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Minderjarigen dienen de experimenten steeds uit 
te voeren onder toezicht van een volwassene.  

Check ook www.experimenteer.be 
en ontdek verrassende experimenten 
om zelf in de klas te doen. 

Voor meer informatie over het volledige 
aanbod: www.technopolis.be.

Het Technopolis®-team

Technopolis® - 2016 
Alle rechten voorbehouden. Het educatief pakket mag 
enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en mits 
correcte bronvermelding (© Technopolis®).   
Het pakket mag onder geen beding gebruikt 
worden voor commerciële doeleinden.



Educatief pakket
Educatief pakket

Educatief pakket

Educatief pakket

3

Van Snot tot Prot

Voorwoord
Het educatief pakket ‘Van Snot tot Prot’ biedt via de onbeleefde facetten van het 
menselijk lichaam een heleboel informatie over dat lichaam aan. Informatie die 
bijna ongemerkt mee naar binnen glipt, terwijl de kinderen hun fascinatie voor 
het afstotelijke mogen botvieren. 

Het pakket kan ingezet worden tijdens de lessen wetenschap en techniek.  Voor 
kinderen (en leerkrachten) die meer willen weten, zijn er ook nog de boeken 
“Van Snot tot Prot, de (onbeleefde) wetenschap van het menselijk lichaam” en 
het “Van Snot tot Prot Experimenteerboek”, verkrijgbaar in de boekhandel en bij 
Technopolis®.

Dit pakket bevat twee keer twee experimenten of opdrachten rond de werking van 
het menselijk lichaam. Aan de hand van een doe-kaart voeren de leerlingen stap voor 
stap ieder experiment uit. Ze krijgen daarbij ook achtergrondinformatie aangereikt 
om te begrijpen wat er gebeurt. Voor u als leerkracht is extra achtergrondinformatie 
met enkele didactische tips toegevoegd. De doe-kaarten kunnen meteen uitgeprint 
worden voor gebruik in de klas. Achteraan dit educatief pakket staat een 
overzicht van de eindtermen (geldig vanaf september 2015) die het lespakket 
mee kan helpen realiseren.

Op de website www.technopolis.be vind je onder de rubriek “leerkrachten” nog 
andere educatieve pakketten die je kan gebruiken in de klas. Op die  website staat nog meer 
nuttige informatie. Je vindt er onder meer een overzicht van alle opstellingen in Technopolis®, 
met telkens een beschrijving, de tekst van het label dat bij de opstelling staat, plus extra 

wetenschappelijke achtergrondinformatie bij het onderwerp van de 
opstelling. Je vindt er ook nog meer experimentjes die je 
met de klas kan doen – of die de leerlingen zelf vanachter 

de  computer kunnen doen. En een heleboel extra educatief 
materiaal rond andere onderwerpen die in de klas aan bod 
komen.

Wij wensen jou en je leerlingen veel doe-plezier met dit 
wetenschappe-leuke pakket!
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Doe-kaart
Mooie tanden

Van kleinsaf heb je geleerd om je tanden te poetsen, en intussen doe je het automatisch - ja 
toch? Maar is tanden poetsen ook ergens goed voor?

Wat ga je onderzoeken?
Hoe goed poets jij eigenlijk je tanden?

Wat heb je nodig?
Plakverklikkers (te krijgen bij tandarts of apotheker)
Tandenborstel
Tandpasta
Water

Aan de slag
1 Poets je tanden zoals anders.
2 Stop een tablet in je mond en kauw.
3 En kauw, en kauw.
4 Spoel een slok water rond in je mond om alles mooi te verdelen.
5 Kijk in de spiegel en glimlach je tanden bloot.
6 Niet schrikken!
7 Poets je tanden nog eens, tot alle kleur verdwenen is.

