
De cirkel 
 

Wanneer jullie deze bundel doorlopen hebben, kunnen jullie: 

- bewijzen dat door drie niet-collineaire punten juist één cirkel gaat. 

- eigenschappen in verband met apothema, straal en koorde 

onderzoeken, bewijzen en gebruiken.  

- de onderlinge ligging van een cirkel en een rechte onderzoeken en 

de definitie van een raaklijn formuleren. 

- de onderlinge ligging van twee cirkels onderzoeken 

- de eigenschappen in verband met middelpuntshoeken en 

omtrekshoeken onderzoeken, bewijzen en gebruiken. 

- meetkundige constructies verklaren en uitvoeren, zoals: 

- de raaklijn in een punt van een cirkel; 

- de raaklijnen uit een punt aan een cirkel; 

- de ingeschreven cirkel van een driehoek; 

- de omgeschreven cirkel van een driehoek.  

In deze bundel vinden jullie verschillende soorten QR-codes: 

- zwarte: verwijzen naar oefeningen, onderzoeken 

- blauwe: verwijzen naar een verbetering 

- groene: verwijzen naar uitbreiding 

- rode: verwijzen naar een instructiefilmpje 

Indien je de bundel op een computer of tablet doorloopt, kan je de link 

achter de QR-code openen door de ctrl-toets ingedrukt te houden en 

vervolgens op de QR-code te klikken. 

Op pagina 15 vind je linken en verwijzingen naar oefeningen over elk 

hoofdstuk. Je kan de desbetreffende oefeningen best maken na elk 

hoofdstuk om de leerstof te verwerken. 

Ten slotte vind je in de linkermarge van elke pagina nog een gele QR-code 

die je linkt naar een Padlet. Daar kan je je vragen en opmerkingen kwijt. 

Je kan er ook je klasgenoten helpen door antwoorden te geven op hun 

vragen. 

Veel plezier.  
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1 Definities en benamingen 

1.1 Wat is een cirkel? 

De cirkel met middelpunt M en straal r is de verzameling van alle punten 

die op een afstand r van het punt M liggen. 

We noteren: 𝑐(𝑀, 𝑟). 

Hieronder zien we cirkel c met middelpunt M met straal r. Daarnaast staan 

enkele begrippen omschreven. Teken deze begrippen in 𝑐(𝑀, 𝑟). 

Wat is de lengte van de straal? …………….. 

 

Een koorde van een cirkel is 

een lijnstuk dat twee punten 

van de cirkel verbindt. 

Teken koorde [𝐴𝐵]. 

Een middellijn van een cirkel 

is een koorde van die cirkel die 

het middelpunt bevat. 

Teken middellijn [𝐶𝐷]. 

Een rechte die door het 

middelpunt gaat noemen we 

ook een middellijn. 

Teken zo’n rechte m. 

Wat is de lengte van de 

middellijn [𝐶𝐷]? …………….. 

Dit noemen we de diameter. 

De diameter is het ……………………….van de straal. 

Een cirkelboog is een deel van een cirkel, begrensd door twee punten.  

Teken cirkelboog 𝐸�̆�. (Bij de notatie van de cirkelboog mag het boogje ook 

getekend worden met de bolle kant naar boven.) 

Het apothema van een koorde is de afstand van het middelpunt van de 

cirkel tot die koorde.  

Teken apothema [𝐺𝑀] op koorde [𝐴𝐵]. 

Wat is de lengte van het apothema? …………….. 

https://www.geogebra.org/classic/ahqwgbrj
https://www.geogebra.org/classic/vyu3tnhc
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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Opmerkingen: 

- De straal is een lengte, maar een straal is ook een lijnstuk. 

- Een middellijn is een lijnstuk, maar ook een rechte. 

- Het apothema is een lijnstuk. Ook de lengte van dit lijnstuk krijgt de 

naam apothema. 

Welke betekenis nu juist van toepassing is, zal duidelijk worden uit de 

context. Ook op de gegeven figuur zal dat te zien zijn. 

2 Eigenschappen van middelloodlijn, koorde en 

apothema. 

2.1 Middellijn loodrecht op een 

koorde. 

Gegeven: 

- Cirkel 𝑐(𝑀, 𝑟) 

- koorde [𝑃𝑄] 

- middellijn  𝑚 ⊥ 𝑃𝑄 

- m snijdt PQ in S 

Vul de tekening verder aan. 

Wat kan je vertellen over |𝑃𝑆| 𝑒𝑛 |𝑄𝑆|? 

