
 

 

STEM-verwondering vanuit het heelal 
 

Bouwsteen 2: ontstaan van de telescoop 
 

Deze fase in een notendop: 
 
In deze fase van het project bespreken we hoe mensen vroeger naar de sterren en planeten keken. 
Dit deden ze met behulp van telescopen. Hoe zijn deze telescopen ontstaan en hoe zijn ze 
geëvolueerd? De leerlingen ontdekken dit aan de hand van een leuk spelletje. Zo krijgen ze een 
aantal kaartjes met foto’s van telescopen die ze in chronologische volgorde moeten leggen. Daarna 
wordt er ingezoomd op enkele wetenschappers, zoals Galilei en Huygens, die ontdekkingen deden 
met de telescoop. Tot slot eindigen we bij de nieuwste telescopen en de snelheid van het licht.  
 

Tijd: 50 min 
 

Leerdoelen: De leerlingen kunnen 

- Uitleggen wat een telescoop en een verrekijker is; 

- De telescopen in chronologische volgorde plaatsen; 
- Van elke telescoop twee feiten opsommen; 
- De waarnemingen van Galilei en Huygens verklaren en uitleggen; 
- De definitie van het heliocentrisch en geocentrisch wereldbeeld geven; 
- Uitleggen waarom het geocentrisch wereldbeeld niet correct is; 
- De definitie geven van een lichtjaar; 
- De afstand berekenen dat het licht in één jaar aflegt. 

 

Leerinhouden: telescopen, verrekijker, Lipperhey, Galilei, Huygens, Hubble Space 
Telescope, GTC, ELT, lichtjaar, geocentrisch wereldbeeld, heliocentrisch wereldbeeld, 
waarneembaar heelal 
 

Randvoorwaarden: 
 
Materiaal voor gebruik in groepjes: 
 

Reeds in de Oudheid waren de Grieken 

bezig met de optische eigenschappen van 

water in glazen bollen.  

 



 

 

In de Middeleeuwen gebruikte men de 

zogenaamde ”beril” om de overblijfselen 

van heiligen beter te kunnen zien. Eerst 

was het glas nog te groen en vol met 

luchtbellen zodat het niet bruikbaar was in 

het dagelijks leven. In de 14e eeuw in 

Venetië slaagde men erin om die 

onzuiverheden weg te werken. Zo 

ontstonden bruikbare brillen (zie 

afbeelding) die ook in Nederland gebruikt 

werden.  

 
In de zeventiende eeuw vraagt de 

Nederlander Hans Lipperhey als eerste een 

patent aan voor de 

verrekijker/lenzentelescoop. De telescoop 

bestaat uit een bolle en holle lens die op een 

afstand van elkaar worden vastgemaakt en 

werd in de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden onder andere gebruikt om 

vijandige schepen op te sporen zonder zelf 

gezien te worden. 

 

Galilei hoorde via een vriend over de 

telescoop van Lipperhey en besloot deze 

te verbeteren. Hij paste de slijpvorm van 

de lenzen aan en kwam zo tot een 

scherper beeld.  

 

 
Ook de Engelsman, Isaac Newton, 

verbeterde de telescoop. Deze 

spiegeltelescoop bestaat uit een 

hoofdspiegel en een vlakke vangspiegel. 

Later paste James Gregory het model nog 

verder aan door een paraboolspiegel te 

gebruiken.  

 

 
De Hubble Space Telescope is een 

ruimtetelescoop die al meer dan 30 jaar in 

gebruik is. Het heeft een spiegeldiameter 

van 2,4 meter. Hubble maakt scherpe 

foto’s van planeten, sterren en 

sterrenstelsels. 



 

 

 
 Op het Canarisch eiland La Palma staat de 

Gran Telescopio Canarias (GTC). Het is de 

grootste optische telescoop ter wereld met 

een diameter van 10,4 meter. De 

hoofdspiegel bestaat uit 36 kleinere 

hexagonale spiegels. De telescoop kan 

gebruikt worden om zwarte gaten en 

planeten rond andere sterren te bestuderen. 

 

 
Dit is de ELT in Chili. Het staat voor 

‘Extremely Large Telescope’. De 

telescoop is nog steeds in opbouw en zal 

in 2025 volledig af zijn. Het zal de 

grootste optische/nabij-infraroodtelescoop 

ter wereld zijn met een 

hoofdspiegeldiameter van 39,3m en 798 

kleinere hexagonale spiegels. Men hoopt 

hiermee atmosferen van exoplaneten te 

kunnen bestuderen.   

Telescopen worden alsmaar groter: het is 

echter te moeilijk om een grote spiegel te 

maken die ook goed genoeg is. Daarom 

zijn de spiegels van grotere telescopen 

een samenstelling van meerdere kleinere 

spiegels. 

