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Onder de microscoopOnder de microscoop  

Mensen zijn nieuwsgierig.  
Ze willen precies weten hoe de wereld in elkaar zit. 
Hoe werkt dit?  
Hoe zit dat precies in elkaar? 
Om dingen te onderzoeken gebruiken mensen instrumenten. 
De microscoop is zo’n instrument.  
Het woord microscoop bestaat uit twee woorden uit het Grieks: 
micro betekent klein en scoop betekent nauwkeurig bekijken of  
onderzoeken.  
Eigenlijk onderzoek je dus iets dat klein is met een microscoop. 
Het lijkt of  je met een microscoop een andere wereld 
binnengaat. Dit boek gaat over de microscoop.  
Op elke bladzijde zie je een foto van een ding, dier of  plant dat 
onder de microscoop ligt. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe werkt een microscoop? 
 Hoe ruikt een mug? 
 Hoe ontstaat sneeuw? 
 Hoe verdedigt een brandnetel zich? 
 Waarom is een aardbei geen echte vrucht? 
 Hoe werkt klittenband? 
 Hoe proef  je met je tong? 
 Wat is hooikoorts? 
 Waarom hebben vlinders “dakpanvleugels”? 
 Waarom poetst de huisvlieg zijn pootjes? 



1. Hoe werkt een microscoop?1. Hoe werkt een microscoop?  

Klein wordt groot 
Een microscoop is een instrument waarmee je 
dingen kunt zien die je met het blote oog niet 
kunt zien. 
Ook kun je met een microscoop dingen, die je 
wel kunt zien, nog beter bekijken. 
Korrels 
Een korrel peper (1) en een korrel zout (2) kun 
je zonder microscoop ook nog zien.  
Onder een microscoop gaan de twee korrels 
er opeens heel anders uitzien. 
Wat is dit? 
Op plaatje 3 ligt iets onder de microscoop.  
Is het snoep? Zit er glas tussen? 
Nee, het is zand onder een microscoop. 
Wist je dat zand gebruikt wordt bij het maken 
van glas?  
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De delen van een microscoop 

Scherpstelschroef (B) 
Zie je een wazig beeld als je door 
de microscoop kijkt? 
Door aan deze knop te draaien kun 
je het beeld scherp krijgen. 
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Lenzen (A) 
In een microscoop zitten lenzen. Een lens is een stuk geslepen 
glas (1). Zo’n lens kan hol of bol geslepen zijn.  
Een druppel water werkt ook als een bolle lens (2).  
Door de druppel zie je wat eronder zit opeens duidelijker. 

Spiegel of licht (E) 
De spiegel weerkaatst het licht door het gat (2) in de tafel. 
Zo wordt het object dat je wilt bekijken goed verlicht. 
Soms zit er geen spiegel, maar een lamp onder de tafel. 
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Tafel (C) met klemmen (D) 
In de tafel zit een rond gat (2).  
Op dit gat komt tussen twee glazen plaatjes (3)  
het object te liggen dat je wilt bekijken.  
De plaatjes worden onder de twee klemmen 
vastgezet. 



2. De kop van een mug2. De kop van een mug  

Monster 
Onder de microscoop ziet een mug er 
als een klein monster uit.  

Midden op de kop steekt de zuigsnuit (1) recht 
vooruit. Hiermee prikt de vrouwtjesmug.  
Ze spuit er een stofje mee in het bloed, 
waardoor het bloed wat dunner wordt.  
Zo kan ze het bloed gemakkelijker opzuigen.  
Het stofje zorgt voor een bult en de jeuk. 
Antennes 
De mug spoort haar prooi op met antennes (2) 
op haar kop. Die antennes zijn eigenlijk de neus 
van de  mug. Muggen komen vooral op geur af. 
Daarom smeren mensen zich in met middeltjes 
tegen muggen. De lucht houdt de mug uit de 
buurt. Zo word je niet gestoken. 
Ook voelt de mug met die antennes de warmte 
van een lichaam. 

Oog 
De kop van de mug is eigenlijk één 
groot oog (3).  
Het oog bestaat uit allemaal kleine 
lensjes, waarmee de mug vooral 
goed bewegingen kan zien.  
Zoals een hand die wil gaan slaan. 

 
 

 

 



3. De sneeuwvlok3. De sneeuwvlok  

Een ijskristal 
Een sneeuwvlok onder een microscoop 

is opeens niet zomaar een vlok meer.  
Het is eigenlijk een ijskristal. 
Zo’n ijskristal wordt hoog in de koude wolken 
geboren.  
Stofdeeltje 
Het begint allemaal met een klein stofdeeltje. 
Dat kan een korreltje zand of  zout zijn.  
Soms is het een klein deeltje as uit een vulkaan. 
Die deeltjes zweven hoog in de lucht. 
De wolk  
Een wolk bestaat uit kleine waterdruppeltjes. 
Die waterdruppeltjes gaan vastzitten aan zo’n 
stofdeeltje. Al die deeltjes waaien door de wolk 
heen en weer. Soms gaan deeltjes aan elkaar 
vastzitten. De lucht in de wolk wordt kouder.  
De druppeltjes bevriezen. Er gaan kristallen 
groeien. In een sneeuwvlok zitten meerdere 

kristallen aan elkaar 
geplakt.  
Dat kun je onder de 
microscoop heel goed 
zien. 
 