Is dit toevallig? Zou dat ook zo zijn 

met een andere koorde [𝐶𝐷]? 

 

Eigenschap: 

De middellijn loodrecht op een koorde ………………………………………………………… 

Dit kunnen we verklaren met behulp van congruente driehoeken. Vul het 

bewijs verder aan. 

∆… . . ≅ ∆… . . 𝑜𝑚𝑑𝑎𝑡 {

 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 

⟹ |… . . | = |… . . | 

Wat kunnen we nu nog zeggen over een middellijn van een cirkel? Teken 

willekeurig een aantal koorden loodrecht op één middellijn.  

Een middellijn van een cirkel is een symmetrieas van die cirkel. 

Een cirkel heeft dus oneindig veel symmetrieassen en is zo de vlakke 

figuur met de rijkste symmetrie.  

https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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Teken een cirkel c(M,5) met een koorde van 8 cm. Bereken het apothema 

van deze koorde. Doe hetzelfde met een andere koorde van 8 cm. 

Verklaar nu volgende eigenschap: gelijke koorden hebben gelijke 

apothema’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Middelpuntshoek en omtrekshoek 

3.1 Middelpuntshoek van een cirkel 

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt 

samenvalt met het middelpunt van de cirkel. 

De hoek 𝐴�̂�𝐵 die bij cirkelboog 𝐴�̆� hoort is de hoek van 

het middelpunt van de cirkel naar beide uiteinden A en B 

van die boog. Zoals je op de tekening ziet zijn er dus 

twee middelpuntshoeken op de cirkelboog 𝐴�̆�.  

De som van beide middelpuntshoeken is steeds 360°. 

 

3.2 Omtrekshoek van een cirkel 

Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de 

cirkel ligt en waarvan beide benen de cirkel snijden. 

De omtrekshoek 𝐴�̂�𝐵 die bij boog 𝐴�̆� hoort is de hoek van 

een willekeurig onder punt C van de cirkel naar de beide 

uiteinden A en B van die boog.  

Beweeg met punt C over de zwarte cirkelboog 𝐴�̆�. Wat 

valt je op aan de hoekgrootte van de omtrekshoek? 

De omtrekshoeken op eenzelfde cirkelboog zijn …………………………………………. 

 

https://www.geogebra.org/classic/vsbczrra
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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3.3 Middelpuntshoek en omtrekshoek van eenzelfde cirkel 

Wanneer we een middelpuntshoek en een omtrekshoek, op eenzelfde 

boog van een cirkel plaatsen zien we het volgende: 

Gegeven: 

- cirkel 𝑐(𝑀, 𝑟) 

- cirkelboog 𝐴�̆� 

- middelpuntshoek 𝐴�̂�𝐵 

- omtrekshoek 𝐴�̂�𝐵 

Wat valt er op aan de twee hoeken in deze 

cirkel? Je kan de punten A, B en C 

verplaatsen om te onderzoeken wat er met 

de verhouding tussen de hoeken gebeurt. 

Te bewijzen: … . .̂  = . . . .  . . . .̂    

 

Stelling: Een omtrekshoek is de helft van de middelpuntshoek die op 

dezelfde boog staat 

Om deze stelling te bewijzen gaan we gebruik maken van een bewijs door 

gevalsonderscheid. Er zijn namelijk drie gevallen hoe het middelpunt van 

een cirkel kan liggen ten opzichte van de omtrekshoek. 

De drie gevallen worden omschreven. Probeer zelf eerst te onderzoeken 

hoe de stelling bewezen kan worden. Er is voldoende plaats gelaten om te 

noteren. 

Eerste geval:  

Het middelpunt ligt op een been van de omtrekshoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/classic/eykg77en
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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Tweede geval: 

Het middelpunt ligt binnen de omtrekshoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde geval: 

Het middelpunt ligt buiten de omtrekshoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Stelling van Thales 

De stelling van Thales aangaande cirkels luidt: 

Een driehoek ingeschreven in een cirkel, en waarvan één zijde de 

middellijn van de cirkel vormt, is een …………………………………….. driehoek. 

Dit volgt uiteraard uit de stelling: Een omtrekshoek is de helft van de 

middelpuntshoek die op dezelfde boog staat. Als we kijken naar de 

afbeelding van de tekening hieronder, wat is: 

- de boog die de omtrekshoek en middelpuntshoek delen? 

- de grootte van de middelpuntshoek? 

- de grootte van de omtrekshoek? 

https://qrco.de/bbrD12
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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In het volgende bewijs maken we gebruik van de eigenschap van de som 

van de hoeken van een driehoek. In een driehoek is de som van de 

hoeken steeds 180°. 

