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Gebied / Vak
Voor welk(e) vak(ken) of vakgebied(en) kan het scenario worden gebruikt?

Vakken: Wetenschap, biologie, scheikunde, natuurkunde, technologie en kunst
Curriculum: Nationaal, internationaal baccalaureaat, niveau A
Leeftijd leerlingen: 13 - 16 jaar

Relevante trends
Relevante trends die door het scenario worden geadresseerd. Bijv. op
http://www.allourideas.org/trendiez/results

STE(A)M-onderwijs: Meer aandacht voor de wijze waarop wetenschap, technologie, scheikunde,
natuurkunde, biologie, en kunst in het onderwijsproces worden opgenomen.
Samenwerkend leren: Sterke gerichtheid op groepswerk.
Levenslang leren: Leerproces stopt niet bij het verlaten van de school.
Leren in de cloud: Gegevens, tools en software zijn allemaal online te openen en aan te passen
vanaf verschillende apparaten.
Edutainment: Leren met plezier.
Visueel zoeken en leren: Beelden en multimedia zijn krachtiger dan verbale prikkels, vandaar dat
het grootste deel van het communicatieproces non-verbaal plaatsvindt.
Beoordeling: Focus van beoordelingen verschuift van "wat je weet" naar "wat je kunt doen".
Peer learning: Leerlingen leren van leeftijdsgenoten en geven elkaar feedback.

Leerdoelen en beoordeling
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen? Welke vaardigheden ontwikkelen de leerlingen en hoe uiten zij die
binnen de context van het scenario? (bijv. vaardigheden van de 21e eeuw). Hoe wordt de voortgang van de
prestaties beoordeeld? Krijgen de leerlingen toegang tot informatie over hun vorderingen zodat zij zich
kunnen verbeteren?

Leerdoelen:
Inhoudelijke kennis:
Na de les zijn de leerlingen in staat om:
•
•
•
•
•

Bio-economie te definiëren en toe te lichten
Verschillende manieren te ontdekken om bio-economie toe te passen
Biogebaseerde en niet-biogebaseerde producten met elkaar te vergelijken
Biobrandstoffen en andere brandstoffen met elkaar te vergelijken
Biogebaseerde oplossingen te bedenken/voor te stellen in plaats van niet-biogebaseerde
producten
Leren, innovatieve en ICT-vaardigheden:
Leerlingen ontwikkelen hun:
•
•
•
•

Experimentele vaardigheden door laboratoriumwerk
Vermogen om kritisch na te denken over thema's m.b.t. bio-economie
Samenwerkingsvermogen, communicatie en verantwoordelijkheid door in teamverband te
werken
Informatieve-, media- en technologische vaardigheden, evenals creativiteit door het
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ontwerpen van hun eigen reclame
Beoordeling:
Leerlingen worden beoordeeld op basis van de levering van de volgende producten:
•
•

•

Poster: Leerlingen maken een poster over biogebaseerde producten die ze in de markt
hebben gevonden. Leraar geeft feedback.
Experimenteel laboratorium: Leerlingen voeren drie experimenten uit, verzamelen
gegevens en trekken conclusies in overeenstemming met de instructies in de drie
werkbladen. De leraar geeft feedback om de leerlingen meer inzicht te verschaffen.
Creatieve reclame: Leerlingen maken een reclameboodschap, die vervolgens door
klasgenoten wordt beoordeeld.

Rol van de leerling
Bij welke activiteiten wordt de leerling betrokken?

Leerlingen worden betrokken bij activiteiten gericht op de volgende gebieden:
• Inhoudelijke kennis
• Kritisch denken
• Wetenschappelijk onderzoek
• Laboratoriumvaardigheden
• Verzamelen van gegevens
• Creativiteit
• Reflectie
• Samenwerking
Activiteiten:
1. Leerlingen maken een poster over biogebaseerde producten die ze in de markt hebben
gevonden.
2. Leerlingen zijn betrokken bij experimenteel laboratoriumwerk. Leerlingen voeren drie
experimenten uit, verzamelen gegevens en trekken conclusies in overeenstemming met de
instructies in de drie werkbladen:
• 1e experiment: Maak je eigen biodiesel
• 2de experiment: Test je biodiesel
3e experiment: Maak je eigen zeep
3. Leerlingen maken een creatieve, 1 minuut durende reclameboodschap.

