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Stimuleren 
Een lespakket voor leerlingen (van de leeftijden 14-17) om het belang van 
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Over dit project 
‘Stimuleren’ is een boeiend EU project dat als doel heeft het belang van geavanceerde 

materialen in ons dagelijks leven te laten zien. Wij hebben geavanceerde materialen nodig voor 

een duurzame toekomst en dit is de belangrijkste boodschap die we in 23 Europese talen 

hopen te communiceren via onze website, een documentaire en film clips, een interactief 

computerspel en educatief materiaal. Leer over de rol die geavanceerde materialen spelen op 

het gebied van gezondheid, milieu en technologie, innovatie, energie en nog veel meer. 

 

Door een lespakket aan te bieden aan middelbare scholen hopen we jongeren enthousiast te 

maken voor de toekomst en de toepassingen van geavanceerde materialen. Wij hopen ook dat 

de passie van de wetenschappers en ontwerpers die aan het woord komen in dit lespakket de 

jongeren zal inspireren om zelf voor een studie of carrière in de wetenschap en technologie te 

kiezen. 

 

Hoe moet dit lespakket gebruikt worden 
Dit lespakket is geschreven als onderdeel van het project ‘Stimuleren’ en kan gebruikt worden 

naast andere beschikbare middelen. De activiteiten zijn gebaseerd op de verlengde video clips 

uit de documentaire ‘Het geheime leven van Materialen’ (‘The Secret Life of Materials’) en de 

informatie die gevonden kan worden op de website ‘Toekomst van de Materialen’ (‘Materials 

Future’) (www.materialsfuture.eu/nl/).  

 
Het lespakket is onderverdeeld in drie delen; beginnend met activiteiten die de behoefte aan 

geavanceerde materialen verkennen, daarna komt de ontdekking van de verschillende soorten 

geavanceerde materialen, en tenslotte kijken we hoe de leerlingen zelf met geavanceerde 

materialen aan de slag kunnen gaan. De hoofdstukken en activiteiten in dit lespakket zijn op 

een zodanige manier geschreven dat je er van begin tot eind doorheen kan werken of dat je er 

activiteiten uit kunt pikken. Werkbladen en leraar aantekeningen zijn waar nodig bijgevoegd. 

Dit lespakket verwijst naar het verhaal “De avonturen van Max en Lily” en het spel 

“Materialenjager” (‘Materials Hunter’). Beide zijn te vinden op de website.  

 

Dit lespakket is geschikt voor het onderwijzen van leerlingen tussen de 14-17 jaar. Omdat dit 

lespakket geschikt moet zijn voor gebruik in verschillende EU-landen, zijn er geen specifieke 

verbanden met het curriculum. De activiteiten zijn echter wel te koppelen aan onderwerpen uit 

de Wetenschap en Technologie, Kunst en Vormgeving en Duurzaamheid Studies.  

 
Door het afronden van de activiteiten in dit lespakket zullen de leerlingen:  

 Begrijpen wat geavanceerde materialen zijn en verschillende soorten daarvan leren 
kennen  

http://www.materialsfuture.eu/nl/
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 Begrijpen wat het belang en potentieel van geavanceerde materialen is voor een 
duurzame toekomst  

 Hebben verkend hoe het zou zijn om te werken of studeren in de wetenschap  

 
Deel 1: De noodzaak voor geavanceerde materialen  
Deze activiteiten zullen de leerlingen inzicht geven in de hulpbronnen van onze planeet; ons 

huidige gebruik en de beperkingen in het gebruik van. Leerlingen zullen ook worden 

geïntroduceerd in de wereld van geavanceerde materialen.  

 

Na afronding van deze activiteiten zullen de studenten in staat zijn om: 

 De beperkingen en mogelijkheden van de hulpbronnen van onze planeet te verkennen  

 Te begrijpen wat duurzaamheid betekent 

 Uit te leggen wat geavanceerde materialen zijn  

 

Middelen: 

 Werkblad 1 

 Toegang tot het Internet 

 

Activiteit 1 | Discussiëren over duurzaamheid (20 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) Duurzaamheid draait om het vervullen van de behoeften van 

het heden zonder dat dit de mogelijkheid van toekomstige generaties ondermijnt om later aan 

hun eigen behoeften te kunnen voldoen. Voor lange tijd hebben we hernieuwbare plantaardige 

materialen gebruikt zoals; hout, katoen en rubber. Maar in de vorige eeuw hebben we ze met 

een zodanige snelheid verbruikt, dat de planten en dieren (overbevissing!) zichzelf niet snel 

genoeg kunnen aanvullen. We zijn ook in toenemende mate afhankelijk geworden van 

hulpbronnen zoals steenkool, gas en aardolie en we zijn deze hulpbronnen in een snel tempo 

aan het uitputten. Olie wordt niet alleen gebruikt als brandstof, maar ook als grondstof voor 

het maken van plastic, kleurstoffen, geneesmiddelen en textiel. De grote uitdaging voor 

wetenschappers is om manieren te vinden om efficiënt producten te maken met behulp van 

duurzame energie en duurzame middelen. Een geweldig onderwerp voor discussie!  

 

(Activiteit) Vraag de leerlingen om hun initiële mening over de drie stellingen te geven. Vraag 

hen daarna om in groepjes onderzoek te doen naar de kwesties en ze te bespreken. Als de 

leerlingen begaan zijn met één van de besproken onderwerpen, dan kunt u ze laten stemmen 

en misschien zelfs een plan van aanpak laten maken.  

1 De voordelen van duurzame energie wegen op tegen de nadelen  

2 Plastic tassen moeten verboden worden 

3 We moeten onze manier van leven veranderen om de planeet te behouden voor 

toekomstige generaties  
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Moedig leerlingen aan om na te denken over vragen zoals: waarom wordt plastic op zo’n grote 

schaal gebruikt? Waarom is dat een probleem? Welke methoden voor productie en 

afvalverwerking worden er gebruikt bij het produceren van materialen? Wat zijn de effecten 

daarvan op het milieu en de dieren? Voor arbeidsplaatsen en landgebruik? Wat wordt 

momenteel gebruikt aan materialen en energiebronnen, en wat zijn de alternatieven? 

