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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
ĞĞŶŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚŐĞŐĞǀĞŶƐďĞƐƚĂŶĚ͕ŽĨŽƉĞŶďĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ͕ŝŶĞŶŝŐĞǀŽƌŵŽĨŽƉĞŶŝŐĞǁŝũǌĞ͕
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ
Nijmegen.
ĂŶĚĞƚŽƚƐƚĂŶĚŬŽŵŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞŝƐĚĞƵŝƚĞƌƐƚĞǌŽƌŐďĞƐƚĞĞĚ͘sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚŝĞĚĞƐͲ
ŽŶĚĂŶŬƐŽŶǀŽůůĞĚŝŐŽĨŽŶũƵŝƐƚŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ĂĂŶǀĂĂƌĚĞŶĂƵƚĞƵƌ;ƐͿ͕ƌĞĚĂĐƟĞĞŶƵŝƚŐĞǀĞƌŐĞĞŶĂĂŶͲ
sprakelijkheid. Voor eventuele verbetering van opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen.
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ŝƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬďĞƐĐŚƌŝũŌŝŶƚǁĞĞĚĞůĞŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛͘
Paragraaf 3.1 gaat dieper in op wat grafeen is, hoe het ontdekt is en wat voor toepassingen het
ŚĞĞŌǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘
/ŶƉĂƌĂŐƌĂĂĨϯ͘ϮǁŽƌĚĞŶƚǁĞĞƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶďĞƐĐŚƌĞǀĞŶǀĂŶŚŽĞŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ
ŐƌĂĨĞĞŶǀĞƌƚĂĂůĚŝƐŶĂĂƌĚĞŬůĂƐƐĞŶǀĂŶƚǁĞĞƐĐŚŽůĞŶ͘ĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŝũŶŽŽŬŚŝĞƌǁĞĞƌďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
aan de hand van de stappen van het onderzoekend leren.

Grafeen

45

Grafeen
3.1 Grafeen, een verhaal van andere dimensies
DŝŬŚĂŝů<ĂƚƐŶĞůƐŽŶ;ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌdŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞĨǇƐŝĐĂͿ͕ƐƚƌŝĚĚĞtŝũŶ;ƉŽƐƚͲĚŽĐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌͿ͕/ŶŬĂ>ŽĐŚƚ
;ŵĂƐƚĞƌƐƚƵĚĞŶƚĞͿĞŶůŽǇƐŝŽ:ĂŶŶĞƌ;ĞŵĞƌŝƚƵƐŚŽŽŐůĞƌĂĂƌͿ͕ǌŝũǌŝũŶĂůůĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶĚĞǀĂŬŐƌŽĞƉdŚĞŽƌǇ
ŽĨŽŶĚĞŶƐĞĚDĂƩĞƌǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ͘
DĂƌŝŶĂ<ĂƚƐŶĞůƐŽŶ;ĚŽĐĞŶƚĞEĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞsKͿ͘

ĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞŵŽƟǀĂƟĞǀŽŽƌĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉŝƐŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŚĞŝĚŶĂĂƌĚĞǁĞƌĞůĚŽŵŽŶƐ
heen. We zijn erin geïnteresseerd om te weten waarom sommige objecten om ons heen vast zijn
ĞŶĂŶĚĞƌĞǀůŽĞŝďĂĂƌ͘tĂĂƌŽŵƐŽŵŵŝŐĞŽďũĞĐƚĞŶĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐǌŝũŶ͕ǌŽĂůƐŐůĂƐ͕ĂŶĚĞƌĞǌǁĂƌƚ͕ǌŽĂůƐ
steenkool en weer andere glanzend, zoals metaal. Waarom staal hard is en roomboter zacht.
Op deze vragen en vele andere willen we graag een antwoord weten. Er is een ontwikkeling
gedurende eeuwen voor nodig geweest om ons te doen realiseren dat het antwoord op veel van
deze vragen op een dieper/ kleiner niveau ligt dan die van de direct grijpbare werkelijkheid om
ons heen. Om zichtbare eigenschappen van objecten te verklaren, moeten we de onzichtbare
eigenschappen op onderliggende niveaus begrijpen.
Een van de beste natuurkundigen en natuurkundedocenten van de laatste eeuw, Richard Feynman,
ǌĞŝŝŶĠĠŶǀĂŶǌŝũŶďĞƌŽĞŵĚĞůĞǌŝŶŐĞŶ͗
͞ůƐĚŽŽƌĞĞŶĐĂƚĂƐƚƌŽĨĞĂůůĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬĞŶŶŝƐǌŽƵǁŽƌĚĞŶǀĞƌŶŝĞƟŐĚĞŶƐůĞĐŚƚƐĠĠŶǌŝŶ
ǌŽƵŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŐĞŐĞǀĞŶĂĂŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŐĞŶĞƌĂƟĞůĞǀĞŶĚĞǁĞǌĞŶƐ͕ǁĞůŬĞďŽŽĚƐĐŚĂƉ
ǌŽƵ ĚĂŶ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ďĞǀĂƩĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŬůĞŝŶƐƚĞ ĂĂŶƚĂů ǁŽŽƌĚĞŶ͍ /Ŭ ŐĞůŽŽĨ ĚĂƚ ĚĞǌĞ
boodschap de atomaire hypothese ;ŽĨŚĞƚĂƚŽŵĂŝƌĞĨĞŝƚ͕ŽĨŚŽĞũĞŚĞƚŽŽŬǁŝůƚŶŽĞŵĞŶͿŝƐ͘ĞǌĞ
boodschap zegt dat alles gemaakt is van atomen, kleine deeltjes die constant in beweging zijn,
elkaar aantrekken op kleine afstanden van elkaar, maar elkaar afstoten wanneer ze op elkaar
worden gedrukt. Uit die ene zin kan met slechts een klein beetje voorstellingsvermogen en
ĚĞŶŬǁĞƌŬĞĞŶĞŶŽƌŵĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǁĞƌĞůĚŽŵŽŶƐŚĞĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŚĂĂůĚ͘͟

Prof. dr. Mikhail Katsnelson ЃϷЄ
Mikhail Katsnelson is sinds 2004 hoogleraar
ŝŶ ĚĞ dŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ ĨǇƐŝĐĂ ĂĂŶ ĚĞ &ĂĐƵůƚĞŝƚ ĚĞƌ
EĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕tŝƐŬƵŶĚĞĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟĐĂ
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij
ŚĞĞŌ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞ
;ϰϰϳ ĂƌƟŬĞůĞŶ ŝŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ŐĞƌĞĨĞƌĞĞƌĚĞ
ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶͿǀĂŶƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬŚŽŽŐŶŝǀĞĂƵ͘ŝŶĚ
2010 was Katsnelson meer dan 11.000 keer
geciteerd en werd hij door bureau Thomson-Reuter
ŐĞŬŽǌĞŶ ƚŽƚ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ƟĞŶ ŵĞĞƐƚ ŝŶǀůŽĞĚƌŝũŬĞ
Prof. dr. M. I. Katsnelson
wetenschappers wereldwijd.
Sinds 2004 werkt hij intensief samen met de
winnaars van de Nobelprijs 2010 voor de Natuurkunde, Andre Geim en Kostya Novoselov,
aan grafeen. Katsnelson is met hen een van de grondleggers van dit nieuwe, belangrijke
onderzoek. Hij leverde aan het ontrafelen van de unieke eigenschappen van dit materiaal een
ĞƐƐĞŶƟģůĞďŝũĚƌĂŐĞ͕ĚŝĞůŝŐƚŽƉƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚŐĞďŝĞĚ͘,ĞƚǁĞƌŬǀĂŶ<ĂƚƐŶĞůƐŽŶŝƐͲƐĂŵĞŶŵĞƚ
de betrokkenheid van beide Nobellaureaten bij de Radboud Universiteit en het gezamenlijke
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůĞǁĞƌŬĂĂŶŚĞƚ,ŝŐŚĮĞůĚŵĂŐŶĞƚůĂďŽƌĂƚŽƌǇͲĠĠŶǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƌĞĚĞŶĞŶ
ĚĂƚĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚǌŽ͛ŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽůŚĞĞŌŐĞƐƉĞĞůĚŝŶŚĞƚŐƌĂĨĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘
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^ƚƌƵĐƚƵƌĞŶŽƉŵĞĞƌĞŶŵŝŶĚĞƌĐŽŵƉůĞǆĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŶŝǀĞĂƵƐ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞŶŽƉŵĞĞƌĞŶŵŝŶĚĞƌĐŽŵƉůĞǆĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŶŝǀĞĂƵƐ
Een van de grootste ontdekkingen en doorbraken in het begrijpen van de natuur is dat de
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞǁĞƌĞůĚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŶŝǀĞĂƵƐŵĞƚĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌĂŶŐŽƌĚĞ͘KŵĞĞŶ
menselijk lichaam te begrijpen en om ziektes te kunnen genezen, moeten we rekening houden
ŵĞƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶǁĞĞĨƐĞůƐ͕ĐĞůůĞŶ͕ŽƌŐĂŶĞůůĞŶ;ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǀĂŶĚĞĐĞůͿ͕ŵŽůĞĐƵůĞŶĞŶŝŶ
sommige gevallen zelfs met atomen. Onze extreem ingewikkelde ‘interne scheikunde’ is mogelijk
dankzij enkele ijzer-, kobalt- en koperatomen, die deel uitmaken van enzymen, en zonder welke
uiteenlopende levensprocessen niet mogelijk zouden zijn. We kunnen zelfs verder inzoomen
ĚĂŶŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĂƚŽŵĞŶ͕ĞŶĚĂŶŬŽŵĞŶǁĞďŝũŬĞƌŶĞŶĞŶĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ;ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǀĂŶŚĞƚ
ĂƚŽŽŵͿ͕ďŝũŬĞƌŶĚĞĞůƚũĞƐĞŶŶŽŐĞĞŶƐƚĂƉǀĞƌĚĞƌďŝũƋƵĂƌŬƐ;ĚĞŬůĞŝŶƐƚĞĚĞĞůƚũĞƐǁĂĂƌƵŝƚĂƚŽŵĞŶǌŝũŶ
ŽƉŐĞďŽƵǁĚͿĞŶŐůƵŽŶĞŶ;ĚĞĞůƚũĞƐĂĂŶǁĞǌŝŐŝŶĚĞŬĞƌŶǀĂŶĂƚŽŵĞŶͿ͘ĞǌĞŶŝǀĞĂƵƐŝŶĚĞƌĂŶŐŽƌĚĞ
zijn echter niet belangrijk voor waar we hierna over schrijven.
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ƚŽŵĞŶ͗ĚĞďŽƵǁƐƚĞŶĞŶǀĂŶĂůůĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
tĂŶŶĞĞƌǁĞŶĂĂƌŚĞƚŵŽůĞĐƵůĂŝƌĞŶŝǀĞĂƵŽĨŶŽŐĚŝĞƉĞƌŝŶǌŽŽŵĞŶ͕ĚĂŶǌŝĞŶǁĞĚĂƚĚĞǀĂƌŝĂƟĞĂĂŶ
bouwstenen steeds verder afneemt. Er is een enorme hoeveelheid verschillende levende wezens,
ŵĂĂƌĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ͚ŵŽůĞĐƵůĞŶǀĂŶŚĞƚůĞǀĞŶ͕͛ĞŝǁŝƩĞŶĞŶŶƵĐůĞŢŶĞǌƵƌĞŶ͕ďĞƐƚĂĂŶƵŝƚƐůĞĐŚƚƐ
ĞĞŶŬůĞŝŶĂĂŶƚĂůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂƚŽŵĞŶ͘<ŽŽůƐƚŽĨ͕ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ͕ǌƵƵƌƐƚŽĨ͕ƐƟŬƐƚŽĨ͕ĨŽƐĨŽƌĞŶǌǁĂǀĞů
zijn hiervan de belangrijkste. Er zijn ongeveer honderd verschillende typen atomen in de wereld
ŽŵŽŶƐŚĞĞŶ;ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞĞůĞŵĞŶƚĞŶƵŝƚŚĞƚWĞƌŝŽĚŝĞŬ^ǇƐƚĞĞŵĚĞƌůĞŵĞŶƚĞŶͿ͕
maar deze atomen kunnen worden samengevoegd op een oneindig aantal manieren. Dat zorgt
ǀŽŽƌĚĞĞŶŽƌŵĞǀĂƌŝĂƟĞĂĂŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŝŶŽŶǌĞǁĞƌĞůĚ͘ŝƚŝƐƚĞǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶŵĞƚŽŶǌĞƚĂĂů͗ŵĞƚ
ƐůĞĐŚƚƐϮϲůĞƩĞƌƐƵŝƚŚĞƚĂůĨĂďĞƚŬƵŶŶĞŶŽŶĞŝŶĚŝŐǀĞĞůƚĞŬƐƚĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘/ŶĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ŝƐŚĞƚǌĞůĨƐǌŽĚĂƚĂůůĞƐǁŽƌĚƚŽƉŐĞďŽƵǁĚƵŝƚĐŽŵďŝŶĂƟĞƐǀĂŶƐůĞĐŚƚƐƚǁĞĞƐǇŵďŽůĞŶ͗ϬĞŶϭ͕ĚĞ
zogenaamde binaire taal.

Periodiek Systeem der Elementen

Kistallen
ĞŶŬƌŝƐƚĂůŝƐĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĂůǁĂĂƌŝŶĚĞĂƚŽŵĞŶŽĨŵŽůĞĐƵůĞŶŽƉĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐĞŵĂŶŝĞƌǌŝũŶ
ŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬƚŝŶĞĞŶŬƌŝƐƚĂůƌŽŽƐƚĞƌ͘ĞůĨƐĂůƐũĞĚĞǌĞƌĞŐĞůŵĂƟŐŚĞŝĚŶŝĞƚŬƵŶƚǌŝĞŶŵĞƚŚĞƚďůŽƚĞ
oog, kun je deze op een microscopisch niveau zien met hulpmiddelen. Eerst werd daarvoor
ŐĞďƌƵŝŬƚŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶZƂŶƚŐĞŶƐƚƌĂůŝŶŐĞŶůĂƚĞƌǀĂŶĂŶĚĞƌĞƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ^ĐĂŶŶŝŶŐ
Tunneling Microscopie, uitgevonden door Gerard Binnig and Heinrich Roher die daarvoor de
EŽďĞůƉƌŝũƐǀŽŽƌĚĞŶĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞŽŶƚǀŝŶŐĞŶŝŶϭϵϴϲ͘ĞǌĞƚĞĐŚŶŝĞŬƐƚĞůƚŽŶƐůĞƩĞƌůŝũŬŝŶƐƚĂĂƚŽŵ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞĂƚŽŵĞŶĞŶĚĞƌĞŐĞůŵĂƟŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬŬŝŶŐĚĂĂƌǀĂŶƚĞǌŝĞŶ͘ůůĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶ
ǀĂƐƚĞƐƚŽīĞŶǁŽƌĚĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶďĞƉĂĂůĚĚŽŽƌŚƵŶƐĐŚĞŝŬƵŶĚŝŐĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚŽŽƌ
de manier waarop de atomen zijn gerangschikt.
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<ŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶ͗ĚŝĂŵĂŶƚ͕ŐƌĂĮĞƚĞŶŐƌĂĨĞĞŶ

Diamant

'ƌĂĮĞƚ

Grafeen

/ŶĚŝƚƐƚƵŬũĞǌĂůŝŬǀĞƌĚĞƌĂůůĞĞŶƐĐŚƌŝũǀĞŶŽǀĞƌĠĠŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞůĞŵĞŶƚ͗ŬŽŽůƐƚŽĨ͘ŝƚĞůĞŵĞŶƚ͕ŶƵŵmer 6 in het Periodiek Systeem der Elementen, is het belangrijkste element in levende wezens.
Het is moeilijk om twee mineralen te bedenken die meer verschillen dan het extreem harde,
ĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐĞ͕ ƐĐŚŝƩĞƌĞŶĚĞ ĞŶ ĞƌŐ ŬŽƐƚďĂƌĞ ĚŝĂŵĂŶƚ͕ ĞŶ ŚĞƚ ǌǁĂƌƚĞ͕ ǌĂĐŚƚĞ͕ ĚŽīĞ ĞŶ ǀƌŝũ
ĂůůĞĚĂĂŐƐĞŐƌĂĮĞƚ;ďĞŬĞŶĚǀĂŶǌŝũŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŝŶƉŽƚůŽĚĞŶͿ͘ĞƐŽŶĚĂŶŬƐǌŝũŶĚŝƚƐĐŚĞŝŬƵŶĚŝŐ
ŐĞǌŝĞŶƚǁĞĞǀŽƌŵĞŶ;allotropenͿǀĂŶŚĞƚǌĞůĨĚĞƐĐŚĞŝŬƵŶĚŝŐĞĞůĞŵĞŶƚ͖ĞďĞƐƚĂĂŶƵŝƚŝĚĞŶƟĞŬĞ
ŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶ͘ĞĞŶŽƌŵĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŝŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶƚƵƐƐĞŶĚŝĂŵĂŶƚĞŶŐƌĂĮĞƚǁŽƌĚĞŶ
ǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĚŽŽƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉŽƐŝƟĞƐǀĂŶĚĞŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĞůŬĂĂƌ͘/Ŷ
diamant is elk koolstofatoom omringd door vier andere koolstofatomen die een ideale tetraëder
ǀŽƌŵĞŶ͕ĞĞŶƉŝƌĂŵŝĚĞĂĐŚƟŐĞǀŽƌŵĚŝĞďĞƐƚĂĂƚƵŝƚǀŝĞƌŐĞůŝũŬǌŝũĚŝŐĞĚƌŝĞŚŽĞŬĞŶ͘'ƌĂĮĞƚďĞƐƚĂĂƚ
ƵŝƚƌĞůĂƟĞĨǌǁĂŬŐĞďŽŶĚĞŶůĂŐĞŶĞŶŝŶĞůŬĞůĂĂŐŝƐĞůŬŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŽŵŽŵƌŝŶŐĚĚŽŽƌĚƌŝĞĂŶĚĞƌĞ
koolstofatomen, die een gelijkzijdige driehoek vormen. Dankzij de zwakke binding tussen de lagen
ŝƐŐƌĂĮĞƚǌĂĐŚƚ͖ĚĞůĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬŽǀĞƌĞůŬĂĂƌŚĞĞŶŐůŝũĚĞŶ͘ĞƐĐŚĞŝŬƵŶĚŝŐĞďŝŶĚŝŶŐ
tussen de koolstofatomen in dezelfde laag is echter enorm sterk, zelfs sterker dan de binding
ƚƵƐƐĞŶĚĞŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶŝŶĚŝĂŵĂŶƚ͘,ĞƚŝƐĚĂĂƌŽŵĞƌŐůĂƐƟŐŽŵĚĞǌĞďŝŶĚŝŶŐƚĞǀĞƌŶŝĞƟŐĞŶ͘
ĂƚŝƐĚĞƌĞĚĞŶĚĂƚŐƌĂĮĞƚŚĞƚŵĞĞƐƚǀƵƵƌǀĂƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂĂůƚĞƌǁĞƌĞůĚŝƐ͘

Potloden

ĞŽƉďŽƵǁǀĂŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌƵŝƚŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶ͗ĚŝĂŵĂŶƚ͕ŐƌĂĮĞƚĞŶŐƌĂĨĞĞŶ

ĞŽƉďŽƵǁǀĂŶĂƚŽŵĞŶŝŶĚĞůĂŐĞŶǀĂŶŐƌĂĮĞƚǀŽƌŵƚĚĞďĂƐŝƐǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞĂůůŽƚƌŽƉĞŶǀĂŶŬŽŽůƐƚŽĨ͘
ĞŶĞŶŬĞůĞůĂĂŐŐƌĂĮĞƚŚĞĞƚŐƌĂĨĞĞŶ. Wanneer grafeen wordt opgerold tot een buisje, wordt
het eenŬŽŽůƐƚŽĨŶĂŶŽďƵŝƐũĞ͖ĞŶďĂůůĞŶŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ͕ŶŽĞŵĞŶǁĞĨƵůůĞƌĞŶĞŶ. Van de
ŬŽŽůƐƚŽĨĂůůŽƚƌŽƉĞŶǌŝũŶĚŝĂŵĂŶƚ;ƐŝŶĚƐĚĞŽƵĚŚĞŝĚͿĞŶŐƌĂĮĞƚ;ŽƉǌŝũŶŵŝŶƐƚϱϬϬũĂĂƌͿĂůůĂŶŐĞƟũĚ
bekend. De koolstof nanobuisjes en de fullerenen werden vrij recent ontdekt en worden intensief
ďĞƐƚƵĚĞĞƌĚƐŝŶĚƐĞŝŶĚũĂƌĞŶΖϴϬʹďĞŐŝŶũĂƌĞŶΖϵϬ͘
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Ontdekking van grafeen
'ƌĂĨĞĞŶǌĞůĨǁĞƌĚƉĂƐǀĂŶĂĨϮϬϬϰĞĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚ
wetenschappelijk onderzoek, dankzij baanbrekende experimenten
door Andre Geim, Kostya Novoselov en hun collega’s. Geim en
Novoselov ontvingen voor hun werk in 2010 de Nobelprijs voor
ŶĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞЃϷЄ ;ǌŝĞ ŬĂĚĞƌ ͚EŝũŵĞĞŐƐĞ ƉƌŽĨ ŬƌŝũŐƚ ĚĞ EŽďĞůƉƌŝũƐ
EĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞϮϬϭϬ͛Ϳ͘'ƌĂĨĞĞŶŝƐĞĞŶǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌǀĂŶĞĞŶ
compleet nieuwe klasse van materialen, het is het eerste echt
tweedimensionale kristal. In grafeen zijn de koolstofatomen op een
ƌĞŐĞůŵĂƟŐĞǁŝũǌĞŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬƚŝŶƐůĞĐŚƚƐƚǁĞĞĚŝŵĞŶƐŝĞƐ;ĞĞŶƉůĂƚ
ǀůĂŬͿ͕ǁĂĂƌďŝũŚĞƚŬƌŝƐƚĂůƌŽŽƐƚĞƌĞĞŶŚŽŶŝŶŐƌĂĂƚƐƚƌƵĐƚƵƵƌŚĞĞŌ͘ƌ
is echter een theorie die voorspelt dat op temperaturen boven het Honingraat structuur
ĂďƐŽůƵƚĞŶƵůƉƵŶƚ;ͲϮϳϯΣͿĞĞŶƚǁĞĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌŶŝĞƚ
ǀůĂŬǌŽƵŬƵŶŶĞŶǌŝũŶ͖ĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǌŽƵŐĞƌŝŵƉĞůĚŵŽĞƚĞŶǌŝũŶĚŽŽƌ
de thermische beweging van atomen, een beweging die wordt
opgewekt door de temperatuur. Na de ontdekking van grafeen is
ĚĞǌĞƚŚĞŽƌŝĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĞůďĞǀĞƐƟŐĚ͘
Grafeen is een ideaal systeem om deze rimpelingen zowel
ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĂůƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĞůƚĞďĞƐƚƵĚĞƌĞŶ͘tĂĂƌŽŵǌŝũŶĚĞǌĞ
rimpelingen interessant? Dit komt doordat veel natuurkundige,
scheikundige en biologische eigenschappen zijn verbonden met
quasi-tweedimensionale systemen, zoals celmembranen in de
biologie. Deze systemen zijn erg ingewikkeld. Grafeen is niet
alleen een exact tweedimensionaal systeem, maar ook nog het
eenvoudigst mogelijke. Het is daarom het beste testmateriaal
om wetenschappelijk onderzoek te doen in twee dimensies. Het
vormt dus het ideale proefmateriaal voor de natuurkunde en Grafeen
scheikunde zoals de fruitvlieg het ideale proefdier was en is voor
ĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞŶĞƟĐĂ͘

Metalen, halfgeleiders en isolatoren
ůůĞ ǀĂƐƚĞ ƐƚŽīĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞĚĞĞůĚ ŝŶ ĚƌŝĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶ͗ ŵĞƚĂůĞŶ͕ ŚĂůĨŐĞůĞŝĚĞƌƐ ĞŶ
ŝƐŽůĂƚŽƌĞŶ͘,ĂůĨŐĞůĞŝĚĞƌƐǌŝũŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĚŝĞĚĞĞůƐĂůƐŐĞůĞŝĚĞƌǀĂŶĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚĞŶĚĞĞůƐĂůƐŝƐŽůĂƟĞ
kunnen fungeren. Deze zijn onmisbaar in onze moderne samenleving. De rol die de computer
ƐƉĞĞůƚŝŶŚĞƚůĞǀĞŶĞŶĚĞŚĞĚĞŶĚĂĂŐƐĞ͚ŝŶĨŽƌŵĂƟĐĂƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͛ǌŽƵĚĞŶŽŶŵŽŐĞůŝũŬǌŝũŶǌŽŶĚĞƌ
ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐ͕ĂƉƉĂƌĂƚĞŶĚŝĞŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶŚĂůĨŐĞůĞŝĚĞƌƐ͘/ŶĂůůĞ
metalen en halfgeleiders wordt elektrische stroom gedragen door elektronen, een type elementair
deeltje. Kristalroosters hebben echter een grote invloed op elektronen, en de eigenschappen van
elektronen in een kristalrooster zijn zeer verschillend van die in vacuüm, een luchtledige ruimte.
^ŽŵƐǀĞƌĂŶĚĞƌƚǌĞůĨƐĚĞůĂĚŝŶŐǀĂŶĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ;ĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǌŝũŶƉĞƌĚĞĮŶŝƟĞŶĞŐĂƟĞĨŐĞůĂĚĞŶͿĞŶ
ŐĞĚƌĂŐĞŶĚĞĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǌŝĐŚĂůƐƉŽƐŝƟĞĨŐĞůĂĚĞŶĚĞĞůƚũĞƐ;ĚĂŶǁŽƌĚĞŶǌĞŐĂƚĞŶŐĞŶŽĞŵĚͿ͘ĞŶ
van de meest opvallende eigenschappen van grafeen is dat elektronen en gaten zich gedragen
in grafeen als ƵůƚƌĂƌĞůĂƟǀŝƐƟƐĐŚĞ deeltjes, dat wil zeggen deeltjes met een enorm hoge snelheid.
ĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶĚĞǌĞĚĞĞůƚũĞƐǁŽƌĚĞŶďĞƐĐŚƌĞǀĞŶĚŽŽƌĞĞŶĐŽŵďŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞƚŚĞŽƌŝĞǀĂŶ
ĚĞŬǁĂŶƚƵŵŵĞĐŚĂŶŝĐĂĞŶĚĞƌĞůĂƟǀŝƚĞŝƚƐƚŚĞŽƌŝĞ͘
Om deze nieuwe wereld op microschaal te bestuderen, gebruiken we versnellers. Dit zijn apparaten

50

Grafeen, een verhaal van andere dimensies
ǁĂĂƌŝŶǁĞĚĞĞůƚũĞƐŽƉĞůŬĂĂƌůĂƚĞŶďŽƚƐĞŶĞŶǁĂĂƌŝŶǁĞƵůƚƌĂƌĞůĂƟǀŝƐƟƐĐŚĞ͕ůĞĞƐƵůƚƌĂƐŶĞůůĞ͕
ĚĞĞůƚũĞƐŵĂŬĞŶ͘^ŽŵŵŝŐĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶĚĞƵůƚƌĂƌĞůĂƟǀŝƐƟƐĐŚĞĚĞĞůƚũĞƐĞŶĚĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ
nieuwe natuurkundige theorieën kunnen worden bestudeerd zonder gebruik te maken van deze
enorme dure en complexe machines. Deze eigenschappen en natuurkundige theorieën kunnen
namelijk worden nagebootst in reguliere laboratorium experimenten met grafeen. Dus de kloof
ƚƵƐƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĂůǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĂĂŶĚĞĞŶĞŬĂŶƚĞŶŶĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞďŝũŚŽŐĞĞŶĞƌŐŝĞģŶĞŶƌĞůĂƟǀŝƐƟƐĐŚĞ
kwantummechanica aan de andere kant is een stuk kleiner geworden door grafeen!

