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NanoTech 4 Dummies

FHI, MinacNed, Hogeschool Utrecht en Saxion organiseren op donderdag 31 maart 
een workshop NanoTech 4 Dummies.

Een nanometer (nm) is het miljardste deel van een meter. 
Ter illustratie: een mensenhaar heeft een doorsnede van 80.000 nm. 

Geen sciencefiction
Materiedeeltjes die zo klein zijn, vertonen bijzondere eigenschappen. Het ontdekken 
en benutten van die bijzondere eigenschappen maakt nanotechnologie boeiend en 
nuttig. Tegelijkertijd is dit domein voor niet-ingewijden ongrijpbaar en mysterieus. 

De insteek van deze workshop is praktisch en bedoeld om kennis te maken met 
verschillende technieken om op nanoschaal te werken. Na een korte introductie 
gaat u zelf aan de slag in een echt laboratorium. U leert diverse termen, technieken 
en apparaten kennen en enigszins begrijpen, zodat u in de toekomst in staat bent 
een actieve rol te spelen bij gesprekken binnen en buiten uw organisatie. U weet na 
afloop waar uw collega’s en de klanten en relaties van uw bedrijf het over hebben. 

Kennis van de dagelijkse gang van zaken 
Wanneer u geen technologieachtergrond of -functie heeft, dan is deze workshop 
de beginstap om kennis te maken met van de basisbeginselen van nanotechnologie. 
Voorkennis is niet nodig.

Doelgroep
Iedereen die mogelijk professioneel te maken krijgt met het begrip nanotechnologie, 
en geen technologische/wetenschappelijke achtergrond heeft zoals de boekhouder, 
receptionist, ondernemer, directeur, investeerder etcetera.
U weet dan waar men het over heeft en u kunt de juiste vragen stellen, die nodig 
zijn om te kunnen communiceren met de specialisten.

Datum, plaats en locatie
Donderdag 31 maart 2016 bij Hogeschool Utrecht in Utrecht van 9.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 225,- per persoon, 
exclusief btw voor leden van FHI en MinacNed. 
Voor niet-leden € 345,- per persoon, exclusief btw.

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
MinacNed brancheorganisatie voor microsystemen en nanotechnologie
Kees Groeneveld, Susanne van Boxtel
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | W: www.minacned.nl | E: s.van.boxtel@fhi.nl 



9.00-9.30 uur Ontvangst 

9.30 uur  Kennismakingsrondje: wie is wie, wat kom je hier   
  doen, wat denk je dat nanotechnologie is? 

9.45 uur   Nanotechnologie: een korte introductie, wat zijn   
  nanodeeltjes, wat is grafeen, wat zijn cellen?

10.00 uur   Aan de slag met nanotechnologie: voorbereiding   
  van de experimenten*

10.45 uur  Zelf experimenten doen: de deelnemers worden   
  verdeeld over twee workshops** waar ze de verschillende   
  experimenten uitvoeren

12.15   Lunch

13.00   Vervolg van de experimenten

15.15 uur  Pauze

15.30 uur  Plenaire sessie: wat hebben we geleerd, wat kunnen we  
  hier mee?

16.00 uur  Uitreiking certificaten + informele afsluiting

PROGRAMMA:

PROGRAMMA   NanoTech 4 Dummies 
Praktijkworkshop voor medewerkers van bedrijven die te maken krijgen met 

    nanotechnologie en hier zelf geen achtergrond in hebben

31 maart 2016

*Het maken van ‘samples’, monsters om proeven mee te kunnen doen:
 - Cellen behandelen met nanodeeltjes
 - Grafeenmonster maken met plakband en een potloodpunt

**Workshop 1: Cellen & Nanodeeltjes, bio en chemie
Experiment:  Zichtbaar maken van nanodeeltjes (met en zonder cellen) 
 met de fluorescentiemicroscoop
Experiment:  Deeltjesgrootte bepalen: van macro tot nano

**Workshop 2: Werken met grafeen, nanomateriaal
Experiment:  Opdampen en sputteren: wat is dat, hoe doe je dat en waarom?
Experiment:  Selecteren en etsen: een patroon in metaal, hoe doe je dat en waarom?
Experiment:  Bekijken grafeenmonsters met de (elektronen)microscoop

Klik hier voor gedetailleerde informatie  over workshop 1

Klik hier voor gedetailleerde informatie  over workshop 2

http://www.minacned.nl/microfluidics/historie-microfluidics/443-nanotech4dummies
http://www.minacned.nl/microfluidics/historie-microfluidics/443-nanotech4dummies
http://www.minacned.nl/microfluidics/historie-microfluidics/443-nanotech4dummies
http://www.minacned.nl/microfluidics/historie-microfluidics/443-nanotech4dummies
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Bedrijfsnaam:

Deelnemer 1:

Functie: E-mail:

Deelnemer 2:

Functie: E-mail:

Adres: Postcode/plaats:

Telefoon: Fax:

Ordernummer (indien voor uw organisatie van toepassing):

Factuuradres (indien anders dan hierboven):

de heer          mevrouw

de heer          mevrouw

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende 
deelnemer worden aangemeld. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt FHI zich 
het recht voor de workshop te annuleren.

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden NanoTech 4 Dummies
Praktijkworkshop voor medewerkers van bedrijven die 

te maken krijgen met nanotechnologie en hier zelf geen 

achtergrond in hebben.

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

De deelnamekosten bedragen € 225,- per persoon exclusief btw en 
zijn inclusief lunch, koffie, thee, fris en borrel. Indien u geen lid bent 
van FHI, MinacNed of Gebouw Automatisering, betaalt u € 345,- per 
persoon exclusief btw.

  Ja, ik (wij) meld(en) mij (ons) aan voor de praktijkworkshop op 
donderdag 31 maart

  Nee, ik ben helaas verhinderd, maar heb wel interesse in een 
workshop op een nader vast te stellen datum

 Nee, ik heb geen interesse

(graag aanvinken wat van toepassing is)

*  In enkele gevallen wordt in uw e-mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mailadres in: s.van.boxtel@fhi.nl. U kunt 
dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar: (033) 461 66 38.
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ADRES HOGESCHOOL UTRECHT

Bezoekadres :  Institute for Life Sciences and Chemistry 

Heidelberglaan 7,  

3584 CS Utrecht

Telefoon  : 088 481 82 83

Fax  : 088 481 92 70

Let op: komt u met de auto, voer dan een ander adres is: 
Cambridgelaan 110, Utrecht. U kunt dan aan de achterzijde  
van het gebouw naar binnen. Direct naast de Hogeschool Utrecht  
is een parkeergarage.

Klik hier voor de  uitgebreide routebeschrijving

http://www.hu.nl/locaties/Heidelberglaan%207%20Utrecht
http://www.hu.nl/locaties/Heidelberglaan%207%20Utrecht
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