watts beschrijft een nogal intensief interview met een 16-jarige 

leerling, die aan het begin staat van het 0-level (Engeland). Het blijkt, 

dat de leerling gedurende het interview enkele malen overspringt tussen 

twee lichtvoorstellingen: enerzijds licht als een enkele compositie (hij 

heeft het over een lichtstraal in een bundel, zoals een draadje in een 

touw, ongeacht het soort licht; kleurschifting is zoiets als het uit elkaar 

rafelen van dat touw), anderzijds licht als een verzamelnaam voor meerdere 

verschijnselen (elektrisch licht, zonlicht,licht, waardoor je bruin wordt, 

etc.). 

Bij de beschrijving van enkele optische instrumenten, zoals spiegel, 

projektor en televisie bleek de leerling gebruik te maken van het decoupling

concept van zien,d.w.z. een voorstelling, waarbij er geen connectie tussen 

voorwerp en oog gelegd wordt op basis van licht. Z~n voorstelling van een 

spiegelbeeld: 'dat is er gewoon' en je ziet het, maar als het donker is 

moet je er korter bij gaan staan. Een scherm vangt het beeld van de pro

jektor op:doordat het op het scherm opgevangen is en stilstaat, kan men 

het zien. Bij een televisie komt het beeld 'van achteren' en wordt.zoda-

nig door de beeldbuis afgeremd, dat het zichtbaar wordt aan het oppervlak. 

De leerling doorzag enkele contradicties in zijn redeneringen: 

-je kunt licht zien, maar het is zelf transparant; 

-licht gaat heel snel en toch kun je het zien ! 

-als je huid wit is reflecteert hij het licht; hoe kan hij dan toch bruin 

worden ? 

* E.x.plo/l..ing S ci..en.ce S tu.dR..n.:U' Concept~> o/. Li...gfd Stead en 

Osborne (1980) 

Dit Australisch (Nieuw-Zeeuws-) onderzoek had als voornaamste doel-

stelling inzicht te krijgen in de voorstellingen van leerlingen over hoe 

een lichtbron licht maakt,wat er daarna met dat licht gebeurt en hoe het 

kan, dat een persoon die lichtbron ziet. Na een orienterend interview onder 

36 leerlingen werd de vraag in een groteEMultuple Choice toets toege

spitst op de afstand, die licht vanaf de bron in de richting van de waar

nemer aflegt en hoe deze afhangt van de'sterkte' van de lichtbron en de 

intensiteit van het achtergrondlicht. 

Vier klassificaties konden worden onderscheiden: 

-er gebeurt niets met het licht, het blijft bij de lamp; 

-±30 cm,een soort aura-idee(denk aan schilderijen van kaarsen, waarin een 

schijnsel getekend wordt). 

-enkele meters: tot daar waar men duidelijk de verlichting kan waarnemen 

-in principe oneindig ver weg (physisch juiste beeld). 
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Voor de meesten was de afstand, die licht aflegt, bovendten bronsterkte

afhankelijk (het licht van een sterke lamp komt verder) en afhankeljk van 

de achtergrondintensiteit (licht van een kaars komt 's nachts verder dan 

over dag). Bovendien waren er weer duidelijke voorbeelden van het de-

coupling-concept van 'zien': het licht komt niet tot de waarnemer, maar 

hij kan de lichtbron wel zien. 

* Guesne (1984) 

E. Guesne deed in Frankrijk een onderzoek naar misvattingen in de 

optica door dertig 13-14 jarige leerlingen gedurende ongeveer een uur 

te interviewen. De leerlingen hadden nog geen optica-onderwijs gehad. 

Daarbij stelde ze twee soorten vragen: 

-vragen die op direkte wijze op concepten in3aan: Wat is licht? Hoe 

kun je zien ? 

-opdrachten, die om verklaringen van bepaalde situaties vroegen. 

De antwoorden werden naar onderwerp gecategoriseerd. 

Ze onderscheidde twee hoofdgroepen van lichtconcepties: licht als bron 

of als uitwerking of licht als iets tussen bron en uitwerking in. Door ver

gelijking met een onderzoek van Tiberghien onder 10-11 jarigen bleek, dat 

deze laatste groep veel sterker de eerste voorstelling aanhing dan de 

groep van Guesne. 

Een aantal leerlingen waren zich wel bewust van de dynamiek van licht 

(het duurt even van de zon tot hier !), maar trokken daaruit niet de conse

quentie voor de eigen omgeving. Ook het besef van rechtlijnigheid van licht 

bleek geen garantie voor de aanwezigheid van een goed lichtvoortplantings

concept. 

Wat betreft het aspect wisselwerkingen tussen licht en voorwerpen, 

maakten de meesten onderscheid tussen een spiegel en b.v. wit papier, 

waarbij er van uitgegaan werd, dat licht wel door een spiegel, maar niet 

door wit papier wordt weerkaatst. Guesne beschouwt dit als een van de 

meest fundamentele misconcepties. 

Voor de werking van een brandglas werden in hoofdzaak twee verkla

ringen aangedragen: het licht wordt vergroot of het licht wordt gecon

centreerd. Vooral bij de eerste versie waren er nogal wat mensen, die de 

heboudswetten met voeten traden. 

Voor velen was ~tlicht 'echter' licht dan daglicht. Daglicht blijkt 

zo triviaal, dat het door velen niet als zodanig wordt aangemerkt; bij 

het omzetten van een schakelaar ontstaat duidelijk de reflex: en nu is 

er licht ! Ook het verband tussen zonlicht en daglicht wordt door velen 

uiterst vaag beschreven: 'Hoe kan er licht zijn in een vertrek aan de 

schaduwzijde van een gebouw' of 'Hoe kunnen we daglicht hebben als het 
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bewolkt is ?' Een begrip als verstrooiing of iets, dat daar op lijkt 

wordt nooit gehanteerd. 

Wat betreft de voorstellingen omtrent 'zien' vond Guesne in hoofdzaak 

~het al eerder besproken ' decoupling- con:ept'. Ook kwamen nog ideeën 

van een actieve rol van het oog in de vorm van visuele stralen naar vo

ren. 

* Wiekibalter (1Ye4) 

Wiekibalter onderzocht in Duitsland 207 scholieren in de leeftijd van 

12-15 jaar, waarbij voor de meesten het optica-onderwijs begon op 14-

jarige leeftijd. 

Zijn voornaamste onderzoeksvragen waren: 

-Welke voorstellingen hebben leerlingen over zien ? 

-Welke voorstellingen hebben leerlingen over zien vóór het onder wijs ? 

-Beïnvloedt het onderwijs de leerlingenvoorstellingen ? 

Hij maakte gebruik van een zestal testen: 

-Gedurende 15 minuten moesten leerlingen over 'zien' opschrijven w~ ze 

wisten; 

-Bij 8 woorden moesten ze 4 geassocieerde woorden bedenken; 

-Bij 9 viertallen woorden moest hetnieter toe behorende woord aangestreept 

worden; • 
-Van 28 uitspraken moest gezegd worden of ze waar of onwaar Z1Jn. 

-Van 15 onderdelen van het oog moest gezegd worden of ze belangrijk waren 

bij het zien of niet; 

-Van negen lichttheorieën moest de juistheid getoetst worden. 

Wiekibalter formuleert de volgende conclusies: 

In de 7e klas (13 jaar) zij de leerlingen nog onzeker en kiezen nauwelijks 

voor een bepaalde lichttheorie; in de Be en 9e klas wordt voornamelijk 

de huidige theorie gekozen en maar sporadisch een theorie, gebaseerd op 

visuele stralen. Enkele duidelijke kenmerken van de voorkennis van leer

lingen zijn: licht bestaat uit stralen en heeft tijd nodig om zich uit 

te breiden. Verder komt veel physiologische kennis uit de biologieles op 

de proppen. Een volledig donkere ruimte bleek echter een te abstract begrip 

te zijn. Wiekibalter acht het leereffekt van het onderwijs groot: er ont

staat meer begrip voor de rechtlijnige lichtvoortplanting met een vaste 

snelheid en ook verkrijgen leerlingen het inzicht,dat men iets slechts 

dan kan zien, wanneer lichtstralen vanuit het hertreffende voorwerp het 

oog bereiken. 
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* Jung (198lii) 

Jung begint zijn beschouwing met een stukje cognitieve psychologie 

waarin misconcepties in een bredere context geplaatst kunnen worden: 

Leerlingen bedienen zich bij hun denkarbeid van kenniselementen (be

schrijvend of theoretisch,abstract of conreet) en netwerken daartussen. 

Deze semantische netwerken zijn echter nog niet volledig samenhangend: 

een brokstuk van zo'n netwerk, meestal bestaande uit een aantal, zich 

in een kenniselement snijdende gedachtentreinen, kan men beschouwen als de 

leerlingvoorstelling van dat kenniselement. Een tweede aspect is de context, 

waarbinnen zo'n element zijn betekenis heeft: arbeid heeft in het phy

sische denkkader een geheel andere betekenis dan in het politieke. 'Al

ternatieve' voorstellingen van leerlingen moet men daarom niet te snel 

beschouwen als zijnde misvattingen, maar eerder als een zienswijze in een 

ander denkkader. Het doorbreken van misconcepties komt er dan op neer, 

dat leerlingen op de eerste plaats het onderscheid tussen de denkkaders 

en daarnaast het nieuwe physische denkkader duidelijk gemaakt dienen te 

worden. 

Jung behandelt vervolgens drie optische concepten aan de hand van 

deze theorie, t.w. zien,licht en kleur en spiegeling. Wat betreft zien 

staan twee denkkaders tegenover elkaar: het alledaagse 'zien' in de vorm 

van het waarnemen, vaststellen of getuigen en het physisch/physiologische 

zien: een voorwerp wordt via een lens op het netvlies afgebeeld en vervol

gens door de hersenen geinterpreteerd. Licht wordt volgens Jung nog vaak 

geplaatst in Aristoteles' denkkader, al komt dit in modernere bewoordingen 

op een verkapte manier tot uiting. Volgens Aristoteles was kleur (als gra

datie tussen zwart en wit) de essentie van het zien; door kleurcontrast 

ziet men;de rol van licht hierin is, dat het de latente kleureigenschappen 

van voorwerpen werkelijk maakt. Dit denkkader blijkt sterke concurrentie 

te bieden aan de huidige lichttheorie. Over spiegels stelt Jung, dat leer

lingen niet bewust zijn van het fundamentele verschil tussen een spiegel 

en b.v. een schilderij, wat betreft de lokatie van het beeld. 

Als didaktische slotopmerking wordt naar voren gebracht, dat het natuur

kunde onderwijs behalve een dosis cognitie ook een bewustmaking van het be

staan van verschillende denkkaders moet inhouden. Voor een gebied, zoals 

de optica, waarover leerlingen al een behoorlijk stuk conceptenpatroon 

blijken te hebben opgebouwd, is dat een moeilijke, tijdrovende taak. 

* Çaai. licM te. Srud. ? Van Walravensteyn (1986) 

In dit onderzoek werden 278 HAVO-leerlingen getoetst op hun pre- en 
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en misconcepties in de optica met betrekking tot licht, zien, kleur en 

spiegels, voornamelijk op basis van vragen uit de hiervoor beschreven 

onderzoeken (Andersson, LaRosa en Jung) met als voornaamste doelstelling 

de beelden van Nederlandse leerlingen en het effect van het onderwijs 

hierop te inventariseren en met het buitenland te vergelijken. 

Als resultaat wordt vermeld, dat bij Nederlandse leerlingen dezelfde 

denkbeelden er op na worden gehouden als die in het buitenland, maar dat 

in tegenstelling tot conclusies van buitenlandse onderzoeken een signi

ficant verschil is aangetoond in die zin, dat leerlingen in hogere klassen 

meer physische begrippen hanteerden dan in lagere klassen. Daarbij wordt 

nog in het midden gelaten in hoeverre dit een gevolg is van het leeftijds

verschil, danwel van een leereffect. 

Er worden enkele adviezen gegeven voor aanpassing van de onderzoeks

vragen. 
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TAffl C.1 
Testgroep, onderverdeeld naar 
school, klas, leeftijd en geslacht. 

School Leeft 3VWO 4HAVO 
m V tot m V tot 

1 14 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 8 3 11 
16 0 0 0 24 1 25 
17 0 0 0 16 2 18 
18 0 0 0 10 2 12 
19 0 0 0 1 0 1 -

tot 0 0 0 59 8 67 

2 14 3 6 9 0 0 0 
15 9 8 17 1 0 1 
16 0 0 0 6 2 8 
17 0 0 0 5 0 5 
18 0 0 0 2 0 2 
19 0 0 0 0 0 0 -

tot 12 14 26 14 2 16 

3 14 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 -

tot 0 0 0 0 0 0 

4 14 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 11 3 14 
16 0 0 0 20 4 24 
17 0 0 0 7 0 7 
18 0 0 0 1 0 1 
19 0 0 0 0 0 0 -tot 0 0 0 39 7 46 

5 14 9 12 21 0 0 0 
15 7 2 9 8 1 9 
16 0 0 0 19 8 27 
17 0 0 0 12 11 23 
18 0 0 0 1 1 2 
19 0 0 0 1 0 1 -

tot 16 14 30 41 21 62 

TOT 14 12 18 30 0 0 0 
15 16 10 26 28 7 35 
16 0 0 0 69 15 84 
17 0 0 0 40 13 53 
18 0 0 0 14 3 17 
19 0 0 0 2 0 ~ 

/ 

TOTAAL 28 28 56 153 38 a91 

4V\~O 

m 

0 
5 

10 
0 
0 
0 

15 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
17 
8 
3 
1 
0 

29 

0 
6 
8 
1 
0 
0 

15 

0 
19 
27 
7 
0 
0 

53 

0 
47 
53 
11 
1 
0 

112 

V 

0 
9 

13 
0 
0 
0 

22 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
7 
6 
1 
0 
0 

14 

0 
8 
4 
0 
0 
0 

12 

0 
15 
25 

1 
0 
0 

41 

0 
39 
48 

2 
0 
0 

89 

ÄPPE.NDIX C 
GEGEVENS VAf~ HET 

i\1 I SVA TT I NGENONDERZOEK 

5V~JO Totaal 
tot m V tot m V 

0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 13 12 
23 15 11 26 49 25 
0 10 4 14 26 6 
0 4 1 5 14 3 
0 2 1 3 3 1 

37 31 17 48 105 47 

0 0 0 0 3 ó 
0 0 0 0 10 8 
0 5 2 7 11 4 
0 5 0 5 10 0 
0 1 0 1 3 0 
0 1 0 1 1 0 

0 12 2 14 38 18 

0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 17 7 
14 4 1 5 12 7 
4 14 1 15 17 2 
1 5 0 5 6 0 
0 2 0 2 2 0 

43 25 2 27 54 16 

I 1~ 0 0 0 0 0 
0 0 0 17 11 

12 5 3 8 33 11 
1 11 2 13 19 2 
0 5 1 6 6 1 
0 1 0 1 1 0 

27 22 6 28 76 25 

0 0 0 0 9 12 
34 0 0 0 34 18 
52 19 7 26 65 40 
8 19 15 34 38 27 
0 10 2 12 11 3 
0 2 0 2 3 0 

94 50 24 74 160 100 

0 0 0 0 12 18 
86 0 0 0 91 56 

101 48 24 72 170 87 
13 59 22 81 110 37 
1 25 4 29 40 7 
0 8 1 9 10 1 

201 140 51 191 433 206 

tot 

0 
25 
74 
32 
17 
4 

152 

9 
18 
15 
10 
3 
1 

56 

0 
24 
19 
19 

6 
2 

70 

0 
28 
44 
21 

7 
1 

101 

21 
52 

105 
65 
14 
3 

2ó0 

30 
147 
257 
147 
47 
11 

639 
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T ,&.BEL C.2 
RlkiE T ESTRESUL TATEr-I 

De onderstaande tabel bevat alle 639x42 antwoorden. 

Elke regel bevat de gegevens van één leerling. 

De eerste kolom van 3 à 5 cijfers bevat het case-nummer, lopend van 

100 tot 63900 met stappen van 100. 

De tweede kolom bevat de achtergrondgegevens van elke leerling in een 

vijf-cijferige code. 

-Het eerste cijfer geeft het nummer van de school aan. 

-Het tweede cijfer is een code voor de klas: 1 3~v0 
2 4HAVO 
3 4Atheneum 
4 4Gyrnnasium 
5 SVHO 

-Het derde cijfer is een code voor het gelacht: 1 jongen 
2 meisje 

-Het vierde cijfer is een code voor de leeftijd: het cijfer plus tien 

geeft het aantal kalenderjaren. 

-Het vijfde cijfer geeft de door de leerling gebruikte methode aan: 

1 Onderbouw Engelhard, bovenbouw Middelink 

2 Onder- en bovenbouw Schweers en Van Vianen 

3 Onderbouw DBK, bovenbouw Middelink 

4 Onderbouw PLON, bovenbouv.r Hiddelink. 

De overige 42 cijfers op elke regel geven (in 7 blokjes van 6) de antwoorden 

van de leerling op de 42 vragen op de 5-punts-schaal. 