 
 

 



4. De brandnetel4. De brandnetel  

Haren met haakjes 
Onder deze microscoop zie je haren.  

Niet de haren van een mens of  een dier.  
Het zijn de haren van de brandnetel.  
Aan de top van een haar zit een haakje.  
Brandend sap 
Het haakje blijft in de huid zitten van iemand 
die de plant aanraakt.  
De haarpunt breekt aan de bovenkant open. 
Uit de haar loopt sap.  
Dat sap brandt op je huid. 
De haren van de brandnetel worden daarom 
brandharen genoemd.  
Het lijkt alsof  je huid in brand staat.  
Op de huid komen kleine blaasjes of  bulten.  
Die gaan jeuken.  

In de haar zitten allerlei 
stofjes.  
Mierenzuur is één van die 
stoffen.  
Mieren, bijen en wespen 
gebruiken die stof  ook om 
zich te verdedigen tegen 
lastpakken. 
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5. De aardbei5. De aardbei  

Pitjes 
Onder de microscoop ziet de aardbei er 
vreemd uit. Je kunt de haartjes en de pitjes 

op de huid heel duidelijk zien. 
Planten krijgen vruchten.  
In die vruchten zitten zaden of  pitten.  
Uit die zaden en pitten kunnen later weer nieuwe 
planten groeien. Je denkt misschien dat dat bij een 
aardbei ook zo is?  
En dat die pitjes aan de buitenkant (1) de zaadjes 
zijn? Mis! De aardbei is een schijnvrucht.  
Het is een nepvrucht. 
Nieuwe planten 
Hoe komen er dan nieuwe aardbeienplanten? 
Dat gebeurt onder de grond. Uit de wortels gaan 
nieuwe planten groeien (2). Zo komen er steeds 
nieuwe planten bij. En natuurlijk nieuwe aardbeien. 
Uit één plant kunnen op die manier wel zo’n tien 
nieuwe planten groeien. 
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6. Klittenband6. Klittenband  

Haakjes en lusjes 
Onder de microscoop zie je klittenband.  
Je kent het vast wel.  

Klittenband wordt veel gebruikt als sluiting voor 
schoenen, tassen en kleding.  
Zo heb je geen knopen, ritsen of  veters meer nodig. 
Als je goed kijkt onder de microscoop zie je 
onderaan groene haakjes (1). Bovenin zie je lusjes 
(2) van draad. De haakjes grijpen zich vast in de 
lusjes als je het klittenband sluit. Daarom bestaat 
klittenband altijd uit twee stroken . Aan één strook 
zitten de lusjes en aan de andere strook de haakjes. 
Een vrucht 
De uitvinder van het klittenband wandelde vaak met 
zijn hond in de natuur. Na een wandeling zaten in de 
vacht van de hond soms vruchten geplakt.  

Het waren de vruchten van de klit (3).  
Die vrucht had haakjes en de hond had 
haren. De uitvinder dacht diep na en 
maakte het idee van de plakkende 
vrucht na.  
Het klittenband was geboren. 
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7. De tong7. De tong  
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Papillen 
Als je je tong uitsteekt voor de spiegel, 
zie je dat die niet glad is.  

Je ziet allemaal kleine bultjes.  
Onder de microscoop lijken het meer stekels. 
Zo’n puntje noem je een papil . 
De tong zit vol met papillen. 
Waarom zitten die papillen daar? 
Proeven 
De papillen op je tong helpen je met proeven. 
Je stopt een stuk appel in je mond.  
In je mond begint het speeksel te stromen.  
Het spuug mengt zich met het eten, terwijl je je 
eten kauwt. Het spuug komt op je tong terecht.  
Op de tong voelen papillen het eten. 
De papillen geven een sein aan je hersenen.  
Je hersenen herkennen de smaak.  
Dit is een appel. Hij zoet. De papillen op je tong 
helpen je om te proeven of  iets zoet, zout, zuur 

of  bitter is. Op je tong proef  je 
een smaak op een ander deel 
van je tong. 
 

1.1.  zoetzoet  
2.2.  zuurzuur  
3.3.  bitterbitter  
4.4.  zoutzout  

 

 



8. Stuifmeel8. Stuifmeel  

In de bloem 
Bloemen maken stuifmeel.  