 

Activiteit 2 | Het ontwikkelen van technologieën(40 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) De ontwikkeling van geavanceerde materialen heeft op een 

directe of indirecte manier meer dan zeventig procent van alle technische innovaties,op een 

groot aantal terreinen en toepassingen, die wij vandaag de dag gebruiken beïnvloed. Omdat ze 

meestal alleen maar gericht zijn op de eindproducten, in plaats van het waarderen van de 

onderliggende technologieën van de materialen, hebben mensen in het dagelijks leven de 

neiging om het belang van geavanceerde materialen te onderschatten. Gewone mensen zijn 

zich er niet van bewust dat de meeste van de technologische producten die ze dagelijks 

gebruiken bestaan als gevolg van een continue verbetering van de eigenschappen van 

functionele materialen.  

 

(Activiteit) In deze Activiteit worden de leerlingen gevraagd om te onderzoeken hoe 

technologie en wetenschap de materialen die in alledaagse artikelen worden gebruikt hebben 

verbeterd. Vraag elke leerling om een dagelijks gebruiksartikel uit te kiezen om onderzoek naar 

te doen (bijvoorbeeld oven, koelkast, tafel, computer, speelgoed, enz.). Zij moeten 

onderzoeken hoe het artikel eruit zag toen het voor het eerst werd uitgevonden en welke 

materialen gebruikt werden om het toen te maken; daarna moeten zij bekijken hoe het artikel 

door de tijd heen is ontwikkeld en verbeterd. Hoe zijn de technologieën verbeterd die nodig zijn 

om het artikel te maken? Hoe zijn de materialen verbeterd? Laat uw leerlingen een kort verslag 

schrijven of een korte presentatie geven over hun bevindingen.  

 

Activiteit 3 | Geavanceerde materialen introduceren (20 minuten) 
(Introductie van het onderwerp) Er is nog een groot werkgebied voor het duurzamer en 

efficiënter maken van de grondstoffen die wijnu gebruiken, en daarom blijven wetenschappers 

onderzoek doen en nieuwe en innovatieve materialen ontwikkelen. Het ‘Stimuleren’ project 

richt zich op het promoten van het belang van geavanceerde materialen aanwezig in ons 

dagelijks leven. Zoals Max en Lily zeggen: “…al deze geavanceerde materialen hebben onze 

wereld opnieuw vorm gegeven en hebben het sneller, sterker, goedkoper en efficiënter 

gemaakt. En ook gezonder en duurzamer.” 

 

Vraag de leerlingen of ze een definitie kunnen bedenken voor geavanceerde materialen of, 

misschien kunnen zij er een paar noemen. Schrijf de suggesties op het bord. Vertel hen daarna 

wat geavanceerde materialenzijn: “super materialen; materialen met extreem hoge prestaties 

voor één bepaalde eigenschap.” Het kunnen nieuwe materialen zijn of aangepaste materialen. 
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Bepaalde voorvoegsels geven aan dat het gaat om een geavanceerd materiaal: ultra-, super- 

ennano-. Ultra harde materialen, supergeleidende ofsuper-hydrofobe (sterk waterafstotend), 

ofnano-deeltjes ofnano-buisjes. Materialen die de natuur imiteren (biomimetica) of materiaal 

dat een bepaalde vorm kan onthouden (vormgeheugenlegering) worden ook beschouwd als 

geavanceerde materialen.  

 

(Activiteit) Leerlingen zullen kijken naar de verschillende materialen en hun toepassingen die in 

detail beschreven staan in deel 2 van dit pakket. Werkblad 1 uitdelen ter inleiding en vraag de 

leerlingen de correcte beschrijving te vinden in de encyclopedie op de Materials Future 

website: www.materialsfuture.eu/nl/leer/encyclopedie/.  

http://www.materialsfuture.eu/nl/leer/encyclopedie/
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Deel 2: De rol vangeavanceerde materialen verkennen 

De activiteiten in dit deel van het pakket laten de leerlingen kennis maken met de rol van 

geavanceerde materialen in grensverleggende technieken en zullen hen in staat stellen om de 

mogelijkheden en toepassingen van deze materialen te verkennen. 

 

Na afronding van deze activiteiten zullen de leerlingen: 

 Zes verschillende typen geavanceerde materialen en hun toepassingen verkend hebben 

 Het belang van geavanceerde materialenvoor een duurzame toekomst hebben 

begrepen 

 Zich kunnen voorstellen hoe deze materialen kunnen meehelpen aan een duurzame 

toekomst  

 

Middelen: 

 Werkblad 2 - 5 

 Film verbeterde korte clips 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/)  

 Toegang tot het Internet 

 

1 |  Zonne energie 

 

Activiteit 1 | Zonne-energie verkennen (40 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) Lily geeft een definitie van zonnecellen: “… een zonnecel is 

een apparaat dat het licht van de zon absorbeert en omzet in elektrische energie die direct 

gebruikt kan worden (bijvoorbeeld door een lamp te laten branden) of die kan worden 

opgeslagen in een accu’s of batterijen.”  

Op de website kunt je meer lezen over ‘De stad van de lichten’ een verhaal met Max en Lily. 

 

(Toelichting) In deze Activiteitgaan leerlingenverkennen hoe zonnecellen werken en kunnen ze 

proberen om zelf zonnecellen te maken. Eén van de technologieën die gebruikt wordt om 

zonlicht om te zetten in elektriciteit is fotovoltaïsche zonne-energie. Het woord fotovoltaïsch 

komt van het Griekse foto wat licht betekent en volt dat verwijst naar de Italiaanse pionier op 

gebied van elektriciteit, Alessandro Volta. Dit zijn de zwarte zonnecellen die de leerlingen 

waarschijnlijk wel eerder gezien zullen hebben, misschien gebruikt jullie school ze wel. U 

kunteen foto ervan op het bord laten zien. De zonnecellen werken door het absorberen van 

fotonen (kleine energie pakketjes) die door de zon uitgestraald worden en die door de 

halfgeleiders op het zonnepaneel geabsorbeerd worden; een zonnepaneel is opgebouwd uit 

verschillende cellen. De inslag van de fotonen op de cellen veroorzaakt een elektrische stroom 

die vervolgens wordt overgebracht door elektrische draden die aan de cellen verbonden zijn. 

http://www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/
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De hoeveelheid elektriciteit die je kunt opwekken is afhankelijk van het aantal cellen en de 

efficiëntie daarvan.  