Klein tunneling
ĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶĚĞƌďĂĂƌůŝũŬĞĨĞŶŽŵĞŶĞŶŝŶĚĞǁĞƌĞůĚǀĂŶƵůƚƌĂƌĞůĂƟǀŝƐƟƐĐŚĞĚĞĞůƚũĞƐŝƐŚƵŶ
mogelijkheid om door muren te gaan, zoals tovenaars in sprookjes en fantasieën dat kunnen.
Een beetje meer formeel gezegd, de deeltjes kunnen penetreren door erg hoge en brede

Datum bericht: 9 oktober 2011
André Geim, bijzonder hoogleraar aan
de Radboud Universiteit Nijmegen,
ŚĞĞŌĚĞEŽďĞůƉƌŝũƐǀŽŽƌEĂƚƵƵƌŬƵŶĚĞ
2010 gewonnen. De in Rusland geboren
wetenschapper ontvangt de prijs voor
zijn onderzoek naar de eigenschappen
van grafeen, het dunste materiaal ter
wereld. Mede door toedoen van Geim
kan grafeen in de toekomst worden geďƌƵŝŬƚǀŽŽƌǌĞĞƌĚƵŶŶĞĞĸĐŝģŶƚĞĞůĞŬtronica en nanotechnologie. De hoogleraar ontvangt de prijs samen met zijn
ůĂŶĚŐĞŶŽŽƚ<ŽŶƐƚĂŶƟŶEŽǀŽƐĞůŽǀ͕ĚŝĞŝŶ
Nijmegen promoveerde.
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ŶĚƌĞ'ĞŝŵĞŶ<ŽƐƚǇĂEŽǀŽƐĞůŽǀ͗EŽďĞůƉƌŝũƐ
2010

Grafeen is mogelijke opvolger silicium als basis voor computerchips
'ƌĂĨĞĞŶŝƐĚĞƉůĂƚƐƚĞǀŽƌŵǀĂŶŬŽŽůƐƚŽĨĞŶŚĞĞŌĞĞŶĚŝŬƚĞǀĂŶĠĠŶĂƚŽŽŵ͘ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ
gemaakt van grafeen kunnen in de toekomst kleiner en sneller worden dan die van silicium.
Door het nieuwe materiaal in computerchips te gebruiken, kunnen computers dus sneller
en zuiniger worden.
De Rus slaagde er in een werkende transistor van grafeen te maken, met als voordeel dat die
ook op nanoschaal goed werkt. Ook toonde de hoogleraar aan hoe grafeen halfgeleidend
kan worden gemaakt.
200 maal sterker dan staal
^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ EŝũŵĞĞŐƐĞ ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚ ĨǇƐŝĐƵƐ DŝŬŚĂŝů <ĂƚƐŶĞůƐŽŶ ŚĞĞŌ 'Ğŝŵ ŶĂĂƌ ĚĞ
mogelijkheden van het materiaal gezocht. Het zou tweehonderd maal beter bestand zijn
tegen breken dan staal!

51

Grafeen
energiebarrières. Dit paradoxale gedrag staat bekend als Klein tunneling, genoemd naar de
ǁĞĞĚƐĞŶĂƚƵƵƌŬƵŶĚŝŐĞKƐŬĂƌ<ůĞŝŶĚŝĞŚĞƚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚďĞƐĐŚƌĞĞĨŝŶĚĞůĂƚĞũĂƌĞŶϭϵϮϬ͘,Ğƚ
was nog nooit waargenomen in ons grote universum, maar het was wel voorspeld dat dit vaak
zou voorkomen bij elektronen en gaten in grafeen. Deze voorspelling is intussen experimenteel
ďĞǀĞƐƟŐĚ͘

Grafeen in de toekomst
Er zijn vele redenen waarom grafeen een veelbelovend materiaal voor allerlei toepassingen is.
De belangrijkste toepassing is te vinden in de computertechnologie. In moderne elektronica
wordt voornamelijk de buitenkant van halfgeleidende materialen gebruikt. De bulk, die zich aan
ĚĞďŝŶŶĞŶŬĂŶƚďĞǀŝŶĚƚ͕ŝƐƐůĞĐŚƚƐďĂůůĂƐƚ͘'ƌĂĨĞĞŶŚĞĞŌŝŶĞĞŶǌĞŬĞƌĞǌŝŶŐĞĞŶĞŶŬĞůĞďĂůůĂƐƚ͕ŚĞƚ
ďĞƐƚĂĂƚĂůůĞĞŶŵĂĂƌƵŝƚďƵŝƚĞŶŬĂŶƚ͘ĂĂƌŽŵŝƐŚĞƚĞĞŶĚƌŽŽŵŵĂƚĞƌŝĂĂůǀŽŽƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŐĞŶĞƌĂƟĞ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐĂ͕ǁĂĂƌŝŶŵĞŶŚŽŽƉƚŽŵŚĂůĨŐĞůĞŝĚĞƌƐǀĂŶĠĠŶĂƚŽŽŵĚŝŬƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŵŽƉĚĞǌĞ
manier vele malen meer transistors in hetzelfde volume te kunnen stoppen. Op die wijze kan een
echte doorbraak worden bereikt in de mogelijkheden van een computer. Dit is nu nog een droom
ĞŶŐĞĞŶǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚ͕ŵĂĂƌĞƌǌŝũŶĂůǁĞůĞŶŬĞůĞŚŽŽƉŐĞǀĞŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŝŶĚĞǌĞƌŝĐŚƟŶŐ͘ƌǌŝũŶ
ŽŽŬǀĞůĞĂŶĚĞƌĞ͕ǁĞůůŝĐŚƚŵŝŶĚĞƌĂŵďŝƟĞƵǌĞ͕ŵĂĂƌǌĞĞƌƚĂƐƚďĂƌĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͘Ž
ůŝũŬƚŐƌĂĨĞĞŶĞĞŶŝĚĞĂĂůŵĂƚĞƌŝĂĂůǀŽŽƌƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶƐ͗ŚĞƚŝƐĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐ͕ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚŐĞůĞŝĚĞŶĚĞŶ
erg sterk. Dit type apparaten wordt in de zeer nabije toekomst op de markt verwacht, misschien
al binnen een of twee jaar. Daarnaast is grafeen het materiaal met de beste warmtegeleiding
ter wereld. Daarom kan het worden gebruikt om warmte weg te voeren van elektronische
ƐĐŚĂŬĞůŝŶŐĞŶ͘ĞŚŝƩĞĚŝĞŽŶƚƐƚĂĂƚďŝũŚĞƚŐĞďƌƵŝŬŝƐŶĂŵĞůŝũŬĞĞŶǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ
in de verdere ontwikkeling van elektronica. Grafeen kan ook worden gebruikt als ondergrond in
ƐĐŚĞŝŬƵŶĚŝŐĞŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘,ŽĞǁĞůŚĞƚƐůĞĐŚƚƐĠĠŶĂƚŽŽŵĚŝŬŝƐ͕ŝƐŚĞƚƟĞŶŬĞĞƌǌŽ
sterk als staal en kan het een gewicht dragen dat een miljard keer groter is dan het eigen gewicht.
Om al deze mogelijkheden werkelijkheid te laten worden, hebben we uiteraard een industriële
methode nodig om op goedkope wijze stukken grafeen te maken die groot genoeg zijn. Deze
ŐƌŽŽƩĞŐĂĂƚĚĂŶŽŵƚǁĞĞĚŝŵĞŶƐŝĞƐ͕ŝŶĚĞĚĞƌĚĞĚŝŵĞŶƐŝĞŚĞĞŌŐƌĂĨĞĞŶƚĞŶƐůŽƩĞĂůƟũĚĚĞ
ĚŝŬƚĞǀĂŶĠĠŶĂƚŽŽŵ͘/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŶ͕ŐĞĚĂĂŶĚŽŽƌ'ĞŝŵĞŶEŽǀŽƐĞůŽǀ͕ǁĞƌĚĞĞŶ
ƐŝŵƉĞůĞ͚ƉůĂŬďĂŶĚŵĞƚŚŽĚĞ͛ŐĞďƌƵŝŬƚ͘ůƐũĞĞĞŶƐƚƵŬũĞƉůĂŬďĂŶĚŽƉŐƌĂĮĞƚƉůĂŬƚĞŶĚĂĂƌŶĂŽƉĞĞŶ
ŐĞƐĐŚŝŬƚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ͕ǌƵůůĞŶĞƌƐŽŵƐŵŝůũŽĞŶĞŶůĂŐĞŶ͕ƐŽŵƐĚƵŝǌĞŶĚĞŶůĂŐĞŶĞŶƐŽŵƐƐůĞĐŚƚƐĠĠŶ
laag koolstof aan de ondergrond zijn gehecht. Je kunt daarom zeggen dat het maken van grafeen
ĞĞŶŇƵŝƚũĞǀĂŶĞĞŶĐĞŶƚŝƐ͘/ĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞŵĞƚĞĞŶƉŽƚůŽŽĚŽƉƉĂƉŝĞƌƐĐŚƌŝũŌ͕ŵĂĂŬƚǌŽŶƵĞŶĚĂŶ
ĞĞŶƉŽƚůŽŽĚƐƚƌĞĞƉŵĞƚĚĞĚŝŬƚĞǀĂŶĠĠŶĂƚŽŽŵ͘,ĞƚƉƌŽďůĞĞŵǁĂƐĞĐŚƚĞƌŽŵĚĞǌĞĞŶŬĞůĞůĂŐĞŶ
ĞĞƌƐƚƚĞŝĚĞŶƟĮĐĞƌĞŶ͕ĚĂŶƚĞƐĐŚĞŝĚĞŶǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ͕ĞƌǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶ
ĂĂŶƚĞǀĞƌďŝŶĚĞŶĞŶƚĞŶƐůŽƩĞĚĞŶĂƚƵƵƌŬƵŶĚŝŐĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞƌǀĂŶƚĞďĞƐƚƵĚĞƌĞŶ͘
Deze simpele methode maakt nog steeds de beste kwaliteit grafeen voor wetenschappelijk
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ĞŐƌŽŽƩĞǀĂŶĚĞǌĞƉůĂŬŬĞŶŬĂŶĞŶŬĞůĞŵŝůůŝŵĞƚĞƌƐŝŶĚŽŽƌƐŶĞĚĞǁŽƌĚĞŶ͘ĞŵĞƚŚŽĚĞ
ŝƐĞĐŚƚĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬŶŝĞƚŐĞƐĐŚŝŬƚĂůƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚƉƌŽĐĞƐǀŽŽƌŵĂƐƐĂƉƌŽĚƵĐƟĞŝŶĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘Ğ
plakken grafeen die op deze manier worden gemaakt zijn namelijk extreem duur, de prijs ervan
kan oplopen tot duizend euro voor een plakje van een millimeter in doorsnede. Er zijn diverse
methoden ontwikkeld om dit probleem op te lossen. Momenteel lijkt de meest veelbelovende
manier ĐŚĞŵŝƐĐŚĞĚĂŵƉĚĞƉŽƐŝƟĞ te zijn. Bij deze techniek wordt koolstof in dampvorm op een
ŐĞƐĐŚŝŬƚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚŐĞĐŽŶĚĞŶƐĞĞƌĚƚŽƚǀĂƐƚĞƐƚŽĨ͘KŵĚĂƚŬŽƉĞƌĞĞŶŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌŚĞĞŌĚŝĞ
erg goed overeen komt met de kristalstructuur van grafeen, wordt koper meestal als ondergrond
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ŐĞďƌƵŝŬƚ͘EĂĚĞĚĞƉŽƐŝƟĞ͕ŚĞƚŶĞĞƌƐůĂĂŶǀĂŶĚĞĚĂŵƉŽƉĚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ͕ǁŽƌĚƚŚĞƚŬŽƉĞƌŽƉŐĞůŽƐƚ
in zuur en kan het worden teruggewonnen voor verder gebruik. Op deze manier kan men stukken
grafeen maken die zo groot zijn dat ze een doorsnede hebben van ongeveer een meter. Andere
metalen zoals nikkel, ruthenium of iridium kunnen ook worden gebruikt, maar voor iridium geldt
bijvoorbeeld dat het veel duurder is dan koper en veel minder makkelijk reageert met andere
ƐƚŽīĞŶ͘ĂƚůĂĂƚƐƚĞǌŽƌŐƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚŚĞƚŵŽĞŝůŝũŬŝƐŽŵŚĞƚŝƌŝĚŝƵŵĂůƐŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƚĞǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ
nadat het grafeen gevormd is.
In de zeven jaar na de eerste experimenten met grafeen hebben we een enorme vooruitgang
ŐĞďŽĞŬƚŝŶŚĞƚǁĂĂƌŶĞŵĞŶǀĂŶĚĞŵŝƌĂĐƵůĞƵǌĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ͕ŝŶŚĞƚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚ
begrijpen ervan, in het bouwen van apparaten waarin grafeen wordt gebruikt en in de
ƉƌŽĚƵĐƟĞŵĞƚŚŽĚĞƐǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ͘,ĞƚůŝũŬƚĞƌŽƉĚĂƚǁĞƐůĞĐŚƚƐĂĂŶŚĞƚƉƌŝůůĞďĞŐŝŶƐƚĂĂŶǀĂŶŚĞƚ
ŐƌĂĨĞĞŶƟũĚƉĞƌŬĞŶĚĂƚĚŝƚŵĂƚĞƌŝĂĂůŶŝĞƚĂůůĞĞŶŽƉĚƌĂƐƟƐĐŚĞǁŝũǌĞĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉŬĂŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͕
maar zelfs ons dagelijks leven.
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Grafeen
ϯ͘ϮWƌŽũĞĐƚ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛ĚĞŬůĂƐŝŶ͊
dǁĞĞƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ
'ƌĂĨĞĞŶŝƐŶŽŐŵĂĂƌŬŽƌƚŐĞůĞĚĞŶŽŶƚĚĞŬƚ͖ĞƌǁŽƌĚƚƉĂƐǀŝũĨũĂĂƌĂĐƟĞĨŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŐĞĚĂĂŶ͘
sŽŽƌŚĞƚǀĞƌƚĂůĞŶǀĂŶĚŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵ
het in een bredere context te plaatsen. Naast aandacht voor grafeen is er aandacht besteed aan
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝƐĐŚĞĚĞĞůƚũĞƐ;ĂƚŽŵĞŶĞŶŵŽůĞĐƵůĞŶͿ͕ĂĂŶĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞĚĞĞůƚũĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
;ŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͕ŬƌŝƐƚĂůƌŽŽƐƚĞƌƐĞŶƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿĞŶĂĂŶĞĞŶĂĂŶƚĂůďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
;ƐƚƌŽŽŵŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕ƐƚĞƌŬƚĞ͕ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐĞŶǁĂƌŵƚĞŐĞůĞŝĚŝŶŐͿ͘
tĞǌƵůůĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŽĂůƐĚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚǌŝũŶŽƉƚǁĞĞďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶŝŶĚĞǌĞ
ƉĂƌĂŐƌĂĂĨƚŽĞůŝĐŚƚĞŶ͘ůůĞƌĞĞƌƐƚďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶǁĞĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞǌŝũŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽƉ:ĞŶĂƉůĂŶƐĐŚŽŽů
^ƚEŝĐŽůĂĂƐƵŝƚEŝũŵĞŐĞŶ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂĂŶǁĞƐƟůďŝũŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŽƉDŽŶƚĞƐƐŽƌŝƐĐŚŽŽůĚĞdƌŝĂŶŐĞů
uit Beuningen. Om overlap te voorkomen hebben we ervoor gekozen om bij basisschool de Triangel
ĂůůĞĞŶĚŝĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƚĞďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶĚŝĞĂĨǁŝũŬĞŶǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉĚĞ^ƚ͘EŝĐŽůĂĂƐƐĐŚŽŽů͘
dĞǀĞŶƐǌƵůůĞŶǁĞďŝũĚĞdƌŝĂŶŐĞůŶŽŐƐƟůƐƚĂĂŶďŝũĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚŝĞĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌĞůĨŚĞďďĞŶ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ůƐůĂĂƚƐƚĞŬŽŵĞŶĞǀĂůƵĂƟĞͲĞŶƌĞŇĞĐƟĞƉƵŶƚĞŶǀĂŶďĞŝĚĞƐĐŚŽůĞŶĂĂŶďŽĚ͘

3.2.1 Wetenschap en Techniek op St. Nicolaasschool
^ĂŶŶĞ>ĞĞŶĚĞƌƐĞŶ>ƵƵŬǀĂŶDĞƌǁŝũŬ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶĂĂŶĚĞ,EͿ
:ŽŚĂŶ:ĂŶƐĞŶ;ůĞƌĂĂƌďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů^ƚ͘EŝĐŽůĂĂƐƐĐŚŽŽůͿ

Film 1. Project 'Grafeen'
ŝŶŶĞŶŽŶǌĞƐĐŚŽŽůŚĞďďĞŶǁĞƚĞĐŚŶŝĞŬƚŽƌĞŶƐĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌ͕ŚĞďďĞŶĚŽĐĞŶƚĞŶĞĞŶĐƵƌƐƵƐǀĂŶ
sdͲƉƌŽŐĞǀŽůŐĚĞŶǁĂĂƌŚĞƚŬĂŶǌĞƩĞŶǁĞƚĞĐŚŶŝĞŬŝŶďŝũƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁĞƌŬĞŶǁĞŵĞƚ
ĚĞŝƉĐͲŵĞƚŚŽĚĞ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWƌŝŵĂƌǇƵƌƌŝĐƵůƵŵ͕ǌŝĞŬĂĚĞƌͿǀŽŽƌĚĞǌĂĂŬǀĂŬŬĞŶ;ǌŽĂůƐďŝŽůŽŐŝĞ
ĞŶĂĂƌĚƌŝũŬƐŬƵŶĚĞͿĞŶĐƌĞĂƟĞǀĞǀĂŬŬĞŶ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWƌŝŵĂƌǇƵƌƌŝĐƵůƵŵ;/WͿ
/WŝƐĞĞŶůĞƐƐĞŶƐĞƌŝĞŵĞƚĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŵŝŶĚƐĞƚ͕ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚǀŽŽƌŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ
waarbij leerdoelen centraal staan. Met ondersteuning van de leraar werkt de leerling aan het
behalen van bepaalde kennis-, vaardigheids-, en inzichtsdoelen. Vanuit hun kennis, die eerst
geïnventariseerd wordt binnen de eerste week van een project, formuleren leerlingen vragen
om hun kennis te vergroten. In de lessen daarna worden de diverse vakgebieden geraakt en
staan de leerlingen op scherp om vanuit deze lessen antwoord te krijgen op hun vragen. Deze
worden dan vaak gevonden via ouderhulp, uitstapjes en specialisten.

KŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚůĞƌĞŶ
Natuurlijk zijn we in het Jenaplanonderwijs veel met kinderen aan het onderzoeken. Het streven
is om kinderen de juiste vragen te leren stellen, waar vervolgens het antwoord ook op gevonden
ŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶ͘ůƐƐĐŚŽŽůŚĞďũĞǌĞůĨǀĂĂŬŶŝĞƚĚĞŬĞŶŶŝƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ƟũĚĞŶŝĚĞĞģŶŝŶŚƵŝƐŽŵŚĞƚ
onderzoek grondig vorm te geven. Daarom hebben we als school afgelopen jaar deelgenomen
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ĂĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛ĞŶŚĞďďĞŶƐĂŵĞŶŵĞƚƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͕ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐĞŶŚĞƚ
t<ZhĞĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƌĞĞŬƐŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘ĂĂƌďŝũƐƚŽŶĚĞŶǀŽŽƌŽŶƐĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀƌĂŐĞŶĐĞŶƚƌĂĂů͗
Hoe breng ik vaktaal op zo’n manier dat een basisschoolkind het begrijpt? Hoe zet ik wetenschappelijk
onderzoek om naar experimenten die door kinderen uit te voeren zijn? Hoe zorgen we dat kinderen
bij de onderzoeker komen die ze vragen kunnen stellen?tĞǌŝĞŶŽƉƐĐŚŽŽůĚĂƚĚĞǌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
een paraplu vormen over de hele benadering van het leren: Wat wil je weten, wat wil je precies
weten, en wat wil je nog preciezer weten? Welke voorkennis heb je al? Waarnaar ga je op zoek?
,ŽĞŐĂũĞĚĂƚĚŽĞŶ͍tĂƚǌŝũŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞŶĚŝĞũĞŶŽĚŝŐŚĞďƚŽŵŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞůĂƚĞŶƐůĂŐĞŶ͍,ŽĞ
documenteer je? Hoe breng je verslag uit van je onderzoek? Welke conclusies trek je?
Het mooie van deze samenwerking is dat de leerlingen en leraren uitgedaagd worden om zich te
verdiepen op gebieden waar men normaal niet aan zou denken, maar die wel maatschappelijk
geëngageerd en aan wetenschap gerelateerd zijn. Ook komen de leerlingen in contact met echte
specialisten op het allerhoogste niveau, waardoor ze maximaal uitgedaagd worden. Naar ons idee
ĚƌĂĂŝƚŚĞƚŚŝĞƌŽŵďŝũŚĞƚůĞƌĞŶ͕ĞŶǌŝũŶǁŝũŵĞƚ:ĞŶĂƉůĂŶŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶ/WǌĞĞƌŐŽĞĚŽƉǁĞŐ͘ĂĂƌďŝũ
ŝƐĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞĚŝǀĞƌƐĞĞǆƉĞƌƚƐŝŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵĚĞƐůĂŐƌŽŽŵĞŶŬĞƌƐŽƉĚĞƚĂĂƌƚ͘

ϯ͘Ϯ͘ϮWƌŽũĞĐƚ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛ŝŶĚĞďŽǀĞŶďŽƵǁŬůĂƐƐĞŶǀĂŶĚĞ^ƚ͘EŝĐŽůĂĂƐƐĐŚŽŽů

Grafeen

Doelstellingen
•
Leerlingen maken kennis met grafeen.
•
Leerlingen doen kennis op over de materiaaleigenschappen van grafeen.
•
Leerlingen doen kennis op over kristallen, regelmaat, patronen, symmetrie, atomen en
moleculen, en stroomgeleiding.
•
Leerlingen leren hoe natuurkundig onderzoek gedaan wordt.
•
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ ůĞƌĞŶ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŽƉǌĞƩĞŶ ĞŶ ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ ŶĂĂƌ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ
materiaaleigenschappen van grafeen.
Kerndoelen
De volgende kerndoelen komen in dit project aan bod:
Mondeling taalonderwijs
2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŚĞƚƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶǀĞƌƐůĂŐ͕ŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶƵŝƚůĞŐ͕ŚĞƚŝŶƐƚƌƵĞƌĞŶĞŶďŝũŚĞƚ
discussiëren.
Natuur en techniek
41
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
ĨƵŶĐƟĞǀĂŶŚƵŶŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͘
42
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
ǌŽĂůƐůŝĐŚƚ͕ŐĞůƵŝĚ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͕ŬƌĂĐŚƚ͕ŵĂŐŶĞƟƐŵĞĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͘
Systemen
,ĞƚƉƌŽũĞĐƚŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉĐŽŶĐĞƉƚĞŶďŝŶŶĞŶEĂƚƵƵƌŬƵŶĚŝŐĞ^ǇƐƚĞŵĞŶǌŽĂůƐĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
en kenmerken van objecten, kracht en elektriciteit.
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^ƚĂƉϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ͚͗'ƌĂĨĞĞŶ͕ǁĂƚŝƐĚĂƚ͍͛
Film 2. /ŶƚƌŽĚƵĐƟĞΖ'ƌĂĨĞĞŶΖ

Ğ ĞĞƌƐƚĞ ůĞƐ ƐƚĂƌƩĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ĞĞŶ ĮůŵƉũĞ ǁĂĂƌͲ
mee we de leerlingen confronteren met een voor
ŚĞŶŶŝĞƵǁŵĂƚĞƌŝĂĂů͚ŐƌĂĨĞĞŶ͛͘,ĞƚĮůŵƉũĞǀĂŶΖĞ
Wereld Draait Door', waarin Diederik Jekel te gast is
ůĞĞŶƚǌŝĐŚŚŝĞƌŚĞĞůŐŽĞĚǀŽŽƌЃϷЄ͘/ŶŚĞƚĮůŵƉũĞǀĞƌƚĞůƚ
hij heel enthousiast en in voor kinderen begrijpelijke
taal over grafeen en de materiaaleigenschappen
van grafeen. Dit prikkelt de leerlingen en maakt
hen enthousiast om meer over het onderwerp te
weten te komen. Om de leerlingen gerichter naar
ŚĞƚĮůŵƉũĞƚĞůĂƚĞŶŬŝũŬĞŶ͕ŐĂǀĞŶǁĞŚĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
vraag mee: tĂƚǌŝũŶĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ͍
tŽŽƌĚĞŶǁĞďŐƌĂĨĞĞŶ
EĂŚĞƚĮůŵƉũĞŚĞďďĞŶǁĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶǁŽŽƌĚweb laten maken, om te achterhalen of ze de eigenƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶƵŝƚŚĞƚĮůŵƉũĞŬŽŶĚĞŶŚĂůĞŶ͘
Uit het woordenweb bleek dat de kinderen veel
ŽƉŐĞƐƚŽŬĞŶŚĂĚĚĞŶǀĂŶŚĞƚĮůŵƉũĞ͘hŝƚƐƉƌĂŬĞŶǀĂŶ
leerlingen waren: 'Grafeen is sterk, buigzaam, doorschijnend, geleidt stroom, en is dun’.
Eigenschappen van grafeen en andere
ĂƐƐŽĐŝĂƟĞƐŬƌŝũŐĞŶĞĞŶĐĞŶƚƌĂůĞƉůĞŬŝŶĚĞ
klas

^ƚĂƉϮ͘sĞƌŬĞŶŶĞŶǀĂŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶ͚'ƌĂĨĞĞŶ
Voordat de leerlingen met het onderwerp grafeen op een onderzoekende manier aan de slag
kunnen, is voorkennis vereist. Om de leerlingen voorkennis over grafeen te laten ontwikkelen,
ŝƐĞƌǀŽŽƌŐĞŬŽǌĞŶŽŵǌĞ͕ŶĂĂƐƚĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞŽǀĞƌŐƌĂĨĞĞŶǌĞůĨ͕ŬĞŶŶŝƐƚĞůĂƚĞŶŵĂŬĞŶŵĞƚ
verschillende eigenschappen van grafeen. Materialen zijn opgebouwd uit atomen en hun
rangschikking is van wezenlijk belang. Aangezien grafeen een kristal is, hebben we ervoor gekozen
om het onderwerp ‘kristallen’ en hun structuur te behandelen. Hierdoor kwamen we ook uit bij
de onderwerpen regelmaat, patronen en symmetrie. Grafeen is opgebouwd uit een enkele laag
koolstofatomen. Om dit te verduidelijken hebben we de onderwerpen atomen en moleculen
toegevoegd aan deze lessen. Tevens is stroomgeleiding als een belangrijke eigenschap van grafeen
behandeld.
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In de eerste lessen kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
•
Kristallen, regelmaat, patronen en symmetrie
•
Atomen en moleculen
•
Stroomgeleiding
tĞǌƵůůĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐƉĞƌŽŶĚĞƌǁĞƌƉĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĞĞƌŐĞǀĞŶĚŝĞǁĞŚĞďďĞŶŐĞĚĂĂŶŵĞƚĚĞ
leerlingen.

Onderdeel 1. Kristallen, regelmaat, patronen en symmetrie
Film 3. Kristallen, regelmaat, patronen en symmetrie

Kristallen
sĞĞůǀĂƐƚĞƐƚŽīĞŶǌŝũŶŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͕ǌŽĂůƐŽŽŬŐƌĂĨĞĞŶ͘KŵĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶďĞǁƵƐƚƚĞŵĂŬĞŶĚĂƚŽŵ
materiaaleigenschappen te onderzoeken, we moeten kijken naar de atomen waaruit de materialen zijn opgebouwd en hoe die zijn gerangschikt, behandelen we kristallen.

Kristallen en kristalrooster
Omdat de basisstructuur van grafeen een kristalstructuur is, valt het onder de kristallen. Grafeen is het
ĞĞƌƐƚĞƚǁĞĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŬƌŝƐƚĂů;ĞĞŶƉůĂƚǀůĂŬͿ͖ĂŶĚĞƌĞ
kristallen zijn allemaal driedimensionaal.Kristallen zijn
overal om ons heen. Denk aan het zout op de friet, de
ƐƵŝŬĞƌĚŝĞũĞŝŶĚĞŬŽĸĞĚŽĞƚ͕ĚĞƐŶĞĞƵǁǀůŽŬŬĞŶŝŶĚĞ
winter, het zand in de zandbak en de diamant in
sieraden. Een kristal bestaat uit een ordelijk gerangschikt groepje moleculen, ionen of atomen, wat in
ĚƌŝĞ ƌŝĐŚƟŶŐĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŚĞƌŚĂĂůĚ ǁŽƌĚƚ͘ Ğ ƚŽƚĂůĞ
structuur die in de rangschikking ontstaat wordt een
kristalstructuur of kristalrooster genoemd. Een kenmerk
van de kristalstructuur is de symmetrie die erin terug
te vinden is.
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/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞŬƌŝƐƚĂůůĞŶ
KŵŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉŬƌŝƐƚĂůƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŶŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶĮůŵƉũĞůĂƚĞŶǌŝĞŶǀĂŶ͚,Ğƚ<ůŽŬŚƵŝƐ͕͛
ĚĂƚŐĂĂƚŽǀĞƌŬƌŝƐƚĂůůĞŶЃϸЄ͘/ŶŚĞƚĮůŵƉũĞǁŽƌĚƚŚĞĞůĚƵŝĚĞůŝũŬǀĞƌƚĞůĚĚĂƚŬƌŝƐƚĂůůĞŶŽǀĞƌĂůŽŵŽŶƐ
ŚĞĞŶǌŝũŶĞŶĚĂƚĞĞŶŬƌŝƐƚĂůƌĞŐĞůŵĂƟŐŝƐŽƉŐĞďŽƵǁĚ͘ŝƚǁŽƌĚƚŐĞƚŽŽŶĚĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶƉƌŽĞłĞƐ
en voorbeelden zoals ijs, keukenzout en suiker. Ook wordt uitgelegd dat de watermoleculen bij
ďĞǀƌŝĞǌŝŶŐďŝũŶĂƐƟůůŝŐŐĞŶŝŶĞĞŶƐŽŽƌƚƌĂĂŵǁĞƌŬ͘͞ĞŐĂĂŶǌŝĐŚǌŽŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĚĂƚǌĞǌŝĐŚƉƌĞƫŐ
voelen. Dat noem je een kristal”. Vervolgens gingen de leerlingen zelf kristallen verkennen.

Kristalstructuur van zout
De bolletjes stellen atomen voor
;EĂƚƌŝƵŵĞŶŚůŽŽƌͿ͘ĞůŝũŶƚũĞƐǌŝũŶ
er natuurlijk niet echt, maar stellen
ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞ ;ĂĂŶƚƌĞŬŬŝŶŐƐŬƌĂĐŚƚͿ
tussen de atomen voor.
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Kristallen verkennen
De leerlingen hebben met behulp van microscopen kristallen bekeken. Dit vonden ze heel inƚĞƌĞƐƐĂŶƚŽŵƚĞĚŽĞŶ͘ŽŬŽŶĚĞŶǌĞĞĞŶŬƌŝƐƚĂůǀĂŶĚŝĐŚƚďŝũďĞŬŝũŬĞŶĞŶŐŽĞĚŽƉĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
ůĞƩĞŶ͘tĞŚĂĚĚĞŶĂůƐǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƵŝŬĞƌ͕ǌŽƵƚĞŶďĂƐƚĞƌĚƐƵŝŬĞƌŽƉŽďũĞĐƚƉůĂĂƚũĞƐŐĞůĞŐĚ͘Ğ
leerlingen zijn hierbij op een onderzoekende manier tot de ontdekking gekomen dat een kristal
ĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƉĂƚƌŽŽŶŚĞĞŌ͘ŽǌĂŐĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĂƚďĂƐƚĞƌĚƐƵŝŬĞƌƵŝƚŚĞůĞŬůĞŝŶĞŬƌŝƐƚĂůůĞƚũĞƐ
bestaat, ze zagen namelijk een soort van kleine kubusjes.

͞tĂƵǁ͕ ďŝũ ďĂƐƚĞƌĚƐƵŝŬĞƌ ǌŝĞ ũĞ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ŐĞŬůĞƵƌĚĞ ƉŝƌĂŵŝĚĞƐ ŶĂĂƐƚ ĞůŬĂĂƌ͙͘͟
͞,ŽĞǀĞĞů͍͙͟ ͞:Ă͕ ũĞ ǌŝĞƚ ŚĞŵ ƐƚĞĞĚƐ ŶĂĂƐƚ ĞůŬĂĂƌ͕ ŬĂŶ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ƉƌĞĐŝĞƐ ƚĞůůĞŶ͟ ͙
”Mag ik het ook eens zien?”…

De kristallen van leerlingen zelf

Kristallen bestuderen onder de microscoop

EĂŚĞƚďĞŬŝũŬĞŶǀĂŶĚĞŬƌŝƐƚĂůůĞŶŬǁĂŵĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŵĞƚǀƌĂŐĞŶĂůƐ͗͞tĂƚŝƐŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝůƚƵƐƐĞŶ
de kristallen suiker en zout?” Als antwoord ontdekten we samen dat de smaak verschillend is
evenals de structuur die ze onder de microscoop hebben waargenomen.

͟ůƐŐƌĂĨĞĞŶĞĞŶŬƌŝƐƚĂůŝƐ͕ŝƐŐƌĂĮĞƚĚĂƚĚĂŶŽŽŬ͍͙͟͟:Ă͕ĚĂƚŝƐǌŽ͘͟
͚/ƐŬƌŝƐƚĂůŐůĂƐĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͍͛
Een leerling had een kristalglas van thuis meegenomen en vroeg zich af waarom het een kristal
was. We hebben het hier in de klas over gehad, wat voor een leuke discussie zorgde. Sommigen
dachten dat kristalglas een kristal was en anderen niet. We hebben vervolgens uitgelegd dat
ĞĞŶŶĂĂŵƐŽŵƐǀĞƌǁĂƌƌŝŶŐŽƉǁĞŬƚ͘ůƐũĞĞĞŶŬƌŝƐƚĂůŐůĂƐďĞŬŝũŬƚ͕ƐĐŚŝƩĞƌƚŚĞƚŐůĂƐŵŽŽŝĞŶ
lijkt hierdoor op bijvoorbeeld een bergkristal. Daarom hebben mensen kristalglas naar kristal
ŐĞŶŽĞŵĚ͘<ƌŝƐƚĂůŐůĂƐŝƐĞĐŚƚĞƌŐĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͕ŽŵĚĂƚŚĞƚŐĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŵŽůĞĐƵůĞŶ
ŚĞĞŌ;ĞŶĞŝŐĞŶůŝũŬŝƐŐůĂƐǌĞůĨƐǀůŽĞŝďĂĂƌ͍͊Ϳ͘ŝƚŝƐĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĚŝƌĞĐƚŵĞƚŚĞƚďůŽƚĞŽŽŐƚĞǌŝĞŶ͘ŝũ
erg oude ramen kun je dit wel zien. Soms zie je dat die aan de onderkant dikker zijn geworden
dan aan de bovenkant. Het glas is als het ware langzaam naar beneden gevloeid. Hieraan zie je
dat glas helemaal niet zo vast is als het lijkt.
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DĂƚĞƌŝĂůĞŶŵĞƚŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͗;ǌĞĞͿǌŽƵƚ͕ƐƵŝŬĞƌ͕ƐŶĞĞƵǁǀůŽŬŬĞŶ͕ŐƌĂĮĞƚ͕ŬŝĞǌĞů
DĂƚĞƌŝĂůĞŶǌŽŶĚĞƌŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͗ůĞĞŐŇĞƐũĞĚƌŝŶŬǁĂƚĞƌ;ƉůĂƐƟĐͿ͕ŐůĂƐ͕ƉůĂŶƚ͕ŬĂƌƚŽŶ

dĞƌƵŐŬŽƉƉĞůŝŶŐŬĞŶŶŝƐŶĂĂƌ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛ŽƉĚĞ
weetmuur
Om de koppeling naar grafeen te behouden,
hingen er twee vellen op het raam als de weetŵƵƵƌ͘,ĞƚĞŶĞǀĞůďĞǀĂƩĞƉŽƐƚͲŝƚďůĂĂĚũĞƐŵĞƚ
alles wat de kinderen al wisten. Het andere vel
gaf alles weer dat ze nog wilden weten. Deze
weetmuur werd dagelijks aangevuld met kennis
en vragen van de leerlingen.
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Regelmaat en symmetrie
Als je om je heen kijkt, zie je materialen die reŐĞůŵĂƟŐǌŝũŶ͘͞tŝĞŬĂŶĞƌŝŶĚĞŬůĂƐĞĞŶǀŽŽƌbeeld noemen van materialen waarin een regelmaat voorkomt?” Voorbeelden waar leerlingen
mee kwamen waren: raam, tegels, plafond,
bord.
Symmetrie ontdekken
Per tafelgroep van vier kregen de leerlingen
ĚŝǀĞƌƐĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ͘ĞŽƉĚƌĂĐŚƚǁĂƐŽŵƉĞƌ
ĂĩĞĞůĚŝŶŐŽƉǌŽĞŬƚĞŐĂĂŶŶĂĂƌƌĞŐĞůŵĂĂƚŽĨǁĞů
symmetrie. Dit deden ze door met een spiegel- De weetmuur
tje te onderzoeken of er een of andere vorm van
regelmaat te ontdekken was.
/ŶĚĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶŬǁĂŵĞŶĞĞŶŽĨŵĞĞƌǀŽƌŵĞŶǀĂŶƐǇŵŵĞƚƌŝĞǀŽŽƌĚŝĞǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǌŝũŶŽƉ
ĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͕ŶĂŵĞůŝũŬƐƉŝĞŐĞůƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͕ĚƌĂĂŝƐǇŵŵĞƚƌŝĞĞŶƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐǌŝũŶ
deze drie vormen van symmetrie klassikaal behandeld.
Soorten symmetrie benoemen
ƌǌŝũŶĚƌŝĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶƐǇŵŵĞƚƌŝĞĚŝĞŐŽĞĚƚĞƌƵŐƚĞǀŝŶĚĞŶǌŝũŶŝŶďŝũĚŝǀĞƌƐĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ
;ǌŝĞŚĞƚŬĂĚĞƌ^ǇŵŵĞƚƌŝĞͿ͘ĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞŚĞďďĞŶǁĞĚĞďĞŐƌŝƉƉĞŶ
ƐƉŝĞŐĞůƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͕ ĚƌĂĂŝƐǇŵŵĞƚƌŝĞ ĞŶ ƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ ƵŝƚŐĞůĞŐĚ͘ ,ŝĞƌŝŶ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĚĞ
ĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶƚĞƌƵŐůĂƚĞŶŬŽŵĞŶĚŝĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƉĞƌƚĂĨĞůŐƌŽĞƉũĞŚĂĚĚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞŶĞĞŶ
ĚĂĂƌŶĂĂƐƚŶŽŐŶŝĞƵǁĞƐĞƚĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶ͘ĞĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶďĞƐƉƌĂŬĞŶǁĞŬůĂƐƐŝŬĂĂůŽƉĚĞǀŽƌŵĞŶ
van symmetrie die erin voorkomen.
Redeneringen van leerlingen die daarbij werden geuit, waren:
•
͞dƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͕ŽŵĚĂƚŚĞƚǌĞůĨĚĞƐƚƵŬũĞƐƚĞĞĚƐƚĞƌƵŐŬĞĞƌƚ͘͟
•
͞ƌĂĂŝƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͕ĂůƐũĞŚĞƚŬƌŝƐƚĂůĚƌĂĂŝƚ͕ďůŝũŌŚĞƚŬƌŝƐƚĂůŚĞƚǌĞůĨĚĞ͘͟
•
͞^ƉŝĞŐĞůƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͕ĂůƐŝŬĞĞŶƐƉŝĞŐĞůŽƉĚĞƚŽƌĞŶǌĞƚ͕ďůŝũŌŚŝũĂĂŶĂůůĞďĞŝĚĞŬĂŶƚĞŶ
hetzelfde.”
59

Grafeen

^ǇŵŵĞƚƌŝĞЃϹЄ
Een bijzondere vorm van regelmaat is symmetrie. Men spreekt van symmetrie bij een
ŽďũĞĐƚĂůƐƚǁĞĞŚĞůŌĞŶǀĂŶŚĞƚŽďũĞĐƚŝŶĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞǌŝŶĞůŬĂĂƌƐƐƉŝĞŐĞůďĞĞůĚǌŝũŶ͘ƌǌŝũŶ
meerdere vormen van symmetrie. Drie vormen die we voor kristalstructuren uitlichten zijn:
Spiegelsymmetrie
Een patroon is spiegelsymmetrisch wanneer men ergens een spiegel zou kunnen plaatsen
en in de spiegel de rest van het juiste patroon zou zien.

Spiegelsymmetrie

Voorbeeld van spiegelsymmetrie

ƌĂĂŝƐǇŵŵĞƚƌŝĞ;ŽĨǁĞůƌŽƚĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿ
Er is sprake van draaisymmetrie wanneer je het oorspronkelijke patroon terugkrijgt door
het geheel een stukje te draaien.
Voorbeelden: zeshoek, ster, Europese vlag

Draaisymmetrie

Voorbeeld van draaisymmetrie

dƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ
ƌŝƐƐƉƌĂŬĞǀĂŶƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞǁĂŶŶĞĞƌǁĞŚĞƚŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞƉĂƚƌŽŽŶǁĞĞƌƚĞƌƵŐkrijgen als we het geheel een stukje verschuiven.
Voorbeelden: sommige soorten behang, tegelmuur, plafondplaten

dƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ
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͚/ƐŚĞƚŵĞŶƐĞůŝũŬůŝĐŚĂĂŵƐǇŵŵĞƚƌŝƐĐŚ͍͛
ĞŶůĞĞƌůŝŶŐǀƌĂĂŐƚ͗͞/ƐŚĞƚŵĞŶƐĞůŝũŬůŝĐŚĂĂŵƐǇŵŵĞƚƌŝƐĐŚ͍͟tĂĂƌŽƉŝĞŵĂŶĚƌĞĂŐĞĞƌƚ͗͞EĞĞ͕ĂůƐ
je namelijk op je linkerwang een moedervlek hebt, ben je niet helemaal gelijk.” Iemand anders
ǀĞƌǀŽůŐƚ͗͞/ŬŚĞďŵŝũŶƐĐŚĞŝĚŝŶŐǀĂŶŵŝũŶŚĂĂƌƌĞĐŚƚƐĞŶŶŝĞƚůŝŶŬƐ͘͟ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶĞŵĞŶŚŝĞƌ
ĞĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞŚŽƵĚŝŶŐĂĂŶ͕ĚŝƚŝƐĞƌŐŐŽĞĚŽŵƚĞǌŝĞŶ͘,ĞƚŵĞŶƐĞůŝũŬůŝĐŚĂĂŵŝƐŝŶŐƌŽƚĞůŝũŶĞŶ
symmetrisch. Als we kijken naar de mens hebben we namelijk twee armen, twee benen, een
hoofd in het midden, twee ogen, neus, twee oren, enzovoort. Als je een spiegel in het midden
houdt, dan zijn beide kanten hoofdzakelijk hetzelfde.
Voor spiegelsymmetrie gebruik je plaatjes die aan twee kanten hetzelfde zijn,
dieren, mensen maar ook spiegelingen in het water. Voor draaisymmetrie gebruik
ũĞƉůĂĂƚũĞƐĚŝĞǀĂŶƵŝƚĠĠŶƉƵŶƚĚƌĂĂŝďĂĂƌǌŝũŶ͕ǌŽĂůƐĞĞŶƐƚĞƌĞŶĞĞŶĂƵƚŽďĂŶĚ͘sŽŽƌ
ƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞŐĞďƌƵŝŬũĞƉůĂĂƚũĞƐǁĂĂƌƐƚĞĞĚƐŚĞƚǌĞůĨĚĞĚĞĞůŝŶƚĞƌƵŐŬŽŵƚĂůƐũĞ
ŚĞƚĞĞŶƐƚƵŬũĞǀĞƌƐĐŚƵŝŌ͘
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Kristalroosters
/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞŬƌŝƐƚĂůƌŽŽƐƚĞƌƐ͗ĞĞŶƚĞŐĞůǀůŽĞƌŵĂŬĞŶ
Om het begrip rooster aan leerlingen te verduidelijken gingen ze in groepjes van vier met drie
ĮŐƵƌĞŶĞĞŶƚĞŐĞůǀůŽĞƌŵĂŬĞŶ͘sŽŽƌďĞĞůĚ͗͞ĞŶŵĞƚƐĞůĂĂƌŬƌŝũŐƚĂůƐŽƉĚƌĂĐŚƚŽŵŵĞƚĞĞŶĚƌŝĞŚŽĞŬ͕
ǀŝĞƌŬĂŶƚĞŶǀŝũĬŽĞŬĞĞŶƚĞŐĞůǀůŽĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘,ŝũŵĂŐŵĂĂƌĠĠŶĮŐƵƵƌƉĞƌƚĞŐĞůǀůŽĞƌŐĞďƌƵŝŬĞŶ
ĞŶĚĞƚĞŐĞůƐŵŽĞƚĞŶƉƌĞĐŝĞƐŝŶĞůŬĂĂƌǀĂůůĞŶ͘>ƵŬƚĚŝƚ͍͟ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝũŶĚŝƚƉĞƌĮŐƵƵƌƵŝƚŐĂĂŶ
proberen.
ůƐŶĞůŬǁĂŵĞŶĞƌĞĞŶĂĂŶƚĂůŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞĚĂƚũĞŵĞƚĞĞŶǀŝũĬŽĞŬŐĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐ
ƉĂƚƌŽŽŶŬƵŶƚŵĂŬĞŶ͘ůƐũĞĚĞǀŝũĬŽĞŬĞŶĂĂŶĞůŬĂĂƌǀĂƐƚŵĂĂŬƚ͕ďůŝũŌĞƌĞĞŶŽƉĞŶŝŶŐŽǀĞƌ͘:Ğ
ŬƵŶƚǁĞůĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƉĂƚƌŽŽŶŵĂŬĞŶĂůƐũĞĂŶĚĞƌĞĮŐƵƌĞŶĞƌďŝũŐĂĂƚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ǌĂŐĞŶŝŶĚĂƚũĞŵĞƚĞĞŶƐǇŵŵĞƚƌŝƐĐŚĮŐƵƵƌĚƵƐŶŝĞƚĂůƟũĚĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƉůĂƚƌŽŽƐƚĞƌŬƵŶƚŵĂŬĞŶ͘
Om de leerlingen nog even te laten oefenen met patroonherkenning hebben we er een voetbal
ďŝũŐĞŶŽŵĞŶ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌĂŐĞŶĚĂƚŚŝĞƌǌŽǁĞůǀŝũĨͲĂůƐǌĞƐŚŽĞŬĞŶŝŶǀŽŽƌŬǁĂŵĞŶ͘ĞǁŝƩĞ
ƐƚƵŬũĞƐǌŝũŶǌĞƐŚŽĞŬĞŶĞŶĚĞǌǁĂƌƚĞƐƚƵŬũĞƐǌŝũŶǀŝũĬŽĞŬĞŶ͘