Verklaring
De tabletten bevatten een stof die je tandplak kleurt. Meestal is het resultaat felblauw of 
knalrood. Waar je niet goed geborsteld hebt, blijft de tandplak zitten: tussen je tanden, in de 
groeven en richeltjes in je tandglazuur. Poets je tanden nog maar eens, nu op de ik-zal-het-maar-
heel-goed-doen manier die je gebruikt net voor je naar de tandarts gaat. Zo haal je de plak - en 
de kleur - weg die je daarnet gemist had.

Weetjes
• De Chinese leider Mao poetste zijn tanden niet.  

Hij spoelde ze met thee. Daardoor glimlachte  
hij letterlijk groen.

• Je tanden beginnen al drie maanden voor  
je geboorte te groeien.

• De eerste bacteriën werden  
in 1676 ontdekt. In schraapsel  
van tanden.
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Extra opdracht
Mooie tanden

Wat ga je onderzoeken?
Hou je ook een mooie glimlach zonder tandpasta?

Wat heb je nodig?
Cola
Een confituurpot met deksel
Een tand, of anders een stuk eierschaal
Geduld

Aan de slag
1 Vul de bokaal met cola.
2 Leg de tand erin.
3 Schroef het deksel goed vast.
4 Haal de tand om de week er even uit en onderzoek hem.
5 Hou dat verschillende weken vol. Wat merk je?
6 Als de cola onderweg vies wordt, vervang hem dan.

Verklaring
In je mond wonen bacteriën. Die eten suiker uit je voedsel, en zetten het om in zuur. Dat zuur 
valt je tanden aan. In de cola zit ook zuur, dat werkt zoals het zuur van de bacteriën. Het tast 
eveneens de glazuurlaag op je tanden aan. 
Gelukkig slik je cola zo snel door dat het zuur geen kans krijgt, maar de bacteriën - en hun zuur - 
blijven wel in je mond. Tenzij je ze geregeld wegpoetst.

Weetjes
• In je mond wonen meer bacteriën dan er mensen zijn op aarde.
• Als je overgeeft, komt er maagzuur mee naar buiten. Dat tast ook je tanden aan.
• Sommige haaien krijgen om de acht dagen nieuwe tanden.

In je mond wonen eindeloos veel bacteriën. Ze maken je mond tot een van de meest onfrisse 
plaatsen van je lichaam. (Je neus is de properste plaats, omdat alle invallers met je snot mee 
weggespoeld worden naar je keel, waar je de hele zwik doorslikt.) Je mondbacteriën maken 
zuur, dat je tanden aantast en uiteindelijk tot gaatjes leidt. Tenzij je ze geregeld wegpoetst.
Doe je dat niet, dan ontstaat een plakkerig laagje op je tanden. Dat heet tandplak. Het is een 
mengsel van voedselresten, afgesleten mondcellen, bacteriën en de stoffen die ze uitscheiden. 
Als je de tandplak laat zitten, cementeert kalk uit je speeksel het zaakje vast: laagje per laagje 
ontstaat tandsteen. Die is zo hard dat de tandarts hem met beitel en slijpschijf te lijf moet.
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Didactische tips
Inventariseer met je leerlingen hoe vaak ze hun tanden poetsen. Bereken het gemiddelde van de 
klas.

Inventariseer hoe vaak ze naar de tandarts gaan. Bereken het klasgemiddelde.

Laat de leerlingen ook in hun omgeving nagaan hoe vaak er gepoetst wordt, en hoe vaak de 
tandarts bezocht wordt.

Laat de kinderen vertellen over hun ervaringen bij de tandarts.

Nodig een tandarts uit naar de klas. Die kan uiteraard veel vertellen over monden en tanden, 
maar ook over een wetenschappelijk beroep. En hier en daar wat angst wegnemen.

Laat ze eens met hun duimnagel over hun tanden schrapen, en daarbij de rand van hun 
tandvlees volgen. Hebben ze tandplak verzameld?

Experimenteer met gekleurde snoepjes. Zijn erbij die tandplak kleuren? (In naam van de 
wetenschap mogen de leerlingen eens een dag poetsen overslaan, zodat ze tandplak hebben.)