 

(Activiteit) Laat de leerlingen zelf experimenteren om te begrijpen hoe zonnepanelen werken. 

Online zijn er veel voorbeelden van experimenten te vinden en werkblad 2 beschrijft drie 

eenvoudige experimenten die de leerlingen kunnen doen om zonne-energie te onderzoeken. 

 

Activiteit 2 | Organische zonnecellen (30 – 60 minuten) 

(Activiteit) Deel werkblad 3uit en vraag de leerlingen om de vragen te lezen. Zij zullen een film 

fragment over zonne-energie bekijken (www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/) en 

proberen de vragen te beantwoorden. Waarschijnlijk moeten ze de clip meerdere malen 

bekijken. De antwoorden zijn te vinden in de Leraar aantekeningen 1. 

(Activiteit) Online zijn diverse gedetailleerde instructies te vinden over hoe je zelf een Grätzel-

cel kunt maken met huishoudelijke materialen zoals frambozen of bosbessen. ‘The Solar Spark’, 

bijvoorbeeld heeft een aantal goed voorbeeld: www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-

teachers/classroom-experiments. De website bevat instructies, leraar aantekeningen, een lijst 

met benodigdheden en tips voor de veiligheid en gezondheid. Het experiment duurt ongeveer 

45-60 minuten. Er zijn ook details te vinden over een experiment waarin de werking van de 

kleurstof die gebruikt wordt in de Grätzel-cellen verkend kan worden.  

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Bionische Lichamen 
 

Activiteit 1 | Bionica (20 minuten) 

(Activiteit) Begin dit ontwerp met de vraag of de leerlingen weten wat bionisch betekent. 

Verzamel hun ideeën en vertel ze daarna dat bionisch betekent “het hebben van een normale 

biologische capaciteit of prestatievermogen die verbetert of nagebootst wordt door 

elektronische of elektromechanische apparaten.” Bionica is een gebied van wetenschap waar 

wetenschappers werken aan het creëren van geavanceerde bionische lichaamsdelen om 

mensen met een handicap te kunnen helpen. De leerlingen kunnen nu het film fragment 

bekijken (tweede clip op: www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/). In deze clip bespreken 

wetenschappers hoe zij bionische handen betere kunnen laten werken door osseo-integratie, 

dit is de verbinding tussen het levende bot en het kunstimplantaat. Nadat de leerlingen het 

fragment hebben gezien, kunt u een discussie starten aan de hand van de volgende vragen: 

 

1. Wat de mogelijkheden zijn van osseo-integratievoor geamputeerde en mensen met 

bionische lichaamsdelen? (Zij krijgen hun zintuigelijke vermogens terug, ze zullen weer 

instaat zijn om te voelen of iets rond als een bal is, of hard/zacht) 

2. Welke ethische vraagstukken kunnen ontstaan als bionica zich verder uitbreid? 

(Bijvoorbeeld: wie zullen er implantaten krijgen, het toevoegen van functies waar een 

normaal lichaam niet toe in staat is) 

 

Activiteit 2 | Zintuigelijke prikkelingen ervaren (15 minuten) 

(Activiteit) Hoe zou het zijn om geen zintuigelijke prikkelingen vanuit je vingers of hand te 

voelen? Laat de leerlingen dit voor zichzelf ervaren. Laat ze hun fijne motorische vaardigheden 

gebruiken, zoals veters strikken of kleine voorwerpen oppakken. Deze taak moeten ze eerst 

normaal voltooien. Laat ze dan wat koortslipzalf of after-sun crème op hun vingertoppen 

smeren, deze middelen hebben een verdovende werking. Vraag ze dan om de motorische taak 

opnieuw te doen. Merken ze het verschil?  
 

Activiteit 3 | Geschiedenis van bionische lichamen (40 minuten) 

(Activiteit) Al duizenden jaren geleden vervingen chirurgen, soms succesvol en soms met 

minder succes, lichaamsdelen met prostheses (denk aan een houten been). In de vorige eeuw 

zijn er grote vooruitgangen geboekt. Laat de leerlingen onderzoek doen naar deze 

vooruitgangen en laat hen een tijdslijn maken. Stel voor dat ze kijken naar bionische ogen, 

oren, benen en armen/handen, maar ook naar organen zoals de lever en het hart. U kunt ze 

een begindatum geven, of ze kunnen zelf een begindatum kiezen voor de tijdslijn. 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/
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Activiteit 4 | Je eigen bionisch lichaamsdeel ontwerpen (30 minuten) 
 

(Activiteit) Vraag de leerlingen nu om in kleine groepen (3-4) hun eigen bionisch lichaamsdeel 

te ontwerpen. Laat de groepen een orgaan of lichaamsdeel kiezen en alle functies daarvan 

online onderzoeken. Wat moet de bionische vervanging kunnen doen? U kunt ook elke groep 

een lichaamsdeel toewijzen en dan als klas samen het hele bionische menselijke lichaam 

samenstellen. 

 

3 | Het nabootsen van de natuur 

 

Activiteit 1 | Kleuren zien (30 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) Onze ogen zijn geweldige organen waarmee we die dingen 

zowel veraf als dichtbij zijn kunnen zien, ook kunnen we diepte waarnemen en kleuren 

onderscheiden. Maar hoe zien we die verschillende kleuren eigenlijk? Laat de leerlingen 

onderzoek doen naar de volgende vragen: 

1. Leg uit hoe we kleur waarnemen. Moedig de leerlingen aan om een schets te maken.  

2. Wat betekent het ‘zichtbare spectrum’? Welke zeven kleuren in dit spectrum kunnen wij 

onderscheiden? 