Voetbal waar zowel vijf- als
zeshoeken in voorkomen

Kristalrooster
De atomen waaruit kristallen opgebouwd zijn,
ǌŝũŶŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬƚŝŶĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƉĂƚƌŽŽŶ͘,Ğƚ
ƌĞŐĞůŵĂƟŐĞƉĂƚƌŽŽŶǀĂŶĚĞĂƚŽŵĞŶŽĨŵŽůĞĐƵlen in een kristal noemen we het kristalrooster.
Een noodzakelijke voorwaarde is dat er sprake is
ǀĂŶƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ;ǀĞƌƐĐŚƵŝĨƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿ͘
ĞŶŬƌŝƐƚĂůƌŽŽƐƚĞƌŝƐĚƵƐĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƉĂƚƌŽŽŶ
ŵĞƚƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞ͘,ĞƚǌĞůĨĚĞĮŐƵƵƌŬŽŵƚ
steeds terug. Dit is duidelijk te zien bij grafeen
wat is opgebouwd uit zeshoeken. Die zeshoeken
vormen samen een rooster.
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ZĞŐĞůŵĂĂƚŝŶŚĞƚŬƌŝƐƚĂůŐƌĂĨĞĞŶ
,ĞƚŵŽŽŝĞĂĂŶĚĞŽƉďŽƵǁǀĂŶĞĞŶŬƌŝƐƚĂůŝƐĚĂƚĂůĚŝĞŬůĞŝŶĞƐƚƵŬũĞƐŽƉǌŽΖŶŵĂŶŝĞƌŝŶĞůŬĂĂƌǌŝƩĞŶ
ĚĂƚĞƌĂůƟũĚƌĞŐĞůŵĂĂƚƚĞǀŝŶĚĞŶŝƐ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶĚĂƚŚĞƚǌĞůĨĚĞĮŐƵƵƌƐƚĞĞĚƐƚĞƌƵŐŬŽŵƚ͘tĞ
laten dat zien aan de hand van het volgende plaatje. Het zijn een soort groene en paarse knikkers.
ĞŬŽŵĞŶŝŶĚĞǌĞůĨĚĞŐƌŽŽƩĞĞŶǀŽůŐŽƌĚĞƚĞƌƵŐ͗ŐƌŽĞŶͲƉĂĂƌƐͲŐƌŽĞŶͲƉĂĂƌƐĞƚĐĞƚĞƌĂ͘
tĞŚĞďďĞŶŐĞůĞĞƌĚĚĂƚŐƌĂĨĞĞŶŽŽŬĞĞŶŬƌŝƐƚĂůŝƐ͗͞,ŽĞŬƵŶũĞǌŝĞŶĚĂƚŐƌĂĨĞĞŶĞĞŶŬƌŝƐƚĂůŝƐ͍
tĞůŬĮŐƵƵƌŬŽŵƚĞƌƐƚĞĞĚƐƚĞƌƵŐ͍͟ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝĞŶŐƌĂĨĞĞŶĂůƐŬŝƉƉĞŶŐĂĂƐ͘ĞǌŝĞŶƐƚĞĞĚƐĞĞŶ
ǌĞƐŚŽĞŬƚĞƌƵŐŬŽŵĞŶ͘/ŶĚĞĮŐƵƵƌŝƐĚĞǌĞƐŚŽĞŬŚĞƚƌĞŐĞůŵĂƟŐĞƉĂƚƌŽŽŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŬƵŶŶĞŶǌĞĚĞ
link met 'kristal' leggen.

De opbouw van een kristal

Grafeen als kippengaas

ĞůĨĞĞŶŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌďŽƵǁĞŶ
Film 4. Bouwen van kristallen

De leerlingen gaan in groepjes van vier een kristalstructuur
ďŽƵǁĞŶ ŵĞƚ ǁŝŶĞŐƵŵƐ ĞŶ ƐĂƚĠƉƌŝŬŬĞƌƐ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǌĞ
ŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶĠĠŶŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶƐǇŵŵĞƚƌŝĞ
die aan bod gekomen zijn. Per groepje kiezen ze met
ǁĞůŬĮŐƵƵƌ;ĚƌŝĞŚŽĞŬ͕ǀŝĞƌŬĂŶƚŽĨǌĞƐŚŽĞŬͿǌĞĞĞŶŬƌŝƐƚĂů
ďŽƵǁĞŶ͘ĞŵŽŐĞŶĞĐŚƚĞƌŵĂĂƌϭĮŐƵƵƌŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ŝƚ
ĮŐƵƵƌŬŽŵƚƐƚĞĞĚƐǁĞĞƌƚĞƌƵŐ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚƵŶďŽƵǁǁĞƌŬ
ĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌŬƌŝũŐƚ͘KŽŬŵŽŐĞŶĚĞŐƌŽĞƉũĞƐ
kiezen of ze hun bouwwerk een enkele laag hoog maken
of dat ze de hoogte in gaan. Hier hebben we voor gekozen,
omdat leerlingen op deze manier kunnen kiezen om de
tweedimensionale structuur van grafeen na te maken.
Daarna krijgen ze een formulier waarop ze invullen welke Kristalstructuur aan de hand van een
vormen van symmetrie er in hun bouwwerk terug kwamen. driehoek
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Wat opviel
Een aantal kinderen had al snel in de gaten dat,
wanneer je met zeshoeken een driedimensionaal
kristal gaat bouwen, er aan de zijkant vierkantjes
ontstaan. Als je met driehoeken een kristal ging
bouwen, waren zes driehoeken samen weer
een zeshoek. Met twee vierkanten, heb je een
ƌĞĐŚƚŚŽĞŬ͘ƵƐŵĞƚĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĮŐƵƌĞŶ͕
ŬĂŶ ũĞ ŽŽŬ ǁĞĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĮŐƵƌĞŶ ŵĂŬĞŶ͘ tĞ
vonden dit een erg belangrijk aspect om met
de leerlingen te bespreken, zodat ze zien wat
ze aan het doen zijn.
Een aantal groepjes was met de zeshoek 3D Kristalstructuur aan de hand van zeshoek, de
ĂĂŶŚĞƚďŽƵǁĞŶ͘ĞďŽƵǁĚĞŶĞĞƌƐƚĠĠŶůĂĂŐ ŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶŚŝĞƌŐƌĂĮĞƚŶĂŐĞďŽƵǁĚ͘
en ging de lucht in om er nog een laag op te Een enkele laag stelt grafeen voor.
bouwen. Hierbij vormden ze tussen de twee
lagen vierkantjes in plaats van zeshoeken. We vroeg hen of ze wisten wat ze aan het bouwen
ǁĂƌĞŶ͗͞:ĞŚĞďƚĂůĚŝĞůĂŐĞŶŽƉĞůŬĂĂƌ͕ǁĂƚŚĞďũĞĚĂŶƐĂŵĞŶ͍͟
>ĞĞƌůŝŶŐ͗͞'ƌĂĮĞƚ͘͟
>ĞƌĂĂƌ͗͞ůƐũĞĞĞŶǌŽΖŶůĂĂŐŚĞďƚ͕ǁĂƚŝƐŚĞƚĚĂŶ͍͟
>ĞĞƌůŝŶŐ͗͞'ƌĂĨĞĞŶ͘͟
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƐŶĂƉƚĞŶĚƵƐĚĂƚŐƌĂĨĞĞŶĠĠŶůĂĂŐũĞǀĂŶŐƌĂĮĞƚŝƐ͘
tĂƚǁĞƚĞŶǁĞŶƵĂůŽǀĞƌŐƌĂĨĞĞŶ͍DŝŶĚŵĂƉŵĂŬĞŶ
Mindmappen is een nieuwe en goede manier voor kinderen om een onderwerp te verkennen en
ŽŵŶŝĞƵǁĞŝĚĞĞģŶĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƚĞƉůĂŶŶĞŶĞŶŚĞƚƐůƵŝƚĚƵƐŐŽĞĚĂĂŶďŝũŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŐƌĂĨĞĞŶЃϺЄ͘
We hebben de leerlingen een mindmap laten maken om hen zo de opgedane kennis te laten
structureren. Dit leverde mooie resultaten op.
KƉĚƌĂĐŚƚ͗Je krijgt een wit A4-tje. Je neemt dit in de breedte voor je. In het midden schrijf je
grafeen op. Daarna ga je takken maken. Die takken kunnen bijvoorbeeld materiaaleigenschappen
zijn. Per tak ga je alles clusteren ofwel samenvoegen wat bij elkaar hoort. Het is belangrijk dat
ũĞƉĞƌƚĂŬĠĠŶŬůĞƵƌŐĞďƌƵŝŬƚ͕ǌŽĚĂƚũĞŐŽĞĚŬƵŶƚǌŝĞŶǁĂƚďŝũĞůŬĂĂƌŚŽŽƌƚ͘
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ĞŶŵŝŶĚŵĂƉŽǀĞƌ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛

Onderdeel 2. Atomen en moleculen
Film 5. Atomen en moleculen

/ŶĚĞǌĞƐƚĂƉůĞƌĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶƉƌŽĞłĞƐĚĂƚŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƵŝƚŬůĞŝŶĞĚĞĞůƚũĞƐǌŝũŶ
opgebouwd. Om te verduidelijken wat atomen en moleculen zijn, proberen we de voorbeelden
zo concreet mogelijk te houden en tastbaar te maken, zodat de leerlingen vooral zelf ervaren hoe
onvoorstelbaar klein een atoom eigenlijk is.
Een atoom knippen
ĞǌĞůĞƐďĞŐŽŶŵĞƚĞĞŶƉƌŽĞłĞŽŵĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƚĞůĂƚĞŶĞƌǀĂƌĞŶŚŽĞŬůĞŝŶĞĞŶĂƚŽŽŵŝƐ͘Ğ
kregen een wit A4-vel met de opdracht om dit papier doormidden te vouwen, vervolgens over
ĚĞǀŽƵǁůŝũŶƚĞŬŶŝƉƉĞŶ͕ĞŶĚŝƚǌŽǀĂĂŬŵŽŐĞůŝũŬƚĞŚĞƌŚĂůĞŶ͘ĞŵŽĞƐƚĞŶƚĞůůĞŶŚŽĞǀĂĂŬǌĞĚŝƚ
ǀŽůŬŽŶĚĞŶŚŽƵĚĞŶ͘EĂŚĞƚƉƌŽĞłĞŚĞďďĞŶǁĞǌĞǀĞƌƚĞůĚĚĂƚǁĂŶŶĞĞƌũĞĚŝƚϯϭŬĞĞƌĚŽĞƚ͕ũĞĞĞŶ
ƐŶŝƉƉĞƌƚũĞƉĂƉŝĞƌŚĞďƚƚĞƌŐƌŽŽƩĞǀĂŶĞĞŶĂƚŽŽŵ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽŶĚĞŶĚŝƚŚĞĞůĞƌŐůĞƵŬŽŵƚĞ
ĚŽĞŶ͘͞DĂŐŝŬŽŽŬƐĐŚĞƵƌĞŶ͕ǁĂŶƚŝŬŬĂŶŚĞƚŶŝĞƚŵĞĞƌŬŶŝƉƉĞŶ͍͟
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Atomen
Atomen zijn kleine deeltjes, waaruit alles bestaat. Atomen zelf bestaan uit protonen,
ŶĞƵƚƌŽŶĞŶĞŶĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ͘ƌǌŝũŶŶŝĞƚǌŽǀĞĞůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶĂƚŽŵĞŶ;ŽŶŐĞǀĞĞƌϭϬϬͿ͕
maar er zijn oneindig veel verschillende soorten materialen. Materialen die uit dezelfde
atomen bestaan, kunnen heel verschillend zijn, omdat de atomen op een andere manier
ďŝũĞůŬĂĂƌǌŝƩĞŶ͕ŶĞƚǌŽĂůƐũĞǀĂŶĂĂŶŬůĞŝŶĂĂŶƚĂůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶůĞŐŽƐƚĞĞŶƚũĞƐŚĞĞů
veel verschillende dingen kunt bouwen. De atomen in de vaste stof bepalen eigenschappen
als kleur, sterkte en stroomgeleiding. Het is niet eenvoudig om uit de eigenschappen van
de atomen te bepalen hoe een materiaal dat uit de atomen bestaat, eruit ziet. Diamant is
ŚĞĞůŚĂƌĚ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞŶŐůŝŶƐƚĞƌƚ͘'ƌĂĮĞƚŝƐŚĞƚŐƌŝũǌĞǌĂĐŚƚĞŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĂŶ
ũĞƉŽƚůŽŽĚ͘DĂĂƌŐƌĂĮĞƚĞŶĚŝĂŵĂŶƚďĞƐƚĂĂŶĂůůĞďĞŝƵŝƚĚĞǌĞůĨĚĞŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶ͘'ƌĂĮĞƚŝƐ
ǌĂĐŚƚŽŵĚĂƚĚĞĂƚŽŵĞŶŝŶůĂŐĞŶǌŝƩĞŶĚŝĞůĂŶŐƐĞůŬĂĂƌŬƵŶŶĞŶŐůŝũĚĞŶ͕ŶĞƚĂůƐǀĞůůĞŶƉĂƉŝĞƌ
in een stapel. Grafeen bestaat uit een enkele laag van die koolstofatomen.

Grafeen

Moleculen
^ŽŵƐǌŝũŶĂƚŽŵĞŶŝŶŐƌŽĞƉũĞƐĞƌŐƐƚĞƌŬĂĂŶĞůŬĂĂƌŐĞďŽŶĚĞŶ͘ƵůŬĞŐƌŽĞƉũĞƐŶŽĞŵĞŶǁĞ
moleculen.
Een molecuul is de kleinste eenheid waarin een stof verdeeld kan worden zonder zijn
eigenschappen te verliezen.

Hoe groot is een atoom dan?
/ŬůĂĂƚĚŝƚǌŝĞŶĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĞĞŶĮůŵƉũĞŽǀĞƌĂƚŽŵĞŶ͘ŝƚŝƐĞĞŶĮůŵƉũĞǀĂŶĂƐƐŝĞĞŶĚƌŝĂĂŶ
ŽǀĞƌŚĞƚƚŽŵŝƵŵŝŶƌƵƐƐĞůЃϻЄ͘EĂŚĞƚĮůŵƉũĞǀĞƌƚĞůĚĞŶǁĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĂƚŵŽůĞĐƵůĞŶďĞƐƚĂĂŶ
uit meerdere atomen. De leerlingen hebben ingezien met het scheuren van het papier dat het
onmogelijk is om een atoom met het blote oog te zien. Met ‘de machten van 10’ willen we de
leerlingen laten zien hoe ver er ingezoomd wordt, voordat je bij de kern komt. We geven ze
ĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚŽŵŶĂĂƌŚƵŶĚƵŝŵƚĞŬŝũŬĞŶ͘͞tĂƚǌŝĞũĞ͍͟ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĞƌƚĞůůĞŶĚĂƚũĞĞĞŶƐŽŽƌƚ
ƐƚƌĞĞƉũĞƐǌŝĞƚ͕ĚŝĞŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌůŝŐŐĞŶ͘ĞŬƌŝũŐĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĞĞŶƉůĂĂƚũĞǀĂŶĞĞŶĚƵŝŵƚĞǌŝĞŶ
waar er nog een paar keer wordt ingezoomd tot het niveau van het atoom, met behulp van de
machten van 10. De kinderen zien dat je het tot stap 2 met het blote oog kunt zien, naar daarna
alleen met een vergrootglas of microscoop.
tĞůĂƚĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĞĞŶǀŝĚĞŽĨƌĂŐŵĞŶƚǌŝĞŶǀĂŶ͚ĚĞŵĂĐŚƚĞŶǀĂŶϭϬ͛ǁĂĂƌŝŶĞƌƐƚĞĞĚƐ;ŵĞƚĞĞŶ
ĨĂĐƚŽƌϭϬͿǀĞƌĚĞƌǁŽƌĚƚŝŶŐĞǌŽŽŵĚŽƉĞĞŶďůĂĚЃϼЄ͘,ŝĞƌŶĂǁŝůůĞŶǁĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬŵĂŬĞŶ
dat alles om ons heen uit kleine deeltjes bestaat. Die kleine deeltjes zijn atomen. Dit doen we
aan de hand van een stukje stof. Een stukje stof bestaat uit verschillende draadjes. De draadjes
kun je weer steeds kleiner maken. Je kunt het stukje stof steeds verder ontleden.
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De machten van 10

^ƵŝŬĞƌŬŽƌƌĞůƐƵŝƚĞĞŶƌĂĨĞůĞŶ
Vervolgens krijgen de leerlingen allemaal een suikerklontje, dat ze verder gaan delen tot
ƐƵŝŬĞƌŬŽƌƌĞůƐƚŽƚĚĂƚǌĞĚŝĞŶŝĞƚŵĞĞƌǀĞƌĚĞƌŬƵŶŶĞŶĚĞůĞŶ͘ĞďĞŬŝũŬĞŶĚŝƚŬŽƌƌĞůƚũĞĂĂŶĚĞŚĂŶĚ
ǀĂŶĞĞŶůŽĞƉ͘͞,ŽĞŬƵŶũĞĚĞŬŽƌƌĞůŶŽŐŬůĞŝŶĞƌŵĂŬĞŶ͍tĂƚǀŽŽƌĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌŚĞďũĞĚĂĂƌǀŽŽƌ
nodig?” Bij de nabespreking kwam naar voren dat een suikerklontje uit korrels bestaat en dat
ũĞĚŝĞŬŽƌƌĞůƐŶŽŐŬƵŶƚǀĞƌĮũŶĞŶƚŽƚƉŽĞĚĞƌ͘:ĞŚĞďƚĚƵƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǀŽƌŵĞŶŽĨǁĞůƚŽĞƐƚĂŶĚĞŶ
van suiker.
De leerlingen hebben inmiddels gezien dat materialen uit kleine deeltjes bestaan. Om tot de
kern te komen, heb je een elektronenmicroscoop nodig. Je kunt atomen een beetje vergelijken
met een legodoos: je hebt maar 10 verschillende soorten blokjes, maar je kunt huizen, torens,
vliegtuigen, bruggen, auto's, kastelen en noem maar op bouwen. Veel meer dan 10 verschillende
ĚŝŶŐĞŶ͘ŽǁĞƌŬƚŚĞƚŽŽŬŵĞƚĂƚŽŵĞŶ͘ƌŝƐŵĂĂƌĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĂĂŶƚĂůĂƚŽŵĞŶ͕ǁĂĂƌĂůůĞƐŝŶĚĞ
wereld uit opgebouwd is.
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Onderdeel 3. Stroomgeleiding
Film 6. Stroomgeleiding als materiaaleigenschap

Grafeen geleidt stroom vele malen beter dan koper. Stroomgeleiding is dus een belangrijke
eigenschap van grafeen en daarmee een belangrijke toepassing voor elektronica in de toekomst.
Daarom hebben we ervoor gekozen om stroomgeleiding als materiaaleigenschap aan bod te laten
komen. Om de voorkennis van stroomgeleiding bij leerlingen op te halen, hebben we ze laten
ervaren wat stroomgeleiding is, door een stroomkring te maken met daarin een lampje. Daarbij
onderzochten ze welke materialen wel of niet stroom geleiden.
/ŶĚĞŬƌŝŶŐŚĂĚĚĞŶǁĞĞĞŶĂĂŶƚĂůǀŽŽƌǁĞƌƉĞŶŬůĂĂƌŐĞůĞŐĚǌŽĂůƐĞĞŶďĂƩĞƌŝũ͕ƐƚƌŽŽŵĚƌĂĂĚũĞƐ͕
ŚŽƵƚ͕ƉůĂƐƟĐ͕ĞĞŶŵƵŶƚũĞǀĂŶϭϬĞƵƌŽĐĞŶƚ͕ƉŽƚůŽŽĚ;ŐƌĂĮĞƚͿ͕ĞĞŶĂĂƌĚĂƉƉĞůƐĐŚŝůŵĞƐũĞĞŶƉĂƉŝĞƌ͘
ƌŬǁĂŵĂůĞĞŶǀƌĂĂŐ͗͞tĂƚŚĞĞŌĚŝƚŵĞƚŐƌĂĨĞĞŶƚĞŵĂŬĞŶ͍͙͟͟ĂĂƌŬŽŵĞŶũƵůůŝĞƐŶĞůŐĞŶŽĞŐ
achter!” Per voorwerp maakten de leerlingen eerst een voorspelling of het materiaal al dan niet
ƐƚƌŽŽŵǌŽƵŐĞůĞŝĚĞŶŽŵŚĞƚǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĚŽŽƌĞĞŶůĞĞƌůŝŶŐƚĞůĂƚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘ŽůĞĞƌĚĞŶĚĞ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞĞŶǀŽŽƌƐƉĞůůŝŶŐƚĞŵĂŬĞŶĞŶĚĞǌĞƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘ĞŝŶƐĐŚĂƫŶŐǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
was vaak al erg goed. De betrokkenheid was heel erg groot en alle leerlingen wilden graag zelf
ĞĞŶƐƚƌŽŽŵŬƌŝŶŐďŽƵǁĞŶ͘dŽĞŶŚĞƚŐƌĂĮĞƚǀĂŶƉŽƚůŽŽĚŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚǁĞƌĚ͕ƐŶĂƉƚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ŝŶĞĞŶƐǁĂĂƌŽŵĚŝƚŵĂƚĞƌŝĂĂůĞƌďŝũůĂŐ͘͞KŚũĂ͕ŐƌĂĨĞĞŶǌŝƚŝŶŐƌĂĮĞƚ͘͟ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĂƌĞŶǀĞƌďĂĂƐĚ
ĚĂƚĚŝƚǀŽŽƌǁĞƌƉƐƚƌŽŽŵŐĞůĞŝĚƚ͖ǌĞŚĞďďĞŶŚĞƚŶƵĚƵƐĞĐŚƚŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶ͘

Grafeen

Stroomgeleiding
ƚŽŵĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚĞĞŶŬĞƌŶ;ƉƌŽƚŽŶĞŶĞŶŶĞƵƚƌŽŶĞŶͿĞŶĚĂĂƌŽŵŚĞĞŶ
ĐŝƌŬĞůĞŶĚĞĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ͘ĞĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǌŝũŶŶĞŐĂƟĞĨŐĞůĂĚĞŶĞŶĂůƐǌĞďĞǁĞŐĞŶ
wordt de lading verplaatst. De verplaatsende lading noemen we elektrische
stroom. In sommige materialen is lading makkelijker te verplaatsen dan in
andere. Dit noemen we elektrische geleiding ofwel stroomgeleiding.

^ĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞǁĞĞƌŐĂǀĞǀĂŶĚĞŽƉďŽƵǁǀĂŶĞĞŶĂƚŽŽŵ
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ĞŶůĞĞƌůŝŶŐŬǁĂŵŵĞƚĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞǀƌĂĂŐ͗͞tĂƚĂůƐũĞŶŽƵŵĞƚĞĞŶƉŽƚůŽŽĚŽƉƉĂƉŝĞƌĞĞŶůŝũŶ
ƚƌĞŬƚ͕ǌŽƵŚĞƚĚĂŶƐƚƌŽŽŵŐĞůĞŝĚĞŶ͍͕͞͞WƌŽďĞĞƌŚĞƚŵĂĂƌĞĞŶƐ͕ĚŝƚŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘͟
Ğ ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ ǌĞƩĞ ĞĞŶ ƉŽƚůŽŽĚƐƚƌĞĞƉ ŽƉ ŚĞƚ ƉĂƉŝĞƌ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ůĂŵƉũĞ ŐŝŶŐ ŶŽŐ
niet branden. Een andere leerling merkte op dat je wel aan allebei de kanten van papier een
ƉŽƚůŽŽĚƐƚƌĞĞƉŵŽĞƚǌĞƩĞŶ͕ĂŶĚĞƌƐǌŽƵŚĞƚŶŝĞƚǁĞƌŬĞŶ͘ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĂƚĞŶŚŝĞƌďŝũĞĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞ
houding zien, maar het lampje ging vervolgens nog niet branden. Dit betekent overigens niet dat
er geen stroomgeleiding is, maar dat de stroomsterkte wellicht niet voldoende is om het lampje
ƚĞůĂƚĞŶďƌĂŶĚĞŶ͘KŵŚŝĞƌĂĐŚƚĞƌƚĞŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶŚĞďũĞĞĞŶŐĞǀŽĞůŝŐĞƌŵĞĞƟŶƐƚƌƵŵĞŶƚŶŽĚŝŐ͕
bijvoorbeeld een voltmeter, waarmee je de elektrische spanning kunt meten.

Stap 3. Opzet eigen onderzoek
Film 7.KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ

Ter voorbereiding op het eigen onderzoek hebben de kinderen dus meer geleerd over kristallen,
atomen en moleculen, roosters en stroomgeleiding. Tijdens deze lessen hebben de leerlingen
ŬĞŶŶŝƐŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉƌŽĞłĞƐĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŶĚŝĞǌĞŬƵŶŶĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶǀŽŽƌŚƵŶ
eigen onderzoek. Grafeen zelf onderzoeken is niet mogelijk op school. Om grafeen te bekijken
heb je al een supermicroscoop nodig die niet aanwezig is op een basisschool. Om toch met het
ŽƉǌĞƩĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĂĂŶĚĞƐůĂŐƚĞŐĂĂŶŝƐŚĞƚǀĂŶďĞůĂŶŐŽŵĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬƚĞ
maken dat ze grafeen zelf niet kunnen onderzoeken, maar wel de eigenschappen van grafeen en
ĂŶĚĞƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘'ƌĂĨĞĞŶŝƐĞĞŶĚƵŶ͕ŵĂĂƌƐƚĞƌŬŵĂƚĞƌŝĂĂů͘,ĞƚŚĞĞŌĞĞŶŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶ
ŝƐĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐ͘,ĞƚŐĞůĞŝĚƚĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚĞŶŬƌŝŵƉƚŽĨǌĞƚƵŝƚĚŽŽƌǁĂƌŵƚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
ĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶǁĂĂƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶ;ŵĞƚĂŶĚĞƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶͿŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌ
konden doen waren:
•
Buigzaamheid
•
dŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ
•
Kleur
•
Sterkte
•
Warmtegeleiding
•
Stroomgeleiding
•
Symmetrie
Dit zijn allemaal eigenschappen waarbij leerlingen een geschikte onderzoeksvraag kunnen
formuleren, en daarbij ook daadwerkelijk zelf een onderzoek kunnen opstellen. Bij deze opdracht
hebben we leerlingen dan ook verteld dat zij materiaaleigenschappen zouden gaan onderzoeken.
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Warmtegeleiding
Materialen kunnen warmte van de ene plaats naar een andere plaats geleiden. Hoe goed
ze dit kunnen hangt af van het soort materiaal. Warmtegeleiders, zoals metaal, geleiden
de warmte goed, terwijl warmte-isolatoren, zoals hout, warmte slecht geleiden.

dŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ
ĞŵĞĞƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǌĞƩĞŶƵŝƚĂůƐǌĞǁĂƌŵĞƌǁŽƌĚĞŶ͕ŽŵĚĂƚĚĞĂƚŽŵĞŶŚĂƌĚĞƌŐĂĂŶ
ƚƌŝůůĞŶĞŶǀĞƌĚĞƌƵŝƚĞůŬĂĂƌŐĂĂŶƐƚĂĂŶ͕ŵĂĂƌŐƌĂĨĞĞŶŬƌŝŵƉƚũƵŝƐƚ͘ĞƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ
ŐĞĞŌĂĂŶŚŽĞƐŶĞůĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĂůƵŝƚǌĞƚŽĨŬƌŝŵƉƚĂůƐŚĞƚǁĂƌŵĞƌǁŽƌĚƚ͘

Grafeen

Sterkte
sĂŶƐƚĞƌŬƚĞǁĞƚĞŶǁĞŝŶƚƵŢƟĞĨǁĞůǁĂƚŚĞƚŝƐ͘DĂĂƌǁĞŵŽĞƚĞŶǁĞůŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŵĂŬĞŶ
tussen verschillende sterktes: een touw is heel sterk wanneer je eraan trekt, maar als je
ŚĞƚŝŶĞůŬĂĂƌĚƵǁƚŝƐŚĞƚƐůĂƉ͘KƉĞĞŶƐƚĂƉĞůƐƚĞŶĞŶŬƵŶũĞŵĂŬŬĞůŝũŬǌŝƩĞŶ͕ŵĂĂƌĂůƐũĞĂĂŶ
beide uiteinden zou trekken valt de stapel uit elkaar. We kunnen dus trek- en duwsterkte
onderscheiden.

KĞĨĞŶĞŶŵĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂŐĞŶ
Ter voorbereiding op de volgende stap van onderzoekend leren, het bedenken van een
onderzoeksvraag, hebben we de leerlingen onderzoeksvragen voorgelegd. De leerlingen
hebben we vervolgens laten nadenken over een mogelijke onderzoeksopzet en tevens bij welke
materiaaleigenschap de onderzoeksvraag thuis hoorde.
Bijvoorbeeld:
Leraar:
͞tĂĂƌŽŵǌŝũŶĚĞŚĂŶĚǀĂƩĞŶǀĂŶĞĞŶĮĞƚƐǀĂŶƌƵďďĞƌĞŶŶŝĞƚǀĂŶƐƚĂĂů͍͟
Leerling 1: ͞KŵĚĂƚƌƵďďĞƌŶŝĞƚŬŽƵĚǁŽƌĚƚŝŶĚĞǁŝŶƚĞƌĞŶƐƚĂĂůǁĞů͘͟
Leerling 2: ͞ZƵďďĞƌǌŝĞƚĞƌŽŽŬŵŽŽŝĞƌƵŝƚĚĂŶƐƚĂĂů͘͟
Leraar:
͞,ĞƚŚĞĞŌĞƌŝŶĚĞƌĚĂĂĚŵĞĞƚĞŵĂŬĞŶĚĂƚƌƵďďĞƌŐĞĞŶǁĂƌŵƚĞŽĨŬŽƵŽƉŶĞĞŵƚĞŶ
er dus voor zorgt dat je handen niet verbranden of bevriezen. Bij welk onderwerp
zou dit nou horen?”
Leerling 3: ͞dŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐĚĞŶŬŝŬ͛͛͘
Leerling 4: ͞/ŬĚĞŶŬǁĂƌŵƚĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕ŽŵĚĂƚŚĞƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌŵĞƚǁĂƌŵƚĞĞŶŬŽƵ͘͟
Leraar:
͞ĂƚŬůŽƉƚ͕ŚĞƚŚŽŽƌƚŝŶĚĞƌĚĂĂĚďŝũǁĂƌŵƚĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͕ŵĂĂƌǁĂĂƌŽŵ͍͛͛
Leerling 5: ͞dŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐŐĂĂƚŵĞĞƌŽĨŝĞƚƐŐƌŽƚĞƌŽĨŬůĞŝŶĞƌǁŽƌĚƚďŝũďĞǀƌŝĞǌĞŶĞŶ
verwarmen, dus hoort het bij warmtegeleiding.’’
tĞŚĞďďĞŶĚĞǌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ͛ůĂƚĞŶƵŝƚůĞŐŐĞŶ͕ŽŵĚĂƚǁĞŵĞƌŬƚĞŶ
dat veel kinderen dit begrip nog niet kenden.
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sĞƌŚŽŽŐĚĞŝŶƚĞƌĂĐƟĞŝŶĚĞŬůĂƐĚŽŽƌůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂĂŶĞůŬĂĂƌŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶƚĞ
laten verwoorden en uitleggen.
Andere vragen die in de klas aan de orde kwamen:
•
͞tĂĂƌŽŵŝƐĞĞŶƚƵŝŶƐƚŽĞůǁŝƚ͍͟
•
͞tĂĂƌŽŵŚĂŶŐĞŶĚĞĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƐĚƌĂĚĞŶŝŶĚĞǌŽŵĞƌůĂŐĞƌĚĂŶŝŶĚĞǁŝŶƚĞƌ͍͟
•
͞tĂĂƌŽŵǌŝƩĞŶĞƌŽƉĞŶŝŶŐĞŶŝŶĞĞŶƚƌĞŝŶƐƉŽŽƌ͍͟
tĂĂƌůĞƚũĞŽƉďŝũŚĞƚŽƉǌĞƩĞŶǀĂŶĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͍
Aangezien het de eerste keer was dat de leerlingen aan de hand van hun eigen onderzoeksvraag zelf
ĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƉŐŝŶŐĞŶǌĞƩĞŶ͕ŚĞďďĞŶǁĞǌĞŐĞďƌƵŝŬůĂƚĞŶŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬǁĞƌŬďůĂĚ͘
ŝƚŚĞďďĞŶǁĞŐĞĚĂĂŶŽŵŚĞŶǌŽĂĂŶǁŝũǌŝŶŐĞŶƚĞŐĞǀĞŶǁĂĂƌǌĞŽƉŵŽĞƐƚĞŶůĞƩĞŶŽĨǁĂĂƌǌĞ
over na moesten denken bij de opzet van hun experiment. Alle onderdelen van het werkblad zijn
eerst klassikaal besproken, waarbij het opstellen van een onderzoeksvraag centraal stond. Wat
hierbij van belang is, is dat kinderen deze onderzoeksvraag mogen aanvullen of aanpassen. Deze
ŚŽĞŌĚƵƐŶŝĞƚŝŶĞĞŶŬĞĞƌũƵŝƐƚŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚƚĞǌŝũŶ͘
Hetzelfde geldt voor de hypothese, een voorlopig antwoord op je onderzoeksvraag waarin je je
ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐǀĞƌǁŽŽƌĚƚ͘KŽŬĚŝƚŚŽĞŌŶŝĞƚŚĞƚũƵŝƐƚĞĂŶƚǁŽŽƌĚƚĞǌŝũŶ͕ǁĂŶƚŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉ
je vraag krijg je uiteindelijk door daadwerkelijk je onderzoek uit te voeren. Het antwoord dat
ĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬƵŝƚũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬŬŽŵƚǀĞƌŐĞůŝũŬũĞŵĞƚũĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞĞŶǌŽǌŝĞũĞŽĨĚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ
die je vooraf stelde, klopt.
Eerlijk meten
Het moeilijke was dat de leerlingen de omstandigheden en voorwaarden van hun onderzoek
ŚĞƚǌĞůĨĚĞŵŽĞƐƚĞŶŚŽƵĚĞŶ͘ŽŵŽĞƐƚĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶďŝũŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌƐƚƌŽŽŵŐĞůĞŝĚŝŶŐ
dezelfde dikte, lengte en breedte hebben. Dit is nodig om ‘eerlijk onderzoek’ te kunnen doen. Je
ǀĞƌĂŶĚĞƌƚŵĂĂƌĠĠŶĂƐƉĞĐƚŽĨǀĂƌŝĂďĞůĞĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶďůŝũǀĞŶŐĞůŝũŬ͘,ŝĞƌĚŽŽƌ
weet je zeker dat het ene aspect de verschillende resultaten veroorzaakt. Met betrekking tot het
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƐŐĞůĞŝĚŝŶŐŐĂĂƚŚĞƚĞƌĚƵƐŽŵĚĂƚũĞƟũĚĞŶƐũĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƌĞŬĞŶŝŶŐ
houdt met dezelfde voorwaarden, in dit geval dezelfde dikte, lengte en breedte van het materiaal.
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WůĂŶŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌ͗
1. Ik kies het volgende deelonderwerp om verder
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĂĂŶƚĞĚŽĞŶ͗
• Kristallen
• ^ǇŵŵĞƚƌŝĞďŝũĮŐƵƌĞŶŽĨǀŽŽƌǁĞƌƉĞŶ
• Stroomgeleiding van materialen
• Een anderen materiaaleigenschap, nl. ...
• Atomen en moleculen
• ....................................
2.
• In een mindmap op een apart A3 papier laat ik
zien wat ik al weet over dit deelonderwerp
Wat ik nog meer over dit deelonderwerp zou
willen weten:

•

Materialen die ik hiervoor nodig heb:

•

Hulp die ik hiervoor nodig heb:

•

Waar ik die hulp denk te kunnen krijgen:

3. Wat wil ik onderzoeken?
Mijn onderzoeksvraag is:

Denk bijvoorbeeld aan͗
personen, plaatsen
(laboratorium, universiteit,
onderzoekers), boeken,
tijdschriften, kranten,
internet

Grafeen

•

ĞŶŬďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĂĂŶ͗
Wel of geen herhaling?
Proefpersoon nodig?
Tijd tussen de metingen.

4. Hoe wil ik dat aanpakken?
ϱ͘tĞůŬĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶͬǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ
moet ik hetzelfde houden (als het gaat om een
gevolgenonderzoek)?
6. Wat zal er gebeuren? (hypothese)
Ik verwacht dat...

Resultaten kunnen het
gevolg zijn van toeval.
Resultaten kunnen ook
door andere factoren
worden beïnvloed.

7. Hoe vaak moet ik het onderzoek doen om te
weten dat de resultaten niet op toeval berusten
(dus om eerlijke conclusies te kunnen trekken)?
8. Waar ik het onderzoekje ga uitvoeren
;ĞŶǁĂĂƌŽŵͿ͗

Leeg onderzoekswerkblad
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Stappen 4 en 5. Onderzoek uitvoeren en resultaten verwerken
Film 8. Onderzoek uitvoeren
De leerlingen hebben zelf in hun groepje de onderzoeken uitgevoerd en vervolgens verwerkt in
ĞĞŶŵŝŶĚŵĂƉ͕ŵƵƵƌŬƌĂŶƚŽĨWŽǁĞƌWŽŝŶƚĚŝĞĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĞŶǀŽŽƌŚƵŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘ĂĂƌďŝũ
kon ook Prezy worden gebruikt, een programma waarbij leerlingen de kijker meenemen in een
ƐŽŽƌƚĚŝĂƐŚŽǁ͕ĚŝĞĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚŬĂŶǁŽƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶĚŝŐŝďŽƌĚ͘
Enkele voorbeeldonderzoeken
KŶĚĞƌǌŽĞŬ͗ ͞tĞůŬĞƐƚŽīĞŶďĞǀƌŝĞǌĞŶǁĞůĞŶǁĞůŬĞƐƚŽīĞŶŶŝĞƚďŝũͲϭϬŐƌĂĚĞŶĞůƐŝƵƐŝŶĚĞ
vriezer?”
ŝƚ ďĞƚƌŽĨ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞ ƵŝƚǌĞƫŶŐ͘ Ğ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ ŚĂĚĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ǀŝĞƌ
ƌĞĂŐĞĞƌďƵŝǌĞŶŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŝŶĚĞǀƌŝĞǌĞƌŐĞǌĞƚ͘ĞƐƚŽīĞŶĚŝĞǌĞŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞŶ
waren: verf, gel, olie en vloeibare zeep. De thermometer werd in een vriezer gelegd die was
ĂĨŐĞƐƚĞŵĚŽƉͲϭϬŐƌĂĚĞŶĞůƐŝƵƐ͘KŽŬŵĂĂŬƚĞŶǌĞŐĞďƌƵŝŬǀĂŶǀŝĞƌĞǀĞŶŐƌŽƚĞƌĞĂŐĞĞƌďƵŝǌĞŶŝŶ
een houten rek waarin ze 10 milliliter van iedere vloeistof deden. De leerlingen hadden in hun
ŚǇƉŽƚŚĞƐĞďĞŶŽĞŵĚǁĞůŬĞƐƚŽīĞŶǌĞĚĂĐŚƚĞŶĚĂƚǁĞůǌŽƵĚĞŶďĞǀƌŝĞǌĞŶĞŶǁĞůŬĞƐƚŽīĞŶŶŝĞƚ͘
ĞĚĂĐŚƚĞŶĚĂƚǀůŽĞŝďĂƌĞǌĞĞƉǁĞůǌŽƵďĞǀƌŝĞǌĞŶ͕ŽŵĚĂƚĚŝƚƐŽŵƐŽƉǁĂƚĞƌďĂƐŝƐŝƐŐĞŵĂĂŬƚ͘
sĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞƐƚŽīĞŶŵŽĞƐƚĞŶǌĞŚĞƚŐĂĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘ĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŚĞďďĞŶǌĞ
ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶŝŶĞĞŶŵŽŽŝĞ͕ŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞůŝũŬĞƚĂďĞů͘,ŝĞƌŝŶŬŽŶǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞůĞǌĞŶǁĞůŬĞƐƚŽīĞŶǁĞů
ĞŶǁĞůŬĞƐƚŽīĞŶŶŝĞƚǁĂƌĞŶďĞǀƌŽƌĞŶďŝũͲϭϬŐƌĂĚĞŶĞůƐŝƵƐ͘
KŶĚĞƌǌŽĞŬ͗ “Wat geleidt elektriciteit en hoe komt dat?”
ĞŶĂŶĚĞƌĞŐƌŽĞƉĚĞĞĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌƐƚƌŽŽŵŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘ĞŚĞďďĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĞ
ǀŽůŐĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚ͗ĞůĂƐƟĞŬ͕ĂůƵŵŝŶŝƵŵĨŽůŝĞ͕ƐƚĞĞŶ͕ƉĂƉŝĞƌ͕ǁŽů͕ŬĂƌƚŽŶ͕ƉŝĞƉƐĐŚƵŝŵ
ĞŶĞĞŶŐƌĂƐƐƉƌŝĞƚ͘ĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐǁĂƐĚĂƚĞĞŶ
magneet elektriciteit zou geleiden, maar hun
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞǀĞƐƟŐĚĞĚĂƚŶŝĞƚ͘
Als je kijkt naar eerlijk onderzoek doen, is het
van belang dat de lampjes die gebruikt worden
even sterk zijn. Ook moeten de materialen
dezelfde dikte en lengte hebben. De draadjes,
die van het lampje naar de materialen gaan,
moeten ook even lang zijn. Het is dus belangrijk
om de voorwaarden van eerlijk onderzoek af te
stemmen op de mate-rialen die je nodig hebt
bij het onderzoeken.
Onderzoeken welke materialen stroom geleiden
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Stap 6. Onderzoek presenteren
Film 9. Onderzoek presenteren

/ĞĚĞƌŐƌŽĞƉũĞŵŽĞƐƚŝŶǌŝũŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĚĞŽŶderzoeksresultaten beschrijven en benoemen.
In de conclusie benoemden de groepjes steeds
of hun hypothese wel of niet klopte. Dit biedt
een opstap naar verdieping, omdat de gevonden resultaten een reden kunnen zijn voor een
vervolgonderzoek. Belangrijker is nog om expliciet naar voren te laten komen wat de kinderen
geleerd hebben, iets wat ze daarvoor nog niet
wisten. Een extra verdiepingsles is daarvoor
noodzakelijk. Een leidende vraag daarbij kan
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǌŝũŶ͗͞tĂĂƌŽŵŐĞůĞŝĚƚŚĞƚĞŶĞŵĂteriaal wel stroom en het andere niet?”

Grafeen

In de voorlaatste les binnen het project hebben we de leerlingen verteld welke aspecten terug
ŵŽĞƐƚĞŶŬŽŵĞŶŝŶŚƵŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ͘ŝƚǁĂƌĞŶ͗
•
Voorblad met namen van de groep en het onderwerp
•
De onderzoeksvraag
•
De hypothese
•
Het onderzoek: Wat hebben jullie gedaan? Welke materialen zijn er gebruikt?
•
Hoe verliep de samenwerking?
•
Wat waren jullie resultaten en wat kunnen jullie daaruit concluderen?
Al deze aspecten hadden de kinderen eigenlijk al benoemd in het onderzoeksblad, op het
onderzoek en de resultaten na.

WƌĞƐĞŶƚĂƟĞŝŶŐƌŽĞƉũĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶ

͚tĂƚŐĞůĞŝĚƚƐƚƌŽŽŵĞŶŚŽĞŬŽŵƚĚĂƚ͍͛
KŵĚĞŝŶƚĞƌĂĐƟĞŵĞƚĚĞŬůĂƐƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶŚĂĚĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƟũĚĞŶƐŚƵŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞĞĞŶĂĂŶƚĂů
materialen op het bord geschreven waarvan de andere kinderen in de klas moesten benoemen
wat ze dachten. De presenterende kinderen lieten dan voor de klas zien, met behulp van een
ƐƚƌŽŽŵŬƌŝŶŐ͕ŽĨŚĞƚǁĞůŽĨŐĞĞŶĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŐĞůĞŝĚĚĞ͘ŝƚǁĂƐĞƌŐŝŶƚĞƌĂĐƟĞĨĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚĞĚĞ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĚĞŬůĂƐďŝũĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͘
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶŚƵŶǁĞƌŬǁŝũǌĞĂůƐǀŽůŐƚ͗͞tĂƚŚĞďďĞŶǁŝũǀŽŽƌĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞĚĂĂŶ͍
We hebben eerst materialen gezocht om te kijken of die elektriciteit geleiden. De meeste van onze
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶŐĞůĞŝĚĚĞŶŐĞĞŶƐƚƌŽŽŵ͕ĚĂƚŚĞďďĞŶǁĞŽƉŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘KŶǌĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶŬůŽƉƚĞ
ŽƉĠĠŶŶĂ͕ĚĂƚǁĂƐĚĞŵĂŐŶĞĞƚ͘tĞŚĂĚĚĞŶǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚĚĞǌĞǁĞůƐƚƌŽŽŵǌŽƵŐĞůĞŝĚĞŶ͕ŵĂĂƌ
ĚĂƚǁĂƐŶŝĞƚǌŽ͘ŽŚĞďďĞŶǁŝũŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞĚĂĂŶŶĂĂƌĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƐŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘͟/ŶŚƵŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ
ďĞŶŽĞŵĚĞĚŝƚŐƌŽĞƉũĞŽŽŬĚĞŬŽƉƉĞůŝŶŐŵĞƚŐƌĂĨĞĞŶ͗͞'ƌĂĨĞĞŶǌŝƚŝŶŐƌĂĮĞƚĞŶŐƌĂĮĞƚŐĞůĞŝĚƚ
ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͘ŝũŐƌĂĮĞƚŐĂĂƚĞĞŶůĂŵƉũĞďƌĂŶĚĞŶ͘͟
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Stap 7. Verdieping
Film 10. Verdieping

Ter verdieping brachten twee onderzoekers van de Radboud Universiteit een bezoek aan de
school. De kinderen hadden voorafgaand aan het bezoek vragen opgesteld op basis van hun
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;ǌŝĞŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞǀƌĂŐĞŶͿĚŝĞĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌƐŐŝŶŐĞŶďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘ĞǌĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ
zorgde ervoor dat kinderen met brandende vragen toch terecht konden en antwoord kregen.
De kinderen hadden bijvoorbeeld de volgende vragen bedacht:
•
͞/ƐŐƌĂĨĞĞŶďĞŢŶǀůŽĞĚďĂĂƌĚŽŽƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ͍͟
•
͞<ƵŶũĞŐƌĂĨĞĞŶǌĞůĨŵĂŬĞŶ͍͟
•
͞,ŽĞǀĂĂŬŵŽĞƚũĞŝŶǌŽŽŵĞŶŽŵŐƌĂĨĞĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶ͍͟
•
͞/ŶǁĞůŬũĂĂƌŐĂĂƚEĞĚĞƌůĂŶĚǌŝĐŚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶŝŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶŵĞƚŐƌĂĨĞĞŶ͍͟
•
͞<ĂŶŐƌĂĨĞĞŶŽŽŬŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚĞŶĂůƐďƌĂŶĚƐƚŽĨ͍͟
•
͞,ŽĞŬĂŶŚĞƚĚĂƚŐƌĂĨĞĞŶƚǁĞĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĂůŝƐ͍͟
Het was super om te zien dat de leerlingen niet alleen geïnteresseerd waren in grafeen en wat
ze daar nog niet van wisten, maar ook naar de onderzoekers zelf:
•
͞tĂĂƌŚĞďďĞŶũƵůůŝĞŶŽŐŵĞĞƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌŐĞĚĂĂŶ͍͟
•
͞tĂƚŝƐĞƌǌŽĂůƚĞďĞůĞǀĞŶŽƉĞĞŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͍͟
Achteraf bleek ook dat kinderen een heel ander beeld hadden van een onderzoeker zoals een
ůĞĞƌůŝŶŐǀĞƌǁŽŽƌĚĚĞ͗͞/ŬŚĂĚĞĞŶŽƵĚĞŵĂŶǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶĞĞŶǁŝƩĞũĂƐŵĞƚŐƌŝũƐŚĂĂƌ͕ĞĞŶďƌŝůĞŶ
een lange baard… Staan er ineens twee jonge vrouwen op het podium!”