Tools en hulpmiddelen
Welke hulpmiddelen, met name technologieën, zijn nodig?
Video's :

Bio-economie begint hier: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [in het Engels]
Bioeconomy in our everyday lives: https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg [in het
Engels]
The girl who silenced the world /20th Anniversary- Best Quality:
https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s [in het Engels]

Bloom je school met jouw biobrandstof en zeeplaboratorium

Scenario voor het klaslokaal van de toekomst

Welke hulpmiddelen, met name technologieën, zijn nodig?
Artikelen:

A Bio-Economy in Everyday Life: http://www.bio-step.eu [in het Engels]
Biodiesel Lesson Plans, Institute of Environmental Sustainability, LOYOLA University Chicago:
http://www.luc.edu/sustainability/initiatives/biodiesel/high-schools/lesson-plan/ [in het Engels]
PowerPoint presentation: presentatie: Bloom-presentatie (Bijlage 1)
Werkbladen (Bijlage 2)
Laboratoriumbenodigdheden
1e experiment:
- 100 ml maatcilinder
- 10 ml pipet
- Grote scheitrechter met ringstandaard
- Afgewerkte (plantaardige) bakolie
- Alcohol (methanol)
- Kaliumhydroxideoplossing (KOH) 0.6M in ethanol
- Bekers
- Alcoholthermometer
2e experiment:
- Glazen staafje
- Pijpensteeldriehoek
- Statiefstandaard
- Tangen
- Ringstandaard met bevestigde ring
- 1 kroes
- Bekers
- 250 ml maatcilinder
- 10 ml maatcilinder
- 3 stukjes folie
- 3 lontjes
- 5-10 ml biobrandstof (bijv. biodiesel)
- 5-10 ml brandstof A (bijv. ethanol)
- 5-10 ml brandstof B (bijv. benzine)
- Aansteker
- Alcoholthermometer
- Weegschaal, nauwkeurig tot 0,1 g (belastbaar tot: 500 g)
- Liniaal
- Stopwatch
3e experiment:
- Glycerine (methanol verwijderd)
- Etherische olie (optioneel)
- Kokosolie
- Citroenzuur
- 250 ml maatcilinder
- Kaliumhydroxideoplossing (KOH) 9M
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Welke hulpmiddelen, met name technologieën, zijn nodig?

- 1000 ml beker
- 250 ml beker (2x)
- Pot
- Brander
- Aansteker
- Thermometer
- Siliconen matrijzen
ICT: Mobiele telefoons of camera’s

Leeromgeving
Waar vinden de lessen plaats (klaslokaal, plaatselijke bibliotheek, museum, buiten de school, in een online
omgeving?).

•
•
•
•

Klaslokaal
Laboratorium
Lokale markt
Online omgeving
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Gedetailleerde beschrijving van de activiteit

Aantal leerlingen: 20
Instructeur: 1
Tijd: 5 lessen (40 min. per les)
Teams: 5
Leeftijd leerlingen: 13 - 16
1e activiteit Introduceer het begrip bio-economie
Duur: 1 les (40 min.)
Leeromgeving:
Klaslokaal
Doel: Leerlingen ertoe aanzetten kritisch na te denken over thema's m.b.t.
bio-economie Onderwijsmateriaal: BLOOM-presentatie (Bijlage 1)
1. Verdeel de leerlingen in groepen van vier.
2. Behandel actuele milieuproblemen.
Gebruik een video als trigger om milieukwesties te introduceren. Bijvoorbeeld: “The girl who
silenced the world/20th Anniversary - Best Quality’’
https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s