3. Hoe komt het dat mensen kleurenblind zijn? 

4. Zoek naar een eenvoudig experiment of ontwerp er zelf één dat met de manier waarop 

we kleur waarnemen speelt of dit illustreert. Online kunt je veel voorbeelden vinden. 

Laat de leerlingen elkaars experimenten uitproberen.  

Activiteit 2 | Structurele kleuren (30 - 40 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) Lily legt uit dat bepaalde planten, dieren en materialen het 

licht op een zodanige manier reflecteren dat we hen als gekleurd zien, terwijl ze dat eigenlijk 

niet zijn, zoals pauwenveren. Het oppervlak van het materiaal bestaat uit kleine lijnen die 

zodanig gepositioneerd zijn dat ze alleen bepaalde lichtfrequenties terug reflecteren; 

bijvoorbeeld alleen blauw of rood.  

Online kun je meer lezen over ‘Structurele Kleuring’ een verhaal van Max en Lily.  

 

(Activiteit) Vraag de leerlingen om het film fragment te bekijken over het nabootsen van de 

natuur (derde clip op www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/). Verdeel uw klas in kleine 

groepen en deel kopieën van werkblad 4 uit. Zorg ervoor dat de leerlingen toegang tot het 

internet hebben, zodat ze onderzoek kunnen doen naar de termen betreffende de theorie van 

structurele kleur. Moedig hen aan om hun eigen woorden te gebruiken bij het uitleggen van de 

termen. Antwoorden zijn gegeven in de leraar aantekeningen 2.  

http://www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/
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(Activiteit) Tijdens het onderzoek zullen leerlingen ontdekken dat de kleurrijke veren en 

vleugels van veel vogels en vlinders ontstaan door het optische effect van de structurele 

kleuring. Het zou geweldig zijn als de leerlingen deze kleuren zelf konden zien – en dat kunnen 

ze! Structurele kleuring wordt gebruikt in de hologrammen op de Euro bankbiljetten. Vraag de 

leerlingen om een bankbiljet mee te nemen om te bestuderen. Wat kunnen ze zien in de 

hologrammen van verschillende bankbiljetten? 
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4 | 3D Printen 

Activiteit 1 | Wat is 3D Printen? (15 minuten) 

(Huiswerk) Voordat u met deze les begint, vraag aan de leerlingen of zij online een artikel over 
3D printen kunnen vinden. Vraag ze om te zoeken naar een artikel dat uitlegt wat 3D printen is, 
maar ook informatie geeft over de toepassingen ervan. Vraag hen vooraf om vragen te 
verzinnen. 
Online kun je het verhaal lezen van Max en Lily’s, een deel daarvan gaat over geavanceerde 
materialen en 3D printen.  
 
(Activiteit) Bespreek in de klas wat de leerlingen hebben ontdekt over 3D printen – hoe werkt 
het? Waar kan het voor gebruikt worden (toepassingen)? Wat is het potentieel? Wat zijn de 
beperkingen? Verzamel hun ideeën en schrijf ze op het bord. Bekijk nu het film fragment over 

3D printen (vijfde clip op www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/). In deze clip onderzoekt 
een vioolbouwer of hij een 3D viool kan printen  – kan hij een viool printen die net zo goed 
klinkt als een handgemaakte houten viool?  

Zijn er nog vragen die niet beantwoord kunnen worden met de informatie die de leerlingen al 
hebben verzameld? Laat hen verder onderzoek doen op het internet. Voor u als leraar: de 
definitie van 3D printen kan gevonden worden in de encyclopedie op 
www.materialsfuture.eu/nl/leer/encyclopedie/. De meest voorkomende materialen die 
gebruikt worden voor 3D printen zijn; kunststof, keramiek, metalen, harsen en meer. Er zijn 
verschillende 3D printers en verschillende technologieën om in 3D te printen. 3D printen heeft 
een revolutie teweeggebracht op gebied van het maken van prototypes, het wordt gebruikt in 
de geneeskunde, de biologie, in de ruimte, in de kunst en bij het produceren van alledaagse 
producten. 

 

Activiteit 2 | Je eigen 3D print maken (tijd zal variëren) 

(Activiteit) Tijdens deze Activiteit zullen de leerlingen hun eigen 3D-ontwerp maken. Als u een 

3D-printer op school heeft of toegang heeft tot een printer, laat de leerlingen dan 

daadwerkelijk hun ontwerp printen. Zo niet, dan kunnen de leerlingen hun ontwerp schetsen 

op ruitjespapier of een 3D-ontwerp maken op een computer. Leerlingen kunnen ook gebruik 

maken van foto’s van een object om een bestand te maken voor het 3D printen. Uw school zou 

de aanschaf van een 3D-printer kunnen overwegen, ze zijn goedkoper geworden. Websites 

zoals www.myminifactory.com bevatten tutorials en voorbeelden voor 3D-printen. De 

leerlingen moeten er rekening mee houden dat hun object eenvoudig genoeg moet zijn om te 

kunnen printen en ze moeten ook de mogelijke print-materialen in overweging nemen. 

Moedig de leerlingen aan om na te denken over de echt spannende mogelijkheden voor 3D 

printen met geavanceerde materialenen stimuleer hen om met nieuwe innovatieve objecten te 

komen. Wat zouden ze kunnen printen als levende cellen worden gebruikt? 

 

http://www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/
http://www.materialsfuture.eu/nl/leer/encyclopedie/
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5 | Nanomaterialen 

 

Activiteit 1 | Nano tot giga (10 minuten) 

(Activiteit) Wat betekent het voorvoegsel ‘nano’? Deel werkblad 6 uit en vraag de leerlingen de 

lege vakken in de tabel in te vullen. Met hoeveel daalt elke lengte als je de eenheden afloopt? 

Antwoord: 1000 keer. 

Activiteit 2 | Nanodeeltjes (30 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) Nanomaterialen worden gedefinieerd als materialen met 

tenminste één afmeting (hoogte, breedte, lengte, dikte, diameter) in het groottebereik van 

ongeveer 1-100 nanometer. Nanodeeltjes zijn zelfs veel te klein om gezien te kunnen worden 

met een optische microscoop. Ze gedragen zich niet langer als bulk materialen (dus de 

eigenschappen van nano-deeltjes van zilver zijn anders dan zilver). Hun kleine grootte betekent 

dat zij een relatief groter oppervlakte hebben dan andere materialen en dit kan eigenschappen 

veranderen of verbeteren zoals hoe sterk iets, de elektrische kenmerken of reactiviteit. 