(TNNOVD11)BOUWENS/DATA ON USER4 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, MARCH 26, 1987 @ 10:56:47. 

100 12151 552521 111515 555151 551551 555455 525215 511515 
200 12151 551511 411515 554351 515151 111225 515451 551411 
300 12251 151252 325441 455414 452251 234244 222125 442451 
400 12251 131322 315351 553422 341351 125544 325135 432251 
500 12251 321511 522223 544252 552541 555535 511152 115211 
600 12161 352431 511515 544151 433342 424454 111324 552112 
700 12161 551511 511515 555151 511151 555555 515115 511151 
800 12161 551511 511515 535154 551151 555515 411412 151211 
900 12161 554512 522415 555442 412141 112243 422425 422214 

1000 12161 344243 442342 422224 543441 555434 521125 533251 
1100 12171 551521 423223 343422 443332 223343 244225 233211 
1200 12171 551531 513551 155211 453151 111445 331115 154152 
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1300 12171 541533 422315 555243 332441 335535 433343 422231 
1400 12171 522511 412255 552251 422141 111254 412444 525411 
1500 12181 451151 512515 555151 251251 555555 511215 541111 
1600 12181 552512 422414 555341 551452 222545 512225 524411 
1700 12281 442243 452115 544442 215551 244145 215134 511111 
1800 12191 552521 414415 554242 525151 111455 422235 541111 
1900 12151 551511 511515 551151 511551 555515 111115 115151 
2000 12151 5515211521515 555452 453141 112255 322445 551111 
2100 12151 331555 155151 113211 543242 444542 332433 242222 
2200 12161 551313 312515 555151 551141 555455 152125 113411 
2300 12161 554511 311515 555511 511152 222133 111115 515331 
2400 12161 551225 422524 454242 454252 222344 324244 233321 
2500 12161 551511 411555 142412 522441 155544 244241 421243 
2600 12161 551343 222524 453153 552551 333155 421345 124351 
2700 12161 442511 521242 455551 551551 555555 551153 331515 
2800 12161 541152 513515 541252 555551 455522 421254 411251 
2900 12161 552411 512515 543152 522151 122445 512224 551111 
3000 12161 151511 514515 554341 523452 222555 224244 542231 
3100 12171 353242 522444 254242 451141 113545 322254 522241 
3200 12171 351253 514444 243233 442442 444443 232323 423222 
3300 12171 452411 421442 444242 242242 444544 424444 444252 
3400 12171 551214 211313 555143 542251 555545 222135 522351 
3500 12171 552511 411415 555241 543421 113555 123235 542211 
3600 12171 511551 511515 555142 352451 355544 121215 423241 
3700 12171 551511 111551 155151 551151 555555 111155 511151 
3800 12171 554542 312324 434141 542142 223355 512424 542412 
3900 12171 524422 412324 532232 352452 334343 223233 422342 
4000 12271 351242 412424 453422 445241 223155 422325 424211 
4100 12181 551543 511515 555251 533141 444555 511215 511111 
4200 12181 421115 515551 223222 342451 135324 231214 424254 
4300 12181 555511 515555 555551 551555 555515 155115 515351 
4400 12181 541251 443225 544311 551151 111344 213225 441221 
4500 12181 412551 511541 552151 241452 222455 512235 421111 
4600 12181 551354 431224 454343 443131 113333 222243 111251 
4700 12281 551241 423515 535153 533151 113343 514255 223341 
4800 12151 432543 414432 423442 453451 455455 124235 221342 
4900 12151 551411 511115 515552 511241 111345 515255 514111 
5000 12151 511523 242414 443142 342442 445544 222224 223242 
5100 12161 421511 411514 445241 424141 222355 512535 551111 
5200 12161 344521 412524 553242 341451 245155 352223 224241 
5300 12161 151511 551515 555151 311151 111555 511115 115111 
5400 12161 451412 422414 522131 542452 444532 224114 522211 
5500 12161 511511 515515 555155 151111 115151 111151 515151 
5600 12161 151531 513425 553244 431252 223454 523244 542111 
5700 12161 153511 513315 553331 551141 223455 514323 431111 
5800 12161 322232 424334 334412 422432 333233 234223 424341 
5900 12161 555511 512514 555351 515251 111234 515555 551111 
6000 12161 551432 444414 444151 552251 112445 524115 514211 
6100 12261 422413 322324 453252 252431 234444 242224 422222 
6200 12171 151513 211242 354132 452451 224355 312124 324211 
~300 12171 542313 511424 534253 522253 234344 522324 432242 
~400 12171 151511 151545 555111 515111 111155 511115 551111 
6500 12271 424512 424324 553242 443241 223522 442234 432442 
6600 12181 551521 521423 555241 421141 224255 222254 224441 
6700 12181 553321 512425 544422 142252 234355 222235 441421 
~800 13151 511412 515415 555251 511151 222255 222255 541511 
~900 13151 551511 511415 553111 541141 313445 511515 551115 



7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7~0 

7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
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13251 551512 424555 544152 551451 455255 515115 511151 
13251 452511 421515 552151 511141 122555 511115 111111 
13251 552512 311515 551522 443552 222345 222214 541211 
13251 551521 515515 555551 525151 111155 115154 215111 
13161 555511 515515 555551 515151 115155 113155 511111 
13161 511412 415542 154242 511151 111254 434155 552433 
13161 551111 511515 511153 551141 115135 131513 111551 
13161 441122 221315 511153 442113 333322 542113 252411 
13161 511515 511115 511511 511151 115115 111515 115151 
13161 511521 515555 155251 515151 111115 355115 514411 
13161 554511 512415 555511 512151 112454 552255 541211 
13261 422522 513242 454252 541442 345255 242222 424242 
13261 442522 513323 453252 542442 345435 222134 411111 
13261 451422 422424 444242 413242 222244 422324 342242 
13261 551512 515515 515151 551151 155555 511215 115551 
13261 551421 555551 153442 511132 244555 422225 122233 
13261 551511 512415 551242 512441 145433 212223 222411 
13261 552521 422324 442342 434441 344434 222234 222422 
13261 511521 524415 554252· 524151 112222 443244 142421 
13261 551511 521115 552511 511141 111145 221215 551151 
13151 151111 311513 555221 152551 1~5555 335155 412111 
13151 551511 522515 545151 524141 111245 511525 524242 
13151 551551 515354 255152 552141 111245 512225 553212 
13251 551532 423445 533142 432251 111534 412344 421441 
13251 541411 412324 444232 512241 112445 224344 423221 
13251 541511 155242 455251 515331 115155 343155 513511 
13251 551511 511515 555551 555151 115555 515155 515151 
13251 511511 515515 555551 555151 113155 115155 115511 
13161 551511 515515 555511 515141 111244 512524 524141 
13161 451511 515515 555151 551111 111155 514235 421111 
13161 552511 412315 555451 521151 355555 513135 551111 
13261 551511 515515 555552 433151 115155 113155 551111 
13261 551511 511515 555551 555151 115555 515155 515151 
13261 251511 411255 151251 425241 115255 544155 141211 
13261 511521 524424 455332 544151 112244 435455 115511 
15161 552511 515515 555251 551151 112555 515155 551111 
15161 551511 515515 555151 551151 111455 515155 551111 
15161 552542 412415 555424 553251 111435 222355 451321 
15161 552421 211525 554252 422251 222455 522245 551212 
15161 542511 513315 554151 543251 111145 412235 551221 
15161 551311 515515 555251 541241 111255 155555 551215 
15261 452424 222424 422242 442242 224444 222224 224442 
15261 511521 514515 555551 545251 112455 514252 531221 
15261 241421 513424 454154 545151 223355 513234 542242 
15261 142551 412415 554252 553121 111454 442144 441211 
15261 521541 512515 553152 542241 222455 212314 541551 
15261 451512 411244 454525 244452 444454 422225 522222 
15261 351545 254414 554252 522141 222355 225555 123121 
15171 454521 544415 555452 524141 113255 555254 241121 
15171 555531 511514 542253 554551 555455 333135 531351 
15171 542421 514342 344243 533241 234424 434244 422213 
15171 552214 512414 455242 525252 222455 514424 521112 
15171 315351 115551 515155 552143 555544 242135 513311 
15271 551511 512414 455241 521241 355255 214252 242221 
15271 541322 311415 554423 521151 111444 514155 142221 
15181 241511 522424 455154 512152 111354 213145 551212 
15181 255351 511515 555152 553155 555515 512151 512111 
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15181 554432 422324 444342 552242 222335 332444 223441 
15281 552422 512524 554251 534241 112155 513155 551111 
15191 455342 533433 524353 342141 312444 323245 523312 
15191 551511 511511 115151 555151 444555 511225 551111 
15291 555411 511415 553332 451451 555545 521423 141311 
15161 111421 421432 554241 551551 444455 522425 522222 
15161 525512 412515 522241 522242 344544 514224 422122 
15161 552515 512415 525252 443251 111455 313444 441222 
15161 552451 515515 555151 551451 245555 511555 551111 
15161 554422 512551 535252 525541 111355 512435 542121 
15161 515411 515555 554451 554451 444554 414355 551114 
15161 553411 512515 555251 512151 111553 531513 542311 
15161 551511 511555 554431 535152 222353 525515 551111 
15161 552511 522515 555252 511151 111555 511525 511111 
15261 551341 511415 555152 445551 111555 424444 551131 
15261 551521 513315 554152 443341 444444 223344 322321 
15261 552521 513551 532251 522341 244155 513245 442211 
15261 551511 531523 415511 541151 113255 555155 551111 
15171 554442 414424 445152 551542 444455 432225 341222 
15171 555511 511515 555151 511141 111555 515555 551111 
15171 451511 542532 545251 525141 323445 512535 541411 
15171 541511 513115 555222 521551 111145 112255 541131 
15171 555311 524553 355243 523551 111155 553555 551525 
15271 551521 511523 555252 555151 112555 422434 142221 
15271 552521 414424 424241 531441 223455 514244 511151 
15181 153511 111552 555511 511242 244355 121414 542111 
34152 554111 512515 553151 511151 333555 555115 521251 
34152 551342 312313 541143 541341 111343 333224 511221 
34152 551541 514515 511231 552551 455553 232223 112211 
34152 551451 551415 533451 535131 255515 352415 211111 
34152 554422 433513 554551 511241 112444 342324 522311 
34152 453222 524414 444342 522242 222414 424444 541241 
34152 542454 412423 353443 511251 223344 424234 541121 
34152 552342 214415 554154 551551 555555 515254 115525 
34152 543521 513523 554242 542551 444455 552435 542112 
34152 552351 523215 553242 453551 555534 243233 411321 
34152 331511 413523 454241 532431 325354 334215 422321 
34152 155511 512451 555151 551451 445455 411515 151311 
34252 551221 511115 555512 551151 555555 531525 413555 
34252 354532 314514 453243 552251 222445 525245 442421 
34252 551221 511115 555152 551551 555555 531525 511155 
34252 511552 513541 553232 352521 125255 544415 522111 
34162 452323 322423 332223 442452 344534 343234 442311 
34162 351322 311251 532141 451541 555534 512225 535313 
34162 452321 512415 555342 442342 224455 513454 222413 
34162 552451 442514 444244 552451 455545 324225 542422 
34162 555511 512515 555251 512551 113145 213555 551511 
34262 444341 523525 554243 544241 133454 512222 422212 
34262 442423 424424 444243 453441 244454 434242 422222 
34262 551351 514515 543243 251451 455555 534231 222441 
33152 551512 412451 155251 533241 222454 532244 542222 
33152 552521 512515 555522 351551 245454 421355 444311 
33152 524432 413423 434144 541441 333144 214123 525211 
33152 151551 514131 553351 551141 555553 111155 551351 
33152 453521 514551 554152 543432 535555 514155 541111 
33252 441442 512433 133143 252451 355544 252444 122223 
33252 534413 111551 511241 552551 112115 442544 532121 
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33252 44423"4 434424 424243 553342 234344 423234 224222 
33162 555511 524515 542511 541141 111554 221125 422211 
33162 552512 413415 524241 542251 355525 523242 442242 
33162 452341 232144 432142 352541 355555 332234 123311 
33262 542451 413442 553244 554341 345433 334445 444445 
33262 442441 212412 413324 252451 245444 332244 422223 
33262 333552 323333 343332 443443 333335 424223 433332 
33172 152542 412451 555511 551551 555555 155155 515111 
33172 552341 511515 553253 521141 111445 354345 551155 
33172*231454 222224 455253 442222 222244 223324 222222 
33272 442424 223424 444442 552352 224424 442244 322232 
33182 552433 243424 533232 252231 245452 422224 424245 
35162 442422 422424 444242 442442 444444 422244 424422 
35162 511422 423155 553242 552441 111435 432223 123441 
35162 553311 114214 511331 432242 345433 222234 224233 
35162 551511 531515 551251 525521 111155 111155 551111 
35262 525551 441215 555551 511151 111515 111155 111111 
35172 551511 515515 555511 511151 111355 125353 231311 
35172 551511 511515 515151 511151 111555 115115 115511 
35172 554445 424424 444242 541251 222344 242224 424444 
35172 551411 552445 144421 545152 444555 521424 542211 
35172 253321 111514 512141 252152 344135 322331 225221 
35172 551535 155515 551151 554551 155555 511555 551111 
35172 553324 323424 435442 442332 222344 424433 422222 
35172 155511 511515 515151 511121 111445 111525 544211 
35172 542542 424124 515252 541451 345555 514125 442211 
35172 524442 412224 254444 351341 234544 522224 442224 
35172 551121 512555 555151 121151 555515 515515 551111 
35172 552245 421415 542242 232442 444444 512214 522224 
35172 354542 552442 414242 543442 222443 524233 412241 
35172 112531 511514 555411 513131 111345 512515 551115 
35272 551541 515415 524241 552251 211554 141245 111111 
35182 451511 522415 515451 514241 112135 124544 551145 
35182 442424 444442 444242 444442 444444 444444 442222 
35182 551511 511515 555551 511151 111355 111555 555111 
35182 552531 324215 523242 354451 444542 212424 122221 
35182 554511 515525 555522 543151 222455 513455 551111 
35192 555251 511515 531551 551243 111355 111255 115511 
35192 444422 423424 434442 432442 222444 223444 432244 
21141 255442 511542 542151 552451 445555 234214 554554 
21141 551551 515215 555151 555551 112555 133333 333111 
21141 251541 515542 555252 542551 112215 515155 541111 
21241 342212 221124 522252 442141 444555 351314 511111 
21241 541351 512115 554151 551251 113524 512115 551451 
21241 551414 511315 443151 542551 444544 512235 513211 
21241 542315 112415 544243 554451 555545 512324 542122 
21241 551343 323354 422423 552431 344454 432325 432221 
21241 432544 523414 542232 341251 113353 325133 423221 
21151 551511 511551 552151 511151 111555 121114 541411 
21151 551242 515215 551512 451451 445554 221124 551111 
21151 523521 512415 555252 551141 115345 514555 515111 
21151 221311 422323 443443 533441 245532 212224 511221 
21151 551511 512555 544321 522151 113254 433324 424111 
21151 551521 524115 515152 514241 111444 514424 551221 
21151 541412 421315 544242 422241 145452 222223 424242 
21151 553511 512515 555251 551141 115245 515555 551111 
21151 551345 211115 532241 551351 113354 151115 211111 
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21251 551532 412524 422423 552551 444353 433243 222441 
21251 551511 515515 544251 522541 111455 515555 121221 
21251 553431 415424 454251 455351 223555 422155 125551 
21251 551411 522443 553252 542241 222255 422345 222211 
21251 555535 511555 153254 555451 233245 151415 511231 
21251 555344 221235 555434 555441 435434 213315 423432 
21251 454312 411414 542242 454441 444454 522124 312211 
21251 541343 512451 133433 542441 444252 232233 222221 
22151 552421 523525 544252 432141 222344 424454 544211 
22161 521521 513414 544152 521251 222455 423245 344221 
22161 551511 523524 554331 512141 111154 154442 122411 
22161 552523 214424 425242 532242 222445 222224 223221 
22161 154254 414245 251144 541541 555444 425255 541451 
22161 551511 515515 555151 551551 555555 511151 113111 
22161 551524 413515 525242 432231 112455 522324 514111 
22261 543422 423324 423442 433442 344344 332234 232221 
22261 552424 414425 542512 542351 223455 335155 524441 
22171 551421 451555 554251 522451 355445 512245 551111 
22171 553122 311525 523241 141551 122455 112235 411531 
22171 551511 511515 555151 551151 555551 111515 551111 
22171 531221 511424 454254 432151 113244 212325 434315 
22171 524321 322413 522242 242342 444343 322334 412241 
22181 551511 111515 553153 551151 555533 331515 551111 
22181 551114 425415 511151 151551 555515 115115 151111 
25161 555532 423425 521343 453241 122444 423424 224222 
25161 551511 511555 555555 511551 111555 511115 551115 
25161 551511 541555 555551 515551 111555 513555 551115 
25161 555242 422424 422243 442242 222444 422424 323242 
25161 252453 212342 445241 251251 333354 512235 511221 
25261 554522 412224 422242 442442 444454 422224 242442 
25261 554422 412424 422242 442442 333444 244254 322422 
25171 553511 511515 555351 511151 111455 514555 511111 
25171 542522 424344 444422 424232 222435 424353 443222 
25171 553511 511551 555511 551151 333342 111222 513451 
25171 411215 313515 543242 543552 222454 225355 431441 
25171 131423 512442 555452 531252 222135 122235 442221 
25181 522512 512515 555411 522241 112454 414524 551231 
25191 151511 515515 555111 511151 111555 151145 552151 
42153 551311 511514 455151 511151 115553 511313 511311 
42153 551322 421214 455232 342241 234332 431223 511311 
42153 321233 454413 554251 352133 212335 234123 552211 
42153 342252 422423 533242 252441 234545 232332 312342 
42153 541511 512414 554122 542151 234255 221445 542151 
42153 511412 531454 455242 541121 111425 111215 511111 
42153 551311 552415 555242 511351 444555 332254 124551 
42253 433131 422213 444352 532241 224444 232334 243422 
42163 541531 534515 544352 453151 111544 545434 542232 
42163 341422 513332 554253 243541 444552 442133 524231 
42163 552442 342214 555244 342551 234535 244243 542242 
42163 511311 511114 555452 522252 222144 433244 444222 
42163 551511 531215 554242 451151 455535 512523 521511 
42163 553454 152515 541141 454341 334154 412244 442521 
42263 433322 525334 352241 542241 113455 433434 235424 
42263 452543 115443 233234 543431 345545 334454 433221 
42173 121511 521551 513141 521251 134155 413115 541121 
42173 421531 511515 543341 542151 222555 513215 512213 
42173 251411 521444 452231 421121 222324 512324 542111 