Sta stil bij de video en bespreek aan de hand van de presentatie de volgende vragen
(“think-pair-share”):
a. Wat zou jij graag willen veranderen in de wereld?
b. Wat zijn momenteel de belangrijkste milieuproblemen?
c. Is er iets dat wij kunnen doen?
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Gedetailleerde beschrijving van de activiteit

3. Introduceer het begrip bio-economie

Gebruik afbeeldingen van biogebaseerde producten als trigger voor de introductie van de
biogebaseerde producten uit de presentatie (Bijlage 1).
Bespreek de rol van planten in ons ecosysteem. Planten zijn geweldige motoren voor het
opwekken van energie.
Definieer biomassa en biobrandstoffen.
Bespreek het belang van bio-economie en circulaire economie.
Kernideeën voor discussie:
- Waar gebruiken we planten voor?
- Wat doen we met de delen van een plant die we niet eten?
- Kunnen we planten als brandstof gebruiken?
- Wat is er nodig om brandstof uit biomassa te maken?
- Waarom hebben biobrandstoffen een voordeel?
- Waar kan biomassa nog meer voor worden gebruikt, behalve als katalysator voor
brandstof?
- Hoe kunnen biobrandstoffen de hoeveelheid aardolie die we gebruiken verminderen,
zonder deze energiebron volledig te vervangen?
- Hoe worden biobrandstoffen gemaakt?
- Waarom zijn biobrandstoffen veelbelovend?
Extra video’s:
Bio-economie begint hier: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
Bio-economie in ons dagelijkse leven: https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
4. Huiswerkproject (optioneel): Biogebaseerde producten van onze markt
Moedig de leerlingen aan om naar de supermarkt te gaan en zoveel mogelijk biogebaseerde
producten te zoeken en te fotograferen.
Vraag de leerlingen om biobrandstoffen en biogebaseerd materiaal te vinden dat al in
verschillende landen wordt gebruikt. Vraag de leerlingen om samen te werken in teams en
alle informatie te verzamelen.
Tot slot, laat de leerlingen een poster maken waarop zij hun resultaten presenteren.
2e activiteit: Maak je eigen biodiesel
Duur: 1 les (40 min)
Leeromgeving: Experimenteel laboratorium
1e experiment (Bijlage 2 (a))
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3e activiteit Test je biodiesel
Duur: 1 les (40 min)
Leeromgeving: Experimenteel laboratorium
2e experiment (Bijlage 2 (b))

4e activiteit Maak zeep uit glycerine
Duur: 1 les (40 min)
Leeromgeving: Experimenteel laboratorium
3e experiment (Bijlage 2 (c))

Huiswerkproject: Vraag de leerlingen om samen met hun groep een 1 minuut durende
reclameboodschap te maken van een biogebaseerd product dat zij met hun fictieve bedrijf
op de markt willen introduceren.
5e activiteit: Presenteer je reclameboodschap
Duur: 1 les (30 min)
De reclameboodschappen van de leerlingen worden in de klas gepresenteerd en op
YouTube gezet (optioneel).
De rest van de klas zoekt naar argumenten waarom dit een goed gebruiksproduct is of waarom niet
Kernideeën voor argumenten:
- PLA eindeloos recyclen
- Eco-vriendelijk
- Verschillende kwaliteit
- Economie

Leeractiviteiten
Link naar de leeractiviteiten met "Learning Designer" (http://learningdesigner.org)

https://v.gd/eOVIGy (volledige tekst beschikbaar in Bijlage 3)
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Bijlagen
Bijlage 1: BLOOM-presentatie

8

Wat zou jij willen
veranderen in de
wereld?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s

Milieuproblemen

Is er iets dat wij kunnen doen?

Waar zijn ze van gemaakt?

Eetbare lepels

Eetbare lepels zijn gemaakt van sorghummeel, een gewas dat veelal verbouwd wordt in Zuid-Azië, Afrika en
Centraal-Amerika. De lepels zijn duurzaam, makkelijk te eten en verkrijgbaar in drie smaken: naturel, zoet en
hartig.
(Opgericht in 2010 door Bakeys, een Indiaas bedrijf)

Wat is dit?