Voorbeelden van nanomaterialen zijn: vulkanische as, grafeen, kwantum puntjes, metaal en 

metaaloxide nano-deeltjes, koolstof nanobuisjes, fullerenen, enz.  

(Activiteit) Bij deze Activiteit zullen de leerlingen onderzoeken hoe en waar nanomaterialen al 

worden gebruikt. Tijdens het onderzoeken zullen de leerlingen ontdekkendat nanomaterialen 

worden toegepast in textiel, elektronica, zonnebrandcrème, coatings, gereedschappen, 

medicijnen, enz. Enkele voorbeelden hiervan zijn: antibacteriële coating op sokken, hardere 

gereedschappen en UV-bescherming. Het gebruik van nanomaterialen is omstreden – vraag de 

leerlingen om uit te zoeken waarom dat zo is.  
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Activiteit 3 | Grafeen (20 minuten) 

(Introductie van het onderwerp) Grafeen is een voorbeeld van een nanomateriaal, het is een  

nanosheet wat betekent dat het dunste materiaal ter wereld is met een dikte van slechts één 

atoom (ongeveer 0,34nm). Het is een materiaal op basis van koolstofatomen; het is eigenlijk 

een zeer dunne schilfer van gewone koolstof. Hoogwaardige grafeen is sterk, licht, bijna 

transparant en een uitstekende geleider van warmte en elektriciteit. De unieke eigenschappen 

kunnen van grote betekenis zijn voor het boeken van vooruitgang op het gebied van elektronica 

en andere technologieën. Bijvoorbeeld, een denkbeeldige wieg gemaakt van een 1 m² grafeen 

zou minder dan een milligram wegen, maar toch sterk genoeg zijn om een pasgeboren baby te 

dragen. 

Op het internet kunnen leerlingen meer lezen over grafeen in het verhaal van Max en Lily. 

 

Grafeen is:  

 10 keer beter in het geleiden van warmte dan koper 

 100 keer sterker dan staal, maar ook heel erg flexibel  

 een geweldige elektrische geleider, de elektronen in grafeen bewegen zich met een 

snelheid van 1.000 kilometers per seconde 

 10.000 keer dunner dan een menselijke haar  

 100.000 keer lichter dan gewoon A4 papier 

 98% transparant voor licht, maar met zodanige dichtheid dat niets erdoorheen kan gaan 

(Activiteit) Wetenschappers doen nog steeds onderzoek naar de eigenschappen en de 

mogelijkheden van grafeen, bijvoorbeeld op gebied van de ruimtevaarten transport. Verdeel de 

leerlingen in paren en laat hen onderzoek doen naar wat grafeen kan betekenen voor de 

toekomst van transport en ruimtevaart (bijv. super lichte materialen). Moedig hen aan om te 

bedenken hoe vliegtuigen en andere vormen van vervoer eruit kunnen zien en wat voor 

functionaliteit er mogelijk zou kunnen zijn. Wat zou dit betekenen voor de kosten en de 

gevolgen voor het milieu? 

Opmerking: als u deze Activiteit wilt uitbreiden dan kunnen de leerlingen de hele geschiedenis 

van het transport bestuderen en in kaart brengen vanaf de eerste fietsen, auto’s, treinen en 

vliegtuigen totaan onze huidige vormen van vervoer. Welke wetenschappelijke vooruitgang 

werd er geboekt/was nodig voor elke stap?  
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6 | Adaptieve Materialen 
 

Activiteit 1 | Adaptieve materialen (15 minuten) 

(Activiteit) Vraag de leerlingen om het film fragment over adaptieve materialen te bekijken 

(vierde clip op: www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/). Schrijf eerst de volgende vragen 

op het bord.  

1. Wat zijn de beroepen van de drie mensen in de clip? 

2. Waar richten zij zich op in hun werk? Wat proberen ze te bereiken?  

3. Welke visie van de wetenschap is te zien in deze clip?  

 

Leidt, na het kijken van het fragment (de leerlingen moeten het misschien twee keer bekijken), 

de klas in de discussie over de drie vragen op het bord. De drie sprekers in het fragment 

houden zich allemaal bezig met hoe wetenschap en technologie een behoefte vervullen en een 

doel hebben; dat het ons helpt een beter en duurzamer leven te leiden. Wat vinden de 

leerlingen hiervan? Welke behoefte vervullen de gympen ontworpen door Shamees Aden? 

 

Activiteit 2 | Toekomstvisies (30 minuten) 

(Activiteit) Martin Hanczyc spreekt in de film clip over een toekomstvisie waar de 

mogelijkheden van levende materialen zou kunnen betekenen dat er structuren bestaan die 

zichzelf kunnen repareren, zelf kunnen groeien en zichzelf kunnen reproduceren. Dit geeft 

zoveel mogelijkheden tot nadenken over wat voor soort technologie toegepast en voorgesteld 

kan worden in de toekomst. Moedig de leerlingen, in tweetallen of kleine groepen, aan om een 

toepassing voor adaptieve materialen te verzinnen (zoals Shamees’ adaptieve gympen). Het kan 

futuristisch zijn, en denk na over de mogelijkheden van materialen die kunnen doen aan zelf-

reparatie, zelf-groeien en zelf-reproductie. 

 

Elke groep moet een presentatie geven aan de rest van de klas. Ze moeten nadenken over de 

behoefte die ze vervullen, wat het materiaal zou doen en hoe het zou werken. Ze kunnen het 

internet gebruiken om ideeën te onderzoeken, ze kunnen ook schetsen maken.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/nl/film/korte-clips/
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Deel 3: Hoe wordt je een wetenschapper 
De activiteiten in dit derde deel van het pakket zullen de leerlingen aanmoedigen om te denken 
als wetenschappers en het zal hen inspireren om een studie of carrière op dit gebied te kiezen. 
 