29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 
32400 
32500 
32600 
32700 
32800 
32900 
33000 
33100 
33200 
33300 
33400 
33500 
33600 
33700 
33800 
33900 
34000 
34100 
34200 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34800 
34900 
35000 
35100 
35200 
35300 
35400 

-266-

42173 452252 322332 534252 252441 244425 243235 544222 
42183 511512 421424 453252 444451 122232 221124 554111 
42153 552224 525424 443243 242442 444454 552224 432241 
42153 551421 514215 553413 543251 111255 424245 ·241242 
42153 551421 511215 554152 543251 111245 252155 241215 
42153 551551 511515 555151 151151 111553 511115 533551 
42253 422234 424324 434344 533442 333434 423333 223242. 
42253 554323 213533 523122 151441 445343 542233 513221 
42163 551511 511515 555151 551151 111555 511115 551111 
42163 554411 312515 511142 232241 223245 412224 111511 
42163 521531 514551 535121 541151 222253 345151 111511 
42163 351421 323215 555331 552551 335544 334212 211351 
42163 553211 515115 555135 511152 223234 234325 223221 
42163 351151 111313 532243 125551 235555 251243 222322 
42163 552421 512515 511512 522141 222552 514152 341121 
42163 551311 511211 155215 155551 555555 555115 555111 
42163 553432 443411 143515 551341 455555 513325 542331 
42163 511211 512425 545352 512141 112445 112155 541221 
42163 551112 511534 554423 532242 345545 212235 532322 
42163 511541 511515 515251 553151 111535 111111 511511 
42163 552322 533525 555432 442252 222445 114453 213223 
42163 551551 511551 555551 151151 111555 511155 515551 
42263 551544 312525 433252 554551 555545 551555 114211 
42263 441322 334223 132242 432351 245543 242314 422323 
42173*442422 422424 424242 442242 222444 222224 222222 
42173 351551 511515 555151 555551 234555 511255 541111 
42173 422444 242424 444242 242242 333444 222244 442222 
43153 552221 214423 445424 422242 222444 422445 222442 
43153 541441 414314 555252 544451 222555 414414 442221 
43153 543345 154135 554232 442352 333454 423245 424321 
43153 452441 511513 554452 541151 123433 532225 111211 
43153 452255 211415 545244 542241 234455 512234 112541 
43153 554434 512524 455552 532251 112454 422243 142222 
43253 441512 413224 553442 412241 445551 414145 224221 
43253 242221 522423 453233 452451 234544 222133 222321 
43253 232452 322224 543323 453451 445434 222234 222421 
43253 541422 422415 554245 444451 224444 244244 222421 
43253 552211 542424 432242 442242 222244 422244 224422 
43253 552321 113334 554333 432351 333244 442234 222232 
43253 553454 514514 443253 551241 333555 534145 112551 
43253 541544 421424 544442 444452 234554 424244 423222 
43163*442221 411324 555252 522241 214454 512544 323451 
43163 454421 512524 554234 442132 222555 511324 512221 
43163 552435 511224 443252 312242 224435 322315 222151 
43163 551512 512515 555251 512251 222455 112545 551111 
43163 544432 453434 445251 352141 233255 223145 451211 
43163 451421 522524 554442 534141 111455 552355 211322 
43163 551511 511515 555152 511151 111254 314553 541111 
43163 551511 511515 555351 511151 111355 514555 551211 
43263 515525 511515 555251 531251 222255 141155 515111 
43263 542423 224424 443243 532242 222255 224254 424222 
43263 553454 515513 345243 551251 233455 534245 115321 
43263 541444 424524 444442 442252 234544 424244 432222 
43173 552425 524115 554152 532241 112252 414245 242551 
45161 542431 412424 525451 522151 111345 424444 441224 
45161 551511 511515 515451 511151 111455 511115 551111 
45261 554521 512515 512242 551251 112244 513445 211151 
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45171 244522 513424 444322 523232 223354 523244 422324 
45171 432542 433424 455342 543242 444543 413155 551441 
45171 551512 515415 554351 422141 111355 424545 141411 
45171 551521 512424 554251 423242 224444 524524 442222 
45271 553411 512544 522254 511151 111555 121413 151251 
45271 554221 413442 252523 554252 555524 512344 124251 
45181 542241 512424 454352 522241 112455 224244 142251 
45181 352522 514452 554241 531451 334554 432224 551221 
45181 551521 514415 555251 515151 111535 515544 542551 
45281 551213 511515 453243 555251 234555 511234 552151 
45161 551531 444542 135242 532421 223444 423445 551323 
45161 553421 512324 524342 532241 234354 424434 452322 
45161 552512 522524 534352 515242 222355 513224 542222 
45261 551531 512415 512242 452252 222454 322354 422221 
45261 552531 511415 512522 552252 444542 413224 442222 
45171*552511 511255 544141 542151 111355 511525 551211 
45171 551511 511515 555241 521151 111434 511425 511111 
45171 551551 512315 535142 531141 111244 331225 211251 
45171*553551 511155 555311 553151 123555 551235 541211 
45171 554451 524525 514332 454241 223345 234345 121311 
45171 554512 223424 443431 444452 234255 432245 442221 
45171 552511 415442 445241 432241 222152 425145 451251 
45181 341522 512413 524542 523252 444554 212334 521251 
45181 542525 524444 114241 545232 223335 512445 422212 
45191 444515 511554 235241 513321 222245 513355 551221 
51144 551411 524533 553352 524141 111155 515245 551111 
51144 451511 553515 555453 525121 111255 414224 525213 
51144 545511 442455 555151 544131 223454 423214 524225 
51144 551511 515515 555151 515551 555551 121155 111151 
51144 453511 522355 244241 454551 455554 222234 113221 
51144 351511 441555 452511 522121 111254 452113 122121 
51144 551511 511555 555151 555151 111555 511115 551111 
51144 551321 412115 544152 422331 224554 252224 121322 
51144 552532 412555 544242 554142 222554 242225 121421 
51244 555321 513315 513133 553251 445515 221113 124242 
51244 542434 442315 543234 444442 222445 322245 132422 
51244 424455 323333 322332 252452 444253 323333 432332 
51244 521441 524515 555152 554452 555555 422245 521211 
51244 542555 343224 443151 323151 224455 221224 112151 
51244 521512 523515 542152 555551 455544 142245 542251 
51244 255432 322432 444242 242242 334452 423243 223212 
51244 551551 551515 555511 551121 115554 555411 111111 
51244 553531 513344 125421 545551 334555 114253 112151 
51244 451422 411451 545153 444451 344354 122125 232412 
51244 522232 432525 243244 552251 112424 122233 222212 
51244 525514 155241 551254 544441 124255 154555 415221 
51154 453511 431354 254131 455451 455553 121124 112211 
51154 442222 423325 433242 443242 223443 244224 424254 
51154 452515 412115 555251 554351 234535 121242 445211 
51154 552512 411255 154222 521241 244545 241454 414211 
51154 555511 555515 555551 515151 555555 515555 551151 
51154 552552 314544 454142 545152 222155 414245 232221 
51154 551515 325333 351424 535351 111135 222245 151211 
51254 545542 322452 544223 543541 145453 423235 242414 
51254 554521 542415 543331 544351 112344 534325 211241 
52154*555421 523515 541151 524121 112255 514251 131111 
52154 452455 511413 535433 515551 345151 132155 113351 
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52154 551111 512555 155151 551151 555555 511115 511151 
52154 551151 414515 555151 551551 555555 511115 511151 
52254 542441 423524 544241 543241 445545 522224 542415 
52164 351412 412423 555342 432132 222245 542424 432222 
52164 552441 312415 532243 251251 555255 421114 522121 
52164 551551 551515 555511 553131 355551 511413 511111 
52164 553522 513323 344221 524242 344455 513225 541221 
52164 544211 512555 155251 523251 445525 512125 224111 
52164 351521 412412 343451 534551 245445 514255 141211 
52264 551531 523515 553151 422451 555443 442214 555151 
52174 251511 511524 511121 511131 111355 511115 514131 
52174 551421 531415 544241 522151 222545 422244 521121 
52174 551551 511515 555151 442551 111255 542413 522251 
52174 551515 525453 121151 543551 111125 521312 514341 
52174 551532 414515 533331 551541 134355 241145 522151 
52274 552232 514515 545525 551451 145555 234125 224225 
52274 552524 513515 532241 521341 444444 123434 414221 
52274 551412 512544 454341 453251 222555 232425 541111 
52184 551321 511315 555151 551151 234533 111115 511341 
52154 511351 551315 523415 511151 555555 242525 314151 
52154 553432 525414 144322 422442 245434 544342 443234 
52154 412413 422434 354322 442342 344533 142423 233241 
52154 542442 523555 453232 455253 223454 522324 443234 
52164 312223 212232 453232 432351 134333 224234 223221 
52164 555311 512214 545143 55~251 335245 212435 222221 
52264 522432 512424 445352 552252 222244 323245 124221 
52264 551431 412415 554251 441251 112244 422224 424221 
52264 551422 411455 544221 352131 455415 322234 112254 
52174 551551 515513 551242 442151 325242 424224 511242 
52174 551511 524515 544251 521441 455544 511214 542111 
52174 553412 211555 512241 531441 234455 222134 224251 
52174 551354 521243 254152 544552 345425 512234 522231 
52174 554111 511414 455244 535251 335245 212435 222221 
52274 552253 421224 455152 544451 345425 512234 422231 
52274 554443 423424 444244 444442 444444 323223 224231 
52274 522431 512424 454351 452241 112244 433255 223221 
52284 554242 413415 544244 444244 444445 322223 224222 
52164 551311 532224 522233 432241 345535 112244 313552 
52164 552241 521215 555332 552451 555434 324225 515221 
52164 452511 532515 553331 531131 111553 114414 522115 
52164 245513 551451 355251 522331 234555 114414 552115 
52164 551215 551515 552512 551151 111555 144525 141111 
52164 354342 441524 544432 435452 234434 433224 324342 
52164 354342 531524 544232 545452 234534 423224 324341 
52164 452322 423424 544542 432442 224434 122424 414243 
52164 352552 441424 543412 541441 345445 341324 223115 
52164 452542 511414 453242 522441 345555 422323 422115 
52164 452541 514524 455152 355121 112155 515244 551251 
52264 551221 412415 545245 543551 113544 422244 511233 
52264 551352 325414 545241 553551 115554 521225 524222 
52264 524323 412424 443233 432442 233344 222334 124342 
52264 553224 425535 522233 451551 555554 232255 522311 
52174 451511 512555 443251 511141 112345 411425 141235 
52174 555131 335541 254412 532451 422433 s22224 422222 
52274 531442 511515 514144 554441 455545 411125 411541 
52274 552421 315225 555231 554241 145454 555215 111311 l 
52274 554412 524115 555141 554111 112555 555115 111211 
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52274 512232 523423 522222 332442 445444 223324 223232 
52274 553224 425535 522233 451551 435533 232255 422311 
52194 551511 515555 533142 541153 133555 512332 541111 
53154 551431 511515 553552 531451 245553 233321 422211 
53154 553233 325412 544242 541231 125243 525244 442311 
53154 454511 441424 445242 422242 223442 422224 422222 
53154 552452 412525 554152 554152 222444 513455 541155 
53154 554451 422515 554151 515151 111455 513454 541222 
53154 552242 521525 552244 542451 224554 222212 122411 
53154 551441 511515 512232 533452 222423 233224 322321 
53154 552322 532224 455254 512551 255534 151455 511152 
53254 552223 412424 442442 532451 235445 512223 522232 
53254 552243 431424 443332 542342 244445 334244 223242 
53254 552213 532224 444344 442442 444444 433244 224422 
53254 542443 424425 543342 424251 223455 514324 222441 
53254 542222 413451 145452 544451 245454 422224 422442 
53164 553241 422315 542151 551131 111435 332215 522432 
53164 552412 442515 543242 525142 444424 522345 541211 
53164 551512 212452 232342 411351 223454 314111 542211 
53164 522421 524424 455253 542252 222454 422242 422322 
53264 444252 515415 513553 442441 444445 552243 422221 
53264 541432 423324 453251 451252 224554 521324 211242 
53174 551511 511515 555151 115151 555515 511115 551111 
53174 552211 532215 555153 552551 355554 153545 511151 
53174 511511 311515 535351 215131 111455 121511 551111 
53174 551511 511515 555151 515151 555515 513315 551111 
53174 551411 413514 552332 422152 123545 321424 112341 
53154 554121 544542 444442 523231 224254 422544 224411 
53254 542222 423415 513242 552552 345544 232243 223432 
53254 554211 512315 555253 152251 222355 422223 512442 
53164 551411 523524 543332 424142 222444 513224 552222 
53164 552442 511515 555252 541145 555225 422425 522111 
53164 551221 512415 555552 552141 113254 515145 232211 
53164 543251 423424 544252 542452 222154 512235 522151 
53164 551115 551551 555151 551151 555511 551551 115515 
53164 551115 515515 551151 511151 115111 555111 555115 
53164 551442 411515 555351 551131 112355 511114 551111 
53164 551511 515515 515554 544521 111545 512415 522211 
53164 551511 541522 555242 512442 222445 512414 442444 
53164 551425 555555 531551 521351 345555 223335 524211 
53164 551351 515555 531531 451551 434554 511133 512111 
53164 152144 424414 554232 551451 345553 231424 411512 
53164 552511 531542 534452 513451 445555 532225 551111 
53164 551141 411515 555152 542141 111555 231212 511141 
53264 544342 243413 554332 554552 223542 232234 423214 
53264 541321 243125 555252 555251 233434 523253 522241 
53264 542241 443215 554242 551551 345533 232245 224451 
53264 453251 212515 543253 552251 134454 322324 123221 
53264 541241 511515 554152 551151 135455 412524 113211 
53264 442411 112425 554441 525151 223455 514225 522425 
53264 442511 122425 555442 532251 123444 524234 522311 
53264 553531 411315 543421 551451 355555 511215 411152 
53264 553522 511215 544451 451351 223345 512215 522411 
53174 554234 415515 515252 551443 244355 234223 523222 
53154 542511 324414 455442 524251 222545 425254 532212 
53154 553521 141414 442422 531151 111545 441125 522131 
53254 551431 512433 541142 541551 222254 112213 315111 



52600 
52700 
52800 
52900 
53000 
53100 
53200 
53300 
53400 
53500 
53600 
53700 
53800 
53900 
54000 
54100 
54200 
54300 
54400 
54500 
54600 
54700 
54800 
54900 
55000 
55100 
55200 
55300 
55400 
55500 
55600 
55700 
55800 
55900 
56000 
56100 
56200 
56300 
56400 
56500 
56600 
56700 
56800 
56900 
57000 
57100 
57200 
57300 
57400 
57500 
57600 
57700 
57800 
57900 
58000 
58100 
58200 