Gegeven: 

Cirkel 𝑐(𝑂, 𝑟) 

Driehoek ABC 

𝐴, 𝐵 𝑒𝑛 𝐶 ∈  𝑐 (𝑂, 𝑟) 
𝑂 ∈  [𝐴𝐶] 

Te Bewijzen: driehoek ABC is een rechthoekige driehoek. 

Bewijs: 

- teken het lijnstuk [𝑂𝐵] 

- in de twee gecreëerde driehoeken zijn de basishoeken gelijk omdat 

het gelijkbenige driehoeken zijn. De gelijke benen hebben telkens 

de lengte van de straal. We noemen de basishoeken 𝛼 𝑒𝑛 𝛽 

�̂� +  �̂� + �̂� =  180°.  (som van de hoeken van een driehoek) 

  ⇓ 

 𝛼 + (𝛼 + 𝛽) +  𝛽 = 180° (volgt uit constructie) 

  ⇓ 

 (𝛼 + 𝛼) + (𝛽 +  𝛽) = 180° (optelling is associatief) 

  ⇓ 

       2𝛼 + 2𝛽 = 180°  (zelfde termen samenvoegen) 

  ⇓ 

 2(𝛼 +  𝛽) = 180°  (zelfde factor afzonderen) 

  ⇓ 

 𝛼 + 𝛽 =
180°

2
    

  ⇓ 

 �̂� = 90°    

 

We kunnen deze eigenschap ook bewijzen met een bewijs door 

constructie. Achter de link vind je een PowerPoint waarin dit wordt 

uitgelegd. 

 

 

Er is ook nog een afgeleide eigenschap van omtrekshoeken en 

middelpuntshoeken. Deze afgeleide eigenschap gaat over overstaande 

hoeken van een koordenvierhoek. Dit is geen leerstof maar wel eens leuk 

om te bekijken. 

  

https://qrco.de/bbrh6q
https://qrco.de/bbrhC5
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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4 Onderlinge ligging van een rechte en een cirkel 
Een rechte en een cirkel kunnen geen, één of twee punten gemeen 

hebben. Beweeg met de schuifknop om dit te onderzoeken. 

Een raaklijn aan een cirkel is een rechte die met de cirkel één punt 

gemeen heeft. Het gemeenschappelijk punt van de cirkel en de raaklijn 

noemen we het raakpunt. 

Een snijlijn van een cirkel is een rechte die twee punten gemeen heeft 

met de cirkel. De gemeenschappelijke punten zijn de snijpunten van de 

rechte en de cirkel. 

Eigenschap: Een rechte die loodrecht staat op een middellijn in het 

snijpunt van die middellijn en de cirkel, is een raaklijn aan die cirkel. 

Gegeven: 

- 𝑐(𝑀, 𝑟) 

- middellijn [𝐴𝐵] 

- 𝑎 ⊥ 𝐴𝐵 

- 𝐴 ∈ 𝑎 

Te bewijzen: a is een raaklijn aan de cirkel 

Bewijs: 

- Teken een willekeurig punt P dat behoort tot de rechte a en 

verschillend is van A. 

Nu geldt: 

∆ 𝐴𝑃𝑀 𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡ℎ𝑜𝑒𝑘𝑖𝑔 

     ⇓ 𝑖𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡ℎ𝑜𝑒𝑘𝑖𝑔𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 𝑖𝑠  

         𝑑𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑛𝑒 𝑧𝑖𝑗𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑧𝑖𝑗𝑑𝑒 

|𝑃𝑀| > |𝐴𝑀| 

     ⇓ 

P is buiten de cirkel gelegen 

 

A is bijgevolg het enige punt dat rechte a en cirkel c gemeen hebben, 

zodat rechte a een raaklijn is aan cirkel c. 

Om dus een raaklijn in een punt van een cirkel te tekenen, moeten we de 

loodlijn op de middellijn door dat punt tekenen. 

Het bewijs van de omgekeerde eigenschap is een oefening: Een raaklijn 

aan een cirkel staat loodrecht op de middellijn door het raakpunt. 

https://www.geogebra.org/classic/pwwutvvn
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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4.1 De raaklijnen uit een punt aan een cirkel tekenen. 