De tandpoetstest is een goed moment om ze elkaar te laten leren hoe je je tanden moet 
poetsen. Er zijn er altijd wel een paar die het weten. 

Volgens de regels moet je drie minuten lang poetsen. Laat een paar leerlingen niet op hun 
gewone manier poetsen, maar effectief drie minuten. Is de tandplak in dat geval inderdaad 
weg? Of blijft het ook dan nodig om tussen de tanden te gaan met flosdraad of een 
borsteltje?

Breng flosdraad mee naar de klas en laat de leerlingen ermee experimenteren. 

Wie heeft er nog melktandjes bewaard? Meebrengen dan.
Vraag een tandarts om een reeks getrokken tanden. Vergelijk ze met de melktanden 
van de leerlingen. Kunnen de leerlingen de tanden in volgorde leggen zoals ze in 
een mond zitten? Vergelijk met een afbeelding van een gebit.

Misschien kun je bij een dierenarts tanden van vleeseters en planteneters krijgen, 
ter vergelijking.

Doe de cola-proef ook met een potje azijn.

Nu we toch met zuur en kalkverbindingen aan de slag zijn: een leuk proefje 
waarmee ze nadien ook hun huisgenoten kunnen verbazen, is het maken van 
een windei.
Vul een bokaaltje met azijn en leg er een ei in. De schaal lost langzaam op, en 
er ontstaan gasbelletjes. Na een tot anderhalve dag is de schaal opgelost. Neem 
het ei uit de azijn en wrijf met je duim de laatste kalkresten weg. Als dat nog niet 
lukt, laat het ei dan nog een tijd in de azijn. Spoel af onder de kraan. Uiteindelijk 
hoe je een soepel, rubberachtig aanvoelend ei over.  Soms legt een kip een windei, 
als ze ziek is of als er onvoldoende kalk in haar eten zit.
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Achtergrondinformatie
Een volwassen gebit telt 32 tanden. 
Vanuit het midden naar opzij geteld 
heb je telkens twee snijtanden, 
een hoektand, twee valse kiezen 
(premolaren) en drie echte kiezen (molaren). 
Kinderen hebben twintig melktanden. In hun 
mond is nog geen plaats voor 32 tanden. Sommige 
volwassenen hebben echter nog steeds te weinig 
plaats. Bij sommigen komen de achterste kiezen (de 
verstandskiezen) nooit door. Of de tandarts moet ze 
trekken omdat ze in de weg zitten.

Snijtanden dienen om te bijten, hoektanden om te scheuren 
en kiezen om te malen. Vleeseters hebben scherpe kiezen, 
planteneters hebben vlakke, knobbelige kiezen. Mensen hebben 
een gebit dat tussen beide types instaat: wij zijn van nature 
alleseters. (Dat is ook te merken aan onze darmen: die zijn 
langer dan wat een vleeseter nodig heeft, maar wat te kort - 
en met te weinig magen - voor een echte planteneter.) 

Tanden bestaan uit tandbeen (dentine), met een laag glazuur 
eroverheen. Bovenaan, op de tandkroon, is dat glazuur het 
dikst. Tandglazuur is het hardste materiaal in ons lichaam. 
Binnenin de tand is een holte, de pulpkamer, waarin ook 
bloedvaatjes zitten, en een zenuw. Met zijn wortels zit 
een tand vast in het kaakbeen. Niet muurvast, maar 
met een verende tussenlaag van bindweefsel, die 
als schokbreker dient.

Onze tanden zijn geëvolueerd 
in een periode waarin we 
veel minder suiker te pakken 
konden krijgen dan vandaag. Ze zijn dan ook niet bestand tegen ons huidig 
dieet. Vandaar dat poetsen onmisbaar is om ze gezond te houden. Je mond is 
in orde als je met een natgemaakte tandenstoker (een driehoekige, geen ronde)  tussen al je 
tanden kunt gaan en stevig aandrukken, met de platte kant naar je tandvlees, zonder dat je 
tandvlees gaat bloeden. 