 
Materiaal voor thuisopdracht:  

Gsm  

 
https://negativespace.co/phone-hand-
smartphone/  

Tablet of computer  

 
https://pixabay.com/nl/vectors/tablet-
apparaat-technologie-1315651/ 

https://negativespace.co/phone-hand-smartphone/
https://negativespace.co/phone-hand-smartphone/
https://pixabay.com/nl/vectors/tablet-apparaat-technologie-1315651/
https://pixabay.com/nl/vectors/tablet-apparaat-technologie-1315651/


 

 

Stellarium Web 

 
Skyview app 
 

 
 
Voorkennis leerlingen:    

o De leerlingen weten wat een verrekijker is 
o De leerlingen weten wat een telescoop is.  

 

Externen: Geen 
 

Beschrijving leeractiviteiten:  
Inkleurmodel: 

 
 
Overzicht leeractiviteit: duur + organisatie + benodigdheden  

 Beschrijving 
leeractiviteit 

Duur Organisatie  Benodigdheden 

1. Inleiding 5’ De leerkracht bevraagt het 
inkleurmodel. (1 min) 
De leerlingen leggen het verschil uit 
tussen een verrekijker en een 
telescoop en schrijven dit neer in de 

-Inkleurmodel    
voorblad 
- cursus p.14 



 

 

cursus. (4 min) 
 

2. Opdracht 15’ De opdracht wordt klassikaal 
besproken door de leerkracht. (2 min) 
De leerlingen werken in groepjes 
samen. Na ongeveer 5-10 min wordt 
de oefening verbeterd aan bord. 
Hierbij wordt extra uitleg gegeven. De 
leerlingen nummeren de foto’s in hun 
cursus aan de hand van de 
verbetering. (13 min) 
 

- Cursus p.15-16 
- Kaartjes   

3. Vragen 25’ → →  → 

De leerkracht geeft eerst wat meer 
algemene uitleg. (5 min.) Hierna 
worden de vraagjes klassikaal 
gemaakt. (20 min.) 
 

Cursus p. 17-20 

4. Opdracht tegen 

volgende les 

5’ De leerkracht geeft klassikaal uitleg 
over de opdracht. De leerlingen 
maken deze opdracht thuis 
individueel. Deze wordt de volgende 
les verbeterd. 
 

- cursus p.21Klik 
hier om tekst in te 
voeren. 

 
Extra uitgebreide info bij leeractiviteit: 
 

1. Inleiding  
 
De leerkracht start de les met het overlopen van het inkleurmodel. Ze vraagt de 
leerlingen om te benoemen welke vakken deze les een rol gaan spelen. De 
inleiding begint met het duidelijke verschil tussen een verrekijker en een telescoop. 
De leerlingen proberen eerst zelf klassikaal een definitie te vormen voor deze twee 
instrumenten, hierna laat de leerkracht de definitie zien op de PowerPoint. De 
leerkracht vertelt dat ze nu verder het ontstaan van de telescoop gaan 
onderzoeken aan de hand van een leuke opdracht.  
 

2. Opdracht  
 
 
Foto 2: pas in de 16e eeuw werden brillen zeer populair. Dit kwam omdat de 
boekdrukkunst in de 15e eeuw was ontstaan. Veel mensen begonnen dus te lezen 
en hadden daarvoor een bril nodig. Brillen werden zo populair dat er zelfs 
marktkramers van deur tot deur gingen om brillen te verkopen.  
Foto 3: veel glasmakers begonnen met de brilglazen te experimenten. Ze 
ondervonden dat het beeld groter wordt wanneer een hol en bol glas na elkaar 
geplaatst worden. (Na de uitleg over Lipperhey) De telescoop kon 2 tot 3 maal 
vergroten. Lipperhey kreeg geen patent (exclusief recht tot het maken/verkopen 
van een product) omdat de telescoop zeer eenvoudig na te maken was en veel 
andere glasmakers reeds bezig waren om iets gelijkaardigs te maken. Sommigen 
beweerden zelfs dat ze de telescoop eerder uitgevonden hadden. (Een kort 
verhaaltje) In de tijd van Lipperhey heerste er een oorlog tussen Spanje en de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Omdat beide landen weinig geld 
over hadden door de lange oorlog besloten ze een pauze in te lassen. Toen 



 

 

Lipperhey zijn telescoop demonstreerde, was er ook een generaal uit het Spaanse 
leger aanwezig. Lipperhey kon met zijn verrekijker van een toren in Haag tot in 
Delft kijken. De Spaanse generaal voelde zich niet meer veilig en vluchtte weg uit 
Nederland.  
Foto 4: deze telescoop kan 9 maal vergroten. Dit betekent dat het een schip tot 
twee uur voor het aankomt kan waarnemen.  
Foto 7: optisch = betrekking hebbend op licht of daarmee werken 
Belangrijk ter referentie kan u de leerlingen de jaartallen bij enkele foto’s laten 
schrijven. Foto 5 (1668), foto 6 (1990), foto 7 (2007), foto 8 (2025). 
 