Werelds eerste baksteen van menselijke urine.

Universitaire onderzoekers in Zuid-Afrika hebben bakstenen gemaakt met gebruik van menselijke urine.

Noah, de eerste circulaire auto van vlas.

Biogebaseerde producten

Biogebaseerde producten
✓ De term biogebaseerd product verwijst
naar producten die geheel of gedeeltelijk
gemaakt zijn van biomassa, zoals
planten, bomen of dieren.
✓ De biomassa kan een fysische,
chemische of biologische behandeling hebben
ondergaan.
✓ De toenemende belangstelling in
biogebaseerde producten komt door de
voordelen ervan m.b.t. de uitputting van
hulpbronnen en de verandering van het
klimaat.

16

Verontrei
Energiebronnen

Planten…

Geweldige energieproducenten!

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

✓ Biobrandstof is een veelbelovend type brandstof voor onze

energietoekomst, omdat het zowel hernieuwbaar als milieuvriendelijk
is.

✓ Biobrandstoffen worden meestal geproduceerd uit voor de menselijke
consumptie ongeschikt plantaardig
materiaal, zoals maïsstengels, grassoorten en houtsnippers.

✓ Biomassa is een andere naam voor de plantaardige materialen die
worden gebruikt om biobrandstoffen te maken. Bij de verwerking van
biomassa kunnen wetenschappers de plantencellen afbreken en omzetten
in hernieuwbare brandstoffen of chemicaliën. Dus in plaats van een
miljoen jaar te wachten tot de natuur planten verandert in fossiele
brandstoffen, proberen wetenschappers dit proces te versnellen met
gebruik van slimme chemie om biobrandstof te maken van planten die nu
leven.

Wacht eventjes!

✓ Als het verbranden van fossiele brandstoffen, die gemaakt zijn van oud
organisch materiaal, CO2 in de atmosfeer pompt .... creëert het
verbranden van biobrandstoffen dan niet hetzelfde probleem?

✓ Gelukkig is het antwoord nee!
✓ Bij het verbranden van biobrandstof komt inderdaad CO

2

vrij, maar vergeet niet

dat we voor de productie van
biobrandstof geen gebruikmaken van oude, maar van jonge planten. Dus
planten die op hetzelfde moment op aarde leefden
als jij en ik. Wij als mens ademen zuurstof om in leven te blijven, planten
ademen CO2. Omdat de planten die wij gebruiken voor de productie van
biobrandstof tijdens hun leven CO2 consumeren, neemt de totale
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet echt toe wanneer ze worden
verbrand. Ze vervangen slechts
wat ze hebben opgenomen. Bovendien, in tegenstelling tot aardolie, kunnen we
altijd nieuwe planten kweken voor biobrandstof, mocht dat noodzakelijk zijn.

Verontreinigende stoffen

Koolstofgehalte van biobrandstoffen in vergelijking met
traditionele fossiele brandstoffen
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1492)

Bio-economie
Bio + economie:
Economie gebaseerd
op biologische producten
Bio-economie is een
kringloopeconomie die voor de
productie van voedsel, diverse
producten en energie gebruikmaakt
van hernieuwbare – biologische
hulpbronnen afkomstig van het land
en uit de zee, – zoals gewassen,
bossen, vis, dieren en microorganismen.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v =
xvXkOMRTs4
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Bijlage 2 (a): 1e experiment:

NAAM: ___________________________
DATUM: ___________________________
GROEP: __________________________
SCHOOL: _________________________
Inleidende woordenlijst
Zoek de juiste wetenschappelijke terminologie bij iedere foto.
Benodigdheden

•

Pipet

•

Maatcilinder

•

Beker

•

Grote scheitrechter met ringstandaard
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1e experiment: Maak je eigen biodiesel
Vraag: Kun je biodiesel maken uit plantaardige bakolie?