Na afronding van deze activiteiten hebben de leerlingen:  

 Zelf verkend hoe het is om een onderzoeker te zijn 

 Een introductie gehad in werkwereld van wetenschappers door middel van excursies of 
gastsprekers  

 
Middelen: 

 Werkblad 6 

 Het spel: Materialenjager (“Material Hunters”)(www.materialsfuture.eu/nl/spel/)  

 Toegang tot het Internet 

 
Activiteit 1 | Hoe is het om een onderzoeker te zijn (tijd zal variëren) 

(Activiteit)Dit project heeft als doel het belang van geavanceerde materialen in ons dagelijks 

leven te promoten. Het is ook bedoeld om jongeren enthousiast te maken over een loopbaan 

op het gebied van wetenschap, technologie en vormgeving. Het is belangrijk voor leerlingen om 

de wetenschap te leren kennen door zelf dingen te ontwerpen en het uitvoeren van hun eigen 

onderzoek. Dit zal hen ook voorbereiden op de echte werksituatie. Om die reden is hier een 

Activiteit opgenomen waarin de leerlingen een probleem kiezen dat zij zelf moeten bestuderen 

en waarvoor zij oplossingen moeten bedenken.  

 

Verdeel de leerlingen in paren en leg uit dat elk paar één probleem/behoefte zal bestuderen en 

zelf met een aantal oplossingen moeten komen. Ze kunnen kijken naar een probleem op school, 

thuis of in hun omgeving. Ze moeten de geavanceerde materialen waarover ze in dit lespakket 

geleerd hebben, in gedachten houden – op die manier kunnen hun oplossingen futuristisch en 

speculatief zijn. Bijvoorbeeld: het schoolhek moet opnieuw geschilderd worden omdat de kleur 

is verbleekt en afgebladderd. Hoe kan dit probleem opgelost worden met het gebruik van 

geavanceerde materialen? 

 

De leerlingen moeten de stappen van de ontwerp-cyclus volgen, maar aangezien zij hun 

verbeelding gebruiken voor toekomstige mogelijkheden zullen zijn in de ontwerpfase blijven. 

Deze zijn nader toegelicht in werkblad 6. 

 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/nl/spel/


16 
  

Activiteit 2 | Materialenjager  

(Activiteit) Geef uw leerlingen de tijd om het spel ‘Materialenjager’ (Materials Hunter) te 

spelen. Online op www.materialsfuture.eu/nl/spel/ of gedownload voor smartphones en 

tablets.  

In het spel zullen de leerlingen geavanceerde materialengebruiken om een duurzame toekomst 

en een beter leven te creëren. De leerlingen zullen alles leren over de wetenschap die onze 

wereld veranderd. Materialenjager (Materials Hunter) is een gratis ontspannend puzzelspel 

waarin spelers door historische periodes reizen met de twee vrienden Max en Lily. De speler 

helpt een kleine samenleving te evolueren met het maken van nieuwe technologieën door 

materialen samen te stellen. Zie hoe de samenleving opbloeit of ten onder gaat als de 

leerlingen verder raken in het spel – de omgeving van de burgers hangt af van de keuzes die de 

leerlingen maken.  

De spelinstructies kunnen geraadpleegd worden op www.materialsfuture.eu/nl/spel/.  

 

Activiteit 3 | Tips voor het aanmoedigen van wetenschappers 

Hoe meer leerlingen worden blootgesteld aan de wereld van de wetenschap, des te 

enthousiaster ze worden over het nastreven van hun eigen carrière in de wetenschap. 

Hieronder vindt u een aantal tips om de leerlingen enthousiast te maken voor de wetenschap: 

 Organiseer een excursie naar het lokale wetenschaps- of vormgevingsmuseum  

 Neem de leerlingen op een rondleiding door een lokaal wetenschappelijk laboratorium  

 Nodig een wetenschapper of wetenschapsstudent uit om te komen spreken voor de 

klas; op de website www.materialsfuture.eu/en/community/ kunt u een kaart vinden 

met de locaties waar onderzoek naar geavanceerde materialen in Europa plaatsvindt  

 Kijk uit naar wetenschapsevenementen zoals ‘ de week van de wetenschap’ of 

wetenschappelijke festivals. De organisatoren van dit soort evenementen verzorgen 

vaak schoolpakketten, workshops en activiteiten  

 Organiseer zelf een ‘science fair’ (met als thema geavanceerde materialen!) 

 De leerlingen blootstellen aan rolmodellen – de leerlingen kunnen onderzoek doen naar 

een beroemde wetenschapper (uit de geschiedenis) en een presentatie houden  

 

http://www.materialsfuture.eu/nl/spel/
http://www.materialsfuture.eu/nl/spel/
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Werkblad 1 | Geavanceerde materialen introduceren 

 
Brandstofcellen 

 

 
 

 
Stents 

 

 
 

 
Nanomaterialen 

 

 
 

 
Vormgeheugenlegeringen 

 

 
 

 
Super hydrofobe 

 

 
 

 
Grafeen 

 

 
 

 
Electrochroom 

 

 
 

 
Nanobuisjes 

 

 
 

 
Gerichte afgifte van 

geneesmiddelen 
 

 
 

 
Fotovoltaïsche effect 

 

 
 

 
halfgeleiders 

 

 
 

 

Werkblad 2 | Zonne-energie verkennen 
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1. Wat is de beste kleur voor een zonnepaneel? 
Benodigdheden voor elke groep: ijsblokjes, gekleurd karton inclusief zwart en wit  

In dit experiment zullen de leerlingen kijken naar de manier waarop kleur de snelheid van de 

absorptie van de zonnewarmte beïnvloed. Dit experiment kan alleen uitgevoerd worden op een 

zonnige dag!  Verdeel uw klas in groepjes en geef elke groep vellen karton met verschillende 

kleuren en ijsblokjes. Zorg ervoor dat de ijsblokjes allemaal ongeveer even groot zijn. De zwarte 

en witte vellen zijn van essentieel belang, maar de andere kleuren kunnen variëren. Vraag de 

leerlingen om het karton in vierkanten van 10 x 10 cm te knippen. Leg de vierkantjes in de volle 

zon en plaats een ijsblokje in het midden. Houd de tijd bij om te zien hoe snel ze smelten. 