 
3. Vragen  

 
De leerkracht geeft eerst de extra uitleg die staat onder het titeltje ‘vragen’. Hierna 
lost de leerkracht samen met de leerlingen de vragen 1 t.e.m. 13 op. Het is 
belangrijk om goed in te zoomen op de tekening van Galilei zodat de leerlingen 
duidelijk waarnemen dat hij sterretjes tekende. Hierna legt de leerkracht het 
verschil uit tussen een heliocentrisch wereldbeeld en een geocentrisch wereldbeeld 
uit. Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen uitleggen waarom het geocentrisch 
wereldbeeld niet juist is. In de PowerPoint vindt u bij vraag 6 en 8 een link naar een 
voorstelling. De link bij vraag 6 toont aan hoe de manen rond Jupiter draaien en af 
en toe verdwijnen. De link bij vraag 8 toont hoe de banen van de planeten eruit 
zouden zien indien het geocentrisch wereldbeeld correct zou zijn.  

 
 

4. Opdracht tegen volgende les 
 

De leerkracht geeft uitleg over de opdracht. Het is de bedoeling dat de leerlingen 
thuis de app ‘Skyview Free’ downloaden op hun gsm of op de gsm van hun ouders. 
Ze kunnen ook gebruik maken van de site Stellarium Web. Met 1 van de 2 
hulpmiddelen gaan ze dan 's avonds op zoek naar Jupiter en zijn manen. Bij 
gebruik van de app Skyview is het de bedoeling dat de leerling met zijn of haar gsm 
naar buiten gaat, de app opent en zijn of haar gsm rond begint te draaien tot 
Jupiter gevonden is. Voor Stellarium Web kan de leerling gewoon binnen blijven 
zitten en kan zoeken op de zoekterm ‘Jupiter’. Let er dan wel op dat je de tijd 
misschien aan moet passen om Jupiter en zijn manen goed te kunnen zien. Van de 
beelden die de leerlingen hebben waargenomen (app en website) wordt een 
screenshot gemaakt en doorgemaild naar de leerkracht. Deze foto's worden dan de 
les hierna besproken in de klas.  Controleer zeker tegen de tijd dat deze bundel 
gebruikt wordt of de app Skyview nog steeds gratis is.  
 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Dit zijn verdere verwijzingen naar concreet lesmateriaal voor leerlingen, zoals werkblaadjes, en voor leerkrachten, zoals 
PowerPoint presentaties. Mogelijks zal hier al naar verwezen worden in de beschrijving leeractiviteiten. Bedoeling is dat je 
hier een link maakt naar de respectievelijke werkblaadjes, presentaties, etc. 
 

Cursus voor de leerkracht: Leerkrachtenbundel 
Werkbundel: Leerlingenbundel 
Powerpoint: Module 2 
 
Kaartjes telescopen 

Reader: 
Dit zijn verwijzingen naar voor de leerkracht interessante bronnen over deze bouwsteen met extra achtergrondinformatie 
(filmpjes, boeken, artikels, websites, etc.) 

https://ucll-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/u0034629_ucll_be/EaLVY1r9rVpAn2UJCpn7UfcBz-mJIH9jiNEc4lAJ95pkEw?e=StQ9fo
https://ucll-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/u0034629_ucll_be/EY2uHN-Z1BtFl_bDb-ovssAByXeGOW8PXgTsfDe3Psth1w?e=5wAcoY
https://ucll-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/u0034629_ucll_be/EaEeQ8ryYGxEnLU-7S6_oTsBzdRRzR8X5cu8eIXJsyGrQA?e=2u4Chk


 

 

 
ICT-tools: iPads 
 

Eindtermen: 
Moderne talen- wetenschappen 
STEM-doelen: 

 Nog aanvullen 

 
Ontwikkeld in samenwerking met: Spectrumcollege Beringen, middenschool. 
 
 



   

 

   

 

Bijlage: Evaluatiecriteria 
 

  LERENDE ONTDEKKER ONDERZOEKER EXPERT 

  De leerling kan het nog 
niet. 

De leerling kan het niet 
alleen, maar met hulp 
lukt het. 

De leerling kan het, 
maar moet er nog heel 
hard over nadenken. 

De leerling kan het 
zonder problemen. 

Inhoudelijke criteria 

B De leerling kan uitleggen wat een telescoop is 
en wat een verrekijker is.     

B De leerling kan de verschillende telescopen in 
chronologische volgorde plaatsen.     

B De leerling kan van elke soort telescoop twee 
feiten opsommen.      

B De leerling kan de waarnemingen van Galilei 
en Huygens verklaren en uitleggen.     

B De leerling kan de definitie van het 
heliocentrisch en geocentrisch wereldbeeld 
geven.  

    

B De leerling kan uitleggen waarom het 
geocentrisch wereldbeeld niet correct is.      

B De leerling kan de definitie geven van een 
lichtjaar.      

B De leerling kan de afstand berekenen die 
wordt afgelegd van het licht in 1 jaar.      

 


