
 
 
 
 
 

 
 

‘De lichtstraal is gebroken’ 
 
Welkom bij VUB Kinderuniversiteit! Tof dat je je weg hebt gevonden naar onze digitale 
bibliotheek. Met deze kant-en-klare activiteit kan jij zelf in de klas aan de slag. De 
bijhorende filmpjes vind je op vubkinderuniversiteit.be. De activiteit werd ontworpen 
door wetenschapper Tine De Pauw. Als ingenieur is zij verbonden aan onderzoeksteam 
B-PHOT (Brussels Photonics) aan de Vrije Universiteit Brussel.  
 

Onderwerp: Lichtbreking, wetenschappelijk experiment 

 
Samenvatting: Heb jij al eens met een zaklamp door de mist geschenen? Of 

geprobeerd om zonnestralen te vangen met een vergrootglas? Met lichtstralen kan je 
zoveel doen! Je kan ze zelfs breken. Aan de hand van enkele proefjes kunnen je 
leerlingen met eigen ogen ontdekken hoe lichtbreking werkt. Als echte 
wetenschappers gaan ze experimenteren, observeren en analyseren. 
 

Doelgroep: 5e en 6e leerjaar 

 

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.  
 

Doelstellingen:  
- De leerlingen weten dat een lichtstraal kan breken wanneer die van de ene naar 

de andere omgeving overgaat (bv. van lucht naar water). 

- De leerlingen weten dat licht een andere snelheid heeft in verschillende 
omgevingen. 

- De leerlingen kunnen zelfstandig en stap voor stap proefjes uitvoeren. 

  

Timing: vanaf ±80 minuten (de timing varieert naargelang je keuzes) 

 

Materiaal: per groepje van 2 of 3 leerlingen: rond drinkglas, water, potlood, zaklamp 

(liefst met 1 sterke lichtbron), oude kartonnen (schoen)doos, schaar, wit papier, 
kleurpotloden, (extra glas met een andere vorm, een zonnige dag). 

https://vubkinderuniversiteit.be/lespakket-de-lichtstraal-is-gebroken/
https://www.b-phot.org/


Opzet  
Start (10 min, klassikaal) 
Vertel je klas aan het begin van de les dat de activiteit gemaakt is door échte 
wetenschappers aan de universiteit. Laat ze vervolgens via dit filmpje kennismaken 
met wetenschapper Tine. 
 
Licht beweegt in rechte lijnen 
Vraag je leerlingen welk pad het licht volgt: een curve, zoals een bal die in de lucht 
wordt gegooid, of een rechte lijn? Vraag je leerlingen hoe ze hun antwoord kunnen 
bewijzen, bijvoorbeeld met een proefje. Als je leerlingen geen geschikt experiment 
kunnen bedenken, kan je de volgende proef uitvoeren: 
 
Een leerling schijnt met een zaklamp, terwijl een andere leerling op een paar meter 
afstand de lichtbron waarneemt. Vraag een derde leerling om de lichtstraal met een 
hand te omsluiten en de hand langzaam naar de waarnemer te bewegen, zodat die 
de straal steeds blijft zien. De rest van de klas neemt het traject van de hand waar en 
ziet dat het een rechte lijn volgt tussen de lichtbron en het oog van de waarnemer.  
 
(Tip: je kan de lichtbundel ook zichtbaar maken voor iedereen door krijtstof in de 
lichtbundel te strooien, of met een deo te spuiten) 

Midden (in groepjes) 
 
Een kind leert met de fiets rijden, door erop te stappen en het te proberen. Dat is net 
hetzelfde bij wetenschap. Wetenschap leer je pas echt door zelf te experimenteren! 
Verdeel de klas in groepjes van 2 of 3 kinderen, en laat ze zelfstandig de 
experimenten uitvoeren en ontdekken.  
Elk groepje doet op eigen tempo de verschillende experimenten. Zodra iedereen 
klaar is met het eerste proefje, laat je klassikaal het kennisfilmpje over licht zien. 
Er zijn 3 experimenten. Naargelang de tijd die je hebt (en of het een zonnige dag is of 
niet), kan je zelf bepalen hoeveel proefjes je de klas laat uitvoeren.  

https://youtu.be/5_ctoc-yp7Y
https://youtu.be/mfwMqTpx9sQ


1. Potlood in water (20 min) 
 

 
 
Een potlood is dun en recht. 
Maar is dat wel altijd zo?  
 