Achtergrond:
Biodiesel is een mengsel van methylesters van vetzuren. Plantaardige bakolie is een prima grondstof
voor biodiesel. De synthese is een eenvoudige chemische reactie die biodiesel en glycerol produceert.
De bakolie wordt gemengd met methanol en kaliumhydroxide. De producten scheiden zich in twee
lagen met de biodiesel in de bovenste. De biodiesel wordt verwijderd en gewassen en is dan klaar voor
verdere experimenten.
Materiaal:
•

100 ml maatcilinder

•

10 ml pipet

•

Grote scheitrechter met ringstandaard

•

Afgewerkte (plantaardige) bakolie

•

Alcohol (methanol)

•

Kaliumhydroxideoplossing (KOH) 0.6M in ethanol

•

Bekers

✓ Draag altijd een veiligheidsbril,
handschoenen en een schort.

•

Alcoholthermometer

✓ Voorzichtig, alcohol is brandbaar

Veiligheidsvoorschriften:

✓ Kaliumhydroxide is corrosief
Procedure:
1. Meet 18 ml methanol af. Gebruik hiervoor een maatcilinder en giet de
methanol in de scheitrechter.
2. Voeg met behulp van een pipet exact 3 ml van
de KOH-oplossing toe.
3. Roer voorzichtig.
4. Meet 72 ml afgewerkte bakolie af. Gebruik hiervoor de cilinder.
5. Verwarm de bakolie tot 400 °C met behulp van een
waterbad en een alcoholthermometer. Een waterbad
wordt gemaakt van een "houder", zoals een grote
beker gevuld met heet water. (ca. 100 ml heet water)
6. Giet de 72 ml bakolie in je scheitrechter.
7. Roer en schud het mengsel gedurende 10 minuten. Laat af en toe druk ontsnappen.
8. Giet het mengsel in een beker.
9. Laat het mengsel staan.
10. Noteer je observaties (bijv. kleur, viscositeit, geur van het mengsel).
Je gegevensverzameling moet observaties voor, tijdens en na de reactie bevatten.
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11. Laat het mengsel één dag staan, zodat het zich van elkaar kan afscheiden.
12. Noteer de volgende dag opnieuw je observaties.
13. Verwijder de bovenste laag (biodiesel) met behulp van een pipet en bewaar deze voor een
volgend laboratoriumexperiment.
14. Verwijder voorzichtig de onderste laag (glycerine) met behulp van een
beker en bewaar ook deze voor een volgend experiment.
Gegevens verzamelen:
Mengsel

Start
observaties

Tussentijdse observaties
(optioneel)

Eindobservaties

Kleur
Viscositeit
Overige
Vragen:
1.

Wat waren de reagentia en wat waren de producten in dit experiment?

__________________________________________________________________________________
_____
1.

Wat heb je als katalysator gebruikt?

__________________________________________________________________________________
_____
1.

Wat gebeurde er toen je de olie met de alcohol mengde?

__________________________________________________________________________________
_____
1. Waarom scheiden de biodiesel en de glycerine zich van elkaar af?
__________________________________________________________________________________
_____
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Bijlage 2 (b): 2e experiment: Test je biodiesel
NAAM: ___________________________
DATUM: ___________________________
GROEP: __________________________
SCHOOL: _________________________

Vraag: Hoe verhoudt biodiesel zich tot andere brandstoffen?
Achtergrond:
Verbranding bestaat uit een reeks chemische reacties tussen een brandstof (d.w.z. een
koolwaterstof of een organische verbinding die alleen koolstof en waterstof bevat) en
zuurstof. Het resultaat is een grote reorganisatie van zowel materie als energie.
Materiaal:
• Glazen staafje
•

Pijpensteeldriehoek

•

Statiefstandaard

•

Tangen

•

Ringstandaard met bevestigde ring

•

1 kroes

•

2 bekers

•

250 ml maatcilinder

•

10 ml maatcilinder

•

3 stukjes folie

•

3 lontjes

•

5-10 ml biobrandstof (bijv. biodiesel)

•

5-10 ml brandstof A (bijv. ethanol)

•

5-10 ml brandstof B (bijv. benzine)

✓ Voorzichtig, alcohol is brandbaar

•

Aansteker

✓ Gebruik een type brandstof als benzine alleen

•

Alcoholthermometer

•

Weegschaal, nauwkeurig tot 0,1 g (belastbaar tot: 500 g)

•

Liniaal

•

Stopwatch

Veiligheidsvoorschriften:
✓ Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen en een
schort.

onder toezicht. Brandgevaar!!!!
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Procedure:
Maak je eigen brandstofbrander:
In dit deel maak je de brandstofbrander die je nodig hebt voor de verbranding.