Op je tanden ontstaat vanzelf tandplak, een kleverig laagje voedselresten, afgeschilferde 
tandvleescellen, bacteriën en de stoffen die ze uitscheiden. Die stoffen dienen onder andere 
om de bacteriën af te schermen van de buitenwereld, en om ze aan een harde ondergrond 
te hechten. In de plak zijn de bacteriën beter bestand tegen bijvoorbeeld antibiotica en 
detergenten dan erbuiten. Oudere plak wordt hard, en neemt kalk en andere mineralen op uit 
het speeksel. Er ontstaat een harde laag: tandsteen. Die is niet meer met poetsen te verwijderen. 
In gebieden met hard, kalkrijk water ontstaat tandsteen sneller. Om de vorming van tandsteen 
te voorkomen, is dagelijks poetsen noodzakelijk. Ook als je tanden er proper uitzien. Tandplak 
heeft immers de kleur van tanden, en is niet te zien. Tandsteen kleurt licht gelig of bruinig, maar 
als je die kleur ziet, is het al te laat. Tandsteen moet door de tandarts verwijderd worden.
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In hun beschermende laag leven de bacteriën van suikers uit je voedsel. Bij de vertering daarvan 
produceren ze onder andere melkzuur als afvalproduct. Dat tast het tandglazuur aan. Als de 
tandplak en het zuur tijdig verwijderd wordt, en zeker voor het slapengaan, kan het glazuur zich 
herstellen. Anders ontstaan op den duur gaatjes, die door de tandarts gevuld moeten worden. 
Mondbacteriën produceren enkel zuur als ze in een laag tandplak zitten. Zolang de tandplak 
ter plaatse blijft, zijn de tanden ook onbereikbaar voor het speeksel. Materiaal (calciumfosfaat, 
fluoride) uit dat speeksel is nodig om het glazuur te herstellen.

Elektrische tandenborstels werken grondiger 
dan handmatig borstelen. De ruimte tussen 
de tanden is slecht bereikbaar voor een 
tandenborstel, ook voor een elektrische. 
Flosdraad, tandenstokers of speciale 
borsteltjes zijn nodig om ook daar de 
tandplak te verwijderen. 
Tandpasta is niet bedoeld om in te slikken, 
die met fluor is zelfs licht giftig als je hem 
inslikt. Voor de astronauten is tandpasta 
ontwikkeld die je wel mag doorslikken. 
Uitspuwen is immers geen goed idee in een 
gewichtloze omgeving waar de druppeltjes 
gaan rondzweven.
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Doe-kaart
Hapslikweg

Je maag en je darmen hebben er een dag werk aan om je eten verteerd te krijgen. Maar wist je 
dat het verteren al begint in je mond?

Wat ga je onderzoeken?
Wat doet speeksel met je eten?

Wat heb je nodig?
Een lepel zetmeel (maïsmeel of aardappelbloem)
Twee beschuiten of crackers 
Jodiumtinctuur 
Drie glazen kommetjes

Aan de slag
1 Doe het zetmeel in een kommetje en druppel er jodium op.
2 Je hebt nu bewezen dat jodium en zetmeel samen een blauwzwarte kleur geven.
3 Verkruimel een beschuit in een kommetje en doe er jodium bij
4 Stop de andere beschuit in je mond. De andere, niet die met jodium op!
5 Kauw de beschuit fijn, tot hij helemaal papperig is. Kauw nog een minuutje. Slik niet door!
6 Spuw het papje in een kommetje en doe er jodium bij.
7 Is er kleurverschil tussen beide beschuiten?

Verklaring
In alle graan- en aardappelproducten zit zetmeel, een belangrijk onderdeel van je voeding. Dat 
zetmeel moet afgebroken worden tot suikers. Je bloed kan immers wel suikers rondvoeren, maar 
geen zetmeel. Je speeksel breekt zetmeel af. In de ongekauwde beschuit zat veel zetmeel - het 
jodium werd blauw. In de gekauwde beschuit vond je veel minder zetmeel - het jodium bleef 
bruin of werd alleen een beetje paars. Je speeksel had het zetmeel omgezet in suikers.