-270-

53254 541421 512421 451142 551451 333344 242324 222241 
53164 442422 522524 455442 523152 222445 513244 541212 
53164 554511 422315 523234 553551 555545 521124 445451 
53164 351511 111551 555151 411111 113155 511113 551111 
53164 542441 524424 444224 442222 221443 322224 522221 
53164 555451 515415 552442 451411 111345 242515 522151 
53264 552122 313524 444243 552441 222454 431223 213252 
53264 522312 423415 555152 432242 223254 524243 322222 
53264 541431 222325 544242 531452 455422 232344 542441 
53264 522212 412215 555142 444252 222454 222443 422222 
53264 522223 311315 544242 443241 122444 422444 422221 
53174 552411 512524 553243 452151 233554 412334 524211 
53274 552211 313524 454242 552241 222255 431223 213222 
54154 551211 415515 554242 512241 111425 222215 111111 
54154 552511 511515 513241 521141 112355 111225 521215 
54154 552512 511515 554231 421131 112545 111225 421215 
54154 452511 432424 555151 242141 111234 222334 531222 
54154 551511 514515 545241 521151 112555 514315 511151 
54154 551511 511515 555551 513151 111155 515555 551115 
54154 554511 512515 555551 511151 111555 511555 511111 
54254 552422 211415 545141 424111 335251 413115 111221 
54254 442222 413324 423222 442251 223454 423224 122222 
54254 551424 515515 554254 443251 222554 255145 412211 
54254 551421 513515 544232 442451 455454 425224 311311 
54254 552424 144115 511241 545152 222255 514245 111211 
54254 551522 112415 455352 521351 555524 422214 211451 
54164 551351 312515 551151 452151 112344 555123 541111 
54164 551345 424515 552552 551151 113334 555115 552211 
54164 551411 511424 522141 221151 111555 514215 541111 
54164 523511 515515 555511 511241 234355 515352 511111 
54264 551522 312515 555421 521441 555524 421223 211511 
54264 442121 413315 523252 452151 223454 423244 112255 
54264 552422 511515 551552 432251 223555 542225 244251 
54264 551511 511515 555211 511151 333535 153535 555111 
54264 551421 442515 552552 542151 444454 542424 144251 
54264 552424 554115 554152 432251 112255 514225 411221 
54264 542412 513515 535151 532151 123244 431414 122211 
54264 551421 511515 555151 551151 111415 151515 551112 
54264 551421 512512 554552 552151 111555 442145 542211 
54174 551321 514524 555151 524151 111255 334425 512111 
55164 254521 531214 523142 222351 122545 523524 211451 
55164 155521 311515 523331 431143 222145 211125 541121 
55164 451521 311515 513251 141245 113255 512325 541121 
55164 151521 511315 531411 531151 111155 511315 511111 
55164 551551 514524 455251 552151 111555 511135 551211 
55164 555553 511515 555151 541151 111555 514454 521411 
55264 551231 511424 553154 541251 234455 412423 511422 
55264 551532 5i2515 555531 551141 333445 512454 113441 
55174*551511 515313 422241 512143 313155 342345 231212 
55174 551515 515515 555551 515131 111355 555555 551111 
55274 554422 423524 544422 443241 245545 332355 224123 
55274 542224 414424 444252 522151 245555 524225 415422 
55274 554512 512425 544242 524141 1112~5 512515 551111 
55274 551532 521425 544152 542242 223255 423345 542451 
55274 524422 422424 443243 435441 244554 412324 222441 
55274 554511 512315 513231 534151 112445 332425 532351 
55164 351521 521442 344442 234242 222253 441445 252452 
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55164 553422 524515 554441 534551 111544 433455 122323 
55164 551511 514515 555351 515251 111255 115555 515115 
55164 252411 523425 534422 524141 233444 124545 421222 
55164 542523 522314 544442 525241 111444 523434 443221 
55264 512322 542324 444244 544252 224255 443322 442221 
55174 351552 442414 554342 552541 111355 524234 531221 
55174 552512 322433 325442 423222 444445 422353 542221 
55174 552313 524315 545242 522252 222145 231545 222521 
55174 552442 422415 544342 542241 111452 222434 422432 
55174 551411 521555 555551 515131 113355 415555 551113 
55274 552431 512242 424442 425252 223454 434444 432223 
55274 552543 531215 544151 554551 555554 322235 312421 
55184 544211 115324 143251 551231 111154 332222 532325 
55184 553511 111415 555151 513151 111355 511415 551111 
55164 451511 532525 545253 522131 111345 512435 541211 
55164 552441 514515 545251 544151 113255 522225 542151 
55164 552511 524515 525421 514241 111255 512455 541114 
55264 534522 312423 433431 442342 344444 243224 423422 
55264 551521 515515 551421 552551 111155 515245 541122 
55174 552511 511415 555141 521151 111555 521114 511111 
55174 451551 515515 555152 545151 444455 513224 431111 
55174 421322 521423 445243 533141 223424 512223 412341 
55174 421422 512322 1~3232 353441 455454 223134 511211 
55174 553551 512515 545241 555151 123255 551235 542121 
55174 541513 513515 535341 522151 122223 513114 311211 
55274 431411 515524 554552 545151 111245 523454 111111 
55274 551531 215523 341341 553351 111555 535245 541122 
55184 551511 551515 515111 551151 111555 511115 111111 
55184 251511 511542 555151 514151 111445 541454 551122 
55184 151511 111115 555421 441151 111455 541555 512111 
55184 151411 511515 555421 512141 111255 511255 512111 
55284 351431 512324 545233 442452 334544 513245 441222 
55284 442422 413224 412243 243442 244424 422234 223242 
55194 452421 511424 555251 522141 223545 422425 522512 
55164 544511 512255 324252 333241 444555 422355 142211 
55164 552542 411323 525542 534141 111445 512425 544321 
55164 552411 422424 455252 422151 111454 211425 551212 
55164 453522 421524 334243 232251 223235 313524 532211 
55164 442531 551412 443153 451351 234555 333314 542431 
55264 414311 521221 552553 543251 113455 422444 224241 
55264 452511 514515 544251 525141 113255 513454 522112 
55174 542443 422424 454332 542341 223354 423444 433221 
55174 553211 511515 555351 523451 113355 212444 511111 
55174 452531 521515 545551 525231 111345 512154 551122 
55174 442532 425433 543242 425241 224454 232423 442222 
55174 442421 412423 455252 532252 222355 324424 442422 
55174 442512 522432 445442 424142 222345 424444 443222 
55274 442422 414423 113442 444242 222233 424424 442222 
55274 151521 512515 554452 544141 111435 514553 544151 
55274 451431 513224 524442 545351 224445 424235 251254 
55274 551535 512515 513251 522141 113353 311345 121221 
55274 552412 552442 432552 525452 244442 222255 111241 
55184 542342 212424 444322 344252 333445 422224 422222 
55184 552422 222524 443444 452441 455555 424444 222211 
55184 551511 511515 524151 511551 113534 351212 341311 
55184 542442 422424 433242 433242 223454 424444 424222 
55194 452442 514524 454242 444241 444444 322454 242322 
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TABEL C.II I 
Gemiddelde scores per antwoord, 
deviation-score en certaintyscore 
(voor definities zie II.6) voor 
verschillende scholen, klassen, 
leeftijden en sexen. 

' .. ace TotaaJ1 s::bx>l 
1 2 3 4 5 

N=639 ~152 N=~ N=70 N=101 ~28) 

01 4.469 4.316 4.482 4.271 4.515 4.592 
02 4.391 4.224 4.429 4.400 4.287 4.519 
03 2.<X6 1.849 2.036 2.371 1.881 2.042 
04 3.997 4.263 4.000 3.971 3.911 3.881 
05 2.322 2.013 2.196 2.800 2.495 2.335 
05 1.789 1.605 2.089 1.814 1.921 1.773 
07 4.239 4.270 4.161 4.CJ29 4.287 4.277 
OB 1.?00 1.566 1.411 1.771 1.703 1.819 
00 2.459 2.493 2.446 2.fDJ 2.3~ 2.442 
10 4.014 4.086 3.893 3.900 3.861 4.088 

11 2.028 2.002 2.321 2.057 2.000 1.931 
12 4.117 4.079 4.196 3.857 3.990 4.242 
13 4.463 4.414 4.571 4.457 4.416 4.488 
14 4.041 4.309 3.875 3.786 3.950 4.023 
15 3.806 4.000 3.482 3.586 3.911 3.781 
16 2.477 2.395 2.429 2.557 2.475 2.515 
17 3.964 4.013 3.962 3.886 3.911 3.973 
18 1.897 1.789 1.946 1.914 2.079 1.873 
19 4.452 4.474 4.464 4.371 4.277 4.527 
20 3.443 3.329 3.625 3. 757 3.426 3.392 

21 2.435 2.467 2.125 2.057 2.297 2.638 
22 2.479 2.296 2.946 3.014 2.267 2.423 
23 4.397 4.ll:f3 4.~ 4.286 4.416 4.392 
24 1.277 1.296 1.161 1.286 1.277 1.288 
25 2.227 2.178 2.393 2.571 2.100 2.173 
26 2.543 2.461 2.589 3.000 2.366 2.527 
27 3.117 3.118 3.125 3.386 2.921 3.119 
28 3.687 3.421 3.786 3.914 3.772 3.727 
29 4.233 4.224 4.321 4.043 4.297 4.246 
3) 4.358 4.4fSl 4.196 4.371 4.277 4.346 

31 3.532 3.493 3.232 3.386 3.634 3.619 
32 2.156 1.993 2.071 2.371 2.178 2.2)4 
33 2.fill 2. 711 2.679 2. 729 2.594 2.492 
34 2.582 2.342 2.625 2. 786 2.525 2.681 
35 2.964 3.086 2.929 3.086 3.218 2.769 
36 4.203 4.329 4.268 4.157 4.178 4.138 
37 3.679 3.855 3.839 3.686 3.525 3.fDJ 
38 2.732 2.901 2.857 2.814 2.911 2.515 
39 2.152 2.158 2.179 2.329 2.089 2.119 
~ 2.235 2.191 2.232 2.343 2.525 2.119 

klas geslacht leeftijd 
3V!MJ LJiAVQ_ 4VWJ SV\..0 M V 14/15 ln 17 18/19 
~~ ~191 ~xn ~191 N=433 ~n ~176 ~257 ~148 ~58 

4.554 4.382 4.632 4.361 4.406 4.8)2 4.551 4.479 4.439 4.259 
4.411 4.257 4.433 4.476 4.476 4.214 4.381 4.362 4.399 4.534 
2.214 1.827 1.915 2.220 2.000 2.019 1.977 1.988 2.047 2.069 
4.232 3. 7'31) 3.001 4.372 4.055 3.854 3.886 4.035 4.(l31 3. 948 
2.375 2.435 2.328 2.188 2.254 2.4fh 2.443 2.261 2.311 2.259 
2.107 1.843 1.776 1.654 1.702 1.971 1.903 1.681 1.851 1.759 
4.161 4.209 4.129 4.408 4.314 4.083 4.125 4.288 4.297 4.224 
1.929 1.785 1.672 1.576 1.718 1.68) 1.007 1.716 1.588 1.586 
2.518 2.346 2.587 2.419 2.383 2.617 2.545 2.444 2.426 2.345 
3.8)7 3.990 4.055 4.115 4.115 3.001 3.847 4.078 4.061 4.121 

2.625 2.073 1.821 1.026 2.065 1.951 2.136 1.~ 2.209 2.000 
4.143 4.063 4.154 4.126 4.118 4.117 4.023 4.233 4.014 4.155 
4.304 4.366 4.572 4.492 4.476 4.437 4.415 4.541 4.385 4.4fh 
4.125 4.084 4.249 3.754 4.090 3.937 4.188 4.039 3.919 3.914 
3.518 3.764 3.731 4.010 3.952 3.~ 3.682 3.739 3.966 4.069 
2.268 2.251 2.~2 2.675 2.427 2.583 2.392 2.8)7 2.358 2.4fh 
3.929 3. 770 4.090 4.037 3.977 3.937 3.938 4.~ 3.953 3.897 
1.~ 1.948 1.950 1. 764 1. 783 2.136 2.000 1.926 1. 719 1. 724 
4.625 4.199 4.532 4.571 4.446 4.4fh 4.500 4.455 4.4fh 4.259 
3.875 3.639 3.388 3.178 3.233 3.883 3.585 3.424 3.331 3.379 

3.089 2.236 2.214 2.675 2.333 2.650 2.506 2.284 2.608 2.448 
2.911 2.681 2.428 2.204 2.339 2.772 2.750 2.412 2.365 2.241 
4.393 4.382 4.ll:f3 4.40B 4.349 4.500 4.426 4.405 4.318 4.483 
1.125 1.288 1.249 1.340 1.293 1.243 1.182 1.276 1.304 1.500 
2.357 2.529 2.159 1.958 2.185 2.316 2.381 2.136 2.189 2.259 
2.661 2.890 2.557 2.147 2.443 2.752 2.688 2.479 2.493 2.517 
3.446 3.497 3.229 2.524 2.947 3.476 3.381 3.054 2.986 2.931 
3.004 3. 775 3.657 3.597 3.667 3. 728 3. 767 3.646 3.608 3.828 
4.411 4.073 4.174 4.40B 4.224 4.252 4.278 4.237 4.223 4.103 
4.161 4.283 4.328 4.524 4.381 4.311 4.244 4.381 4.419 4.448 

3.036 3.319 3.632 3.785 3.524 3.549 3.364 3.681 3.520 3.414 
2.357 2.162 2.318 1.921 2.069 2.340 2.295 2.148 2.122 1.862 
2.625 2.461 2.682 2.654 2.552 2.709 2.688 2.619 2.608 2.259 
2.321 2.293 2.4~ 3.037 2.665 2.ll:f3 2.:BS 2.8)7 2. 736 2.672 
2.821 2.782 2.896 3.314 2.896 3.107 2.926 2.977 2.953 3.052 
4.179 4.110 4.164 4.346 4.219 4.170 4.182 4.132 4.324 4.276 
3.214 3.670 3.612 3.895 3.958 3.002 3.369 3.763 3.804 3.931 
2.518 2.560 2.488 3.225 2.935 2.306 2.386 2.829 2.818 3.138 
2.250 2.li:B 2.209 1.806 2.046 2.374 2.199 2.230 2.0Q0 2.000 
2.125 2.220 2.363 2.147 2.141 2.432 2.335 2.272 2.128 2.034 

41 2.n 2.:m 2.214 2.100 2.446 2.319 2.232 2.497 2.279 2.157 2.171 2.583 2.398 2.222 2.365 2.224 
42 1.592 1.428 1.411 1.957 1.455 1.681 1.446 I.Sff) 1.627 1.628 1.8)7 1.558 1.8)2 1.(00 1.541 1.517 

DEV. 57.18 55.14 58.93 61.74 57.55 ~.62 61.70 61.84 57.18 51.19 55.49 8J.72 8J.07 ~.14 56.13 55.67 
m. 59.87 63.28 ro.43 58.23 57.21 59.22 ro.16 58.77 ro.24 ro.48 61.65 ~.n 59.47 ro.28 59.05 59.62 
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TABEL c. IV 
Antwoord-verdeling in goed, neutraal en 
fout (volgens indeling in 11.6) 

Vraao Antwrd r..nF>t'l NP. ltr ;'nn1 . 
1 5 87 6 7 
2 5 86 3 11 
3 1 76 8 17 
4 5 72 11 16 
5 1 6S 10 24 
6 1 82 7 11 
7 5 82 8 10 
8 1 8S s 10 
9 5 2S 14 61 

10 5 76 11 13 

11 1 77 s 18 
12 5 79 9 13 
13 5 90 3 7 
14 s 7S 8 16 
1S s 66 18 17 
16 5 2S 11 64 
17 5 7S 10 14 
18 1 81 11 9 
19 5 88 4 7 
20 1 30 12 S8 

21 5 24 13 63 
22 1 61 7 32 
23 5 90 6 4 
24 1 97 2 1 
25 1 68 11 20 
26 1 58 12 30 
27 1 40 1S 4S 
28 5 6S 13 22 
29 5 82 10 8 
30 5 87 8 s 
31 1 59 10 31 
32 5 71 14 16 
33 5 28 1S 57 
34 5 28 13 60 
3S 5 40 14 46 
36 5 82 12 7 
37 5 66 4 29 
38 5 37 7 ss 
39 1 72 10 18 
40 1 71 11 19 

41 1 69 s 2S 
42 5 2S 5 69 
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CMLN Leerstoflijst 

VWO 

APPENDIX D 
ÜPT I KA ExAtvlHJL IJSTEN 

VAN (}UJ, CIVO EN WEN 
(zie hoofdsstuk r:q.) 