Voorzie per groepje het nodige 
materiaal en kopie van 
werkblad 1.  
 
 
 
 
 

 

Inhoud Werkvorm Materiaal Tijd 
1: Onderzoeksvraag 
 

Reflectie 
Elk groepje zet het glas voor zich neer en zet 
het potlood in het glas. Ze denken na over de 
onderzoeksvraag “Wat gebeurt er als je 
water in het glas doet?”. 

Werkblad 1  
Rond glas 
Potlood 
Water 

5’ 

2: Onderzoeksopdracht 
 

Uitvoeren & observeren 
De groepjes vullen het glas minstens voor de 
helft met water. Ze observeren het potlood 
van verschillende kanten. 

5’ 

3: Discussie & conclusie Overleg 
De kinderen denken na over het ‘waarom’ en 
komen samen tot een conclusie. 

5’ 

 
 

 
 
Ga langs bij de groepjes en help waar nodig. Zolang 
de kinderen eerlijk  beschrijven wat ze zien en 
denken, zijn er geen foute antwoorden.  

 
Is iedereen klaar met dit eerste proefje? Laat dan 
het kennisfilmpje over licht zien (5’). 

https://youtu.be/mfwMqTpx9sQ


Achtergrondinformatie voor de geïnteresseerde leerkracht (of pientere bengels): 
 
Voor de kinderen is het voldoende als ze mee zijn dat licht ‘breekt’ of van richting verandert 
wanneer het van lucht naar water gaat. 
 
Wij kunnen voorwerpen enkel zien omdat er licht op schijnt. (Daarom zie je niets als het donker 
is). Als er licht op een potlood schijnt, dan weerkaatst dat licht. En als dit weerkaatste licht in je 
oog terecht komt, dan kan je het potlood zien.  
Nadat het glas gevuld werd met water, lijkt het onderste deel van het potlood verschoven. Dat 
komt doordat de weerkaatste lichtstralen eerst door het water in het glas moeten, en daarna 
door de lucht naar je oog (zie afbeelding hieronder). Op de grens tussen het water en de lucht 
veranderen die stralen van richting. 
  
Waarom is dat zo? De snelheid van licht hangt af van het medium waar het door gaat. In water 
heeft licht dus een andere snelheid dan in lucht. Wanneer het licht van de ene naar de andere 
stof gaat, dan breekt het licht: het licht gaat eerst rechtdoor in het water, en breekt zodra het de 
rand van het glas raakt. In de lucht gaat het licht dan opnieuw rechtdoor naar je oog. Die 
verandering van richting noemen we ‘lichtbreking’, en daarom zie je het stuk van het potlood dat 
onder water zit, precies op een andere plek.  
 

Zo kijk je door het glas:    Zo kijk je in het glas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tekening in bovenzicht)    (tekening in zijzicht) 
 
Door het ronde glas lijkt het potlood ook dikker. Het ronde glas met water werkt als een soort 
vergrootglas. Het ronde drinkglas bij het experiment is rond in de breedte en werkt dus als een 
lens in de breedte. Daarom lijkt het potlood niet alleen verschoven, maar ook dikker. 

Hier is het  
potlood echt 

Hier lijkt het 
potlood 



2. Gebroken lichtstraal (20 min)  
 
 
In het vorige experiment lijkt 
het potlood gebroken, maar 
het zijn eigenlijk de 
lichtstralen die breken. Dit 
experiment maakt die 
gebroken lichtstralen 
zichtbaar.  
 
Voorzie per groepje het 
nodige materiaal en een 
kopie van werkblad 2. 
 

Tip: dit proefje werkt het best met een sterke zaklamp die slechts 1 lichtbron heeft (i.p.v. 
verschillende licht- of LED-puntjes). 