Weetjes
• Je maakt ongeveer een liter speeksel per dag.
• In je leven sla je zo’n dertig ton voedsel naar binnen. Het gewicht van zes olifanten.
• Je speeksel is voor 99% water, maar dat ene procent maakt alle verschil.
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Extra opdracht
Hapslikweg

Wat ga je onderzoeken?
Watertanden, bestaat dat echt?

Wat heb je nodig?
Een flesje met citroensap of azijn
Jezelf

Aan de slag
1 Open het flesje
2 Hou je neus boven de opening  

en adem diep in (door je neus)
3 Wat gebeurt er in je mond?

Verklaring
Tenzij je een verstopte neus had, liep het water je in de mond. Je mond maakt je het eten 
gemakkelijker door meteen speeksel te gaan maken zodra je in contact komt met eten - of zelfs 
maar met de geur van eten. Je speekselvloed komt niet enkel op gang door de geur van lekker 
eten. Ook bij minder lekker spul maak je speeksel, om de schok te verzachten van wat zodadelijk 
naar binnen komt.

Weetje
• Als je slaapt, maak je bijna geen speeksel. Je eet dan ook niet.

In je mond zitten speekselklieren. Veel kleintjes, en ook een paar grote. Het speeksel dat ze 
maken dient als smeermiddel bij het slikken, als weekmaker van je voedsel, als buffer tussen je 
tanden en zuur voedsel, als bestrijdingsmiddel tegen bacteriën, als aanvoer van mineralen om je 
tandglazuur op peil te houden. Maar vooral dient je speeksel om reeds een deel van je voedsel 
af te breken tot kleinere stoffen, die in je bloed opgenomen kunnen worden. Zo kunnen die 
naar overal in je lichaam getransporteerd worden waar ze nodig zijn. Speeksel breekt vooral 
zetmeel af. Zetmeel zit in planten, vooral in graan en aardappelen, en levert je energie. Toch 
als het afgebroken wordt tot suikers. Om het speeksel zijn werk te laten doen, kun je maar best 
goed en lang kauwen.
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Didactische tips
Laat de leerlingen een stuk beschuit of cracker in hun mond nemen, zonder te kauwen. Laat ze 
het verschillende minuten in hun mond houden, zodat het speeksel zijn werk kan doen. Als alles 
goed papperig geworden is, mogen ze het met hun tong in hun mond ronddrukken. Nu smaakt 
het zoet! 
In de hoofdproef mochten ze wel kauwen, omdat kauwen de vertering helpt: het maalt het 
voedsel in kleinere stukjes, die beter bereikbaar zijn voor het speeksel, en het mengt voedsel en 
speeksel. Hier hebben ze niet gekauwd, om zeker te zijn dat het zetmeel niet kapot gemaakt 
wordt door het kauwen, maar puur door het speeksel.

De proeven tonen het belang aan van voldoende lang kauwen: het speeksel 
moet de kans krijgen zijn werk te doen. Anders moet het zetmeel verteerd 
worden door maag en darmen, en die hebben ook zo al werk genoeg. 
Bovendien moet je maag dan harder kneden om de grote brokken 
ongekauwd voedsel alsnog fijn te maken.

Doe de proef met het citroensap over met enkele geblinddoekte 
vrijwilligers, en laat ze ook aan andere vloeistoffen ruiken: water, 
frisdrank, melk, ijsthee ... Wat lokte het meest speeksel uit?

De rest van de spijsvertering is minder gemakkelijk 
te demonstreren, tenzij je via een bioloog of arts aan 
maagzuur of gal kunt komen. Via natuurliefhebbers raak 
je misschien wel aan braakballen van uilen (en sommige leveranciers van 
schoolmateriaal hebben ze in hun catalogus).  Kijk dan met de klas wat 
er allemaal aan onverteerd materiaal in zo’n braakbal zit: haar, hoorn 
van nagels, klauwen, vogelbekken (hoorn is chemisch verwant aan 
haar), keverschilden, botjes. Specialisten kunnen aan de botten zien van 
welk diertje ze afkomstig zijn, meestal van muizen.