3.2.3 Wetenschap en Techniek op basisschool de Triangel
DĞůŝŶĚĂKůƚŚƵŝƐ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞĂĂŶĚĞ,EͿ
ŶŶĞŬĞƌƵŝƐƚĞŶĞŶ^ĂŶŶĞŚƐŵĂŶŶ;ůĞƌĂƌĞƐƐĞŶŽƉďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĚĞdƌŝĂŶŐĞůͿ

͞ĞŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐĞŐƌŽŶĚŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚũŽŶŐĞŬŝŶĚƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶďĞŚŽƵĚĞŶ͕͟ƐƚĂĂƚďŝŶŶĞŶ
ŚĞƚDŽŶƚĞƐƐŽƌŝŽŶĚĞƌǁŝũƐŚŽŽŐĂĂŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ĞdƌŝĂŶŐĞůŚĞĞŌĚĂĂƌŽŵĞŶŬĞůĞũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶ
ĚĞŵĞƚŚŽĚĞ͚dŽƉŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ͛ĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌ͘ŝŶŶĞŶĚĞǌĞŵĞƚŚŽĚĞǁŽƌĚƚĞĞŶŐƌŽŽƚďĞƌŽĞƉ
gedaan op de onderzoekende houding van het kind. Daarnaast worden de leerlijnen Techniek
en Biologie ontwikkeld. De ontwikkeling van de leerlijn Biologie wordt ondersteund door het
EĞĚĞƌůĂŶĚƐ/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌŝŽůŽŐŝĞ;E//Ϳ͘sŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝũŶǀĂŶƚĞĐŚŶŝĞŬŚĞďďĞŶĚĞůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶŚĞƚ
VTB-pro traject doorlopen. In dit VTB-pro traject staat het onderzoekend leren centraal. Door
een enthousiaste ouder, tevens docent biologie en een oud-leerkracht van de Triangel is er ook
een aparte website opgezet voor intern gebruik. De website wordt de bèta-website genoemd. De
vakgebieden biologie, natuurkunde, scheikunde, geologie en sterrenkunde komen er aan bod.
Dit alles sluit mooi aan bij de projecten die vanuit het WKRU zijn opgezet.
ĞĞůŶĂŵĞĂĂŶƉƌŽũĞĐƩĞĂŵ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛
Wij willen op de Triangel de kinderen laten ervaren dat wetenschap helemaal niet zo ingewikkeld
is als je een vragende, onderzoekende houding hebt. Een doelstelling is het behouden en het
ontwikkelen van de nieuwsgierige kijk van kinderen op de wereld om hen heen. We willen kinderen
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leren goede onderzoeksvragen te stellen en een gedegen onderzoek uit te voeren. Natuurlijk alles
op het niveau van het kind. Door het contact van de universiteit met de basisschool raken beide
werelden met elkaar vertrouwd en kunnen beiden hier hun voordeel mee doen.

 ͞,Ğƚ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ůŝũŬƚ ŚĞĞů ŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ǀĞƌƌĂƐƐĞŶĚ ŚŽĞ ũĞ ƚŽĐŚ ŵĞƚ
dit onderwerp bezig kunt zijn met de bovenbouwleerlingen van een basisschool.
ŝƚƐƟŵƵůĞĞƌƚĚĞůĞƌĂĂƌĞŶŽƌŵ͘͟;WĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞDĞůŝŶĚĂͿ

ϯ͘Ϯ͘ϰĂŶǀƵůůŝŶŐĞŶǀĂŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽƉĚĞdƌŝĂŶŐĞů
/ŶĚĞǌĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨǁŝůůĞŶǁĞƵĞĞŶĂĂŶƚĂůĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶůĂƚĞŶǌŝĞŶĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŵĞƚĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
die zijn ondernomen op de St. Nicolaasschool of die anders zijn verlopen gedurende het traject.
Hierbij komen alleen de stappen 2 tot en met 6 aan bod, stap 1 en stap 7 kwamen overeen met de
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞ^ƚ͘EŝĐŽůĂĂƐƐĐŚŽŽů͘,ĞƚƉƌŽũĞĐƚŚĞĞŌŐĞĚƌĂĂŝĚŝŶĚĞƚǁĞĞďŽǀĞŶďŽƵǁŬůĂƐƐĞŶ
groep 7/8.

Grafeen

Op De Triangel zijn we eerst aan de slag gegaan met het maken van een aantal lessen om de
voorkennis van de kinderen te vergroten. In totaal zijn er drie lessen gegeven met de volgende
onderwerpen:
•
Grafeen en kristallen
•
Atomen en moleculen
•
De opbouw van een kristal, symmetrie en roosters
ĞǀŽůŐŽƌĚĞǀĂŶĚĞǌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝƐĚƵƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚĚĞƐƚ͘EŝĐŽůĂĂƐƐĐŚŽŽů͘

Stap 2. Verkennen
Onderdeel 1. Kristallen
Om het begrip ‘kristal’ bij de leerlingen helderder te krijgen hebben we nog een aantal andere
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽŶĚĞƌŶŽŵĞŶ͕ĚŝĞǁĞŚŝĞƌŽŶĚĞƌƚŽĞůŝĐŚƚĞŶ͘
͚tĞůŽĨŐĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͍͛
We hebben klassikaal gesproken over kristallen en niet-kristallen. Eerst is er een korte weergave
gegeven van wat een kristal is door middel van een spelletje. Het spel ging als volgt: er werd een
voorwerp onder een doek gelegd, de kinderen konden het voorwerp dus niet zien. Er werd een
leerling gekozen die naar voren mocht komen om het voorwerp te beschrijven. Bij het spel was
het de bedoeling dat de kinderen hints gaven door middel van eigenschappen te noemen van
het voorwerp onder de doek. De rest mocht raden wat er onder het doek lag. Het benoemen van
ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǁĂƐǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶŽŐĞƌŐůĂƐƟŐ͘ŽŐĂĨĞĞŶůĞĞƌůŝŶŐĚĞŚŝŶƚ͞:ĞŬƵŶƚŚĞƚŽƉ
ĞĞŶĞŝĚŽĞŶ͘͟ŶĞĞŶĂŶĚĞƌǌĞŝ͞:ĞŐĞďƌƵŝŬƚŚĞƚŽŵŵĞĞƌƐŵĂĂŬĂĂŶĞƚĞŶƚĞŬƌŝũŐĞŶ͘͟ŝƚǁĂƌĞŶ
goede hints, maar geen echte eigenschappen van wat onder de doek lag.
ĞĚŝŶŐĞŶĚŝĞǁĞǀŽŽƌĚŝƚƐƉĞůŐĞďƌƵŝŬƚĞŶ͕ǌŝũŶ͗;ĞĞŶƉŽƚũĞͿǌŽƵƚ͕ĞĞŶďĞƌŐŬƌŝƐƚĂů͕ƉĂƉŝĞƌĞŶ
ƉůĂƐƟĐ͘
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Geef goed aan dat het om de eigenschappen gaat en leg eventueel uit wat een
ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉŝƐ͘ĞŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉǁŽƌĚƚŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶĂůƐ͚ŝĞƚƐǁĂƚŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬŝƐǀŽŽƌŽĨ
ŽŶĂĨƐĐŚĞŝĚĞůŝũŬǀĞƌďŽŶĚĞŶŝƐŵĞƚŝĞŵĂŶĚŽĨŝĞƚƐ͛͘ŽƵƚĚŽĞũĞŝŶĚĞƌĚĂĂĚŽƉĞĞŶĞŝŵĂĂƌ
ũĞŚŽĞŌĚŝƚŶŝĞƚƚĞĚŽĞŶ͘ŽƵƚĚŽĞũĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽŽŬďŝũĞĞŶƚĂĂƌƚŽĨŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůŽƉ
je vlees. De hint is wel goed gevonden, maar het feit dat je zout ergens op kunt doen is
geen echte eigenschap van zout. Eigenschappen van zout zijn bijvoorbeeld: de smaak
сǌŽƵƚ͕ĚĞŬůĞƵƌсǁŝƚ͕ĚĞǀŽƌŵс;ŬƌŝƐƚĂůͿŬŽƌƌĞůƐĞŶŽƉůŽƐďĂĂƌŚĞŝĚсůŽƐƚŽƉŝŶǁĂƚĞƌ͘/Ŷ
de andere klas hebben we benadrukt dat het om een eigenschap gaat.
Vervolgens kreeg elk groepje in de klas een
blad waarop kistallen en niet-kristallen willekeurig door elkaar stonden. De kinderen
moesten deze plaatjes uitknippen en op een
ander blaadje plakken bij de kristallen of nietkristallen. Voor de leerlingen waren sommige
plaatjes erg duidelijk, maar andere ook niet
zoals het waterijsje.
͚/ƐĞĞŶǁĂƚĞƌŝũƐũĞĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͍͛
In de klas ontstond onenigheid over ijs. Is dit
een kristal of niet?

<ŝŶĚĞƌĞŶĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚŚĞƚǁĞƌŬďůĂĚ͚ǁĞůŽĨ
ŐĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͛

De uitspraken van de kinderen:
•
͞ůƐũĞŚĞƚŝũƐũĞǀĂƐƚƉĂŬƚĚĂŶǁŽƌĚƚŚĞƚǁĂƚĞƌĞŶĚĂƚŝƐǀůŽĞŝďĂĂƌ͘͟
•
͞,ĞƚŝƐŶŝĞƚƐƚĞƌŬ͕ũĞŬƵŶƚŚĞƚŝũƐũĞǌŽĚŽŽƌďƌĞŬĞŶŽĨůĂƚĞŶƐŵĞůƚĞŶ͘͟
•
͞,ĞƚŐůŝŵƚŽŽŬŶŝĞƚǌŽĂůƐĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͘͟
•
͞:ĞŬƵŶƚĞƌŶŝĞƚĚŽŽƌŚĞĞŶŬŝũŬĞŶ͘͟
•
͞/ŶŚĞƚŝũƐũĞǌŝƩĞŶŬůĞƵƌƚũĞƐ͕ũĞŬƵŶƚĞƌǌŽŶĚĞƌǁĞůĚŽŽƌŚĞĞŶŬŝũŬĞŶ͘͟
•
͞,ĞƚŐůŝŵƚǁĞůĂůƐũĞǌŽŬŝũŬƚ͘͟
Uitleg: De moleculaire of atomaire structuur van een stof bepaalt of iets een kristal is of niet. Dit
ŬƵŶũĞŶŝĞƚǀĂŶďƵŝƚĞŶĂĨǌŝĞŶ͘^ŽŵŵŝŐĞƐƚŽīĞŶůŝũŬĞŶŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͕ŵĂĂƌǌŝũŶŚĞƚŶŝĞƚ;ŬƌŝƐƚĂůŐůĂƐͿ͘
ŶĚĞƌĞƐƚŽīĞŶǌŝũŶǁĞůŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͕ŵĂĂƌůŝũŬĞŶŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚŽƉĚĞŵŽŽŝĞŐůŝŶƐƚĞƌĞŶĚĞďĞƌŐŬƌŝƐƚĂůůĞŶ
;ŐƌĂĮĞƚͿ͘
Ook belangrijk, niet alle vormen van ijs zijn kristallen!
tĞůŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͗ĞĞŶŝũƐŬůŽŶƚũĞ;ǀĂŶǌƵŝǀĞƌǁĂƚĞƌŐĞŵĂĂŬƚͿĞŶƐŶĞĞƵǁǀůŽŬŬĞŶ͘
'ĞĞŶŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͗ĞĞŶƐŽŌŝũƐũĞŽĨǁĂƚĞƌŝũƐũĞ;ǌŽĂůƐĞĞŶƌĂŬĞƚͿǁĂĂƌƐƵŝŬĞƌĞŶŬůĞƵƌƐƚŽĨŝŶǌŝƩĞŶ͘
De uitleg hierbij is dat water en suiker een mengsel vormen, dat wanneer het bevriest geen mooie
ƌĞŐĞůŵĂƟŐĞŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŽƌŵƚ͘/ŶŚĞƚŝũƐũĞǌŝƩĞŶǁĞůŝũƐŬƌŝƐƚĂůůĞŶŵĞƚƐƵŝŬĞƌĞƌƚƵƐƐĞŶ͕ŵĂĂƌ
ŚĞƚŐĞŚĞůĞŝũƐũĞŵĂŐŶŝĞƚĂůƐĞĞŶŬƌŝƐƚĂůŐĞĐůĂƐƐŝĮĐĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͘
DĂƚĞƌŝĂůĞŶŵĞƚŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͗ zout, bergkristal, suikerklontje, sneeuwvlokken,
kiezels, amethist
DĂƚĞƌŝĂůĞŶǌŽŶĚĞƌŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͗ ŬŶƵīĞů͕ŬĂƌƚŽŶ͕ƉůĂŶƚĞŶ͕ƉůĂƐƟĐ͕ƉŝĞƉƐĐŚƵŝŵ͕ŐůĂƐ
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KŵůĂƐƟŐĞƐŝƚƵĂƟĞƐƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͗ǁĞĞƐĂůƐůĞƌĂĂƌǌĞůĨŐŽĞĚŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞǀĂŶǁĂƚ
wel een niet een kristal is en de reden waarom. Wanneer je niet zeker weet van een
voorwerp of het wel of geen een kristal is, gebruik het plaatje dan niet.
Wanneer leerlingen zelf met vragen over voorwerpen komen en je weet niet of het
een kristal is, geef dat dan toe. Laat de leerlingen zelf uitzoeken of het een kristal is
of kom er later op terug, wanneer je het zelf hebt kunnen uitzoeken.
tĂƚǁĞƚĞŶǁĞĂůǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ͍
Hieronder een aantal vragen en uitspraken van de kinderen vanaf de ‘Wat weten we?-muur’ en
de ‘Wat willen we weten?-muur’.
Wat weten we?
•
͞'ƌĂĨĞĞŶŐĞůĞŝĚƚƐƵƉĞƌƐŶĞů͘͟
•
͞,ĞƚŝƐĞĞŶůĂĂŐũĞǀĂŶĠĠŶĂƚŽŽŵ͘͟
•
͞'ƌĂĨĞĞŶůŝũŬƚŽƉĞĞŶŚŽŶŝŶŐƌĂĂƚ͘͟
•
͞'ƌĂĨĞĞŶŝƐƐƚĞƌŬ͕ďƵŝŐǌĂĂŵĞŶǁŽƌĚƚǀŽŽƌďĞƐƚǀĞĞůĚŝŶŐĞŶŐĞďƌƵŝŬƚ͘͟
•
͞ŽƵƚĞŶƐƵŝŬĞƌǌŝũŶŬƌŝƐƚĂůůĞŶ͘͟
•
͞,ĞƚŝƐĂůůĞŵĂĂůŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌĞĞŶƉŽƚůŽŽĚ͘͟

Grafeen

Wat willen we nog weten?
•
͞<ƵŶũĞŐƌĂĨĞĞŶǌĞůĨŵĂŬĞŶ͍͟
•
͞tĂƚŬĂŶũĞĂůůĞŵĂĂůǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶŵĂŬĞŶ͍͟
•
͞/ƐŐůĂƐĞĞŶŬƌŝƐƚĂů͍͟
•
͞tĞůŬĞƐƚŽłĞƐǌŝƩĞŶŝŶŐƌĂĨĞĞŶ͍͟
•
͞,ŽĞǀŽĞůƚŐƌĂĨĞĞŶ͍͟
•
͞tĂĂƌŬƵŶũĞŐƌĂĨĞĞŶǀŝŶĚĞŶ͍͟
Tot slot is besproken waarom grafeen dan een kristal is. Grafeen is een kristal omdat het een
ŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŬŽŽůƐƚŽĨĂƚŽŵĞŶŚĞĞŌ͘

Onderdeel 2. Atomen en moleculen
Ook is er een les besteed aan atomen en moleculen. In vergelijking met de St. Nicolaasschool zijn
ĚĞŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŚŝĞƌďŝũƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĂĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͘
Hoe groot is een atoom?
ƌŝƐŝŶŐĞǌŽŽŵĚŽƉĚĞŐƌŽŽƩĞǀĂŶĞĞŶĂƚŽŽŵŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĚĞŵĂĐŚƚǀĂŶƟĞŶ͘/ŶĚŝƚĮůŵƉũĞЃϼЄ
wordt eerst een plaatje getoond van een deel van een eikenboom en op dit plaatje wordt steeds
een factor 10 verder ingezoomd, tot je uitkomt bij een plaatje van een aantal atomen. Het was
ǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞƌŐŚĂŶĚŝŐĚĂƚŝŬĚĞĂĨŵĞƟŶŐƚĞůŬĞŶƐŝŶĐĞŶƟŵĞƚĞƌƐĞƌďŝũŚĞďŐĞǌĞƚ͕ǁĂŶƚ
niet bij alle kinderen zijn alle eenheden bekend, denk bijvoorbeeld aan de nanometer. Voor de
ǀŝƐƵĂůŝƐĂƟĞŝƐĚŝƚŽŽŬŚĂŶĚŝŐ͖ǌĞǌŝĞŶĚĂƚĞƌƚĞůŬĞŶƐĞĞŶŶƵůĂĨŐĂĂƚ;ϭϬϬŶĂĂƌϭϬͿŽĨďŝũŬŽŵƚ;ǀĂŶϬ͕Ϭϭ
ŶĂĂƌϬ͕ϬϬϭͿ͘<ŝŶĚĞƌĞŶǁĞƚĞŶĚĂĂƌĚŽŽƌĚĂƚŚĞƚŬůĞŝŶĞƌǁŽƌĚƚ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬƵŶŶĞŶĂĂŶĚĞŚĂŶĚ
ǀĂŶĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬƉůĂĂƚũĞƐĐŚĂƩĞŶŚŽĞŐƌŽŽƚĞĞŶĂƚŽŽŵŝƐ͘ƌŐůĞƵŬŽŵƚĞǌŝĞŶǁĂƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
ƐĐŚĂƩĞŶĞŶŚŽĞǌĞĚĂĂƌŚĞƚůĂĂƚƐƚĞƉůĂĂƚũĞǀŽŽƌŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘

77

Grafeen
>ĂĂƚŵĂĂƌĞĞŶĂĂŶƚĂůůĞĞƌůŝŶŐĞŶƐĐŚĂƩĞŶ͕ǌŽĚĂƚĞƌŽŽŬĞĐŚƚŐŽĞĚĞƐĐŚĂƫŶŐĞŶŽƉďĂƐŝƐ
van het plaatje uitkomen.
ĞůĨĞĞŶĂƚŽŽŵŬŶŝƉƉĞŶ
EĂŚĞƚĮůŵƉũĞŐĞǌŝĞŶƚĞŚĞďďĞŶŐŝŶŐĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌĞůĨĞĞŶĂƚŽŽŵŬŶŝƉƉĞŶĚŽŽƌĞĞŶƐƚƌŽŽŬǀĂŶ
31 cm doormidden te knippen.
ĞŽƉĚƌĂĐŚƚůƵŝĚĚĞ͗͞WĂŬĞĞŶƐƚƌŽŽŬǀĂŶϯϭĐĞŶƟŵĞƚĞƌĞŶŬŶŝƉĚĞǌĞϯϭŬĞĞƌĚŽŽƌŵŝĚĚĞŶ͕
dan heb je een atoom.”
Deze opdracht hebben we gedaan om de leerlingen te laten ervaren dat een atoom heel
ŬůĞŝŶĞŶŶŝĞƚƚĞŬŶŝƉƉĞŶŝƐ͘ĞǌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŝƐ
ook uitgevoerd bij de St. Nicolaasschool, maar
ǁĞǁŝůĚĞŶƵĂůƐůĞǌĞƌĚĞůĞƵŬĞƌĞĂĐƟĞƐǀĂŶĚĞ
leerlingen van basisschool de Triangel niet onthouden. Erg leuk om te zien was dat ze meteen
aan de slag gingen, terwijl net van tevoren gezegd was dat een atoom niet zichtbaar is en
dus ook niet te knippen valt.
Uit een aantal opmerkingen van de leerlingen
ƟũĚĞŶƐŚĞƚŬŶŝƉƉĞŶ͕ďůŝũŬƚĚĂƚǌĞŶŽŐŶŝĞƚĚŽŽƌhebben dat een atoom zo klein is dat het met
Een atoom knippen
het blote oog niet te zien is en daardoor ook
niet te knippen is:
•
͞tŚŽŽŚ͕ǁĞŐĂĂŶĞĞŶĂƚŽŽŵŬŶŝƉƉĞŶ͊͟
•
͞DĂŐŝŬŚĞƚďůĂĂĚũĞŽŽŬĂŶĚĞƌƐŽŵĚŽŽƌŬŶŝƉƉĞŶ͍͟
•
͞DĂŐŝŬŵĞƚĞĞŶŵĞƐũĞǀĞƌĚĞƌŐĂĂŶǁĂŶƚŵŝũŶƐĐŚĂĂƌŝƐƚĞĚŝŬ͍͟
•
͞,ŽĞŬĂŶŝŬĚŝƚŶŽŐŬůĞŝŶĞƌŬŶŝƉƉĞŶ͍͟
•
͞/ŬŚĞďƉĂƐϭϭŬĞĞƌŐĞŬŶŝƉƚĞŶŝŬŵŽĞƚƚŽƚĚĞϯϭ͕ĚĂƚŬĂŶƚŽĐŚŶŝĞƚ͍͟
KƉĚĞǌĞǀƌĂŐĞŶŐĂǀĞŶǁĞŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞĂŶƚǁŽŽƌĚ͗͞:ĂũŽŶŐĞŶƐ͕ǀŽŽƌĞĞŶĂƚŽŽŵŵŽĞƚũĞĞĐŚƚ
ϯϭŬĞĞƌŬŶŝƉƉĞŶĞŶŚĞƚŵĂŐĂůůĞĞŶŽƉĚĞŵĂŶŝĞƌǌŽĂůƐǀŽŽƌŐĞĚĂĂŶ͖ƐƚĞĞĚƐĚŽŽƌŚĞƚŵŝĚĚĞŶ͘͟
ŽǁĂƌĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶŽŐĞǀĞŶĂĂŶŚĞƚƉƌƵƚƐĞŶĞŶďŝũĞůŬĂĂƌĂĂŶŚĞƚǀƌĂŐĞŶĞŶŬŝũŬĞŶƚŽƚĚĂƚĞƌ
ŝĞŵĂŶĚŵĞƚĚĞǀƌĂĂŐŬǁĂŵ͗͞<ƵŶũĞĞŝŐĞŶůŝũŬǁĞůĞĞŶĂƚŽŽŵŬŶŝƉƉĞŶ͍͟
ŽŬǁĂŵĞŶǌĞĞƌĂĐŚƚĞƌĚĂƚĚŝƚŽŶŵŽŐĞůŝũŬǁĂƐ͘ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĂƌĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬŚĞĞůǀĞƌŽŶƚǁĂĂƌĚŝŐĚ͕
maar zo onthouden ze het wel goed! Dit waren ze wel met me eens. Achteraf gezien vonden
ze het ook wel een goede grap en konden ze hem thuis uithalen met bijvoorbeeld hun ouders.
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^ƚĂƉϯ͘KŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉǌĞƩĞŶ
ŝũŚĞƚŽƉǌĞƩĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŚĞďďĞŶǁĞĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽŽŬŐĞďƌƵŝŬůĂƚĞŶŵĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚ
onderzoekswerkblad.
De leerlingen bedachten in groepjes naar welke materiaaleigenschap ze onderzoek wilden gaan
doen. Bij het maken van de groepjes is rekening gehouden met de voorkeuren van leerlingen voor
een eigenschap en de vragen die ze hadden. Vervolgens hebben we met hen het onderzoeksblad
doorgesproken aan de hand van het voorbeeld van de groei van een zonnebloem.
Spreek met de kinderen het werkblad door en geef een goed concreet voorbeeld.

