
 

Praktisch onderzoek -
zetmeelplastic 
 Van aardappel naar bioplastic. 

Achtergrondinformatie voor docent: 
 
Studielast: 50 minuten 
 
Werkvorm: practicum in groepjes van 2 á 3 leerlingen. 
 
Geschikt voor niveau(‘s): 

☒ vmbo ☒ havo ☒ vwo ☒ technasium 
 
Gerelateerde vakken: 

☐ Nederlands ☐ Engels ☐ Maatschappijleer ☐ Economie 

☐ Geschiedenis ☐ Aardrijkskunde ☒ Scheikunde ☐ Lichamelijke oefening 

☐ Natuurkunde  ☒ Biologie ☐ Wiskunde ☒ O & O – T & T 
 

Inhoud: 
 
Relatie biobased/circulair:  
Bioplastic gemaakt van reststromen uit de aardappelverwerkende industrie als alternatief voor 
plastics op basis van aardolie. 
 
Beginsituatie (+ materialen)  
De biostraat is een straat met opeenvolgende praktische activiteiten waarbij de leerling bioplastic, 
beter gezegd: biopolymeren, maakt uit natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen in plaats van 
aardolie. Deze straat is te leen via het Centre of Expertise Biobased economy: info@coebbe.nl 
Voor een stopmotion filmpje over de straat klik hier. 
Bij de biostraat hoort een boodschappenlijstje met producten die van tevoren aangeschaft moet 
worden: Naast jodium, producten waar zetmeel in zit bijvoorbeeld: aardappel, graanproduct, 
peulvruchten.  Producten waar geen zetmeel in zit: bijvoorbeeld kristalsuiker, water.  
Producten waarvan het onzeker is of er zetmeel in zit zoals: wortel, appel. Voldoende aardappels. Per 
groepje van twee zijn 2 á 3 aardappelen nodig en een pakje aardappelzetmeel. 
 
Lesdoelstellingen  
De leerling weet dat plastic gemaakt wordt van aardolie of van natuurlijke, hernieuwbare 
grondstoffen. De leerling kent de voor- en nadelen van het gebruik van beide grondstoffen.  
De leerling herkent dat stoffen van vorm kunnen veranderen door het verhitten van vloeibare en 
vaste stoffen tot een nieuwe vaste stof.  
De leerling leert hoe bij planten zetmeel gevormd wordt (fotosynthese).  
 
Leerinhoud  

mailto:info@coebbe.nl
https://www.allthings.bio/create-your-own-plastic-on-the-bio-based-plastic-street/


 
Inleidend praatje kan gaan over verschillende soorten plastics (elastomeren, thermo-hard plastic en 
thermoplastisch plastic. Laat voorbeelden zien (of raden). Vervolgen: het verschil polymeren – 
biopolymeren en tot slot zetmeelplastic. Hier kan je ingaan op fotosynthese en omzetting van suikers 
in zetmeel. 
De biostraat bestaat uit een aantal stappen die de leerlingen gemakkelijk zelfstandig kunnen 

uitvoeren. Verdeel de klas in groepjes van 2 á 3 leerlingen. Per keer kunnen ongeveer 8 leerlingen 

tegelijk aan de slag met de biostraat. Dus een aantal parallelle activiteiten is wenselijk. 

 
Eindproduct  

Zelfgemaakt bioplastic. Om de opdracht uitdagender te maken kunnen de leerlingen zelf een mal 

ontwerpen en maken, waar tenslotte het zelfgemaakte bioplastic in wordt gegoten.  

 