Heeft iemand er al eens op gelet wat er allemaal te vinden was in zijn of 
andermans braaksel?

Soms komt er achteraan wel eens iets onverteerd naar buiten: een kersenpit, een maïskorrel, 
een stukje tomatenschil. Telkens gaat het om taai spul. Het geeft een idee van welke stoffen 
het moeilijkst verteren.

Heeft iemand vuile brilglazen? Poets het ene glas met speeksel en het andere met gewoon 
water. Speeksel breekt het vuil veel sneller en beter af. 

Vraag de leerlingen om de komende tijd voedselvlekken op hun kleren eens te behandelen met 
wat speeksel. Dat werkt eveneens beter dan met water.

Zetmeel toon je aan met jodium. Vroeger werd een oplossing van jodium in alcohol, 
jodiumtinctuur, gebruikt om wondjes af te dekken. Tegenwoordig bevat een flesje ‘rood’ 
meestal eosine, en nog zelden jodium. Leg dus aan de apotheker uit dat je geen ‘rood’ bedoelt, 
maar wel degelijk jodium. Als je er bij vertelt dat je zetmeel wilt aantonen, snapt de apotheker 
het meteen.
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Achtergrondinformatie
De spijsvertering begint al in je mond. De tanden malen het voedsel tot ‘hapklare 
brokken’, of juister, tot verteerbare brokjes die goed bereikbaar zijn voor 
de zuren en enzymen die het chemische afbraakwerk moeten doen. Kleine 
moleculen uit het voedsel, zoals glucose en alcohol, gaan al via het 
verhemelte over in het bloed.
Speeksel breekt al meteen zetmeel af. Zetmeelmoleculen zijn 
lange ketens van aaneengeregen suikermoleculen. Om als 
voedsel te dienen, moeten ze verknipt worden tot suikers waar 
de cellen weg mee kunnen. Daarvoor dient het enzym amylase 
in het speeksel. Wat niet door speeksel afgebroken werd, 
kan ook later in de spijsvertering nog afgebroken worden, 
maar de ingewanden hebben zo al werk genoeg. Goed en 
lang kauwen, zodat het speeksel volop zijn werk kan doen, 
is echt wel zinnig. Bovendien komt het eten dan als een zacht 
moes je maag binnen, zodat die er minder kneedwerk aan heeft.
Speeksel bevat ook een enzym (lipase) dat vetten afbreekt, al wordt 
dat pas actief in de zure omstandigheden van de maag. Al bij al bevat 
speeksel meer dan duizend verschillende eiwitten.

Soms zegt men dat speeksel zorgt voor de voorvertering. Gifslangen nemen 
de term ‘voorvertering’ nogal ruim. Hun speekselklieren maken ook 
het gif dat hun maaltijd doodt.
Wij kennen “zijn wonden likken” vooral als zegswijze, maar 
sommigen doen dat letterlijk. In muizenspeeksel is bijvoorbeeld 
zenuwgroeifactor gevonden, een stof die wonden helpt helen. 
In menselijk speeksel is die niet aangetoond. Het is niet helemaal 
duidelijk of je wonden likken voor mensen inderdaad zin heeft, 
al bevat speeksel wel verschillende antibacteriële stoffen en de 
pijnstillende stof opiorfine. In ieder geval heeft de dokter vandaag heel 
wat betere stoffen om wonden schoon te maken, af te dekken en te 
helpen met genezen. 

Je speekselfabrieken huizen in verschillende klieren. Aan de 
binnenkant van je wangen zitten talrijke kleine kliertjes, die 
voortdurend kleine hoeveelheden speeksel in je mond laten sijpelen. 
Net voor je oren, links en rechts onder je onderkaak en onder je tong 
liggen grote speekselklieren. Via buisjes sturen die hun speeksel je 
mond in. Denk aan een literfles water. Zoveel speeksel produceer jij 
iedere dag. En denk nu aan 190 dergelijke flessen. Zoveel produceert een 
koe op een hooi-dieet.
Speeksel bevat voor pakweg 99% water. 