Voor de constructie van raaklijnen uit een punt aan de cirkel, maken we 

gebruik van de stelling Thales, de omtrekshoek op een halve cirkel is een 

rechte hoek. Vervolgens gebruiken we de stelling die zegt dat een rechte 

die loodrecht staat in een snijpunt van een middellijn en een cirkel, een 

raaklijn is aan die cirkel. We zoeken dus een punt X op de cirkel zodat 

𝑃𝑋 ⊥ 𝑋𝑀. 

Construeer de raaklijnen uit punt A aan cirkel c. 

 

Om te controleren of het een raaklijn is, kan je kijken of de lijn die je net 

geconstrueerd hebt, loodrecht staat op een middellijn. 

  

https://youtu.be/IrV8iTgy_eA
https://qrco.de/bbrFBU
https://qrco.de/bbrFCy
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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5 Onderlinge ligging van twee cirkels 
Wanneer we de onderlinge ligging van twee cirkels bekijken plaatsen we 

die twee cirkels op een gemeenschappelijke middellijn die we ook wel de 

centraal van de twee cirkels noemen. Ze is de symmetrieas van beide 

cirkels. 

Vul onderstaande tabel verder aan. Voor de figuur teken je twee cirkels 

𝑐1(𝑀, 𝑟1) en 𝑐2(𝑁, 𝑟2) waarbij de straal 𝑟1 > 𝑟2. 

benaming figuur 

# gemeen- 

schappelijk 

punten 

afstand tussen 

M en N 

buiten elkaar 

gelegen 
cirkels 

 geen |𝑀𝑁|… . . 𝑟1 + 𝑟2 

uitwendig 

rakende 
cirkels 

  |𝑀𝑁| =…………. 

snijdende 
cirkels 

  …...< |𝑀𝑁| <…... 

inwendig 

rakende 
cirkels 

  |𝑀𝑁| =…………. 

binnen 

elkaar 
gelegen 

cirkels 

 geen |𝑀𝑁|… . . 𝑟1…𝑟2 

Omwille van de symmetrie ligt bij de rakende cirkels het raakpunt op de 

centraal en zijn bij snijdende cirkels de snijpunten elkaars spiegelbeeld 

ten opzichte van de centraal. 

Als de middelpunten van beide cirkels samenvallen, spreken we van 

concentrische cirkels. 

https://qrco.de/bbruq7
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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6 Omgeschreven en ingeschreven cirkel van een 

driehoek. 

6.1 Omgeschreven cirkel van een driehoek 

De cirkel die door de hoekpunten van een driehoek ABC gaat, noemen we 

de omgeschreven cirkel van deze driehoek. We weten ondertussen ook 

dat het middelpunt van een cirkel even ver moet liggen van alle punten 

van de cirkel. Hoe zouden we zo’n punt, het middelpunt van die cirkel, 

kunnen vinden? 

 

 

 

Tip: 
⚫⬧  ⧫ ⚫ ❖◼⧫ ◼  ⬧⬧

◼ ⚫ ◼⬧   ◼ ◼ ⚫⚫ ◆◼⧫◼

  ❖◼ ❖ ❖◼ ⚫ ⚫◼ ⧫◼ 

⧫ ❖◼ ⧫ ❖◼   ◆◼⧫◼ ❖◼

   ◼ ◼    

◼  ⧫ ◼ ◆◼⧫◼ 

 

  

http://www.geogebra.org/classic/q8wbn5gr
https://qrco.de/bbrIJP
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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Eigenschap: Door de hoekpunten van een driehoek gaat juist één cirkel. 

Gegeven: 

Driehoek ABC 

Te bewijzen: 

Er bestaat juist één cirkel die door A, B en C gaat. 

Bewijs: 

- Construeer de middelloodlijnen m 

van [𝐴𝐵] en n van [𝐵𝐶]. 

- Noem het snijpunt van m en n M. 

 

 

 

𝑀 𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑜𝑝 𝑚 𝑒𝑛 𝑀 𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑜𝑝 𝑛  

⇓ 
De middelloodlijn van een lijnstuk is de verzameling 
van alle punten die even ver liggen van de 
eindpunten van dat lijnstuk. 

|𝑀𝐴| = |𝑀𝐵| 𝑒𝑛 |𝑀𝐵| = |𝑀𝐶|  
⇓  

|𝑀𝐴| = |𝑀𝐵| = |𝑀𝐶|  
⇓  

𝐷𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙 𝑐(𝑀, |𝑀𝐴|) 𝑔𝑎𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝐴, 𝐵 𝑒𝑛 𝐶.  

 

Aangezien m en n één snijpunt M hebben, is er maar één punt dat even ver van A, B en C 
ligt. 
De cirkel 𝑐(𝑀, |𝑀𝐴|) is dus enig. 