 

Inhoud Werkvorm Materiaal Tijd 
1: Voorbereiding Uitvoeren & observeren 

De kinderen maken met een schaar een 
verticaal gaatje/strookje in een korte zijde van 
de schoendoos, schijnen erdoor met een 
zaklamp en noteren wat ze zien. (hou de 
zaklamp goed tegen de schoendoos aan) 

Werkblad 2  
Kartonnen 
(schoen)doos 
Schaar 
Zaklamp 
Rond glas 
Water 
 

5’ 

2: Onderzoeksvraag 
 

Reflectie 
De kinderen denken na over hoe (en of) je de 
lichtstraal kan breken. 

5’ 

3: Onderzoeksopdracht Uittesten & observeren  
De kinderen plaatsen voorwerpen in de doos 
om de lichtstraal te proberen breken. Eenmaal 
gelukt, noteren ze wat er is veranderd. 

5’ 

4: Discussie & 
conclusie 

Overleg 
De kinderen denken na over het ‘waarom’ en 
komen samen tot een conclusie. 

5’ 

 
 

Om de lichtstraal te breken moet je het glas met water in de 
doos zetten, midden in de lichtstraal. Door het glas vervolgens 
lichtjes naar links of rechts te verplaatsen, schuift de lichtstreep 
mee op. 

 
Help de groepjes enkel als ze geen idee hebben 
hoe ze verder moeten. Probeer een tipje van de 
sluier op te lichten i.p.v. het antwoord te geven 
(bv. wat deed het water met het potlood?). 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extra achtergrondinformatie: 
 
Voor de kinderen is het voldoende als ze mee zijn dat licht ‘breekt’ of van richting verandert 
wanneer het van lucht naar water gaat, en omgekeerd. 

 
Omdat licht trager reist door water dan door lucht, maakt het een knik wanneer het van het ene 
naar het andere medium gaat. (Je kan dit intuïtief vergelijken met een fietsend kind. Op het 
asfalt zal het kind een bepaalde snelheid aanhouden. Maar wanneer de baan overgaat van asfalt 
naar een modderbaan, zal de snelheid afnemen. Bovendien zal door het vertragen, de fiets een 
beetje slippen wanneer de modder bereikt wordt. De fiets verandert van richting.) 
 
De snelheid van licht is afhankelijk van de omgeving (het medium, de stof) waar het doorheen 
gaat. Dat komt omdat verschillende stoffen verschillende dichtheden hebben. Zo is water 
‘dichter’ dan lucht. Een stof is opgebouwd uit deeltjes. Bij een gas (een ijle stof) liggen die 
deeltjes ver uit elkaar, bij een vloeistof wat dichter en bij een vaste stof (een dichte stof) heel 
dicht bij elkaar. 
 
Die verschillende snelheden zorgen voor een afbuiging van het licht (zie ook het kennisfilmpje). In 
het donker kan je de weg van het licht nóg beter volgen. Met het blote oog kan je dan mooi 2 
knikjes zien: lucht naar water| water naar lucht: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rand van het glas is verwaarloosbaar klein, maar om helemaal correct te zijn, maakt het licht 
in feite 4 kleine knikjes: lucht naar glas | glas naar water | water naar glas | glas naar lucht.  

https://youtu.be/mfwMqTpx9sQ


 

3. Maak zelf een regenboog (20 min) 
 

Voor dit proefje heb 
je flink wat zonlicht 
nodig. De groepjes 
kunnen zich opstellen 
aan het raam, op een 
zonnig plekje in de 
klas of op de 
speelplaats.  
 
Voorzie per groepje 
het nodige materiaal  
en een kopie van 
werkblad 3. 
 

Inhoud Werkvorm Materiaal Tijd 
1: Onderzoeksvraag Reflectie 

De kinderen denken na over wat er nodig is om 
een regenboog te maken. 

Werkblad 3 
Rond glas 
Water 
Wit papier 
Kleurtjes 
 
Glas met 
andere 
vorm 

3’ 

2: Onderzoeksopdracht 
 

Uitvoeren & observeren 
De kinderen plaatsen het glas water ergens 
waar er heel wat zonlicht op invalt, en wachten 
tot het water niet meer beweegt.  
Met een wit vel papier proberen ze rondom het 
glas een regenboog te ‘vangen’. Als dat lukt, 
tekenen ze de regenboog over. 