Grafeen

,ŽĞǌĞƚũĞǌĞůĨĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉ͍
Voorbeeld: De groei van een zonnebloem
We hebben gekozen voor het voorbeeld van de zonnebloem, een onderwerp buiten grafeen,
omdat dit dichtbij de kinderen en hun belevingswereld staat. Alle kinderen kennen de zonnebloem.
ĞǀƌĂĂŐ͞,ŽĞŐƌŽĞŝƚĞĞŶǌŽŶŶĞďůŽĞŵŚĞƚďĞƐƚ͍͟ǁĞƌĚŚŝĞƌďŝũĂůƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚ͘
Ook dit staat dichtbij de kinderen en hun belevingswereld. Elke leerling is weleens in aanraking
gekomen met de groei van een bloem. De vraag was voor de leerlingen, door dit voorbeeld,
ĚƵŝĚĞůŝũŬĞŶǌĞƐŶĂƉƚĞŶŚŽĞǌĞĞĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉŬŽŶĚĞŶŽŵǌĞƩĞŶŝŶĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͘
Voor het voorbeeld heb ik gebruik gemaakt van de variabele licht. De vraag die daarop volgde was:
͞'ƌŽĞŝƚĞĞŶƉůĂŶƚŚĞƚďĞƐƚŝŶŚĞƚǀŽůůĞůŝĐŚƚ͕ŝŶĚĞƐĐŚĂĚƵǁŽĨŝŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌ͍͟ĞŶ͞tĂƚŚĞďŝŬĚĂŶ
nodig om dit te onderzoeken?” Met de leerlingen hebben we dit bij de zonnebloem besproken.
KŵŚĞƚǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶĚĂƚŚĞƚŚĂŶĚŝŐŝƐŽŵŵĞƚĠĠŶǀĂƌŝĂďĞůĞƚĞǁĞƌŬĞŶ͕
heb ik als extra variabelen de grondsoort en de hoeveelheid water voorgelegd. De conclusie van
de leerlingen was dat je wel verschillende hoeveelheden water en grondsoorten kunt gebruiken,
maar dat je dan meer potjes nodig hebt en meer moet bijhouden. Voor de leerlingen was het
ŚŝĞƌĚŽŽƌĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐŽŵŽƉĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǀĂƌŝĂďĞůĞŶƚĞůĞƩĞŶ͘
ĞŶĂĚƌƵŬĚĂƚĞƌŵĂĂƌĠĠŶǀĂƌŝĂďĞůĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚŵĂŐǌŝũŶŽŵĚĂƚũĞĂŶĚĞƌƐŐĞĞŶŐŽĞĚĞ
conclusie kan trekken. In het geval van het voorbeeld is deze variabele hoeveelheid
licht.

79

Grafeen
Onderzoek doen!
EĂĂŵǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Wat ga je doen?
Je gaat een onderzoek bedenken rondom het thema grafeen. Denk goed na wat je wilt gaan
onderzoeken. Denk ook aan wat we in de lessen gedaan hebben.
DŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŽƉĚƌĂĐŚƚŐĂĂƚŽǀĞƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ͗
•
Sterk dun materiaal
•
Kristal
•
ŽŽƌǌŝĐŚƟŐ
•
Elektrische geleiding
•
dŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ
Wat wil ik gaan onderzoeken?
Noteer hieronder de onderzoeksvraag:
Waar groeit een zonnebloem het best? In het licht, schaduw of donker?
Hoe wil je het onderzoek gaan doen?
Wat heb ik nodig?
,ŽĞǀĞĞůƟũĚŚĞďŝŬŶŽĚŝŐ͍
Waar voer ik het onderzoek uit?
ŽŶŶĞďůŽĞŵǌĂĂĚũĞƐ͕ƉŽƚũĞƐ͕ǌĂŶĚ͘
Acht weken de groei van een zonnebloem iedere dag meten.
De potjes zet ik op verschillende plekken.
•
Potje in het licht.
•
Potje in het donker.
•
Potje in de schaduw.
Je kunt ook met verschillende soorten zand werken of de plantjes verschillende hoeveelheden
ǁĂƚĞƌŐĞǀĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂŶŚĞďũĞǁĞůŵĞĞƌǌĂĂĚũĞƐĞŶƉŽƚũĞƐŶŽĚŝŐ͘tĂŶƚƉĞƌƐŝƚƵĂƟĞ;ůŝĐŚƚ͕ĚŽŶŬĞƌ
ŽĨƐĐŚĂĚƵǁͿŵŽĞƚĞŶŚĞƚƐŽŽƌƚǌĂŶĚĞŶĚĞǁĂƚĞƌŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚŚĞƚǌĞůĨĚĞďůŝũǀĞŶ͕ĂŶĚĞƌƐǁĞĞƚũĞ
niet waar het verschil in groei door komt.
Wat denk je dat er uit het onderzoek komt? (de hypothese)
Ik verwacht dat…
de zonnebloem in de volle zon het snelst groeit. De zonnebloem in de schaduw groeit
minder snel. De zonnebloem in het donker groeit nog langzamer.
Hoe ga je het presenteren aan de klas?
Ik ga elke dag kijken hoeveel de zonnebloem is gegroeid. Ik maak foto’s en meet de
ǌŽŶŶĞďůŽĞŵĞŶŽƉ͘ĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĞƌǁĞƌŬŝŬŝŶĞĞŶŐƌĂĮĞŬ͘
Voorbeeld onderzoek de groei van een zonnebloem
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Het invullen van het onderzoekswerkblad:
1.
Het kiezen van een eigenschap.
De kinderen mochten hun onderzoek bedenken rondom een eigenschap van grafeen: sterk en
ĚƵŶ͕ŬƌŝƐƚĂů͕ĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐ͕ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ͘/ŶĚĞĞŶĞŬůĂƐŚĞďďĞŶ
de leerlingen een eigenschap toegewezen gekregen en in de andere klas mochten ze zelf een
eigenschap kiezen. De klas die een eigenschap toegewezen kreeg, vond het in het begin niet leuk
ĚĂƚǌĞŶŝĞƚŵŽĐŚƚĞŶŬŝĞǌĞŶ͘ĞĂŶĚĞƌĞŬůĂƐǀŽŶĚŚĞƚĮũŶŽŵƚĞŬŝĞǌĞŶŵĂĂƌǁŝƐƚŶŝĞƚĂůƟũĚǁĞůŬĞ
eigenschap ze wilden onderzoeken. Ook kwamen hier veel dezelfde ideeën naar voren en werd
ĠĠŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉŶŝĞƚŐĞŬŽǌĞŶ͘ĞŝĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶŚĞďďĞŶĚƵƐǀŽŽƌͲĞŶŶĂĚĞůĞŶ͘
2.
Het formuleren van een onderzoeksvraag.
De leerlingen mochten bij de eigenschap een onderzoeksvraag bedenken.
,ĞƚǁĂƐǀŽŽƌŚĞŶůĂƐƟŐŽŵĞĞŶǀƌĂĂŐƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͕ŽŵĚĂƚǌĞǌŝĐŚďŝũďĞƉĂĂůĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ
niets konden voorstellen. Door ze wat vragen te stellen en extra uitleg te geven kwamen ze op
ideeën.
ĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͚ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͛ĞŶ͚ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƵŝƚǌĞƫŶŐ͛ŚĞďďĞŶǁĞǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶŶŽŐ
ĞǆƚƌĂƵŝƚŐĞůĞŐĚĞŶĞƌǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶďŝũŐĞŐĞǀĞŶ͘ŽŚĞďďĞŶǁĞĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚǌĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ƐƚŽīĞŶŬƵŶŶĞŶƚĞƐƚĞŶŽƉƐƚƌŽŽŵŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘KŽŬŚĞďďĞŶǁĞĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚũĞǁĂƚĞƌĞŶĂŶĚĞƌĞ
ƐƚŽīĞŶŬƵŶƚďĞǀƌŝĞǌĞŶ͘
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ĞŬŝŶĚĞƌĞŶŬǁĂŵĞŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŵĞƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ;ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐͿǀƌĂŐĞŶ͗
•
͞'ƌŽĞŝƚĞĞŶǌŽƵƚŬƌŝƐƚĂůŚĞƚǌĞůĨĚĞĂůƐĞĞŶƐƵŝŬĞƌŬƌŝƐƚĂů͍͟
•
͞'ĞůĞŝĚƚĞĞŶĐŝƚƌŽĞŶƐƚƌŽŽŵ͍ŶŝƐĚŝƚŽŽŬŚĞƚŐĞǀĂůďŝũĂŶĚĞƌĞǀƌƵĐŚƚĞŶ͍͟
•
͞ĞǀƌŝĞǌĞŶĂůůĞǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŽƉĞĞŶǌĞůĨĚĞŵĂŶŝĞƌ͍,ŽĞǀĞĞůŬƌŝŵƉĞŶǌĞŽĨǌĞƩĞŶǌĞƵŝƚ
bij bevriezing?”
•
͞,ŽĞǀĞĞůďůĂĂĚũĞƐƉĂƉŝĞƌŚĞďŝŬŶŽĚŝŐǌŽĚĂƚŚĞƚƐƚĞǀŝŐŐĞŶŽĞŐŝƐĞŶŶŝĞƚŬĂƉŽƚŐĂĂƚĂůƐ
er een baksteen op staat?”
3.
De aanpak van het onderzoek.
De leerlingen bedachten een aanpak bij hun onderzoeksvraag. Hoe willen we dit gaan onderzoeken?
Wat hebben we hiervoor nodig? Waar gaan we het uitvoeren? Deze vragen zijn allemaal belangrijk
ďŝũĚĞǌĞƐƚĂƉ͘sŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĂƐĚŝƚĞĞŶůĂƐƟŐĞƐƚĂƉ͘ĞǁŝƐƚĞŶǁĞůŽŶŐĞǀĞĞƌǁĂƚĞƌŶŽĚŝŐǁĂƐ
voor hun onderzoek, maar hadden bijvoorbeeld meerdere variabelen of geen juiste opstelling.
Nadat de kinderen de werkbladen hadden ingevuld is er feedback gegeven. Aan de hand van de
gegeven feedback konden ze aan de slag.
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Stap 4. Onderzoek uitvoeren
Een groepje had de onderzoeksvraag ‘Welke vruchten geleiden stroom?’. De leerlingen hebben
ĞĞŶƐƚƵŬũĞǌŝŶŬĞŶĞĞŶƐƚĂĂłĞŬŽƉĞƌ͕ĚĞĞůĞŬƚƌŽĚĞŶ͕ŝŶĚĞǀƌƵĐŚƚĞŶŐĞƐƚŽƉƚĞŶĚĞǌĞǀĞƌďŽŶĚĞŶ
ŵĞƚƐŶŽĞƌƚũĞƐĞŶĞĞŶŵƵůƟŵĞƚĞƌ;ǌŝĞĂĩĞĞůĚŝŶŐǀŽŽƌĚĞƐƚƌŽŽŵŬƌŝŶŐͿ͘ŽŽƌŚĞƚƐƚƵŬũĞǌŝŶŬŵĞƚ
ŚĞƚƐƚƵŬũĞŬŽƉĞƌƚĞǀĞƌďŝŶĚĞŶǁŽƌĚƚĞƌƐƚƌŽŽŵŽƉŐĞǁĞŬƚĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĚĞƌĞĂĐƟĞƚƵƐƐĞŶŚĞƚ
ĨƌƵŝƚǌƵƵƌ;ĐŝƚƌŽĞŶǌƵƵƌŝŶŚĞƚŐĞǀĂůǀĂŶ
ĐŝƚƌŽĞŶͿĞŶǌŝŶŬ͘
ƌŝƐŐĞŬĞŬĞŶŶĂĂƌĚĞƐƉĂŶŶŝŶŐ;sŽůƚͿ͘
KƉĚĞŵƵůƟŵĞƚĞƌǌĂƚŽŽŬĞĞŶĂŵƉğremeter. De gegevens van de ampèremeter zijn ook bekeken, maar hebben
de leerlingen niet meegenomen in
hun resultaten aangezien de ampèremeter geen verschillen aangaf bij
de vruchten.
^ĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞǁĞĞƌŐĂǀĞǀĂŶĚĞƐƚƌŽŽŵŬƌŝŶŐ

Met een stroomsterktemeter werd de stroom uit een citroen, appel en banaan gemeten

͚ĞǀƌŝĞǌĞŶǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŽƉĞĞŶǌĞůĨĚĞŵĂŶŝĞƌ͍,ŽĞǀĞĞůŬƌŝŵƉĞŶǌĞŽĨǌĞƩĞŶǌĞƵŝƚďŝũďĞǀƌŝĞǌŝŶŐ͍͛
,ĞƚŐƌŽĞƉũĞĚĂƚǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŝŶĚĞǀƌŝĞǌĞƌŚĂĚŐĞƐƚŽƉƚ͕ǁĂƐŚĞĞůĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞŶĚĞŚĞůĞǀƌŝĞǌĞƌ
ƐƚŽŶĚĚĂŶŽŽŬǀŽůŵĞƚƉůĂƐƟĐďĞŬĞƌƚũĞƐ͘ĞǌĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĂĚĚĞŶĚĞƐƚŽīĞŶŐŽĞĚĂĨŐĞŵĞƚĞŶĞŶ
ĚŝƚŐĞŶŽƚĞĞƌĚŽƉĞĞŶďůĂĂĚũĞ͘ŝũŵŝũŬǁĂŵĚĞǀĞƌĚŝĞƉĞŶĚĞǀƌĂĂŐŽƉ͗͞ĞǀƌŝĞƐƚĂůůĞƐĞǀĞŶƐŶĞů͍͘͟
,ŝĞƌŚĂĚĚĞŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶŝĞƚŽƉŐĞůĞƚ͘ĞŚĂĚĚĞŶĚĞƐƚŽīĞŶŝŶĚĞǀƌŝĞǌĞƌŐĞǌĞƚĞŶĞĞŶǁĞĞŬ
later gemeten. De leerlingen gingen daarna nog eens aan de slag met honing, slagroom en water
ĞŶďĞŬĞŬĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůŬĞĞƌƉĞƌĚĂŐŝŶŚŽĞǀĞƌƌĞĚĞƐƚŽīĞŶĂůďĞǀƌŽƌĞŶǁĂƌĞŶ͘

82

Project ‘Grafeen’ de klas in!
dĂďĞůϭ͘ZĞƐƵůƚĂƚĞŶƵŝƚǌĞƫŶŐǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŝŶĚĞǀƌŝĞǌĞƌ
Vloeistof
hŝƚǌĞƫŶŐ
Fanta

11 mm

Water met honing

9 mm

Water

8 mm

ĂĐĂŽŵĞƚǁĂƚĞƌ͕ƐƵŝŬĞƌĞŶǌŽƵƚ

7 mm

<ŽĸĞŵĞƚƐƵŝŬĞƌĞŶŵĞůŬ

4 mm

Limonade

3 mm

Water met zeep

3 mm

;ĂŶŐĞŵĂĂŬƚĞͿĐŚŽĐŽŵĞů

1 mm

Stappen 5 en 6. Concluderen en Presenteren
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sŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǁĂƐĚŝƚďĞƐƚĞĞŶůĂƐƟŐ
onderdeel. Het was namelijk de bedoeling
dat ze antwoord zouden geven op de
onderzoeksvraag, maar veel kinderen
hadden veel meer onderzocht en ontdekt
dan alleen het antwoord op hun vraag. Het
ŐƌŽĞƉũĞĚĂƚĚĞŬƌŝŵƉŽĨƵŝƚǌĞƫŶŐǀĂŶĚĞ
ǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŝŶĚĞǀƌŝĞǌĞƌŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚ͕ŚĂĚ
bijvoorbeeld ook ontdekt dat een aardbei
kapot gaat als je deze in water laat invriezen.
Daarnaast hadden ze ook ontdekt dat niet
ĂůůĞƐƚŽīĞŶĞǀĞŶƐŶĞůďĞǀƌŝĞǌĞŶ͘,ĞƚŝƐǀŽŽƌ
ĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶůĂƐƟŐŽŵŚĞƚĚĂŶƚĞŚŽƵĚĞŶ
bij een antwoord op de onderzoeksvraag. ĩĞĞůĚŝŶŐƵŝƚĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀĂŶĚĞ
Ğ ǌŝũŶ ǌŽ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ ĚĂƚ ǌĞ ŚĞƚ ůŝĞĨƐƚ ďĞǀƌŽƌĞŶǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶ
alles willen onderzoeken en ook alles wat
ontdekt is, willen presenteren.
Leerlingen willen graag van alles ontdekken. Laat ze dit ook presenteren. Ga als leraar
met leerlingen al vragend in gesprek. Hiermee kun je in de gaten houden of ze een
antwoord geven op de onderzoeksvraag. Ook is het belangrijk dat de leerlingen leren
focussen en hoofd- en bijzaken leren onderscheiden. Dit kan ook via vraaggesprekken
ĚƵŝĚĞůŝũŬŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ͘>ĞƚŚŝĞƌďŝũŽƉĚĂƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚůĂƚĞŶĂŇĞŝĚĞŶĚŽŽƌ
zaken die niet met hun onderzoeksvraag te maken hebben.
ĞŐƌŽĞƉũĞƐŚĂĚĚĞŶĂůůĞŵĂĂůŽƉŚƵŶĞŝŐĞŶŵĂŶŝĞƌĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ͘ĞĞĞŶŚĂĚ
ĞĞŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ͕ĚĞĂŶĚĞƌĞĞŶƉŽƐƚĞƌĞŶǁĞĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌŐĂĨĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟĞ͘Ğ
kinderen presenteerden hun onderzoeken en vertelden alles wat er ontdekt was. De andere
kinderen uit de groep en de wetenschappers die kwamen kijken stelden vragen ter verdieping.
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͚ĞǀƌŝĞƐƚǁĂƚĞƌǀĂŶďŝŶŶĞŶŶĂĂƌďƵŝƚĞŶŽĨǀĂŶďƵŝƚĞŶŶĂĂƌďŝŶŶĞŶ͍͛
ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŚĂĚĚĞŶǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŝŶďĂůůŽŶŶĞŶŐĞĚĂĂŶĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŝŶĚĞǀƌŝĞǌĞƌŐĞůĞŐĚ͘Ğ
ontdekten onder andere dat water in een ballon bevriest en dat een ballon met zout minder
ĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐŝƐĚĂŶĞĞŶďĂůůŽŶŵĞƚĂůůĞĞŶǁĂƚĞƌ͘ĞǀƌĂĂŐĚŝĞŽƉŬǁĂŵďŝũŚĞƚďĞǀƌŝĞǌĞŶǀĂŶǁĂƚĞƌ
ǁĂƐ͗͞ĞǀƌŝĞƐƚǁĂƚĞƌĞŝŐĞŶůŝũŬǀĂŶďŝŶŶĞŶŶĂĂƌďƵŝƚĞŶŽĨǀĂŶďƵŝƚĞŶŶĂĂƌďŝŶŶĞŶ͍͟ƌŽŶƚƐƚŽŶĚ
een discussie rondom deze vraag: een meisje dacht dat het van buiten naar binnen bevroor en
ĞĞŶũŽŶŐĞŶĚĂĐŚƚŚĞƚŽŵŐĞŬĞĞƌĚĞ͘ĞƐƚŽŶĚĞŶůŝũŶƌĞĐŚƚƚĞŐĞŶŽǀĞƌĞůŬĂĂƌ͘ĞŶĚĞƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐ
ging erop in door te zeggen dat de jongen gelijk had, omdat hij het zelf eens had getest met een
ƉůĂƐƟĐŇĞƐũĞ͘͞/ŶĚĞƉůĂƐƟĐŇĞƐǌĂƚĞĞŶďĂůŝũƐĞŶĚĂĂƌŽŵŚĞĞŶǌĂƚŶŽŐǁĂƚĞƌ͕ĚƵƐŚĞƚďĞǀƌŝĞƐƚǀĂŶ
ďŝŶŶĞŶƵŝƚ͘͟ĞũŽŶŐĞŶƌĞĂŐĞĞƌĚĞĚĂĂƌŽƉŵĞƚ͞,ĂǌŝĞũĞǁĞů͘͟
Het meisje kon helaas niet beargumenteren waarom zij dacht dat water van buiten naar binnen
bevriest. De leraar ging hierop in door te vragen of ze dit niet samen als nieuw onderzoek konden
uitvoeren. De leerlingen vonden dit een goed idee en zo werd er verdieping aangebracht wat
zelfs tot een vervolgonderzoek leidde.

,ŽĞǌŝƚŚĞƚŶŽƵƉƌĞĐŝĞƐ͍tŝĞŚĞĞŌĞƌŶƵŐĞůŝũŬ͍
tĂŶŶĞĞƌ ǁĂƚĞƌ ďĞǀƌŝĞƐƚ͕ ǀŝŶĚƚ ŬƌŝƐƚĂůůŝƐĂƟĞ ;ŬƌŝƐƚĂůŐƌŽĞŝͿ ƉůĂĂƚƐ ǁĂĂƌďŝũ ŝũƐŬƌŝƐƚĂůůĞŶ
ontstaan. Dit bevriezen gebeurt in twee fasen. Eerst moet een groeikern gevormd worden.
Als deze kern er eenmaal is kunnen meer en meer deeltjes zich geordend op de kern
nestellen en zo wordt het kristal groter. Waar de kern zich vormt, midden in de vloeistof
ŽĨĂĂŶŽƉĚĞǁĂŶĚǀĂŶĞĞŶďĞŬĞƌ͕ŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘ĞŬĞƌŶǀŽƌŵƚ
zich namelijk makkelijker wanneer er een startpunt is. Dit startpunt kan bijvoorbeeld een
stofdeeltje in het water zijn of een krasje/deukje op de wand van een beker. Het stofdeeltje
ŽĨŬƌĂƐũĞŬĂŶŵŝŶƵƐĐƵƵůŬůĞŝŶǌŝũŶĞŶŚŽĞŌŶŝĞƚŵĞƚŚĞƚďůŽƚĞŽŽŐǌŝĐŚƚďĂĂƌƚĞǌŝũŶ͘,ĞĞů
puur water in een heel schone gladde beker zal waarschijnlijk alleen kernen in de vloeistof
vormen en vanuit daar kristallen vormen. Een beker met krassen zal waarschijnlijk meer
ijsvorming aan de wand hebben. Kortom: beide kinderen hadden gelijk!
,ĞƚŇĞƐũĞǁĂƚĞƌŵĞƚĞĞŶďŽůŝũƐŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶŝƐŵŽŐĞůŝũŬƚĞǀĞƌŬůĂƌĞŶĚŽŽƌĚĂƚĚĞũŽŶŐĞŶŚĞƚ
ŇĞƐũĞĞĞŶƟũĚũĞƵŝƚĚĞǀƌŝĞǌĞƌŚĂĚŐĞŚĂĂůĚĞŶŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŝƐĚĞƌĂŶĚǀĂŶ
ŚĞƚŇĞƐũĞǁĂƌŵĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐƐŵĞůƚŚĞƚŝũƐĂĂŶĚĞƌĂŶĚǀĂŶŚĞƚŇĞƐũĞĞŶŬŽŵƚŚĞƚ
blokje ijs los van de rand. IJs is lichter dan water, waardoor het ijsblok naar de oppervlakte
ĚƌŝũŌ͘ĞŶĂŶĚĞƌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŝƐĚĂƚŚĞƚŇĞƐũĞǀĂŶĚĞũŽŶŐĞŶĞĞŶŚĞĞůŐůĂĚĚĞƌĂŶĚŚĂĚĞŶ
dat er daardoor alleen kristallen in de vloeistof zelf gevormd zijn. Deze verklaring is echter
ŵŝŶĚĞƌĂĂŶŶĞŵĞůŝũŬ͕ŽŵĚĂƚǁĂƚĞƌŇĞƐũĞƐŶŝĞƚŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶŚĞĞůŐůĂĚĚĞƌĂŶĚ
ĞŶŵĞĞƐƚĂůǁĞůĞĞŶŬůĞŝŶŬƌĂƐũĞͬĚĞƵŬũĞŽƉĚĞǁĂŶĚďĞǀĂƩĞŶ͘

>ĞĞƌůŝŶŐĞŶǀŝŶĚĞŶŚĞƚůĞƵŬŽŵƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘^ƟŵƵůĞĞƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ
en vernieuwende onderzoeken door vragen te stellen.
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Project ‘Grafeen’ de klas in!
ϯ͘Ϯ͘ϱǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞƚǁĞĞƉƌŽũĞĐƚĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞŶůĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐ
Film 11.ǀĂůƵĂƟĞ

ǀĂůƵĂƟĞƐǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
Wat vond je leuk?
•
͚,ĞƚůĞƵŬƐƚĞǀŽŶĚŝŬĚĞƉƌŽĞłĞƐ͕ŽŵĚĂƚũĞĚĂŶǁĞĞƌĞƌŐĞŶƐĂĐŚƚĞƌŬŽŵƚ͛͘
•
‘Het onderzoek doen was het leukste, omdat je dan moet uitvogelen wat je gaat doen.’
tĂƚŚĞďũĞŐĞůĞĞƌĚŽǀĞƌŐƌĂĨĞĞŶ͍
•
‘Dat grafeen 200.000 keer dunner is dan een blaadje papier.’
•
͚'ƌĂĨĞĞŶďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĂůůĞŵĂĂůĚĞǌĞůĨĚĞ;ŬŽŽůƐƚŽĨͿĂƚŽŵĞŶ͛͘
•
‘Het is ontdekt in 2004, de structuur lijkt op kippengaas.’