Het zit aan de meeldraden van de bloem.  
Het lijkt een soort poeder. 
Stuifmeel is nodig voor een plant om vruchten 
met zaden erin te krijgen. 
Insecten of  de wind helpen vaak een handje om 
struifmeel te verspreiden. 
Stuifmeel heeft een bijzondere vorm onder de 
microscoop. De haakjes die je ziet, zorgen dat 
het stuifmeel blijft plakken aan de insecten. 
Hooikoorts 
De wind neemt ook vaak stuifmeel of  pollen (1) 
mee. De pollen zweven dan door de lucht.  
Sommige mensen kunnen daar niet tegen. 

Ze gaan niezen en krijgen 
het benauwd. Ook krijgen 
ze tranen in hun ogen.  
Je noemt dit hooikoorts 
Mensen hebben het meeste 
last van hooikoorts als het 
warm en winderig is.  
Dan zweven er veel pollen 
in de lucht. 
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9. De vlindervleugel9. De vlindervleugel  

Dakpannen 
De kleurige vleugel van deze vlinder ziet er 
uit als een dak vol met dakpannen.  

Ook lijkt de vleugel wel een beetje op de huid met 
schubben van een vis. 
De vleugels van vlinders hebben niet voor niets 
deze “dakpannen”. Door de “dakpannen” blijft de 
vlinder veel beter in de lucht hangen.  
En de vlinder kan daardoor ook beter door de 
lucht glijden. 
De monarchvlinder 
De monarchvlinder heeft een paar goede vleugels 
nodig. Deze vlinder maakt, net als alle trekvogels, 
lange reizen naar het zuiden om daar haar eitjes te 
leggen. Uit de eitjes komen rupsen.  
Die rupsen eten zich vol en worden weer vlinder.  
Deze vlinders trekken weer naar het noorden om 
daar hun eitjes te leggen. 
 
 

 

 



10. De voet van de huisvlieg10. De voet van de huisvlieg  

Een harige poot 
Is dit de voet van een monster?  
Nee, het is de voet van de huisvlieg.  

Je kunt hier goed zien hoe harig de poot van een 
vlieg is. Onderaan de poot zie je twee scherpe 
klauwen. Die helpen de vlieg om zich vast te 
houden aan een ruwe ondergrond.  
Zo kan de vlieg met gemak op ruwe muren en 
plafonds lopen. 
Als de ondergrond glad is, gebruikt de vlieg de 
twee zuignapjes die ook aan elke voet zitten. 
Proeven 
Zie je de witte haartjes onderaan de voet? 
Met die haartjes proeft de vlieg zijn eten.  
Als een vlieg landt, weet hij door die haartjes of  
hij op eten of  op een andere ondergrond landt. 
Je ziet vliegen heel vaak hun pootjes poetsen. 

De vlieg maakt de poten schoon.  
Alle resten eten moeten eraf.  
Met zijn schone poten kan de vlieg 
weer nieuw eten proeven. 

 
 

 

 



11. Filmpjes11. Filmpjes  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/welke-geur

-trekt-de-meeste-muggen-aan-
citroen-knoflook-deet-of-mens/

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/wie-was-
antoni-van-leeuwenhoek-uitvinder-
van-de-microscoop/#q=microscoop 

Waarom is het zo stil 
als het gesneeuwd heeft? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/waarom-is-
het-stil-als-het-gesneeuwd-heeft-
sneeuwvlokken-absorberen-geluid/

Antoni van Leeuwenhoek 
De uitvinder van de microscoop 

Welke geur trekt de meeste 

muggen aan? 

https://schooltv.nl/video/welke-geur-trekt-de-meeste-muggen-aan-citroen-knoflook-deet-of-mens/#q=mug
https://schooltv.nl/video/welke-geur-trekt-de-meeste-muggen-aan-citroen-knoflook-deet-of-mens/#q=mug
https://schooltv.nl/video/welke-geur-trekt-de-meeste-muggen-aan-citroen-knoflook-deet-of-mens/#q=mug
https://schooltv.nl/video/wie-was-antoni-van-leeuwenhoek-uitvinder-van-de-microscoop/#q=microscoop
https://schooltv.nl/video/wie-was-antoni-van-leeuwenhoek-uitvinder-van-de-microscoop/#q=microscoop
https://schooltv.nl/video/wie-was-antoni-van-leeuwenhoek-uitvinder-van-de-microscoop/#q=microscoop
https://schooltv.nl/video/waarom-is-het-stil-als-het-gesneeuwd-heeft-sneeuwvlokken-absorberen-geluid/#q=trefwoord%3A%22sneeuw%22
https://schooltv.nl/video/waarom-is-het-stil-als-het-gesneeuwd-heeft-sneeuwvlokken-absorberen-geluid/#q=trefwoord%3A%22sneeuw%22
https://schooltv.nl/video/waarom-is-het-stil-als-het-gesneeuwd-heeft-sneeuwvlokken-absorberen-geluid/#q=trefwoord%3A%22sneeuw%22






BronnenBronnen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huisvlieg 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Monarchvlinder 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Microscoop 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klittenband 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pollen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tong_%28anatomie%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbei 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandnetel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steekmug 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuw 



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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