12’ 

3: Discussie & 
conclusie 

Overleg 
De kinderen denken na over het ‘waarom’ en 
komen samen tot een conclusie. 

5’ 

 
EXTRA: Groepjes waar het snel vooruit gaat, kan je een extra uitdaging geven. Laat ze het 
experiment opnieuw uitvoeren met een andere glasvorm. De vorm van de regenboog verandert mee: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een regenboog proberen vangen is leuk, maar niet altijd gemakkelijk.  
 
Moedig de kinderen aan om even te 
experimenteren als het niet meteen 
lukt.  
 
Soms zie je pas regenboogkleuren als je 
het klas een beetje kantelt of opheft. De 
vorm van de regenboog zal misschien 
veranderen, maar dat geeft niet, de 
regenboogkleuren zijn gevangen! 
 

Soms valt er te veel zonlicht op het papier. In dat geval wordt de regenboog pas 
zichtbaar als je het teveel aan zonlicht afblokt. Probeer bv. met een schrift of stuk 
karton schaduw te werpen op het papier, terwijl het glas zelf nog zonlicht vangt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra achtergrondinformatie: 
 
Voor de kinderen is het voldoende als ze mee zijn dat het licht ‘breekt in verschillende kleuren’. 
 
Fel zonlicht ziet er wit uit, maar bestaat eigenlijk uit alle kleuren. Als je alle kleuren licht mengt, 
krijg je dus wit licht.  
Als het zonlicht door het water gaat, zal het zonlicht vertragen. Verschillende kleuren licht 
hebben verschillende snelheden en worden daarom onder een andere hoek afgebogen, elke kleur 
zal dus een ander knikje maken: 

Richting van de zonnestralen 

dit karton 
werpt 
schaduw op 
het 
tekenblad 
 
(maar niet 
op het glas) 

regenboog 



 
Daarom zien we elke kleur los van elkaar, als een regenboog: 

 
Bij een echte regenboog gebeurt hetzelfde. Het 
zonlicht gaat door het water in de regendruppels, 
waardoor de verschillende kleuren uit elkaar 
worden getrokken.  
 
De vorm die het water heeft, bepaalt hoe de 
kleuren uit elkaar worden getrokken en dus welke 
vorm de regenboog heeft. 

 
 

 
 
 
 
EXTRA: Heb je tijd? Leg dit principe dan even klassikaal uit aan de hand van een 
onderwijsleergesprekje. Probeer de kinderen door deze stappen te loodsen, en teken een 
gelijkaardige figuur op bord met kleurkrijtjes (de driehoek mag je weglaten): 
 

1) Zonlicht ziet er ‘wit’ uit, maar bestaat eigenlijk uit alle kleuren samen. 
2) Licht kan ‘breken’ als het van water naar lucht gaat (of omgekeerd). Het verandert dan van 

richting. 
3)  Elke kleur breekt onder een andere hoek. (bv. rood maakt een kleiner knikje dan paars) 
 
Daarom ‘breekt’ het licht in verschillende kleuren, en krijg je een regenboog. 



Slot (klassikaal, vanaf 5 min.) 
Afsluiten en herhalen kan je doen met deze korte quiz.  

 
Inhoud Werkvorm Tijd 
Quiz Laat de kinderen hun hand opsteken (“Wie denkt er juist?” …, “Wie denkt 

er fout?” …), of maak het actiever. Laat de leerlingen bv. links in het lokaal 
laten staan als ze denken dat de stelling fout is, en rechts als ze denken dat 
ze juist is. 
 

1. In de lucht gaan lichtstralen altijd rechtdoor 
JUIST: denk aan het proefje bij de start 
 

2. Licht gaat sneller door de lucht, en trager door het water 
JUIST: proberen lopen door water (of zand) gaat ook trager 
 

3. Licht kiest altijd de kortste weg 
FOUT: licht kiest altijd de snelste weg, en dat is niet altijd de 
kortste, denk aan het kennisfilmpje met de piraten 
 

4. Wanneer een lichtstraal breekt, stopt ze en wordt het donker. 
FOUT: wanneer een lichtstraal breekt, verandert ze van richting, 
en komt er een ‘knikje’ in de baan 
 

5. Licht kan van richting veranderen als het van lucht naar water 
gaat 
JUIST: licht kàn van richting veranderen als het van omgeving 
verandert (bv. van lucht naar water).  
Let op: wanneer de lichtstraal ‘recht’ op het water schijnt, 
verandert de straal niet van richting. Denk maar aan de 
schoendoos, daar veranderde de lichtstraal ook enkel van richting 
als het glas niet ‘recht’ in de lichtstraal stond. 
 