1.

Meet 10 ml van de biodiesel af die
je tijdens het 1e experiment hebt
gemaakt. Gebruik hiervoor een
maatcilinder.

2.

Dompel het hele lontje in de brandstof.

3.

Gebruik hiervoor het glazen staafje.

4.

Positioneer het lontje zodanig in een
kroes, dat deze deels (1/4) buiten de
kroes ligt.

5.

Dek de bovenkant van de kroes af met
folie, zodat alleen het lontje zichtbaar is.
Zorg ervoor dat de folie de opening
volledig bedekt.

6.

Steek het lontje aan en wacht tot de vlam uitgaat.

Verbranding

7.

Weeg de massa van de brandstofbrander en noteer deze op de gegevenstabel.

8.

Meet 200 ml water af. Gebruik hiervoor een maatcilinder.

9.

Giet het water in een beker.

10. Noteer de massa van het water in de beker op de gegevenstabel. Opmerking: 1
ml H2O = 1 g H2O bij kamertemperatuur
11. Plaats de beker voorzichtig op de ringstandaard.
12. Meet de begintemperatuur van het water. Steek hiervoor
een alcoholthermometer zodanig in het water, dat deze de
beker zelf niet raakt. Noteer de temperatuur in de
gegevenstabel.
13. Zet je brandstofbrander op een statief onder de beker.
14. Stel de hoogte van de ring zo in dat de afstand tussen de
bovenkant van het lontje en de bodem van de beker 3 cm
bedraagt. Centreer de brandstofbrander onder de beker.
15. Steek het lontje aan met een aansteker.
16. Meet de temperatuur van het water.
17. Roer het water regelmatig met de thermometer.
18. Noteer, terwijl de brandstof verbrandt, je observaties m.b.t.
de bijbehorende geuren, de aard van de vlam en de rook.
19. Blijf het water verwarmen en roeren totdat de temperatuur met ca. 25 ˚C is gestegen.
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Wanneer dat het geval is, noteer dan de maximumtemperatuur van het water.

20. Haal de beker uit de ring en doof snel de vlam door er een andere beker over te plaatsen.
21. Bereken de overgedragen warmte in water
met behulp van de formule: Q=mcΔΤ,
specifieke warmtecapaciteit van water: c =
4.186 J/g °C
Massa van water: m (g)
ΔΤ= verandering in temperatuur (°C)

22. Weeg de eindmassa van de brandstofbrander (incl. dop,
lontje en resterende brandstof) met behulp van de
weegschaal en noteer deze.
23. Bereken hoeveel massa de brandstofbrander heeft gebruikt.
24. Herhaal stap 1 - 23 met een andere soorten brandstof (bijv. benzine of ethanol).
25. Antwoorden vragen 1 - 5.
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Gegevensverzameling:
Biodiesel

Brandstof A

Brandstof B

Begintemperatuur water
Eindtemperatuur water
Verandering in watertemperatuur (ΔΤ)
Warmte (Q = m c ΔΤ) (J)
c = 4.186 joule/gram °C
Beginmassa brandstofbrander
Eindmassa brandstofbrander
Massa brandstofbrander
Observaties

Vragen:
1. Waar kwam de energie die je als warmte hebt gemeten vandaan?

2. Was je getuige van een volledige of onvolledige
verbranding van diesel en biodiesel? Hoe weet je dat?

3. Wat gebeurde er toen je de brandstof met de alcohol mengde?

4. Kun je de verschillen in de hierboven beschreven verbrandingsresultaten
verklaren? (Hint: Kijk naar de moleculaire formules van diesel en biodiesel!)