-
Li ··lol 

0 1·;;,.., ;" .. .,,.,,J.J,,..itl """ hct licht. ll.-r.htl·ijuiao uitbrt·itlinr;: vr•n 

h•:t lit:""lll; nch'h•Uwvonniu,~. J;vr.•tJ\-Iijdicc, üivcrr.c.•reratlc en con

"'' ,.,~··t·'"'tul c l11urd • ·.Ir~. 'J'<:rur;kr'ln tnj .-.r ( upiC't;Pl("nU "'u cl i f"fuur:.), 

nl·!lfn·~ti-:-. ~lr-tb·n vou t•~l'lH~Y.,tatnjnn. Vla.!~J:~ upicc<'l; ber.ld-

j.j von·int~ ~~~ l>cr•luet•u"tr••etin hij crn rc~cl. en bij een virtueel. 

VOt•t·unJ·p. 

f·t '''··I inr, hrcl: ·,,,~:;\l~t, brr-J:irl;:nitttlrx, 7Jevirltic rlOol' !!'C"'Il rn·inmo. 

(,.,.,...,, (•)frnnlPr:). l>ir.J'rrnir- VR.n ~"C"tl priomn. Spcctrn (nlleen 

[r'n•••!•'nol fJ/:i r.ch). 'l'otn.lr~ t~·t"Ui~l:~latuin:!• 

(I 

(cxr,..rimenteel.). 

lrn!",rnfm· .. oul<' 1 + 1 
V b 

1 'i of xy 

D,,,....Jdr.onr-.tJ·ucti<!• l,itt~Airc VCl"',"';ro~in~ (t~ecn 

c-c•r:ddrt·1li,..~ vnn l,...nn-:-~t). /lcCom,nodatiC" van het oor.; itmctie van 

riro l>J' i I. 

P 11-·,:ill!'nl ''nn ffu;;r.~~nr.. !i0lffront1 ;·.oJfnoJ·mo.nl. Huicin~ (k\IO.li-

1 ··I inf). J'n!l:.inr·~d.nrlf x t:"n vonrtpl:uJlineaDnL·!lh::dcn. 

1·1 Jnl• t'Jl'l"'·nlj,~ v.•Jn tu0r~ Ctlhr-1·rnta Jlchtbl'Otlllen. Huiri11~ door 

.. , ... ",.J .. ,·t (l:u"lit..l.i.-,:f) c11 tlnor <"<'11 roonlL·r (kwnntil•lti~.:f). 

1-'n· •tir·,... t·Oll'lri:-:ntif! tC'J' nnnloning vrtn het trnnnveJ·unl~ karnktcr 

"._",) 1 j r:h t. 

1. ! J·nj-:.·e".:i•·to::-:;tr: 1; fc..tocr!.:'"ic;'!'hC' eo.:P! l'"t.:.• 

~. Cc::; r:.cc-o·,·":o~ 1.r .. ::tic·, hril, lt:u~!:tr.r~:tr. (c~iOj1't:=t"i'.). 

!7. :-;:ri-~f.] t'.:'l~:ncoop r.n ~~'"iC"r.~:ij~:c.:r. 

6. ;-·u. il:".~n t:-:! v~n:::::·t::rc, \"': 1·: lt..·'l:"; it1 :.~i:ro· COO!.>, eo~1.'.1.·-.u~o::.'" in 

~~cjr•eti~to~otcl. 

7. D:·:--c 1 '!'".i j·w·~ :t{.' -..·c~ lc. n~r:::r;·i:e:lnr.,lr; ~.'!C'~ hoo~·t:vlL:!:un. 

c. ~~!!~~~~=~-=~-~!:~~ 
1. Int~:ri\.:re!lti~ in Ö1UVlC l~.ncjco, eontini;, l::.nr:jccr;.i~c::l. 

:!. :f'uir;inc.; do':lr cc11 roo::::t"r (hrN".tit::-.ti:.:f), "h~.a::in;:" (:~.:al.itatir:f). 

3. Duir.int: door f~C!l n··lt ct ~:.1 ei,_~;;c;lvor .. ~icc O:""J:Jnin,-: ( 1 :l::"~i t;~"ti<!'!~. 

4. r.o! ·:"'~:·enten bij Lr'!:'l t-:vC~rning rl oor ~en lenn; O!)ti~cJ:= 1olt!'.:ln!"'".t"';t~; 

br·clc~vornlnr: a1n itlt:.?l'"::'r.:l·c.·1ti.-:-vcr~c:!ijnE>•!1; uc:u~iclcn·.: , .... :r':.Oü':'n 

v-:-..!1 een 1cn3. 

5. Cr!-;~!lh~n~; :!:~':CtrC~.lc. or11.:t.•11Ctcllint.: vnn lie!·.t c:, !t~c:u:--in~rl.'.l"::. 

\lcttc!l vo'1 Orce . .,,~o.ru1. 

6. J:lr~·~u·~l!t1;·i~·ho::~:, C'.nou~lr: 1:~.··:\".runn.:.""r.c:-:inc; (c..:lc nctrit.tr·•~ijn). 
'. '· -· 
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10) Gt>o1netriuch~ optico. 

------··------------
1 • H~chtlijniRe uitbrPidinr. vrm het licht; ochnduwvorminp,, (0) 

:->, Evr·nwij<lire, divcJ·r.~•·"'"l" rn convrrp,crendr hununlo, (0) 

3, Trr•>t:knntsinr. (npi<•r.rl"ll"l c11 di!fuuo); welten vw1 tcru~:t-

k~nlnlnn; nbsorrtie. (0} 

4 • Vl nl·i:c I!Pi<'IJI!l.; h·rldvorminr. "'' bccl<lconutructi!!' bij een 

l"~ëel en bij een virtuePl voorwerp. (~!) 

s. Convereerend v<'rmoeen van een holle npiegcl; 

di vereerend v"rmor.cn voza een bolle Bpit!gel. 

6. lh·ckinr:; brckinecwet; brel6ncnindcx. (0) 

7. !Jovi'lti" door een priomn (~cPn :rormulNt). (0) 

O. Dioprroic- door Pen prisn11q op<:?ctra (al.lecn fenomcno

lnnioch bch::antlcl.en). (0) 

9, Totnl.e terur.kt•atsinr.. 

10, fl:f•·rinehc, dunnP lcn:oam; cxpcrimentrle n:flcitl.ine vo.n 
1 1 1 b ~ ; = r' beeldeonotruetiE' bij reUle voorwerpen (com-

binnties vnn l•"'zen worcirn niet behaZHlcld ), {0) 

11, J.itwnire vr.rp,rotine. (0) 

12, liPt oor.: ncco:,tmodntir VOl& het ooc; :functie vnn de bril., (0) 

13. 

14. 

15. 

16. 

t"-il; diortrir, 

Fototor.stel.; <!'"projector; ovcrhcotlprojector, 

llocl:ve rerotinr.; oe he itlend vermocen • 

Loep; miero:-:coop en aotronorti~chc kijl:cr, elk 

'l " ol 
o· 'l 'l met twee enkrlvou<lier lcny,cm; spicccl.telt!Bcoop. (m) 
:• .: fi " n ,, 'I .. , .. ".J :• 
:-< "' ·I 
I :• I') 

:• 
< 

I' 0 o· 1. Bcpnlinr: vo.n de l.ichtr<nolhcicl voleens l'l~n m!'thode, 
:• 0 11: 

"• 'l ::-· 
'l P> ~ 

2. Golfknraktror vnn het l.icht; intcrferrntiP. mct behulp van 

r; ,. 
"' u "' <> 

b'"'' cohercnto:o lichtbronnC'n (1-.wulitntiPf). (H) 
p. .. I' 

"' ·ti .. ·5. l1q~i'"'"l VNl lluynens to .. r,rpnat op licht (k>~nlitati"i"), 
I fJ :-. 

'I 
·~ I' < 4. Jluidnll door (·f,n flJ'l<'et (Iwnli.t!lticf). (11} 
:• iJ 0 

11: 0 ,: :• 'l 
5. nrrnlinn vnn de rolfl~nRte met een trnlir>. 

I' .. ,, .. :.· 6. Fr••'lu~ntio en klf!url infr11roue en ultrnvivlcttc Atralint;; 
'l .. .. 
IO 

,, 
·: ,, rl 
Cl 0 
1-' Q 

,, 
0 
;:1 .,., 

ovr:r:>ieht vru1 het voll•·cligc e)eittl·onar:nctioche 

spectrum, (rt) 

" fJ ,, ,., 
" " ,., !'t' ,, 
t1 .. 

11) 

"' n 
n 
0 

~ 

7. 

a. 
J'olarisAtit> (al.lcen bij doorvnllrond licht). 

Fotomntri'!, ,, 
'I 
I' 
fJ ,. 

:> 
ü 
ID 

" 

0 
p. .. .. 

9, W<'rldn~cn van l.icht ( vc·rl.ichtinc 1 ver\lnTI'Iinr:; cher:lische 

effecten; foto-elektrisch effect; fluoruP"entic). (H) 
:> ~-{"I n . D .. 10. Doppl.er-efi"eet (kwalitatief); st~rsn~l.heuen. 

I 
0 
0 ... . 

en 1;. Dij .;r r.ro.,., trinche optica zijn diverse "l:lasE<ieke" 

wrrpcn wer..:;"lnt~n. Dit (""ClC:t voor de afleitlinr. v11n de l;mzen-

e act s:ijn no:Y.~ ""l:"'li jk", m=tllr door de lctorl.ineen slechte 

beerepen bC'naclcrinr,en. l'c holl.c en 'boll.e opiec:cliS zijn nnar 

e t;epl.:latst, l enefoutton ::ijn niet vormel.d, wnarmc.e de t&ood

Vtorvult ovc.:r l~t~nostclr-el::> tP r:prclccn. De optioehe arpnrntcn 

n dan ooi: 10l••chtto bd•an<i-:old rlle combintotiPD van enl:c.:lvouuiee 

n. Virtuele voorwt>rpen worclen alleen ct.b1·uikt bij een vl.al;l:u 

el. en niet bij ·~<:?n l"'""· l!rt nornRlo ooe wordt genoemd met 

accor.~".o<lot i•· vo:rmoo:' n. Om c!c oop·~rkin.:;e:t ·;ran u i t vermoeen te 

oeren uient een ~r>l. Op ci<'tnill!l von de werkins vnn cle bril 

ni'!t inllecann. Bij oio r.ol:fo!'tica otaat c-.ntranl de identifi-

van elP. h•~V,:nU'!' lichtr;roo::h·~dcon tü.:s klP.ur en sterkte ..,~~ cie 

he•;. en ui1: d~ nlr:~!~Cne co.,_ !'t!u!orie. Een tl-tOerit! the"nQ :.3 het 

in dP. n•ocl·~•·nc optie a ui t•,runt-. bcl.nnerijke bcr,rip cohercn

uitr;eworkt o.n.n .,":~~1" vc•ori:•o'>l.àe:u :.lo intcrfL·r!!'ntic- en 

nc. In 11-~ UOTI!,..!'\ Vt.!r~c~dll~nüe vcrkill(.;€'1\ t!n funetias VCUl het 

, .. -·· 

(n) 
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CMLN eindexamen-programma-advies 

Geornetrinche optica 
Rechtlijnige uitbrcidinc vnn 
het licht; schaduwvorminR. 
Evenwijdige, ?iverc,crendc en 
convergercnue bundels. 
Terucl~aatsine (epi0eelend en 
diffuus), absorptie. 
\'letten ve.u teruekantsinc,. 
Vl.alckc upiecel% bcel.~vorQine, 
en beeldcon::;tructiP bij een 
reëel. en bij een virtueel. 
voorwerp. 
llrcl:ine, 'br~..:l:inesHct, 

brel:incsiml c::. 
- De,·ü:.tic dcor eer. l'rimna (Geen 

formules); t:i:.pt:rr:ic door een 
:PriD:":'la; s:rectrR (c.lleen fcno
r.tcnoloGiac!J bchanC.clcn); 
Sf<;.'l"ioche d\.~!1nc 1•-'n~cn; expc
rirnevtel~ aflrirlin~ van 
b +;=~;(experimenteel); 
beeldconstructie bij reële 
T?orwerpen; lineaire ver~ro
t~ng. 

(combinaties van lenzen 
worden niet gevraagd). 

v.w.o. VII 

Geometri:::ch~ optica 
Rechtlijnige uitbreiding van 
het licht; ochaduwvormin~. 
Evenwijdige, divergerende en 
convereerende bundels. 
Terugkaatsing (spiecelend en 
diffuus), absorptie. 
Wetten van tcrucl:aatsin~. 
Vlakke spiegel: beeldvormin? 
en beeldconstructie bij een 
rc:~el en bij een virtueel 
VOOl''\·ICrp o 

Brcl:inc, brel:in~swet, 

brel=in~sinàex. 

Deviatio door een prisma(geen 
fornules); Cispersic door een 
prisma; totale terucl:natsin,;:. 

yfcrtschr dnunc lenzen; 
b + ~ = t of :: Y = f 2 ;( experi
menteel);beeldconetructie 
bij reVlc voorwerpen; linc-
&ir0 vurcrotinr. 
(conbinnties van lenzen 
worden niet c~vraacd). 

Ooe; accoru~totlnt i(.• vnn het ooc; Accornmodf'.tie va."1 het ooe; 
i'unctis ·van de bril.. functie ven de bril, • 

·Go1 :footicn 

l3ct:iusel. va11 JJn:-.'c-::ne, toq;c
paF' .. .; op hE't l.:l.cht (b!ulitu
tief). 

ïntcrf.-!rentiP r.10t behulp van 
t\-lec coh\!rcr.te lichtbronnen 
(kualit~tiof). 
BuiginG door tfn eplcct (~ua
l:i t=.t i·"'!f). 
BepalinG v~n de cnlflcncte 
J:".et een tralie; f'rsqur.ntie en 
kleur; infrarood en ultravio
let; overzicht.van volledig 
elektromagnetisch spectrum • 

"ierl:inr;cn vu11 licht ( vc-..~lici.l
tinc, ver\'lr:.r:-~in::, chc:·;ioche 
,..{'~..,eten. foto--lt:Ltrisch 

Golfoptica 
Einclice ~;aelhcid va."l het 
licht. 
Bceinsel Ynn liu:-•cens, tot!cc
pact op het licht (k\·:f:!.li ta
tief). 
Bep~r~inG van opti~che waar
nerüncr.:~occlij>hc.:id ten r;c
volcr: van het colfb-.ral:tcr 
van het licht (hmli to.ti:.f). 
IntcJ:·fercnti~ rnct behulp van 
t~sce coherente lichtbronnen. 

Buiging door één spleet (kwa
litatief). 
Tralie: bcp:?.linl; van de ~olf-
l.encte: :frequent i~ en klc'l.•.r. 

Lin~airc polarisatie ter 
aru:.toninr; va!'! ct't tran::::;vr,r
eo.lc !~c.rc.~~tcr vnn l.icht ~ 

.. 
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Eindexnmenprogramma Natuurkunde HAVO en VWO 

I f?/1 II'OIIT'IIl'IIIC/1 

h.a. v.o. 

Gtomttrischt optiL·a 

Rechtlijnife uithrcic.ling van licht. 
Evenwijdige. divergerende en converge
rende bundel~. 
Rc~cl en 1ittuecl beeld. 
Terugkaatsing (~piegclend en diffuus), 
ab~orptie. 
Wellen van tcrn~tkaat~ing. 
\'lakke ~pie!;!cl: bcelc.l\(uming en bccld
C<lmtructie !>ij cm reccl votlrwerp. 
Breking, breking~wet, brekingsindex. 

Deviatie door een pri~ma (kwalitatief); 
di~pcr~ie door een prisma (kwalitatief); 
~pectra (alleen exoerimenteel). 

Sfcri~.:hc dunne lrn1cn: beeldconstructie 
bij een rcc:'el voorwerp; 

~ + ~ = __! (alleen experimentele anci
IJ v r 

c.lin~). 

l.ine:~ire ver!!tllting. 
(geen combin:~ties 1·an len1en en/ of spie
gel~). 

Golfoptica 

lle!!in~cl van lllllfen~. toegepast op het 
lid11 (kwalitatiel). 
Interlerentic met bcl111lp van twee cohe
trntc lidlll'll)llncn tb,alitatid). 
llui!!ing d•H•r i:èn ~l'lcct (k\\alitaticf). 
llrpalin!! 1:1n de golllengte met een tralie. 
hequentie en l.lcur. 
lnfr;unod en ultr:11 iPirt. 
t her1kht van 1olledig elektromagnetisch 
~pcctrum. 

v.w.o. 

Geometrisch!! optica 

Redulijni~te uitbreiding v:~n licht. 
Evenwijdige. dh·ergcrende en com·crge
rende bundels. 
Reëel en ,·irtueel beeld. 
Terugkaatsing (spiegelend en diffuus), 
absorptie. 
Wellen ~an rerugkaat~inf!. 
Vlak kc spicl!el; bcelth orming en bceld
cnnstru.:tic bij een retcl \'Ol'rwcrp. 
Otcking, l:>rekingswct, brekingsindex, to
tale terugkaatsing. 