Je moet maar een snuifje azijn ruiken en je speeksel begint te vloeien. Het zien van eten kan 
je ook doen watertanden. Mechanisch contact met je tong zorgt eveneens voor speeksel. En 
gewoon aan eten dénken is al voldoende om het water in de mond te krijgen. Al werkt het ene 
gedachtevoedsel beter dan het andere. Beroemd is het onderzoek van de Rus Ivan Pavlov in de 
jaren 1890: hij liet een geluid klinken telkens zijn honden hun eten kregen. Na een tijdje was het 
geluid alleen al voldoende om hun speeksel te doen vloeien. 
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Van Snot tot Prot

Eindtermen

Bij het lespakket “Van Snot tot Prot” passen volgende eindtermen (geldig vanaf 1 september 
2015):

Wetenschappen en techniek – natuur

De leerlingen 

1.8 kunnen de functie van belangrijke organen die betrokken zijn bij ademhaling, spijsvertering en 
bloedsomloop in het menselijk lichaam verwoorden op een eenvoudige wijze;

1.10  kunnen lichamelijke veranderingen die ze bij zichzelf en leeftijdsgenoten waarnemen, 
herkennen als normale aspecten in hun ontwikkeling;

1.17 kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over 
het functioneren van het eigen lichaam;

1.19 beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;



Fietsen op een kabel op vijf meter hoogte? Zelf een vliegtuig 
veilig aan de grond zetten? Een dutje doen op een spijkerbed? 
Wandelen op de maan? Je beleeft het allemaal in Technopolis®, 
het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie.

Aankomen moét
Hier voel je, probeer je en ervaar je alles helemaal 
zélf. Want wat je zélf doet, begrijp je beter! 
Zo leer je op een toffe, spannende manier iets 
bij over wetenschap en technologie. Je zal 
al snel merken dat wetenschap allesbehalve 
saai is. En dat wordt het ook nooit, want het 
aanbod van Technopolis® verandert voortdurend, 
waardoor je bezoek telkens anders verloopt.

Wetenschappe-leuk
Technopolis® is niet alleen leerrijk, het is ook 
leuk en spannend. Je wordt er verrast met 
toffe shows en demo’s, waarin de edutainers 
van Technopolis® je de wondere wereld van de 
wetenschap doen ontdekken. Laat ze bijvoorbeeld 
je haren rechtop zetten. Neen, niet met gel of 
haarlak, maar met … statische elektriciteit!

Nieuwsgierig?  
Dat zijn we allemaal!
Technopolis® is er voor jonge ontdekkers 
én oudere onderzoekers. Iedereen maakt er 
kennis met de technologie en wetenschap die 
achter dagdagelijkse zaken schuilgaan.

Leren is nooit saai
Basis- en secundaire scholen ruilen hun 
schoolbanken in voor een educatieve dag vol 
wetenschap én plezier in Technopolis®. Leerlingen 
gebruiken hun zoekboekje als houvast, of volgen 
tijdens de e-rally een interactieve themaroute. 
Ze worden – figuurlijk – van hun sokken 
geblazen in het Lab met chemische proefjes 
en in het Atelier vol technologische snufjes. 
En natuurlijk is er ook een tot de verbeelding 
sprekende wetenschapsshow. Achteraf zetten 
leerkrachten de pret gewoon verder met het 
gratis educatief lesmateriaal van Technopolis®, 
te downloaden via www.technopolis.be. 
Of je haalt met de spectaculaire scholenshow 
een lading wetenschappelijke fun en 
technische kennis gewoon naar jouw klas!



 Technologielaan
 B-2800 Mechelen

 +32 15 34 20 00
 info@technopolis.be
 www.technopolis.be

Volg ons overal!