6. Een lichtstraal breekt omdat water een soort spiegel is 
FOUT: licht breekt omdat het een andere snelheid heeft in lucht 
en in water 
 

EXTRA: Deze vraag kan je zeker stellen, maar is moeilijker als je het 
regenboogprincipe niet hebt uitgelegd: 
 

7. Wanneer een rode lichtstraal breekt, maakt ze een ander knikje 
dan wanneer een blauwe lichtstraal breekt. 
JUIST: elke kleur breekt onder een andere hoek 

5’ 
(vingers 
opsteken) 
 
- 
 
15’ 
(links of 
rechts 
staan) 

 
 
 

Veel (leer)plezier! 



Bijlagen 
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Bijlage 4 
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Potlood in water 
 
 

Een potlood is dun en recht. Maar is dat wel altijd zo?  
 
Voor dit experiment heb je nodig: 

- Rond drinkglas 
- Potlood 
- Water 

 
 
STAP 1: Zet het ronde glas voor je neer en zet het potlood in het glas.  
 
STAP 2: 

➢ De wetenschapper vraagt:  
Beschrijf de vorm van het potlood: 
 
 

 
Wat denk je dat er gebeurt als je water in het glas doet?  
 
 

 
STAP 3:  

➢ Aan de slag:  
Vul het glas nu minstens voor de helft met water. 
Kijk van verschillende kanten naar het potlood.  
 
Wat is er gebeurd? 
 
 

 
STAP 4: 

➢ Wat denk jij?  
Is het potlood nog even dik als daarvoor?  
Is het potlood nog steeds recht?  
Hoe denk je dat dit komt?  
 

 
 

 

  



Gebroken lichtstraal 
 

Kan je zelf een lichtstraal breken?  

 
Voor dit experiment heb je nodig: 

- Een kartonnen doos 
- Schaar 
- Zaklamp 
- Allerlei voorwerpen rondom je (bv. pennenzak, boek, trui …) 

 
STAP 1: Maak met de schaar een dun langwerpig gaatje, in één van de korte zijden 
van de doos.  

 
STAP 2: Schijn met de zaklamp door het dunne strookje de schoendoos in. Hou de 
zaklamp dicht tegen de schoendoos aan. 
 

Waar zie je een lichtvlek (rechtdoor, rechts, links)?  
 

 
Welke vorm heeft de lichtvlek? 
 
Teken nu een kruisje in het midden van die lichtvlek. 

 
STAP 3: 

➢ De wetenschapper vraagt:  
Denk je dat je de lichtstraal kan breken? Hoe? 
 

 
STAP 4: 

➢ Aan de slag:  
Een lichtstraal breken doe je niet door de lichtstraal te ‘stoppen’, maar door 
ze van richting te veranderen.  
Plaats voorwerpen in de doos (midden in de lichtstraal). Schrijf in de tabel 
welke voorwerpen je gebruikt en of het lukt om de lichtstraal te breken. Je 
mag allerlei voorwerpen uitproberen. 



 

Materialen Kan je met dit materiaal de 
lichtstralen breken?  

Je hand  

Je pennenzak  

  

  

  

  

  

 
Is het nog niet gelukt om de lichtstraal te breken? Denk dan eens aan het 
vorige proefje, of vraag een tip aan je juf of meester. 
 
Is het gelukt om de lichtstraal te breken?  

 
Waar zie je de lichtvlek nu (bovenop, links of rechts van het kruisje)?  
 
 
Welke vorm heeft de lichtvlek nu? 
 
Teken een bolletje in het midden van de lichtvlek. 

 
STAP 5: 

➢ Wat denk jij?  
Wat heb je nodig om de lichtstralen te breken?  
 
 

 
Hoe denk je dat dit komt? 
 