Grafeen

Wat heb je geleerd over onderzoek doen?
•
‘Dat je aan de hand van onderzoeksvragen een goed onderzoek kunt doen.’
•
‘Een planning maken voor je begint is handig.’
•
‘Hoe je een stappenplan in elkaar zet.’
•
͚ĂƚũĞŚĞĞůǀĞĞůŬůĞŝŶĞƐƚĂƉũĞƐŵŽĞƚǌĞƩĞŶŽŵŝĞƚƐƚĞŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͛͘
•
‘Ik vond het grappig om iets te leren waarvan ik nog niets wist.’
•
‘Hoe je eerlijk onderzoek kunt doen.’
•
͚Ăƚ ĂůƐ ũĞ ĠĠŶ ŬĞĞƌ ŝĞƚƐ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚ͕ ŚĞƚ ĂŶĚĞƌƐ ŬĂŶ ǌŝũŶ ĚĂŶ ĂůƐ ũĞ ŚĞƚ ƚǁĞĞ ŬĞĞƌ
onderzoekt.’
•
‘Ik heb geleerd dat een vraag concreet moet zijn.’

ǀĂůƵĂƟĞƐĞŶůĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐ
DĂĂŬŐƌĂĨĞĞŶƚĂƐƚďĂĂƌĞŶŐĞďƌƵŝŬĐŽŶĐƌĞĞƚŵĂƚĞƌŝĂĂů
ŽŶĐƌĞĞƚŵĂƚĞƌŝĂĂů͕ďĞĞůĚŵĂƚĞƌŝĂĂů͕ƉƌŽĞłĞƐ͕ďŽĞŬĞŶ͕ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶĞŶŬƌĂŶƚĞŶǌŝũŶǁĞůĞĐŚƚŶŽĚŝŐ
ŽŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŐƌĂĨĞĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘:ƵŝƐƚĚŽŽƌĚĂƚŚĞƚĞĞŶĐŽŵƉůĞǆŽŶĚĞƌǁĞƌƉŝƐǁĂƚ
niet tastbaar is, moet het concreet gemaakt worden. Begin niet met de eerste les over atomen,
maar maak het tastbaar voor leerlingen door met kristallen te beginnen. Met een microscoop kun
je roosters en patronen waarnemen, die je met een loep of het blote oog niet kunt waarnemen.
De atomen zelf kun je met een microscoop niet zien.
Doordat wij onze lessen dus zijn begonnen met concrete kristallen, was het mogelijk om uit te
bouwen naar een les over atomen. De kinderen hadden namelijk al kennis kunnen maken met
roosters en hadden deze ook onderzocht. Om de diepte in te kunnen gaan, is deze voorkennis
van belang en helpt om af te dalen naar het niveau van de atomen.
De kinderen werden geprikkeld door de eerste inhoudelijk lessen voorafgaand aan hun eigen
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŶĂŵĞŶĚĞǌĞŬĞŶŶŝƐŵĞĞďŝũĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐǀĂŶŚƵŶĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘,ĞƚǁĂƐ
mooi om te zien dat de kinderen na zeven weken nog wisten dat grafeen stroom geleidde, een
ǌĞƐŚŽĞŬŝŐĞŬƌŝƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƵƌŚĞĞŌ͕ŽŶƚĚĞŬƚŝƐĚŽŽƌŶĚƌĠ'Ğŝŵ͕ĞŶŽŽŬŚĞĞůĚƵŶĞŶďƵŝŐǌĂĂŵŝƐ͘
Juist door het concrete materiaal waar wij gebruik van hebben gemaakt, is dit blijven hangen bij
de kinderen.
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Grafeen
ĞƐƚĞĞĚĂĂŶĚĂĐŚƚĂĂŶĚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶǀĂŶŐƌĂĨĞĞŶ
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶĞƌŐŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐƟũĚĞŶƐĚĞĞĞƌƐƚĞůĞƐŽǀĞƌŐƌĂĨĞĞŶĞŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶĚŝĞũĞ
ĞƌŵĞĞŬĂŶŵĂŬĞŶ͘'ĞůƵŬŬŝŐŚĂĚĚĞŶǁĞĞĞŶĂŶŝŵĂƟĞĮůŵƉũĞĂĐŚƚĞƌĚĞŚĂŶĚƵŝƚŚŝŶĂ͕ĚĂƚůŝĞƚǌŝĞŶ
welke producten mogelijk in de toekomst gemaakt zouden kunnen worden met grafeen, zoals
ĞĞŶŽƉǀŽƵǁďĂĂƌŚŽƌůŽŐĞ͕ƚĞůĞĨŽŽŶ͕ŶĂǀŝŐĂƟĞƐǇƐƚĞĞŵĞŶĞĞŶůĂƉƚŽƉ͘ŝƚƐƉƌĂŬĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞƌŐ
ĂĂŶĞŶǌĞƩĞŚĞŶƚĞǀĞŶƐĂĂŶƚŽƚŚĞƚďĞĚĞŶŬĞŶǀĂŶŵŽŽŝĞǀƌĂŐĞŶǀŽŽƌĂĂŶĚĞ͚ǁĞĞƚŵƵƵƌ͛͘,ŝĞƌ
ŽƉǁĞƌĚĚĞŬĞŶŶŝƐĚŝĞǌĞƟũĚĞŶƐĚĞůĞƐŽƉĚĞĚĞŶŽƉƉŽƐƚͲŝƚƐŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶĞŶƐĐŚƌĞǀĞŶǌĞƚĞǀĞŶƐŽƉ
ǁĂƚǌĞŶŽŐǁŝůĚĞŶůĞƌĞŶ͘ŝƚƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐŽƉŚƵŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;ƐǀƌĂĂŐͿ͘
Maak gebruik van mindmapping
Een manier van werken die we in de gehele lessenserie duidelijk hebben laten terugkomen is het
werken met mindmaps. We vonden het belangrijk dat kinderen leren werken aan de hand van een
mindmap, omdat het een leuke manier is van leren. Het is een methode die ideeën te genereert,
om problemen eenvoudig op te lossen en die helpt bij het onthouden van nieuwe kennis. Een
ŵŝŶĚŵĂƉŝƐĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞŵĂŶŝĞƌŽŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉƚĞƐůĂĂŶĞŶĞƌǁĞĞƌƵŝƚƚĞŚĂůĞŶ͘sĂŶĚĂĂƌ
dat het goed aansluit bij het project grafeen.
ŽƌŐǀŽŽƌŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶĚŝĞƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶǌŝũŶ
Aanvankelijk hadden we bedacht om de leerlingen onderzoekvragen te laten bedenken over
het materiaal grafeen zelf en over kristallen. Al meteen liepen de leerlingen vast, aangezien een
vraag als ‘Hoe dik is grafeen?’ niet onderzoekbaar is op school. Ook de vragen als ‘Hoe groot zijn
kristallen?’ en ‘Is een konijn wel of geen kristal?’ zijn niet te onderzoeken. Het groepje zou dan
ŶĂĂƌĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƉĂƚƌŽŽŶŵŽĞƚĞŶǌŽĞŬĞŶĞŶĚŝƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬǌŽŶĚĞƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵŝĐƌŽƐĐŽŽƉ͘
In overleg met de betrokken wetenschappers hebben we daarom gekozen om de leerlingen
onderzoek te laten doen naar materiaaleigenschappen.
Maak onderzoeksgroepen van vier leerlingen
Het werkt beter om groepjes van vier kinderen te hebben per onderzoek dan groepjes van drie
ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ŝƚŝƐǀŽŽƌĂůĞĞŶƉƌĂŬƟƐĐŚƉƌŽďůĞĞŵ͖ũĞŬŽŵƚŐĞǁŽŽŶŚĂŶĚĞŶƚĞŬŽƌƚ͘:ĞŵŽĞƚĚĂŶĞĞŶ
beroep doen op ouders, terwijl het zou moeten kunnen om de kinderen zelfstandig aan de slag
te laten gaan.
ZĞƐĞƌǀĞĞƌǀŽůĚŽĞŶĚĞƟũĚƚƵƐƐĞŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞůĞƐƐĞŶ
,ĞƚŝƐĮũŶǁĞƌŬĞŶǁĂŶŶĞĞƌĞƌƚƵƐƐĞŶĚĞůĞƐƐĞŶǁĂƚƌƵŝŵƚĞǌŝƚ͕ŽŵǌŽĚĞŶŽĚŝŐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƚĞ
ŬƵŶŶĞŶǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ͘ŝũŽŶƐŽƉĚĞƐĐŚŽŽů;^ƚ͘EŝĐŽůĂĂƐƐĐŚŽŽůͿƐůŽƚĞŶĚĞƉƌŽũĞĐƚůĞƐƐĞŶŽƉĞůŬĂĂƌ
aan op de maandag en de dinsdag, waardoor je als leerkracht bijna niet meer de gelegenheid
had om materialen te verzamelen voor de kinderen. Het zou dus de kwaliteit van de onderzoeken
ǀĞƌŐƌŽƚĞŶǁĂŶŶĞĞƌĞƌŵĞĞƌƟũĚƚƵƐƐĞŶĚĞƉƌŽũĞĐƚůĞƐƐĞŶǌŝƚ͘

Overige auteurs
ĂŶĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚŚĞŵĂ͚'ƌĂĨĞĞŶ͛ŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞŬůĂƐŚĞďďĞŶƚĞǀĞŶƐ
ĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶƵŝƚŚĞƚƉƌŽũĞĐƩĞĂŵŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ͗
•
•
•
•
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ƐƚŚĞƌ&ĞůĚĞƌ;ƉĂďŽͲƐƚƵĚĞŶƚĞĂĂŶĚĞ,EͿ
:ŽƐDĂƌĞůů;ƉĂďŽͲĚŽĐĞŶƚĂĂŶĚĞ,EͿ
Winnie Meijer (projectmedewerker WKRU)
Marieke Peeters (projectleider WKRU)

Project ‘Grafeen’ de klas in!
Verwijzingen
ЃϷЄ
ЃϸЄ
ЃϹЄ
ЃϺЄ
ЃϻЄ
ЃϼЄ

,ĞƚĮůŵƉũĞǀĂŶtŝƐƚĞďĞŬŝũŬĞŶŽŶĚĞƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞůŝŶŬ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉůĂǇĞƌ͘ŽŵƌŽĞƉ͘
Ŷů͍ͬĂŇůсϭϭϱϬϳϲϰϴ͘;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĞƚŬůŽŬŚƵŝƐ͘ŶůͬŽŶĚĞƌǁĞƌƉͬŬƌŝƐƚĂůůĞŶ;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ
ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ^ǇŵŵĞƚƌŝĞ;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ
ƵǌĂŶ͕d͘;ϮϬϭϬͿ͘DŝŶĚŵĂƉƉĞŶ͙ǀŽŽƌŬŝĚƐ͗/ŶĞĞŶƐŶĞůƚƌĞŝŶǀĂĂƌƚƐƵĐĐĞƐŽƉƐĐŚŽŽů͊͘sĂŶ
Duuren media.
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƚů͘ŶůͬǆůͬηͬƵͬϴĩϳϳϭĞϵͲϰϲĞďͲϯϲϵďͲďϱϵϱͲϵĚϯϳϬϴϳϬϴϭĚĂͬ;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞͲŬůĂƐƐĞŶ͘ŶůͬĂĐĐĞƐƐͬĐŽŶƚĞŶƚͬŐƌŽƵƉͬĞͲŬůĂƐͲƉƌŽũĞĐƚͬŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚͬŶůƚͬ
DĞƚĞŶйϮϬĂĂŶйϮϬŵĞůŬǁĞŐƐƚĞůƐĞůƐͬǁĞďƐŝƚĞͺƌŽďͬŵĂĐŚƚĞŶͺǀĂŶͺϭϬ͘Śƚŵ;ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϭͿ

Grafeen

Deze verwijzingen zijn als hyperlinks beschikbaar op de website: www.wkru.nl/boek

87

Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen
ŝƚďŽĞŬŝƐĞĞŶƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ;t<ZhͿ͘
Het WKRU is een regionaal samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit Nijmegen,
ŚĞƚEŝũŵĞŐĞŶĞŶƚƌĞĨŽƌDŽůĞĐƵůĂƌ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ;ED>^ͿǀĂŶŚĞƚhD^ƚZĂĚďŽƵĚ͕^'ĞŶƚƌĞ
ĨŽƌ^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚƚŚĞ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ŚĞƚǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵEĞĚĞƌůĂŶĚƐ;EͿ͕ŚĞƚ<ĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵ
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶdĞĐŚŶŝĞŬ'ĞůĚĞƌůĂŶĚ;<td'ͿǀĂŶĚĞ,ŽŐĞƐĐŚŽŽůǀĂŶƌŶŚĞŵĞŶEŝũŵĞŐĞŶ;,EͿ
en het basisonderwijs.
Missie
,Ğƚt<ZhŚĞĞŌƚŽƚĚŽĞůĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶĞŶŚĞƚ;ďĂƐŝƐͿͲ
ŽŶĚĞƌǁŝũƐƚĞǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘,ŝĞƌŵĞĞǁŝůŚĞƚt<ZhĚĞŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶ;ĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞͿůĞƌĂƌĞŶĞŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬƉŽƐŝƟĞĨďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͘ŝƚǁŝůŚĞƚt<ZhƌĞĂůŝƐĞƌĞŶĚŽŽƌ
excellente wetenschappers, jonge onderzoekers, pabo-studenten en leerlingen samen te brengen
rondom maatschappelijk relevante en excellente wetenschappelijke resultaten van de Radboud
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶĚĞǌĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƚĞǀĞƌƚĂůĞŶŶĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞŶƚƌĂĂů
ƐƚĂĂƚŚĞƚďĞǀŽƌĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶĞŶ;ĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞͿůĞƌĂƌĞŶ͘
KƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
ĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚǁĂĂƌŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶŚĞƚďĞůĞŝĚƵŝƚŐĞƐƟƉƉĞůĚ
wordt bestaat uit drie medewerkers en een stuurgroep. In de stuurgroep zijn er verschillende
ƉĂƌƟũĞŶǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚĚŝĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐŬŶŽŽƉƉƵŶƚ͘
Het WKRU bestaat uit de volgende medewerkers:
•
Dr. Marieke Peeters, projectleider
•
Winnie Meijer MSc, projectmedewerker
•
 ůŬĞ:ĂĐŽďƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ
De stuurgroep van het WKRU bestaat uit:
•
WƌŽĨ͘Ěƌ͘Ăƌů&ŝŐĚŽƌ͕ŝŶŝƟĂƚŽƌt<ZhĞŶŚŽŽŐůĞƌĂĂƌ/ŵŵƵŶŽůŽŐŝĞŝŶŚĞƚED>^ǀĂŶŚĞƚ
hD^ƚZĂĚďŽƵĚ͘
•
Prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en wetenschappelijk directeur van het EN.
•

 ƌƐ͘ĞƩǇǀĂŶtĂĞƐďĞƌŐŚĞ͕ǀŽŽƌǌŝƩĞƌǀĂŶĚĞŝŶƐƟƚƵƵƚƐĚŝƌĞĐƟĞǀĂŶĚĞ,EWĂďŽ͛Ɛ;WĂďŽ
'ƌŽĞŶĞǁŽƵĚEŝũŵĞŐĞŶĞŶWĂďŽƌŶŚĞŵͿ͘
•

 ƌ͘ZŽĂůĚsĞƌŚŽĞī͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĚŽĐĞŶƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞďŝũŚĞƚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ
^ĐŝĞŶĐĞ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ;/^/^ͿǀĂŶĚĞZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚEŝũŵĞŐĞŶ͘
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&ŽƚŽͲĞŶŝůůƵƐƚƌĂƟĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐ
Aleksandr Kurganov/ 123RF: Ɖ͘ϲϬ;ǀůŝŶĚĞƌͿ
AlexanderAlUS:
Ɖ͘ϲϮ;ŐƌĂĨĞĞŶĂůƐŬŝƉƉĞŶŐĂĂƐͿ
ďƌŽŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗'ƌĂƉŚĞŶ͘ũƉŐ
Annalisa Fasolino:
p. 45
Denis Tabler/ 123RF:
Ɖ͘ϭϮϵ;ůŝĞĨůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞͿ
Dick van Aalst:
p. 15, 46, 90
Elke Jacobs:
ŝůůƵƐƚƌĂƟĞŽŵƐůĂŐ͕ƟƉͲƐǇŵďŽŽů͕sͲƐǇŵďŽŽůĞŶŐĞĚŝĐŚƚĞŶŬĂĚĞƌ
Erik van ‘t Hullenaar:
p. 17
Gerdien Jansen:
Ɖ͘ϭϮϵ;ďŽǀĞŶƐƚĞƚǁĞĞͿ
Gerard Verschooten:
p. 90
I.A. Folkertsma:
Ɖ͘ϭϮϵ;ůŝĞǀĞŚĞĞƌƐďĞĞƐƚũĞƐƉůĂĂŐͿ
Iakov Filimonov/ 123RF:
p. 61
Irina Tischenko/ 123RF:
p. 50
:ĞůĞŶĂĂƌŝĐͬϭϮϯZ&͗
p. 48
Luisa Venturoli/ 123RF:
Ɖϰϵ;ƉŽƚůŽĚĞŶͿ
Oleg Korobchanu/ 123RF:
Ɖ͘ϭϮϯ;ŬŶƵīĞůďĞĞƌͿ
Piet Musterd:
Ɖ͘ϲϬ;ǀŽŽƌďĞĞůĚƚƌĂŶƐůĂƟĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿ
Ruslan Olinchuk / 123RF:
Ɖ͘ϭϮϯ;ŐƌŝǌǌůǇďĞĞƌͿ
Sergii Popov/ 123RF:
Ɖ͘ϰϵ;ĚŝĂŵĂŶƚͿ
Wetenschapsknooppunt
p. 6, 7, 12, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64,
72, 73, 76, 78, 82, 88, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 124, 127,
Radboud Universiteit
128, 132, 133
Nijmegen:
Winnie Meijer:
p. 49*, p. 47 & 66**, 67

ƌŽŶǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ͗
p. 57:
Ɖ͘ϲϬ͗;ǀŽŽƌďĞĞůĚ
ĚƌĂĂŝƐǇŵŵĞƚƌŝĞͿ͗
Ɖ͘ϲϮ͗;ŐƌĂĨĞĞŶĂůƐ
ŬŝƉƉĞŶŐĂĂƐͿ͗
Ɖ͘ϲϮ͗;ŽƉďŽƵǁǀĂŶĞĞŶ
ŬƌŝƐƚĂůͿ͗
Ɖ͘ϰϵ͗;ŐƌĂĮĞƚͿ͗
ΎĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶ͗ŝŐŚƚͺ
ůůŽƚƌŽƉĞƐͺŽĨͺĂƌďŽŶ͘ƉŶŐ
**Bewerking van foto’s
ŵĂĐŚƚĞŶǀĂŶƟĞŶ͘ƌŽŶǀĂŶ
de foto’s:
Materiaal horende bij
ĚĞŵŽĚƵůĞ͞DĞƚĞŶĂĂŶ
melkwegstelsels”.

ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƐƚĂŶĚ͗^ŽĚŝƵŵͺĐŚůŽƌŝĚĞͺĐƌǇƐƚĂů͘ƉŶŐ
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗dŚĞͺĂƌŵŽƵƌĞĚͺƚƌŝƐŬĞůŝŽŶͺŽŶͺƚŚĞͺŇĂŐͺ
ŽĨͺƚŚĞͺ/ƐůĞͺŽĨͺDĂŶ͘ƐǀŐ
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗'ƌĂƉŚĞŶ͘ũƉŐ
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ&ŝůĞ͗^ŽĚŝƵŵͲĐŚůŽƌŝĚĞͲϯͲŝŽŶŝĐ͘ƉŶŐ
ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƐƚĂŶĚ͗'ƌĂƉŚŝƚĞh^'Ks͘ũƉŐ
ƌŽŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŶů͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĞƐƚĂŶĚ͗ŝŐŚƚͺůůŽƚƌŽƉĞƐͺŽĨͺĂƌďŽŶ͘
ƉŶŐ͕KƌŝŐŝŶĞĞůŐĞĐƌĞģĞƌĚĚŽŽƌDŝĐŚĂĞů^ƚƌƂĐŬ;ŵƐƚƌŽĞĐŬͿͿ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞͲŬůĂƐƐĞŶ͘ŶůͬĂĐĐĞƐƐͬĐŽŶƚĞŶƚͬŐƌŽƵƉͬ
e-klas-project/gepubliceerd/nlt/Meten%20aan%20melkwegstelsels/
ŚƚŵůйϮϬ:ŽƌŶͬŚƚŵůͬŵĂĐŚƚĞŶͺǀĂŶͺϭϬ͘Śƚŵ
ƵƚĞƵƌ͗^ƟĐŚƟŶŐ>ĞĞƌƉůĂŶKŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘
ƌŽŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞͲŬůĂƐƐĞŶ͘ŶůͬƉŽƌƚĂůͬƐŝƚĞͬϯďϬϵϰϱϳϯͲīĂϭͲϰϭĂϮͲďϵďϱͲ
ĨϬϱϭϭϲϭďϬϭĞĞͬƉĂŐĞͬĞϬϵĨϲϭϵϱͲϰϲϬϯͲϰϬϲϬͲϵϯϲϰͲϬĐϮϵϬĂĂϱĐϵĞĂͿ

DĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĞŶŬĞůŝůůƵƐƚƌĂƟĞŵĂƚĞƌŝĂĂůŝƐŚĞƚĚĞƵŝƚŐĞǀĞƌŽŶĚĂŶŬƐǌŽƌŐǀƵůĚŝŐĞŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶĚĂĂƌƚŽĞ͕
ŶŝĞƚŐĞůƵŬƚĞǀĞŶƚƵĞůĞƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶĚĞ;ŶͿƚĞĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶ͘DŽĐŚƚƵǀĂŶŵĞŶŝŶŐǌŝũŶ;ĂƵƚĞƵƌƐͿƌĞĐŚƚĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶ
ĚŽĞŶŐĞůĚĞŶŽƉŝůůƵƐƚƌĂƟĞŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞĚĂŶǀĞƌǌŽĞŬĞŶǁŝũƵŽŵĐŽŶƚĂĐƚŽƉƚĞŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞ
uitgever.
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