5. Wat zijn de comparatieve voordelen van het gebruik van biodiesel tegenover gewone
diesel?
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Bijlage 2 (c): 3e experiment: Maak je eigen zeep
Vraag: Kan glycerine van biodiesel worden omgezet in vloeibare zeep?
Achtergrond:
Bijproducten hebben zowel een financiële als een ecologische waarde die we via andere chemische
processen kunnen benutten. Glycerine van biodiesel is eigenlijk een mengsel van vrije vetzuren die
tijdens de verestering worden geneutraliseerd, zeep, water, katalysator (NaOH of KOH, afhankelijk van
wat er voor de productie van de biodiesel werd gebruikt), methanol en glycerine.

Zodra de methanol is verwijderd, is de glycerine veilig te hanteren en geschikt voor het maken van zeep.
De resterende verontreinigingen zijn allemaal bruikbare ingrediënten, waardoor het maken van zeep
de eenvoudigste manier is om de waarde van de glycerine te benutten. Het volgende laboratorium is
ontworpen om te laten zien hoe glycerine (uit biodiesel gemaakt met KOH) kan worden omgezet in een
vloeibare zeep met een veelheid aan toepassingen, van handzeep tot reinigingsmiddel voor roestvrij
staal.

Materiaal:
•

Glycerine (methanol verwijderd)

•

Etherische olie (optioneel)

•

Kokosolie

•

Citroenzuur

•

250 ml maatcilinder

•

Kaliumhydroxideoplossing (KOH) 9M

•

1000 ml beker

•

250 ml beker x 2

•

Pot

•

Brander

•

Aansteker

•

Thermometer

•

Siliconen matrijzen

Veiligheidsvoorschriften:
✓ Draag altijd een veiligheidsbril,
handschoenen en een schort.

✓ Voorzichtig, alcohol is brandbaar
✓ Kaliumhydroxide is corrosief
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Procedure:

1. Verhit de glycerine en de kokosolie in een pot.
2. Roer het mengsel.
3. Giet 40 ml hete glycerine in een beker.
4. Voeg er tevens 40 ml KOH-oplossing aan toe.
5. Tijdens het roeren kun je esoterische olie en kleurstof aan je mengsel toevoegen
(optioneel).
6. Giet het mengsel in de siliconenmatrijzen.

Questions:

1.

Waarom zou je glycerine toevoegen aan de zeep? Waarom zou
je esoterische olie toevoegen?

2.

Wat gebeurt er als we de zeeppasta oplossen in water?

3.

Waar kan deze zeep voor worden gebruikt?

4.

Hoe past het maken van zeep bij het maken van biodiesel?

Bijlage 3: Studieopzet
Beschrijving
Thema: Bio-economie
Totale leertijd: 400 uur
Aantal leerlingen: 20
Beschrijving: Wetenschap, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, technologie
en kunst
Curriculum: Nationaal, internationaal baccalaureaat, niveau A
Leeftijd leerlingen: 13 – 16
Het scenario voor leerlingen is gericht op het verbeteren van hun:
Doelstellingen
1) Inhoudelijke kennis over thema's m.b.t. bio-economie.
2) Experimentele vaardigheden door het uitvoeren van experimenten.
3) Vermogen om kritisch na te denken over thema's m.b.t. bio-economie
4) Creativiteit bij het maken van hun eigen zeep
5) Samenwerkingsvermogen, communicatie en verantwoordelijkheid door
in teamverband te werken.
6) Informatieve-, media- en technologische vaardigheden door het maken
van een 1 minuut durende
reclame.
Kennis (definiëren). Definieer bio-economie
Resultaten
Begrip (uitleggen). Leg uit wat bio-economie is.
Kennis (herkennen). Herken de verschillende manieren om bio-economie
toe te passen.
Begrip (vergelijken). Vergelijk biogebaseerde producten met nietbiogebaseerde producten.
Synthese (bedenken). Bedenk een biogebaseerde oplossing.
Evaluatie (nadenken). Denk na over de bio-economische producten die je
hebt ontwikkeld.
Onderwijs- en leeractiviteiten
Lees Kijk Luister 5 minuten 20 leerlingen Met begeleiding
1. Verdeel de klas in groepen van 4 waarmee u tijdens het bioeconomieproject gaat
werken.
Lees Kijk Luister 10 minuten 20 leerlingen Met begeleiding
2. Begin de les met een video:
1e activiteit
• Oudere leerlingen: The girl who silenced the world for 6 minutes:
Introduceer het
https://www.youtube.com/watch?v=d7ep_8SLQh0
begrip bio• Jongere leerlingen: There’s a Rang-Tan in my bedroom:
economie
https://youtu.be/3Ha6xUVqezQ
Context