 

 
 

 
  



Zoek de regenboog 
 

Regenbogen hebben mooie kleuren, maar we zien ze niet zo vaak. Zelf een 
regenboog vangen is niet altijd gemakkelijk, maar wel een leuke uitdaging! 

 
Voor dit experiment heb je een zonnige dag nodig, en: 
- Een rond drinkglas met water 
- Een wit blad papier 
- Kleurtjes 
 

STAP 1: 
➢ De wetenschapper vraagt: 

Wat zou je nodig hebben om een regenboog te maken?  
(Tip: wanneer zie je buiten een regenboog?) 
 

 
STAP 2:  

➢ Aan de slag: 
Zoek een plaatsje in de klas waar heel veel zonlicht is. Plaats je glas, gevuld 
met water, in de zon en wacht tot het water niet meer beweegt.  

 
Beweeg het papier rond het glas en probeer regenboogkleuren te vangen.  
 
Teken de regenboog over op het blad.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAP 3: 

➢ Wat denk jij? 
Hoe komt het, denk je, dat we een regenboog kunnen zien? 
 

Lukt het niet? Dat kan, je 
hebt ook wat geluk nodig.  

Wat kan je proberen? 

Probeer het glas eens voorzichtig te kantelen, een  
beetje op te heffen … experimenteer! 
 
Soms wordt de regenboog pas zichtbaar als die in de 
schaduw valt. Probeer (bv. met een schrift of boek) 
schaduw te maken net naast en rond het glas. 
 
Lukt het niet? Ga dan eens kijken bij een groepje waar het 
wel is gelukt. 



Oplossingen 
 
Hieronder geven we de ‘juiste’ antwoorden, maar hou er rekening mee dat de antwoorden steeds 
afhangen van hoe goed een proefje lukt, en wat je ziet. Zolang je eerlijk beschrijft wat je ziet en 
denkt, zijn er geen foute antwoorden. 
 
 

Potlood in water 
STAP 2: 

Beschrijf de vorm van het potlood: dun en recht 
Wat denk je dat er gebeurt als je water in het glas doet? de vorm van het potlood zal 
veranderen 

STAP 3:  
Wat is er gebeurd? Op de plek waar het water begint, zit er precies een knikje in het potlood, 
het potlood loopt niet meer rechtdoor, de onderste helft lijkt verschoven en dikker aan de 
onderkant … 

STAP 4: 
Is het potlood nog even dik als daarvoor? Nee, het is dikker aan de onderkant. (OF Ja, maar 
het lijkt dikker aan de onderkant.) 
Is het potlood nog steeds recht? Nee, er zit een knikje in of het is verschoven. (OF Ja, maar 
het lijkt gebroken of verschoven.) 
Hoe denk je dat dit komt? Lichtstralen veranderen van richting bij de overgang tussen water 
en lucht. 
 

 
Gebroken lichtstraal 

STAP 2: 
Waar zie je een lichtvlek? rechtdoor, op het vlak aan de overkant 
Welke vorm heeft de lichtvlek? rond 

STAP 3: 
Denk je dat je de lichtstraal kan breken? Hoe? ja, de zaklamp door water laten schijnen 

STAP 4: 
Is het gelukt om de lichtstraal te breken?  

Waar zie je de lichtvlek nu? links of rechts van het kruisje 
Welke vorm heeft de lichtvlek nu? meer een streep of strookje, een dunnere vlek dan 
daarnet, langwerpiger … 

STAP 5: 
Wat heb je nodig om de lichtstralen te breken? water 
Hoe denk je dat dit komt? Als licht verandert van omgeving, dan kan het ook van richting 
veranderen. Dat komt omdat licht trager is in water dan in lucht. 
 
 

Zoek de regenboog 
STAP 1: 

Wat zou je nodig hebben om een regenboog te maken? water en zonlicht 
STAP 3: 

Hoe komt het, denk je, dat we een regenboog kunnen zien? Zonlicht ‘breekt’ wanneer het 
door waterdruppels schijnt. Elke kleur ‘breekt’ daarbij onder een andere hoek. Rood maakt 
dus bijvoorbeeld een ander knikje dan paars. 

 