Ocvinlie door een prisma (kwalitalief); 
dispersic door een pri~ma (kwalitatief); 
spectra (alleen e:o~perimelllecl). 

Sferi~che dunne lcn1.cn: beeld.:onslru~tic 
bij een reëel voorwerp; 

~ + ~ = ~ (alleen experimentele anei
b v r 
din~l. 
Lin~aire ,·er grol ing. 
(geen .:ombinalies ,·an lenzen en/ of spie
gels). 

Golfoptica 

lle(!in~cl 1·an I luy(:ens, toef!epast op hel 
lidtt (~1\alil:lliel). 

hllerfcrcntic mel behulp 1:111 twee cohe· 
rente lichtbronnen (kwalit:llicf). 
Ouigin~ door i:'én 'Pleet (k\,alitaliel). 
llcpaling van de golflengte met een tralie. 
rrcqnentie en kleur;, 
lnlrarood en ullra11nlel. 
lhcr zicht van volledig elckuomagnetisch 
~peel rum. 

C. Lidll als golf,·erscltijllst?l 

t Otl[!: o;~:het~ en duidelijk 7ien; acwmmm.l:uie 1an het oog: 
1e en neg:Hte' e hnllegl:m:n ter wrre~:tie van het oog; 
rkte (eenheid diPptt iel. 

I. liet ontwerpen \:111 ~rectrum met behulp 1·an tralie en lens. 
2. Interremmeter ''all i\lid1c:lson. 
3. Interferentie van lkht, dat weerkaatst is door twee evenwijdige 
grensvlak ken van een dun laagje: interpretatie van een gegel'en41' or
mule voor het fa~cvcr<;dtil. 

I lototoc~tel; de lut~~:til' Hili de lcn~: s~:herptedicpre in \·er
net de ,·oorwerr~af,tand en hrandpunt<;afMand; de in1 loed 
n diafragma op de ~dtL'rptedicpre: de inl'loed \'an de verhou
randpunt<;af,tand tul (!ebt u ik te lcrt~diamcter op de belich
d 'an een foto. 
diaprojector: de ltm~o:tie ''m de condensor. 

rijfprojector (O~"erhcadprojcctor). 

Iocr: hockvergmting. 
micro\coop ( vom geaccummm.lecrd en on geaccommodeerd 

al oog): functie van veldlen<;. 
astronomische kijker (1oor ongeaccor.tmodeerd normaal 

ct 1crhand tu~~en lidlt\nclheid en hreking~ittdex. 
paling van de vmlrtplanring~~nclhcid van licht volgens 

ult. 
el ;ricn van kleuren: dl' ~rel·trale oorgc\·oeligheid, complemen
lcurcn; de klem \ an een 1oorwcrp in wit licht en in monochro
h licht; het gebruik \':Jn klcurliher~; de kleurendriehoek. 

Coating van optische oppervlakken ter voorkoming van reneetie. 
4. Ringen van Newton. 
S. Buiging door éën ~pleet; plaat\ van de maxima: e\'enredigheid 
van de arstand van buiging<;maxima met A/d. 
6. Buiging vnn een e\'cnwijdig invallende bundel door een cirkel
\'Ormige opening en om Ilohonnige objecten. 
De begren;ring van het scheidend vermogen in optische apparatuur 
door het I!OII'karakter \'an licht (kwalitatiel). 
7. Golffronten bij de beeldvorming door een lens: het principe van 
Fermat. 
8. Het trans,ersale golfkarakter van licht; natuurlijk of ongepola
riseerd lidtt; polarisatie door rellectie: wet van Brcwster. 
Polnri~atiefiher. 
Draaiing van het pularisatie1·lak door optisch actieve stoffen. 
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01 Rechtlijnige uitbreitling van -lichtkastje met hulpstukken 
het licht, lichtsnelheid 

02 Evenwijdige, divergerende en -zie 01 
convergerende bundels 

03 Terugkaatsing (spiegelend 
en diffuus), absorptie, 

04 Vlakke spiegel: wetten van 
terugkaatsing 

Reeel en vittueel beelo, 
beeldvorming 

Breking, brekingswet, bre
kingsindex, totale terug
kaatsing 

107 Sferische dunne lenzen: 
beeldvorming, beeldcon~truc
tle, lenzenformule, lineaire 
vergroting 

)8 Beginsel van Huygens, 
toegepast op het licht, 
golffront, buiging, 
interferentie 

)9 Overzicht van het gehele 
elektromagnetische spectrum 

KeuzeondeneJ> 
4.3.9 BIOFYSICh: het oog 

-zie 01 

-zie 01 
-optische schijf 

-optische bank 
-zie 01 

-lichtkastje met 
brekingslichamen 

-optische schijf 
-optische bank 

optische bank 

-Proef van Young 

BUJTf:NSCIIOOLSr:::
CQIITEX1'0r::GR I PI' EN 

-holle, bolle en vlakke 
spiegels 

-holle, bolle en 
vlAkke spiegels 

-scheer/make-upspiegel 
-achteruitkijkspiegel 

-rijwielreflectoren 
-totale terugkaatsing in 
prismakijker 

-fototoestel 
-diaprojector • ' 
-vergrotingstoestel 

=~================= 
F'ORMULES 

l. Li • Lt 

2. n•~ 
sin r 

3. I 1 I 
V 

+ li .. 1 

4, N" ~~~ 
V 

-9een methode voor 
lichtsnelheidsbepaling 

-oe kanoidaten moeten weten 
dat een holle spiegel convet 
gerend en een bolle spiegel 
divergerend vermogen heeft. 

-beeldconstructie alleen bij 
reeel voorwerp 

-9een gebruik van de spiegel
formules 

-9een constructie van beelden 

-9een con~tructie van de gang 
van een lichtbundel bij het 
passeren van een grensvlak 

-berekeningen alleen voor 
positieve lenzen 

-beeldconstructie alleen in 
gevallen met een positieve 
lens en reeel voorwerp 

-verklaring van buigings- en 
intetferentieverschuinselen 
met het beginsel van Huygens 
alleen kwalitatief 

-proef van Young kwalitatief 

-radiogolven, infrarood, zich! 
baar licht, ultraviolet, 
rootgenstraling 

-het verband tussen stralings· 
soort en golflengte 

Exa11K2nprograrm>a V\«> 

THEORIE SCIIOOLSF:- PMKTIJK- TOf:LICitriNG 
aJITI'EXTBEGRII'PEN aJITI'EXTBEGRII'PEN 

•--ca:eceaacaz:e=~~:=:~~~:::::~~======~==•=••=•==••=•••••••••••••••=••••••••••••••••••••••--••••••••s=•••••••••••••••••~••• 
De volgende begrif'pen worden bekend verondersteld: 
netvlies hoornvies iris 
ooglens voorste oogkamer glasachtig lichaam 
oogzenuw gelevlek 

pupil 
blinde vlek 

................ ••======s=eeaa:zeec:z..._ ..... -=-eae••-----·------••--••=aaaw•----•-=-••------••••••ea•••••••=====••--•--a .. 

01 lichtgeleiding door het oog 

02 accommodatievermogen, 
nabijheidepunt 

03 scheidend vermogen van het 
oog, hoekvergroting 

04 afstand en diepte zien 

PS diafragmafunctie van de 
pupil, scherptediepte, 
licht-donker-adaptatie 

06 kleuren zien filters 

oogspiegel 

normaal-, ver-, bij-, oud-, 
ziend, bril, contactlens 

loep 

stereoacoop 

tunnelsyndroom 

kleurenblindheid 

alleen sferische lenzen, ge 
berekening brilsterkte I 

hoekvergroting alleen voor 
combinatie loep-oog (alleen 
ongeacCOIIIIIodeerd oog) 

subtractieC~en additief 
kleuréft~ sa~nstellen uitgea 
van de absorptiespectra v.d 
pigmenten in het oog (allee 
fenomenoloaischl 
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WEN-concept HAVO 

2. GELUID en LICHT Voorlopige versie HAVO 
---.:=======mz=========================================~===================================z================================= 

'l'llfiXliRIE SCII\.Y)I.St::- DUI1'r.NSCIIOOL~E- 'roELJCIITING 
CUITI::XTilEGRIPf'f:N CO!ITEXTBEGRI rrf:N 

~==-=====================================================~==================================:=~==~=======~============== 

IChtlijnilfe uitbreiding 
.a licht, lichtsnelheid 

-lichtkastje met hulpstukken 

uiging en interferentie 

~-i jdige, di verqerewJe 
1 convergerende bundels 

~olfhak 

-interferentie met twee 
luirlsprekers 

-proef van Young 

-zie 08 

trugkaatsing {spi~~elend en -zie 08 
iffuus), absorptie, 
tlectieve absorptie (kleur) 

~eking, breking~w-:-t, 

cekingsindex, totale 
~kaatsing 

-opti :;r:he schijf 
-opti!'!che bank 

fecische dunne lenzen, -zie 12 
reel beeld, beeldvorming 
feldconstructie, len?en-

le, lineaire vergroting 

cht9eleiding door het oog 

en diepte zien 

frequentie -filters 

-interferentie van geluio en 
licht 

-vlakke spiegel 

-rijwielreflector~• 
-totale terugkaatsing in 
prismakijker 

-fototoestel 
-di:lprojector 
-vergrotingstoestel 

-netvlies, hoornvlies, oog
lens, oogzenuw, voorste 
oogkamer, gele vlek, glas
achtig lichaam, iris, pupil 

-oogspiegel 

-normaal, ver-, bij en oud
ziend, bril, contactlens 

-stereoscoop 

-tunnelsyndroom 

-kleurenblindheid 

4. L1 ~ Lt 

-geen methode voor lichtsnelhei 
bepaling 

- experimentele verklarin<J 
van huiging en interferentie 

-geen beeldvorming 

-geen con~truçtie van de loop 
van een lichtb•mnel bij het 
passeren van een grensvlak 

-berekening alleen voor 
positieve lenzen 

-beeldconstructies alleen in 
gevallen met een positive 
lens en reeel voorwerp en 
~e.!d-

-alleen sferische lenzen, geen 
berekeningen brilsterkte 

.. 

IJ• ... 

-subtractief en additief 
kleuren ~amenstellen uitgaande 
van de absorptiespectra van 
de pigmenten in het oog 
(alleen fenomenologisch) 

-bekend zijn radiogolven, 
infrarood, zichtbaar licht, 
ultraviolet, rontgenstraling, 
gammastraling, en het verband 
tus~en de stralingssoort en 
frequentie 

I 

1 

6 • N • ~~~ 
V 

"' • 
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APPENDIX E. 
INVENTARISATIE VAN DE 

O~DERZOCHTE LEER.BOEKHJ 
IN TABELVORM 

Van de in hoofdstuk IV beschreven leerboeken zijn tabelvormige 

inventarisaties~ .Elke tabel heeft 6 kolommen. In de eerste kolom 

staat hoofdstuk- en paragraafnummer volgens de indeling van het betref

fende leerboek, in de tweede kolom het paginanummer waar de betreffende 

paragraaf begint. In de derde kolom is de hoofdstuk- of paragraaftitel 

opgenomen, in de vierde een nadere omschrijving van de behandelde onder

werpen voor zover die niet in de paragraaftitel naar voren komen of als 

andere benamingen zijn gebruikt dan in de examenlijst. 

In de vijfde kolom is het categorienummer vermeld, volgens de in

deling die in hoofdstuk ill is opgenomen. De kolommen 1, 2 en 5 samen 

maken een dubbelzijdig zoeksysteem mogelijk: men kan van een methode 

bekijken in hoeverre zij de huidige of toekomstige examenstof dekt, 

welke behandelde onderdelen buiten de examenstof vallen en welke onder

delen uit de examenstof juist aangevuld moeten worden bij gebruik van 

de betreffende methode. Anderzijds kan men terugzoeken waar en op welke 

manier een van de methoden een bepaald examenonderdeel behandelt. 

De zesde kolom tenslotte is gereserveerd voor opmerkingen van aller

lei aard, zoals de didaktische werkvorm waarvoor gekozen is (empirisch, 

betogend, invuloefening voor leerlingen, etc.) of de stijl waarin een 

onderwerp wordt gepresenteerd (systematisch, vanuit de belevingswereld, 

fenomenologisch , etc). Middels een M wordt soms een verwijzing gegeven 

naar het misvattingenonderzoek. Hiermee wordt dan aangegeven of een leer

tekst expliciet op een misvatting ingaat, danwel misvatting-bevesti

gende werkingen zou kunnen hebben. · 
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H,§ pag Titel Omschrijving ~at Opmerkingen 

69 128 Lichtbronnen 

70 128 Niet-lichtge-
vende licham. 

71 129 Rechtlijnige 
Voortplanting 

Zon,lampen 

Fluo-,fosforescent 
Zichtconcept 
Transmissie 
Absorptie 

Reflectie(sp/diffj 
Zichtconcept 

Verstrooiing 
Kern/Bijschaduw 

-

K5 
-
el 
K5 

d 
-

a1.2 

Gezichtsveld 

72 133 Speldeprikca- Camera Obscura 
me ra 

10 

73 135 Terugkaatsing Wet v reflectie ~43 

Beeld ve punt f1 
74 136 Beeldvorming Beeld ve voorwerp f1 

Ideaal beeld 
(spiegel vs c.obsc -
Spiegelbeeld van -
jezelf 

75 138 Lichtbreking Kwalitatief g1 

76 141 Wet van Brekingsindex gZ3 
Snellius (kl en gr dan 1) g4 

77 144 Breking door Planparallelle -
een vlakke plaat ver sch ui v in3 

78 146 Totale grenshoek fi.1,2 
terugkaatsing 

79 149 Breking door Deviatie hl,2 
een prisma Dispersie/wit 1 k5 

Spectrum h5 
80 151 Indeling der kwalitatieve in- j1,2 

lenzen deling 
81 152 Brandpunten +/-;dioptrie k5 

reëel/virtueel bld j5 

f aan weerszijden -
82 154 Beeldvorming Positieve lens j1 

door lenzen 
v<=>f en v<O j5 

reëel/virtueel bld j5 
83 156 1 1 1 lensformule j3 -+-=- +/-afspraken j5 V b f 

84 159 beeldonstruc- 3constructiestrala j4 
ties Optisch middelpunt 

Hete lichamen,gasontladingen 
Geschiedenis van lichtbronnen 
ZnS,BaPt,fluorescine 
ahv lichtkegel (M) 
doorschijnende lichamen 
warmteopname,zwarte en witte 
lichamen 
Ahv klassiek plaatje 
Lichaam is zichtbaar doordat het 
een verzameling kegelpunten is (M) 
Zichtbaarheid van lichtstralen (M) 
Koppeling rechti/schaduwvorming 
Uitgebreide beschr. met perspect. 
on)volledige zonsverduistering. 
Fig 217/8 doen denken aan visuele 
stralen (M), de tekst minder. 
kwalitatieve,duidelijke om
schrijving, invloeden van gat
afmeting, v en b op scherpte en 
lichtsterkte van beeld. 
Klassieke behandeling ahv opti
sche schijf 
Gekoppeld aan zichtconcept (M) 
Abstract:beeld van een voorwerp 
is een verzameling beeldpunten 
'Ieder punt heeft één beeldpunt' 
kan 'reizend beel~ bevestigen (M) 
Behandeling van vr 42 vh onder
zoek (M). 
Fenomenlogisch:potlood in water, 
atmosferische breking,hittetril
lingen,zichtbaarheid van dampen. 
Klassieke afleiding met halve 
cylinder op optische schijf 
kwalitatief (geometrisch inzicht) 
meervoudige beeldvorming spiegel 
(kwant: refl en transm.coëffic.) 
Mathematisch abstracte behandel. 
toep:periscoop,diamant, licht
straal in kromme waterstraal. 
Abstracte hoekmeetkunde 
Verschillen in brekingsindex 

kromtestralen;convergerend en 
divergerend vermogen. 
Abstracte definities 
=snijpunt van uitvallende stralen 
(definitie zonder begripsvorming) 
Ornkeerbaarheid van stralengang 
Beeldvormingsconcept: álle stralen 
door L gaan later door B (M). 
helder,kwalitatief verhaal, waarbij 
v van -oo naar 00 wordt gevarieerd 
koppeling aan zichtconcept 
klassieke afleiding met proef 
abstract,zonder getallenvb'n. 
(geen vb met neg lens, wel in opg) 
Er blijft aandacht voor de gehele 
lichtbundel (Reizend beeld: M). 
Aandacht voor dunne-lens-benadering 
Geen voorbeelden met virtueel voorw. 
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EENVOUDIGE NATUURKUNDE 
H, § Pag Titel pmschrijving f Cat -