Duur: 1 les
(40 min)
Leeromgeving:
Klaslokaal

Vraag de leerlingen om in hun groep te discussiëren over (Think Pair-Share):
•

Wat is het probleem in de video?

•

Is het echt?

•

Wat kunnen wij doen om dit op te lossen?

•

Kunnen mensen iets anders gebruiken en stoppen met het kappen
van bomen?
• Welke plant groeit het snelst?
Bespreek 15 minuten 20 leerlingen
Met begeleiding
3. Introduceer het begrip bio-economie

Bio-economie begint hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
Bio-economie in ons dagelijkse leven:
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
- Begin met het tonen van voorbeelden van biogebaseerde producten.
- Bespreek met de leerlingen het belang van bio-economie en circulaire
economie.
Kernidee: Planten zijn geweldige motoren voor het opwekken van energie.
-

-

Wat doen wij met planten?
Wat doen wij met de delen van de plant die we niet eten?
Kunnen we planten als brandstof gebruiken?
Wat is er nodig om brandstof uit biomassa te maken?
Waarom hebben biobrandstoffen een voordeel?
Waar kan biomassa nog meer voor worden gebruikt, behalve als
katalysator voor brandstof?
Hoe kunnen biobrandstoffen de hoeveelheid aardolie die we
gebruiken verminderen, zonder deze energiebron volledig te
vervangen?
Hoe worden biobrandstoffen gemaakt?
Hoe werkt biochemische raffinage?
Hoe werkt thermochemische raffinage?
Wat gebeurt er als je zuurstof aan het proces
toevoegt (thermochemische vergassing)?
Waarom zijn biobrandstoffen veelbelovend?

Energie 101/Biobrandstoffen:https://www.youtube.com/watch?v=ck3FYVNl6s&feature=youtu.be
Algen Stroom:
https://www.youtube.com/watch?v=waPgGQNppHY&feature=youtu.be
Samenwerken 10 minuten 20 leerlingen Met begeleiding
3. Mindmap: Maak een mindmap van bio-economie
Onderzoek 100 minuten 20 leerlingen Zonder begeleiding
4. Huiswerkproject:
- Ga naar de supermarkt en zoek zoveel biogebaseerde producten als
mogelijk. Maak er een foto van.
- Zoek biobrandstoffen en biogebaseerd materiaal dat al in verschillende
landen wordt gebruikt.
Werk samen met je team en verzamel alle informatie.
Maak een poster om jullie resultaten te presenteren.
2e activiteit: Maak Produceer 40 minuten 20 leerlingen Met begeleiding
Je eigen biodiesel Experimenteel werk: Leerlingen maken hun eigen biodiesel van gebruikte
Duur: 1 les (40
bakolie op hun school

min)
Leeromgeving:
Experimenteel
laboratorium

Werkblad van het 1e experiment (Bijlage 2 (a))
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3e activiteit: Test
je biodiesel Duur:
1 les
(40 min)
Leeromgevi
ng:
Experiment
eel
laboratorium

Onderzoek 40 minuten 20 leerlingen Met begeleiding

Experimenteel werk: Leerlingen testen de biodiesel door deze te vergelijken met
andere brandstoffen.
Werkblad 2e experiment (Bijlage 2 (b))