Welke is de snelste en welke is de langzaamste?  
 

Het ijsblokje op het zwarte vel moet het snelste smelten, want zwart absorbeert de warmte van 

de zon het meest efficiënt, het ijsblokje op het witte vel moet het langzaamste smelten want 

het reflecteert een groot deel van de energie. Dit is de redden waarom zonnepanelen over het 

algemeen in mat zwart zijn uitgevoerd. Welke kleur zou de op één-na-beste kleur zijn voor 

zonnepanelen? 
 

2. Een alternatief experiment met zone-energie en kleur 

Benodigdheden voor elke groep: Zwart en wit karton, 4 plastic bekertjes, huishoudfolie 

Knip twee cirkels uit het witte karton en twee cirkels uit het zwarte karton. Plaats de cirkels op 

de bodem van de vier plastic bekertjes (bekers moeten allemaal even groot zijn). Vul elk 

bekertje voor ¼ en schrijf de temperatuur op. Nu moet je één bekertje met een zwarte cirkel en 

één bekertje met een witte cirkel afdekken met huishoudfolie (zet het vast met plakband of 

elastiekjes) en plaats alle vier de bekertjes in direct zonlicht. Voorspel in welk bekertje de 

temperatuur het hoogst zal stijgen. Meet de temperatuur na 5 minuten en na 10 minuten.  
 

3. Maak een zonneoven 

Benodigdheden voor elke groep: pizzadoos van karton, aluminiumfolie, huishoudfolie, zwart 

papier, kranten, stokje, schaar en plakband.  

Maak een klep in het deksel van de doos, door een U te knippen langs de twee lange randen en 

een van de korte randen, open de klep en maak een vouw op de ongeknipte rand. Beplak de 

binnenkant van de klep met aluminiumfolie. Open de doos en beplak de bodem met zwart 

papier. Voor isolatie kun je wat kranten oprollen en aan de binnenkant van de doos vastplakken 

aan de vierzijkanten. Het huishoudfolie moet nu over de binnenkant van het deksel gespannen 

worden (over het gat dat ontstaat als je de klep die je geknipt hebt open zet). Plaats het voedsel 

dat je wilt opwarmen in de doos (bijv. een marshmallow/spekkie). Sluit het deksel (het deel met 

het huishoudfolie), maar laat de klep open en draai het aluminiumfolie in de richting van het 

zonlicht. Plaats een stokje onder de klep zodat het open blijft en wacht ongeveer 30 minuten.  
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Werkblad 3 | Filmfragment over zonne-energie 
 

1. Wie is de wetenschapper in de film? 

 

 

2. Waar werkt hij aan? 

 

 

3. Wat heeft hem geïnspireerd? 

 

 

4. Wat heeft hij ontwikkeld? 

 

 

 

5. Hoe werkt het? Hoe zien de cellen eruit? Maak een tekening van een 

cel met de namen van alle onderdelen. 

 

 

 

 

6. Wat zijn de voordelen ten opzichte van silicium cellen die 

momenteel op grote schaal worden gebruikt? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Welke materialen kunnen gebruikt worden in een organische 

zonnecel? 
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Werkblad 4 |  Structurele kleuring 

 

1. Wie waren de eerste wetenschappers die structurele kleuring hebben 
waargenomen? 

 
 
2. De veer van welk dier bestudeerde zij? En wat was de conclusie die zij 

trokken? 
 
 
 

3. Structurele kleuren ontstaan door een optisch effect en niet door 
pigmentatie. Deze optische effecten zijn: golf interferentie, refractie en 
diffractie. Doe onderzoek naar deze termen en leg in je eigen worden uit wat 
ze betekenen. 

a. Golf interferentie 
 
 

b. Refractie 
 

 
c. Diffractie 

 
4. Wat is de naam van de bes die in de film genoemd wordt? Waarom is deze 

bes zo speciaal? 
 
 
5. Materialen die hun kleur te danken hebben aan structurele kleuring zijn vaak 

ook iriserend (regenboogkleurig). Wat is irisatie en welke dieren, planten of 
materialen vertonen deze eigenschap?  

 
 
 
6. Wat zijn de mogelijke toepassingen van structurele kleuring? Noem er drie.  
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Werkblad5 |  Nano tot giga 

 

 

Naam Eenheid Symbool Eenheid Betekenis 

 
Gigameter 
 

 
Gm 

 
Een miljardmeters 

 
__________meter 

 
___________ 

 
Een miljoenmeters 
 

 
Kilometer 

 
km 

 
 ______________ meters 
 

 
Meter 
 

 
_________ 

 
éénmeter 

 
_____________meter 
 

 
mm 

 
één ___________ van eenmeter 

 
Micrometer 
 

 
µm 

 
Eén miljoenste van eenmeter 

 
_____________meter 
 

 
nm 

 
één ___________ van een meter 
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Werkblad 6 | De ontwerpcyclus 

 
Gebruik dit diagram om structuur te geven aan jouw ontwerpproces. 

 

Tips 

 Doe onderzoek naar wat anderen hebben gedaan. 

 Kijk naar welke materialen beschikbaar zijn. 

 Gebruik jou creativiteit en kennis om met verschillendeoplossingen te komen en kies er 

dan één uit om verder uit te werken. 

 Beschrijf de uitdaging – ook de beperkingen en grenzen. 

 Als het mogelijk is om jouw ontwerp daadwerkelijk te maken, moet je het ook testen en 

verbeteringen aanbrengen. 

 

Identificeer het Probleem 

Verken de mogelijkheden 

Ontwerpfase Maak het ontwerp 

Probeer het uit 

Verbeter het ontwerp 
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Leraar aantekeningen 1 | Filmfragment over zonne-energie 

1. Wie is de wetenschapper in de film? 
Michael Grätzel- leerlingen kunnen onderzoek naar hem doen op het internet om meer te 
weten te komen over zijn carrière, werk en de prijzen die hij gewonnen heeft.  
 