85 162 Vergroting 
r 

1lj j6 
12 
13 

86 165 Projek ti elan-
taarn 

87 165 Combinaties 
van lenzen 

88 166 Lenzenstel-
sels 

89 167 Vraagstukken 
90 171 Bolvormige 

Spiegels 
91 172 Brandpunt 

92 174 Toepassingen 

93 176 Spiegelteles-
co op 

94 178 Andere soor-
ten gebogen 
spiegels 

95 179 Het menselijk 
oog 

96 180 Accomodatie-
vermogen 

97 182 Loep 

98 184 Oudziend,ver-
ziend,bijzienc 

99 185 bijzonderheder 
van het zien 

100 189 Kleuren 

Lineair: N=b/v 
Diaprojector 
Condensor 
Episcoop 
Beeld van een is -
voorwerp van andei 
Aanelkaar geplakte -
combinaties 

!Kromtestraal, f3/+ 
normaal 
virtueel/reëel c 
conv/div vermoger 
Autospiegel f3/+ 
Scheerspiegel 
Functiebeschrij- 19 
ving 
Parabolische sp. -
Lachspiegels 

Anatomie k~7 
Oogfunctie •1 

hoekvergroting 
werkafstand 
hoekvergr:v/f 

subjectieve 
waarneming 

wit licht 

m1 
k2,3 
m1 
15 
k4 

101 191 
absorptiespectra 

Emissiespectra ~ontinue, band

J1,3,4 
e2 
h4 

102 193 Absorptie
spectra 

103 194 Verband Em/ab 

104 196 Werkingen 
van licht 

105 198 IR-stralen 
106 198 UV-stralen 

107 
... behoort niet 
110 
111 205 Het fototoe-

stel 

112 205 Het fotogra-
fische proces 

en lijnspectra 
Fraunhoferlijnen e2 
in zonnespectrum 
Wet van Kirchhoff -
en Bunsen 
Gezichtswerking K1 
Warmtewerking K2 
Scheik. werking K3 
Fluo-/fosforesc. K5 
Foto-elektr werk. K4 
Warmtestralen 
Fluo-/fosforesc 

tot onderzochte 

Summiere functie-
beschrijving 

AgBr,negatief,ont 
~iikelen,fixeren 

E2 
E3 

~tof 

11 

-

Opmerkingen 

Abstract-mathematische afleiding. 
Goede verduidelijking beeldvormings 
concept; dia verstrooit diffuus; 
licht van een punt wordt weer verzam: 
Eenvoudig rekenvoorbeeld; 
exemplarische behandeling. 
Mathematisch: 1/f = E 1/fi 
optelbaarheid van lensnummers 

Kwal; UpeningshoeK 

afleiding van f=!r, wiskundig 
hoog niveau; geen b-v-verbanden 
Zichtconcept;uitbreding van gezicht 
veld (M); vage behandeL holle spieg 
als toepassing van holle spiegel; 
lichtwinst= opp obj./opp oogpupil. 
spiegeltel.;zaklampreflector 
cylindrische vervorming. 

Oogkas,iris,pupil,hoornvlies,lens, 
glasachtig lichaam,lensvlies,beeld
vorming op netvlies, zintuigcellen. 
duidelijke uitleg ahv grootte net 
vliesbeeld en zintuigceldichtheid 
kwantitatieve afleiding hoekvergr. 
(ook voor microsc. en verrekijker) 
lang kwalitatief verhaal, 
klassieke afhandeling 
gezichtsbedrog,gewenning bij fixati 
gele en blinde vlek,perspectivische 
vertekening in verhoudingen 
kleurschifting,-indruk;complementai 
filters,selectieve transmissie 
Spectroscopisch onderzoek, beteke 
van spectraalanalyse voor atoanfy · 
smeuige toepassing van spectraalan 
lyse in bloedonderzoek. 

frequentiegevoeligheidskromme oog. 
thermozuil. 
koolzuurassimilatie;AgBrontleding 

Cu-plaat. 
Kachel,radiator 
hoogte(zon), vitamine D, atmosferi 
sche absorptie 

Instelbaarheid van schermafstand 
invloed van diafragma op scherpte 

Uitgebreid beschrijvend verhaal m e 
chemische achtergronden. 
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LEERBOEK DER NATUURKUNDE 

H, § pag Titel Omschrijving Cat Opmerkingen 
---+--~----------~~--------------~--~----------------------------

65 105 Lichteenheden Lumen,candela, Gl,2 Definite candela en Lumen als 
lichtsterkte en Lux als ver
lichtingssterkte 

66 106 Lichtmeting 

67 108 Aard van het 
licht 

68 111 Lichtsnelheid 

69 112 Bepaling van 
lichtsnelheid 

70 113 Voortplanting 
in stoffen 

71 115 Interferentie 
van licht 

72 116 Bepaling van 
de golflengte 

73 117 Golflengte en 
kleur 

74 119 Buigingsver
schijnselen 

75 120 Verklaring 
van buiging 

76 123 

lux 

Verl.st=L.st/opp ~1~ 
Verl.st bij schuine 
inval 

Kwadratische afname van verl.st. 
principe van fotometer. 

Visuele stralen -
Golf/deeltje-dual. Al 
Etherhypothese 
Sterrenkundige 
proef van R~hm 
Spiegelmethode 
van Foucault 
n= v/v2 

bl,2 

Historisch:Plato/Aristoteles (M) 
Newton/huygens verklaring van brek. 
Fresnels interferentieproeven 
Lichtsnelheid wordt geponeerd 

Coherentie,weg
lengteverschil 
Interferentie: 
kwantitatief 
Dispersie 
Dunne laagjes 

Brede en smalle 
spleet 

kwantitatief,in
clusief intensi
teitsafname van 
symmetriepunt af 

b2 

gS 

B 

C4 
A 'JA 
El 
es 

Dl 

Mathematisch abstracte uitleg 

kleuren hebben in andere stoffen 
andereven golflengte, geen f. 
ahv dubbelspleet; onmogelijkheid 
van twee coherente lampen. 
Abstracte afleiding met behulp 
van Pythagoras 
koppeling kleur/golflengte (M) 
zeepvliezen en olielaagjes (fig 
suggereert interferentie in oog 
Fenomenologisch:vernauwing van 
spleet, buiging om hindernis, 
stofweefsels. 

D2 Abstracte uitleg op basis van 
Cl Fresnelzones. Ook: buiging om 

een hindernis heen met licht 
in het midden. 

al Ahv Presnelzones 

105 
! ) 

77 125 

Rechtlijnige 
Voortplanting 
Principe van 
Fermat 

Optische wegleng- C3 gelijkheid van fase in beeldpunt, 
gelijkheid van optische weglengte 
golffronten als ondersteuning van 
het beeldvormingsconcept. 
Geometrisch zware afleiding met 

te I 
Afleiding van br~ 

lkings- en reflectiewet 
78 127 Afleiding vd mbv Fermat, ook: f j3 

lenzenformule lenzenmakersformul~AS 
79 129 Lenzenformule Brandpunt en te- j3 

ondoorzichtige benaderingen 
beperkte toepassing vanwege dunne
lens- en paraxiale benadering. 

80 131 Beeldfouten 

81 132 

82 133 

Prismaspec
troscoop 
Traliespec
troscoop 

kenafspraken vfbr 
Chromatische aber 
Sferische aberrat 
Collimator,objec
tief,oculair 
Traliekonstante 
Tralie met lens 
Buigingsspectrum 

83 136 Dopplereffect Niet-relati~ 
Rood/violet-versch 
Cerenkoveffect 

84 138 Transversali- Polaroidfilters 
te i t van licht 

85 140 Natuurlijk ge Trillingsrichtingen 
polar. licht Polarisator/Analys 

86 142 Draaiing van ~ische activiteit 
trillingsrlak 

j8 ahv lenzenmakersformule, kwant. 
j8 Empirisch: midden- en randstralen 
h4 kwalitatieve functiebeschrijving 

D5,6 kwantitatief: a sin~= n.À 
Verklaring scherpe lijnen in spetrum 

E4 
H Omzeiling relativ:'hangt samen metv/c 

Toepassing op dubbelster 
IBoeggol ven bij licht door snelle 
deeltjes in media met n groter dan 1 

A2 Fenomenologische beschrijving inver
F gelijking met koord en hekwerk. 
F Ongepolariseerd natuurlijk licht 

Gedeeltelijke of gehele polarisatie 
bij reflectie of transmissie 

F kwartsplaatje,polarimeters,suiker-
en saccharideoplossingen 

87 144 Dubbele ~nisotroop kristal - Verschil in brekingsindices, optische 
as, anomalie van wet van Snellius. breking ~uitengewone ~ 
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NATUURKUNDE OP CX>RPUSCULAIRE GRONDSLAG 
dl 2, hfdst 5 

H, § Pag Titel Omschrijving Cat Opmerkingen 

1 181 Lichtbr~ 

2 186 Lichtstralen 
~-bundels 

Koolspitslamp, 
Gloei-, boog-, 
gasontladingslamp 
Rechtlijnigheid, 
Kern/bijscahduw 
Evw/conv/div bundel 
Zichtbaarheid 

al 
a2 
c 

3 188 Terugkaatsing Diffuse reflectie dl 
van licht 

Spiegelende refl. d2 

Reflectiewet d3 
4 190 Spiegelbeeld Beell van lichtpun fl 

5 193 fulle/bolle 
spiegel 

Divergentiehoek (f2) 

Ideale beeldvorming 

holle spiegel f3 
hoofdas/kromtestr 
bolle spiegel f4 

6 196 Lichtbreking kwalitatief gl 

7 199 Totale terug
kaatsing 

8 200 Evenwijdige 
versclrui ving 

9 202 Bolle lens 

10 204 Optisch 
Middelpunt 

kwant: Snellius g2,3 

grenshoek i1,2 

Planparallelle - -
Prisma,deviatie ~1,2 

Indeling -
Convergerend verm jl 
brandpunt -

Beschrijving van fysische principes 
Gloeilamp:ook techn.uitv. voor- en 
nadelen; licht/warmteopbrengst. 

ahv ll'n-opdracht in abstract plaatje 
met lichtkastje 
(M);een lichtstraal op afstand is 
niet zichtbaar; geen koopeling 
aan het zichtconcept 
klassiek plaatje;geen koppeling 
zichtconcept 
geen aandacht voor praktische ver
schillen 
ahv ll'n-proef met optische scijf 
Mathematische afleiding van plaats 

beelpt=snijpunt uitvallende stralen 
Ll'n-opdracht; er wordt een koppeling 
met zicht gelegd in een opmerking. 
(M)in figuur goede koppeling met zcht
concept;minder aandacht voor beeld-
vorming. 1 

ll'n-proefvoor convergerend vermogen 
mathematische afleiding f=!r 
alleen ll'n-proef voor divergerend 
vermogen; geen koppeling zichtcon
cept of pratktische toepassingen 
11'-proef met invuloefening 
klassiek:halve-cylinder-proef 
erg schoolse situatie; geen enkele 
koppeling met dagelijkse fenomenen. 
systematischebehandeling, geen koppe
ling met toepassing, bv glasvezel 
11 'n proef met kwalit. •:conclusies 
ll'n proef met kwalit. conclusies 
platbol,holbol,dubbelbol 
ll'nproef met evenwijdige bundels 
abstracte afleiding;omkeerbaarheid 
verklaring conv. vermogen aan de hand 
van verzameling prisma's 
ll'n-proef; variatie van v. 
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NAtUURKUNDE OP CoRPUSCULAIRE GRONDSLAG 
H,§ Pag Titel Omschrijving Cat 

11 206 Lenzenformule 
reëel/virtueel bld 

j3 
j5 

12 208 Beeld van een reëel,omgekeerd, 
reëel voorwerp vergroot beeld 

13 212 Projektor 

14 214 Fototoestel 

15 218 Beschrijving 
vh Oog 

16 220 Scherpte van 
beeld op het 
netvlies 

17 221 De bril 

18 224 Grootte van 
het beeld op 
het netvlies 

Beeldconstructie j4 

Vergroting j6 

Diaprojektor 
condensor 

episcoop 
Camera Obscura 

12 
13 

11 

Boxcamera 11 

Spiegelreflex- 11 
camera 

Ooganatomie k7 

Fysische werking k1 
accomodatievermogen k2 
nabijheidspunt k3 
dioptrie k5 
functie k4 
oud/ver/bijziend k4 

Gezichtscel 

gezichtshoek 

19 226 hoekvergroting oog/virtueel beeld j5 
loep hoekvergroting mi 

2C 229 microscoop 

21 231 verrekijker 

loep 15 
objectief/oculair 17 
scheidend vermogen m3 
ahv hoekvergroting 18 

prismakijker h4 

22 233 spiegel- fysische werking 19 
telescoop 

23 235 Wit licht is dispersie in prisma h3 
een verzamelin~ spectrum h5 
van kleuren 

24 237 Enkele andere lijnenspectra 
spectra spectroscoop 

Opmerkingen 

klassieke,systematischeproef 
abstracte definitie en tekenaf
spraak,(M) geen koppeling met 
zichtconcept 
Systematisch: v >2f =2f <2f <f 
(M) fig 208 bevestigt het rei
zend-beeld-concept 
systematische behandeling con
structiestralen,geen aandacht 
meer voor gehele afb. bundel 
abstracte definities, geen koppe 
ling aan fototoestel of diaproj. 
zeer verwarrende tekening, waarin 
de functie van de hoofdlens zoek 
raakt;(M) sterke suggestieve 
werking voor reizend beeld 
hier wel met diffuse reflectie 
Zeer summier;geen aandacht voor 
invloed gaatje op scherpte/sterkte 
oninstelbare beeldafstand;verkleinde 
beeldvlekjes door diafragmaverklein. 
instelbare b;toch nog vlekjes 
door lensaberraties 
(onhelder stuk:onscherpte wordt 
veroorzaakt door:afwezigheid lens, 
oninstelbare b; lensabberraties) 
hoornvlies,iris,netvlies,lens, 
zintuigcel,gele en blinde vlek 

ahv leerlingenproef, waarbij de 
koppeling met de stof onduideijk is 
verband tussen duidelijk zien en 
zintuigceldichtheid 
verband gezichtshoek met grootte 
van het netvliesbeeld 
hier pass koppeling met zichtconc. 
duidelijke scheiding lineaire met 
hoekvergroting 
nu Ontbreekt de hoekvergroting 
kwalitatieve functiebeschrijving 
kwalitatief 
(M) duidelijke illustratie van 
evenwijdige bundels uit verre punten 
functiebeschrijving, voordeel 
van lengtebesparing 
voordelen van spiegel boven lens 
lichtwinstverhouding 

kleurenschijf, fenomenologisch 

fenomenol: gasontladingsbuizen 
spectraalanalyse in atoomfysica 
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25 238 De kleur van 
een voorwerp 

26 241 omzetting van 
stralingsenerg 

27 245 fotografie 

dl 2,hfdst 6 

2 249 deeltjestheo-
rie van licht 

6 257 Licht als 
golfverschijns 

dl 3V,hfdst 7 

5 226 Buiging van 
geluid,licht 
en cm-golven 

6 233 Interferentie 
van licht 

7 236 Interferentie 
bij groot aan-
tal bronnen 

8 239 Transversaal/ 
longitudinaal 

9 244 Lichtsnelheid 

10 248 breking 

11 250 dopplereffect 

kleur als licht- ~1 
en voorw. eigenschap 3, 4 
ondoorschijnend vw e2 
doorscijnend vw e2 
thermische werking K2 
infrarood E2 
chemische werking K3 
Ultraviolet E3 
fluo-/fosforescent K5 
opname,ontwikkelen -
fixeren 

deeltjesmodel Al 

Newton/Huygens Al 

Interferentieproef Al 

enkele spleet Dl 
kleine voorwerpen 
ronde opening D4 
Coherentie B 
Interferentie C2 
tralie 05,6 

licht als transv A2 
trillingsrichting F 
Foucault bl,2 
brekingsindex g5 
verklaring met gl 
golftheorie 
violet/roodver- H 
schuiving 

Ll'n-invuloefening 

selectieve absorptie 
filters 
thermozuil, witte en zwarte lichamen 
infraroodfotografie 
AgBr-ontleding in fotografie 
Atmosf.absorptie; pigmentering 

fuctiebeschrijvingen: fysische en 
chemische werking. 

verklaringen van verschijnselen: 
reflectie,rechtlijnigheid,absor pti 
verschillen bij verklaring van 
breking en voortplantingssnelhei d 
fenoeroenologische beschrijving 

kwalitatief (kwantitat bij water ) 
buiging om hindernissen heen 
fenomenologisch 
methoden van Young en Fresnel 
kwalit (kwantitatief bij water). 
mathematische afleiding 

polaroidfilters 
polarisator,analysator 
spiegelm~thode 
lichtsnelheidverhouding in media 
abstracte beschouwing 

kwalitatief; in een opmerking 
wordt de relativistische Doppier 
formule getoond voor een quasar. 