  

https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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Stelling: Door drie niet-collineaire punten gaat juist één cirkel. 

Door het vorige bewijs verder aan te vullen kunnen we ook deze stelling 

bewijzen. 

Drie of meer punten die tot eenzelfde rechte behoren, noemen we collineaire punten. 
Door drie collineaire punten A, B en C gaat geen cirkel. De middelloodlijnen m en n lopen 
dan evenwijdig en hebben dus geen snijpunt. 

6.2 Ingeschreven cirkel van een driehoek 

De cirkel die de drie zijden van een driehoek ABC raakt, noemen we de 

ingeschreven cirkel van die driehoek. De cirkel heeft dus telkens één punt 

gemeen met elke zijde. De afstand van het middelpunt tot de drie zijden 

is gelijk. 

 

 

 

 

Tip: 






  

  

https://www.geogebra.org/classic/aaysgk5u
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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Eigenschap: Er bestaat juist één cirkel die de drie zijden van een driehoek 

raakt. 

Gegeven: 

Driehoek ABC 

Te bewijzen: 

Er bestaat juist één cirkel die raakt aan [𝐴𝐵], [𝐵𝐶] en [𝐴𝐶] 

Bewijs: 

- Construeer de bissectrices 𝑑𝐴 van �̂� 

en 𝑑𝐵 van �̂�. 

- Noem het snijpunt van 𝑑𝐴 en 𝑑𝐵 I. 

 

 

𝐼 𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑜𝑝 𝑑𝐴 en 𝐼 𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑜𝑝 𝑑𝐵  

⇓  ⇓ 
De bissectrice van een hoek bestaat uit 
punten even ver van de benen van de hoek. 

𝑑(𝐼, 𝐴𝐵) = 𝑑(𝐼, 𝐴𝐶) en 𝑑(𝐼, 𝐵𝐴) = 𝑑(𝐼, 𝐵𝐶)  

⇓  ⇓ 

Punten D, E en F vind  
je door de loodrechte  
neer te laten vanuit  
punt I op de zijden van  
de driehoek ABC. 

|𝐼𝐷| = |𝐼𝐸| en |𝐼𝐷| = |𝐼𝐹|  

{                  
                       

⇓  
|𝐼𝐷| = |𝐼𝐸| = |𝐼𝐹|  

⇓  
𝐼 𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 𝐴𝐵𝐶  

⇓ 
Een rechte waarvan de afstand tot het 
middelpunt van een cirkel gelijk is aan de 
straal, is een raaklijn aan de cirkel. 

𝐷𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙 𝑐(𝐼, |𝐼𝐷|) 𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡 𝑎𝑎𝑛 [𝐴𝐵], [𝐵𝐶] 𝑒𝑛 [𝐴𝐶]  

 

Aangezien 𝑑𝐴 en 𝑑𝐵 één snijpunt I hebben, is er maar één punt dat even 

ver van [𝐴𝐵], [𝐵𝐶] en [𝐴𝐶] ligt. 

De cirkel 𝑐(𝐼, |𝐼𝐷|) is dus enig. 

 

  

https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw
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7 Oefeningen 

7.1 Begrippen 

Delta Nova 4a leerweg 5: / 

7.2 Eigenschappen 

Delta Nova 4a leerweg 5: opdracht 41, 42, 43 pagina 42 

7.3 Omtrekshoek en middelpuntshoek 

Delta Nova 4a leerweg 5: opdracht 47, 49, 51, 53, 55, 58 pagina 44-47 

7.4 Onderlinge ligging van een rechte en een cirkel 

Delta Nova 4a leerweg 5: opdracht 61, 64, 67,68, 71 pagina 49-52 

7.5 Onderlinge ligging van twee cirkels 

Delta Nova 4a leerweg 5: opdracht 73, 75, 78, 79 pagina 53-55 

7.6 Ingeschreven on omgeschreven cirkel van een driehoek 

Delta Nova 4a leerweg 5: opdracht 82, 83, 85, 86, 87 

 

https://www.bookwidgets.com/play/SBSM5SJ?teacher_id=4982638052900864
https://wiskunde-interactief.be/oef_3meet_3fig_cirkel_ligging.htm
https://wiskunde-interactief.be/oef_3meet_3fig_cirkel_midphoek.htm
http://www.algemath.be/wiskundeoefeningen/oefening_combinatie_cirkel_combineer.htm
qrco.de/bbrp1B
https://padlet.com/r0737576/yu4n91m75hzfn0rw