2. Waar werkt hij aan? 
Het creëren van systemen die de fotosynthese nabootsen om zo brandstof en elektriciteit te 
produceren uit zonlicht. 
 

3. Wat heeft hem geïnspireerd? 
De oliecrisis van 1970 deed hem inzien dat er niet meer zoveel olie is en hieruit groeide zijn 
passie voor het zoeken naar alternatieve systemen die brandstof kunnen produceren uit licht.  
 

4. Wat heeft hij ontwikkeld? 
Hij heeft gekleurde zonnecellen ontwikkeld die het natuurlijke fotosynthese systeem van 
planten nabootst. Moleculaire kleurstof absorbeert zonlicht die vervolgens wordt omgezet in 
elektrische energie.  
 

5. Hoe werkt het? Hoe zien de cellen eruit? Maak een tekening van een cel met de namen van 
alle onderdelen. 

 
6. Wat zijn de voordelen ten opzichte van silicium cellen die momenteel op grote schaal 
worden gebruikt? 

1. Grätzel-zonnecellen verzamelen zonlicht aan beide zijden, wat vooral belangrijk is in de 
woestijn waar licht terug wordt gereflecteerd 

2. Grätzel-zonnecellen verzamelen diffuse straling 
3. De zonnecellen kunnen binnenshuis worden gebruikt 
4. Ideaal voor het integreren in gebouwen vanwege hun esthetische kwaliteiten; het 

gekleurde glas ziet eruit als kunst  
 
Andere voordelen van kleurstof zonnecellen zijn dat bij massaproductie ze veel goedkoper zijn 
dan die van de concurrentie en dat ze meer milieuvriendelijk zijn omdat ze geen energie-
intensieve, hoge vacuüm methoden of toxische elementen gebruiken1.  
 

                                                 
1Bron: Een artikel van Jacob Aron in The Guardian op 4 july 2010, ‘My Bright Idea: Michael Grätzel’; 
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

Glasgeleider 

 

Elektrolyten 

 

Titaanoxide 

 

Gecoat met kleurstof 

 

Glasgeleider 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy


24 
  

Leraar aantekeningen 2 |  Structurele kleuring 

1. Wie waren de eerste wetenschappers die structurele kleuring hebben waargenomen? 
Isaac Newton enRobert Hooke. Thomas Young was de eerste die golf interferentie kon 
verklaren. 
 
2. De veer van welk dier bestudeerde zij? En wat was de conclusie die zij trokken? 
Zij ontdekten dat we pauwenveren waarnemen als blauw en groen vanwege hun structuur, 
terwijl ze in werkelijkheid bruin gepigmenteerd zijn met melanine. Melanine is een complex 
polymeer dat onze huid en haar kleur geeft. De oppervlaktemorfologie van de veren reflecteert 
licht op zodanige wijze dat wij ze als gekleurd zien 

 
3. Structurele kleuren ontstaan door een optisch effect en niet door pigmentatie. Doe 

onderzoek naar structurele kleuren en leg in je eigen woorden uit wat het is en hoe het 
werkt. 

“In dit geval gedraagt licht zich als een golf”zei Lily en ze gooide een kiezeltje in de fontein. Het 
kiezeltje veroorzaakte een cirkelvormige golf die zich verspreidde. Vervolgens gooide Lily drie 
kiezeltjes tegelijk. Deze veroorzaakte allemaal golfjes die op elkaar inwerkten. Op sommige 
punten, versterkte de golven elkaar, terwijl op andere punten de golven elkaar neutraliseerden. 
”Golf interventie gebeurt wanneer de elektromagnetische velden die individuele golven 
vormen op elkaar inwerken. De microscopische structuur van het materiaal werkt als een 
prisma, en splitst het licht in heldere component kleuren. Afhankelijk van de frequentie van het 
teruggekaatste licht van het oppervlak van het object, het gerefracteerde licht wordt zichtbaar 
in een glinsterende iriserende weergave.  
 
4. Wat is de naam van de bes die in de film genoemd wordt? Waarom is deze bes zo 

speciaal? 
De bes heet Polliacondensata en het heeft de meest heldere blauwe kleur die in levende 
weefsels te vinden is. De bes komen voor in de beboste regio’s van Afrika. De plant in de film, 
waarvan de bessen zijn geplukt is 100 jaar oud en de kleur is niet vervaagd. Het niet vervagen is 
een geweldige eigenschap van structurele kleuring.  
 
5. Materialen die hun kleur te danken hebben aan structurele kleuring zijn vaak ook 

iriserend (regenboogkleurig). Wat is irisatie en welke dieren, planten of materialen 
vertonen deze eigenschap? 

Irisatie is het resultaat van constructieve en destructieve interferentie tussen meerdere 
reflecties van twee of meer oppervlakken bijvoorbeeld in het geval van semi-transparante  
dunne laagjes, in combinatie met refractie van licht.  Als het licht wordt gereflecteerd van 
dergelijke oppervlakken, dan onstaat er een faseverschuiving tussen de lichtstralen die door het 
bovenoppervlak gereflecteerd worden en die gereflecteerd worden door de onderliggende 
oppervlakken. Daarom kunnen voor een bepaalde golflengte en invalshoek de amplitude van de 
lichtgolven elkaar versterken of dempen. Kleuren kunnen er daarom bij verschillende 
invalshoeken anders uitzien.  Dit kan het geval zijn bij de veren van bepaalde vogels, de vleugels 
van vlinders, de schubben van vissen, zeepbellen, oliefilms, dekschilden van kevers en 
parelmoer. 
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6. Wat zijn de mogelijke toepassingen van structurele kleuring? Noem er drie.  
Structurele kleuring heeft potentieel voor heel veel verschillende toepassingen zoals mode 
stoffen (textiel), adaptieve camouflage, glas met lage reflectie, efficiënte optische schakelaars 
en anti-reflectieoppervlakken. Deze technologie wordt al gebruikt bij het maken van de 
beveiligingsholgrammen op onze bankbiljetten en creditcards; zulke hologrammen zijn zeer 
moeilijk te vervalsen omdat hun oppervlaktemorfologie op nanoschaal is gevormd.  