-287-

SYSTEMATISCHE NATUURKUNDE 
H, § Pag Titel Omschrijving Cat Opmerkingen 

21 110 Voortplanting 
Terugkaatsing 

.1 110 Lichtbronnen - ster,zon,gloeilamp,TV 

.2 110 voortplanting Rechtlijngigheid al wordt geponeerd als le eigenscha p 
Schaduwvorming a2 summier:kern- en bijschaduw 

.3 111 lichtstraal lichtbundel abstracte definitie 
evw-div-conv c syste~atische opsomming 
zichtbaarheid (M) ahv van foto's met en zonder 
lichtstraal rook;koppeling aan zichtconcept 

spiegelende refl. d2 klassieke proef met opt. schijf 
.4 113 terugkaat- d3 zeer abstracte benadering: denor 

singswet maal blijkt de deellijn te zijn 
van invallende en uittredende st raal 

.5 114 beeldvorming proef met glasplaatfl (M)functioneel voor begripsvor-
ming voor plaats van spiegelheel d 

beeld van punt gekoppeld aan zichtconcept 
beeld van voorweq ideale beeldvorming; abstract in ge-

voerd:beeld van voorwerp = verza 
meling puntbeelden. 

.6 116 diffuse re- uitgebreid met dl (M)goede koppeling aan aichtconc ept: 
flectie verstrooiing met gebruik van lichtkegelidee, 

22 118 Breking en 
Absorptie 

.1 118 Brekingswet Snellius g123l Systematische invoering met 
halve-cylinder-proef 

.2 122 Totale terug- grenshoek ·1,2 zonder praktische toepassing. 
kaatsin2 
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.3 123 Prisma 

.4 125 Absorptie 
23 126 Sferisch dun

ne lenzen 
.1 126 Opt.middpt. 

.2 129 brandpt/vlak 

• 3 131 beeldvorming 

Omschrijving l Cat Opmerkingen 

Deviatie/Dispersi~h~4~5 Systematische opsomming van 
g3 begrippen en betekenissen 

ook selectieve- e1,2 Wit,zwart,grijsen gekleurd 

indeling lenzen j1,2 
breking hoofdas 
planparallelle v 
conv/div vermoge j3 

ideale beeldv. 

.4 133 beeldconstruc- (omkeerbaarheid) j4 
ties 

ahv voorstelling als prisma 
analogie met optisch middpt. 
zeer abstracte invoering:brand
vlak is verzameling beeldpunten 
van alle evenwijdige bundels. 
aandacht voor beeldvormingsconc . 
benadrukking één-één-afbeelding: 
bevestiging van 'reizend beeld' 
tabelvormige opsomming regeltjes 
vb voor negatieve lens en virtu
eel beeld; terugkoppeling op 
gehele afbeeldende bundel. 

24 135 Lenzen II 
.1 135 aard van beeld 

.2 136 lensformule 

.3 138 lin. vergrot • 
• 4 140 toepassing 

25 141 DeeltjesModel I 
Golfmodel 

.2 141 Newton 

.3 142 Huygens 

.4 142 Argumenten 

26 143 Interferentie 
bij licht 

.1 143 Coherentie 

.2 146 Coherentie 

.3 148 Coherentie 

.4 148 Interferentie 

.5 149 Interferentie 

27 152 Buiging van 
licht 

.1 152 buiging 
• 2 154 Tralie 
.3 157 Traliespectrum 

28 159 Frequentie 
en kleur 

.1 159 koppeling f 

.2 162 UV-spectrum 
IR-spectrum 

.3 165 Overzicht 
EM-spectrum 

plaats,grootte, jl 
stand 
(tekenafspraken) j3 

Deeltjesmodel 
Golfmodel 
voor Golfmodel 

mathematisch 
bij licht 

in de praktijk 
patroon 
berekening 

j6 

Al 
Cl 
Al 

B 
B 

B 
C2,3 
A4C4 

enkele spleet Dl 
scherpe lijnen D5 
bepaling golflengte I)) 
spectrum 

prisma-spectrum 
luminescentie 
warmtewerking 
tabelvormig 

overzicht 

bl/El 

h3 
E3/K3 
E2/K2 

E4 

kwalitat behandeling pos. lens 
bij variatie v (verwarrend figuur) 
klassieke invoering met proef 
meetkundige afleiding 
in zeer schoolse context. 

verklaring van breking 
brekingsind. als snelheidsverhoud 
Lichtsnelheid in media, buiging 
en interferentie 

uitgebreide aand. met grafieken 
aard van het ontstaan van licht; 
onmogelijkheid van twee coh licht 
methoden van Young en Fresnel 
koppeling aan optische weglengte 
koppeling weglengte aan geometris 
afmetingen vd opstelling 

kwalit:invloed van spleetbreedte 
kwant • 

b 

c 

(in kombinatie met lens) 
systematische verklaring van naar 
buiten toe breder wordende spectra 

lichtsnelheid en golflengte van 
kleur mediumafhankelijk 
dispersie (in kombinatie met lens) 
chemische werking;atmosf.abs. 
thermozuil,IR-lamp,IR-fotografie 
aard van EN-golven: immaterieel, 
afwezigheid ether. 
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1 

2 

3 

4 

5 

138 Waarnemen Zintuigen en Herse
nen 

141 

143 

147 

152 

oog als zintuig 

nawerking 
hersenwerk 

objectief waarnemen 

Het Oog zichtconcept 
oogmodel 
overeenkomsten model 

verschillen model 
Voortplan- rechtlijnigheid 
ting en te-
rugkaatssing 
van licht lichtstraal/bundel 

lichtbreking 

-

-
-

-

-
-
-

al 

gl 

terugkaatsing dl 

lichtabsorptie el 
terugkaatsingswet d3 

diffuus/spiegel refl d2 

Scherp zien Scherp beeld -

Lens j) 
Indeling v lenzen jl 

Vergroting (kwal) 
evw-div-conv bundel c 
bolle lens jl 

brandpunt(safstand) 
beeld 

• 
ooglens k7 
accomodatievermogen k2 

pupil k6 
zintuigcellen 

staafjes/kegeltjes 

Wat je moet 
weten en 
kunnen 

Indeling der zintuigen,verwer
king in de hersenen,waarnemen in 
kombinatie met geheugeninhouden; 
gevoeligheid en relativiteit van 
zintuiglijke waarneming 
niet-perfer.te zichzintuig bv door 
overprikkeling 
fixatie, naijlen 
combinatie van zicht en cognitie; 
interpretatie van beelden 
verschil tussen waarnemen van fysi
sche en fysiologische eigenschappen 
(M):licht moet in het oog komen 
een soort camera obscura 
binnentreden van licht, beeldvorming 
omkering beeld,zien in spiegel 
oog beeldt scherper af door lens. 
goede koppeling aan zichtconcept(M), 
anderzijds bevestiging van visuele 
stralen (M) 
(M)zichtbaarheid van stralen. 
fenomenologisch ahv lichtbundeltje 
in bak met fluorescine 
diffuse terugkaatsing door voor
werpen;verstrooiing door stofdeeltjes 
(M)veel aandacht voor 'zichtbaarheid 
van licht in komb met zichtconcept. 
fenomenologisch 
corpusculair beeld:vergelijking met 
stuiterende bal 
Terugkaatsingswet geldt voor beiden 
oorzaak ~hv klassiek plaatje; vage, 
niet verklarende koppeling zichtconc 
mogelijkheden tot verscherping beeld 
in het oogmodel. 
als een verscherpingsmogelijkheid 
zeer summiere beschrijving: met 
bolle lens kun je afbeelden, met 
holle niet 
Hoe korter bij de lens, hoe groter ! 
kwalitatief verklaard 
variatie van v, opsomming van waar te 
nemen verschijnselen zonder verklar. 
kwalitatief 
omgekeerd,vergroot (virtueel beeld 
wordt 'geen beeld' genoemd) 
summiere ooganatomie 
variabele lenssterkte bij variabele 
v (zonder plausibel verband) 
diafragma, fenomenologisch 
gele en blinde vlek, korte opmer
king in richting scheidend verm. 
Licht/donker/kleurwaarneming 

Opsomming vereiste kennis en 
vaardigheden. 
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Pag 

153 

154 

155 

Titel 

Samenvat-
ting 
Spelen 
met na-
werking 
Schaduwen 

Omschrijving 

naijlen van licht
werking in oog 

~at Opmerkingen 

al 

prozaische samenvatting zonder ver
banden of mathematische abstraties 
taumatroop (draaiend dubbelplaatje) 
phenakistiscoop (bewegende beelden 
in ronddraaiende trommel). 
verband met rechtlijnigheid 

half/slagschaduw a2 zonder verklaring, alleen tekening 
geen duidelijke koppeling met 

9 156 

10 158 

11 159 

12 160 

13 160 

14 163 

15 165 

Beking 

Spiegel
beelden 

Lenzen
formule 

zon/maansverduistering 

toepassingen 
normaal/brekend 
(geen Snellius) 
grenshoek 
beeldvorming 

v/b/f 
lensformule 

vlak 

lineaire vergroting 

De loep en loep 
de micros-
coop microscoop 
Oogafwijking rabijheidspunt 
en gezichts- oudziend 
veld verziend 

Camera 
Obscura 

Fototoestel 

bijziend 
gezichtsveld 

kwalit. verbanden 
diafragma-invloed 

lens 

lensformule 
verschuifbare lens 
belichtingstijd 
filmgevoeligheid 
diafragmawerking 

fotometrie 
bewegingsteestand 
scherptediepte 

16 169 Opname
techniek 

fototips 

schaduwwerking. 
g1 vissen onder water; potlood. 

Proef met halve cylinder, alleen 
kwal: naar normaal toe of er van af. 

i2 fenomenologisch 
f1 exemplarische definitie ideale 

beeldvorming; weinig aandacht voor 
beeldvormingsconcept 

12 in context:diaprojektor 
j3 wel leerlingenproef, maar geen sys

tematische afleiding 
j6 zonder meetkundige afleiding; weer 

in context diaprojektor 
15 onduidelijke stralengang;beter zien 

wordt gekoppeld aan lin. vergr. 
17 zeer summier;geen functiebeschr. 
k3 
k4 
k4 
k4 

=verwijderd nabijheidspunt h1.1 . "d d b" .h "d verse =verw1J er na 1J e1 spunt 
=nabijer nabijheidspunt 
beperkte scherptebreedte; verkleind 
oogbewegelijkheid bij alcoholgebrui 
historische beschouwing 
compromis tussen lichtsterkte en 
scherpte afbeelding. 

11 lenwerking als oplossing van boven
genoemd dilemma; zelf maken van toe 

j3 kwalitat verbanden v,b en f 
scherpteinstelling (tegen boxcamera 
afhankelijk van diafragma en filmge 
DINlASA-aanduidingen 
aanduiding op camera's; invloed 
op de belichtingstijd 

Gl meten belichtingstijd, fotometer 
invloed op belichtingstijd 

m2 kwalitatief; invloed van dia
fragmaopening; aflezing scherpte
diepte op toestel. 
beeldvulling,achtergrond,indirekt 
licht,tegenlicht,valse reflecties 
horizon,voorgrond,portretteren, 
literatuur over foto-ontwikkelen. 
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-291-

Omschrijving Cat.Opmerkingen 

Plaats Spiegelbeeld f1 

twee soorten beelden jS 
reëel-virtueel beeld 

weerkaatsing 

diffuus 

speculair 

e1,2 

dl 

d2 

ahv foto's van spiegels (M:vr31 en 
daarna ook geabstraheerd plaatje 
'black-box!-idee van beeldvorming 
voorwerp ~ black box ~ beeld 

32) 

Aan de hand van leefwereld:op diascherm 
echt, bij spiegel is het schijn 
een-earafbeelding:gevaar van 'rei-
zend beeld'-concept. 

geen koppeling aan zichtconcept (M) 
(M):zichtbaarheid van lichtstralen 
door (diffuse) verstrooiing 
opm:spiegel niet zichtbaar; geen 
koppeling aan zichtconcept. 

lichtstralen ... nu wel koppeling met zichtconcept 

2 232 Beelden 
bij holle 
lenzen 

3 237 3Construc-
tiestralen 

4 242 Breking 

beeldvorming 

toepassingen 

beeldvorming 
diafragmawerking 

scherpte 
lichtsterkte 

lensformule 

dioptrie 

d3 

j1 
k6 

j3 

kS 

uit waargenomen verschijnsel wordt 
reflectiewet afgeleid. wel wordt 
daarbij het reizend-beeld-concept 
bevestigd 
kerstbal als bolle spiegel; uitleg 
van goocheltruc voor in hoofdstuk 
fenomenologisch met proef:omkering 
scherp (ideaal) afbeelden 
(M)goede illustratie tegen 'reizend 
beeld-concept (bundel door loep) 
scheiding van sterkte en scherpte 
door duidelijke illustraties 
leefwereld~xperimenten, waarbij v 
gevarieerd wordt:brandglas, beeld 
van tl-balken,evengroot en vergroot 

vergroting j6 klassiek,geometrisch afgeleid 

div-conv bundel c 
scherp beeld 

loep 15 

oog en bril ~~ 
afstand/diepte zien nl 
oud/ver en bijziend ~Z4 

prisma,lenzen, hl 
planparallelle plaat gl 
snellius ~~ 

Totale terugkaatsing il 

prisma deviatie h2 

dispersie h3 

v>f:div. bundel gaat over in conv. 
beeldvorming=bijeekomen stralen 
illustratie ahv kartonnetje met drie 
gaatjes:gevaar voor verwisseling 
met de drie constructiestralen. 
zonder hoekvergroting; vrij pittig 
verhaal in vgl met omringende stof 
klassiek, prozaisch verhaal; komt in 

deze context vrij zwaar over. 
begrippen worden gebruikt zonder uit
leg:zintuigcel,accomodatievermogen. 
doorbreking systematiek:breking 
wordt ná lenzen behandeld ! 
fenomenologische beschrijving ahv 
illustraties 
Uitspraak'an potlood wordt gebroken 
Brekingswet wordt geponeerd, niet empi
risch afgeleid (wel rekenvoorbeelden) 
Verklaring vanuit forrnule:sin te groot! 
prismakijker,glasvezelkabel 
twee brekingen:eentje van normaal af, 
eentje er naar toe (iha onjuist !?) 
veroorzaakt kleurenfouten in opti-
sche instrumenten. 

-,~~~------~------------~--~~~~~~~-----------
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EXTRA 246 Lenzenformule Newton 

totale terugkaatsing i2 
fata morgana's 

holle lens 
regenbogen 

j2 

dl S, hfdst 3 
1 43 Wat is 

licht ? 
Golf-deeltjes- Al 
dualiteit Cl 
Transversaliteit A2 
breking in golftheer A~7 

brekingsindex als bl 
snelheidsverhouding gS 
kleuren A3 
breking b2 

lichtsnelheid a2 

2 49 Licht interferentie bij C2 
plus licht dubbelspleet 
geeft 
duister- kleur 
nis buiging aan een Dl 

spleet 
beperkt waarn.verm. AS 

3 Sl Het buiging aan tralie DS 

4 

Tralie 

SS EM
golven 

EXTRA S7 

kwantitatief: 

met lens 
IR 

Radio,TV,radar 
uv 

RÖntgen 

gammastraling 
de aard van EM 
golflengte meten met 

D6 

K2 
E2 
E4 
K3 
E3 
D3 

een lieaal 
lichtsnelheidsmeting a2 
drenkelingprobleem 

xy=f2, kan bij de behandeling van 
v>f: goed gebruikt worden. 
met grenshoek; glinsteren van diamant 
verklaring ahv vreemde stralengang, di 
het'reizend beeld'kan bevestigen 
mathemat. afl.: f kleiner dan nul 
inwendige reflectie in druppel wordt 
uitgelegd, maar niet de koppeling 
met het zien van regenbogen. 

Verklaring van de breking door 
Newton en Huygens 
afwezigheid ether 
vergelijking met watergolven; 
verklaring ahv illustraties 
snelheidsveranering in media: 
auto op schuurpapier 
snelheidsverschillen geven dispersie 
koppeling golftheorie aan breking 
zeer onduidelijke foto's 
leestekst met veel historische 
achtergronden over bepaling c. 
proef, puur fenomenologisch be
schreven; kwal. verband met spleet
afstand 
spectra in interferentiepatroon 
kwalit. proef:vernauwing van spleet 
buigin~ wordt beschreven als interf. 
aandacht voor optimalisatie microsc. i, 

(wordt ook interferentie genoemd) , 
toepassing: zakdoek j 

goniometrische afleiding; bepaling I 
golflengte (geen kleine-hoek-benader.) 
nut van lens,aanpassing formule. , 
verwarmende werking 
IR-fotografie;afstandsbediening 
magnetronovens,fysiotherapie 
lasboog,hoogtezon,atmosfer.abs. 
sneeuwblindheid,black-light 
doordringingsvermogen, klinische 
diagnostiek. 
verwijzing naar kernfysica 
afwezigheid ether 
mbv schaalverdeling, die oder een hoek 

een reflectietrale vormt 
draaispiegel van Foucault (kwal) 
snelste weg door twee media volgens 
het brekingsprincipe 


