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NanoTech 4 Dummies
Hoe wordt ik de volgende Nederlandse Nobelprijswinnaar?
Welke nanokennis is van belang voor mijn plek in het bedrijf?  

Nanotechnologie, je ziet het niet, maar het is overal!

• In de chips van in je mobiele telefoon, krachtiger dan de PC van drie jaar oud 
•  Nano-zonnecellen verwerkt in coatings, in bouwmaterialen, in de producten 

van jouw bedrijf? om stroom op te wekken. 
• Nano Medicines die per cel in je lichaam ingrijpen tegen kanker. 
•  ‘Organs-on-Chip’, gekweekte menselijke of dierlijke cellen die rechtstreeks op 

een chip reageren op allerlei testen en zo dierproevenoverbodig maken.

De mogelijkheden van nanotechnologie zijn baanbrekend en inmiddels voor iedereen 
van belang. Vroeg of laat krijgt elk bedrijf, elke organisatie er mee te maken. 

Van Science Fiction naar de dagelijkse praktijk 
FHI, MinacNed, Saxion en de Hogeschool Utrecht organiseren op donderdag 30 
maart de workshop ‘NanoTech 4 Dummies, nanokennis voor iedereen.’

Nanotechnologie is een belangrijke ‘key enabling technology’ en daarmee van 
grote betekenis voor veel sectoren zoals elektronica, instrumentatie, life sciences, 
medische technologie, laboratorium technologie en telecommunicatie. Kleiner dan 
voor het blote oog waarneembaar maakt nanotechnologie voor niet-ingewijden 
ongrijpbaar, mysterieus. 

Dat kan en hoeft niet zo te blijven. Natuurlijk hoeft niet iedereen zelf met 
nanodeeltjes te werken. Een keer zien en ervaren hoe dat gaat helpt echter enorm 
om te kunnen beoordelen waar en wanneer nano van belang kan zijn in je eigen 
organisatie. ‘Je maakt mij niks meer wijs’ en ‘Nu zie ik nieuwe kansen voor mijn 
organisatie’. Dat zijn de resultaten van deelname aan de workshop. 

Hoe werkt het? 
In de workshop ‘Nanotech4 Dummies, nanokennis voor iedereen’ maakt u in 
een aantal praktische experimenten kennis met verschillende facetten van 
nanotechnologie.  

De opzet van de workshop is erg hands-on, zodat u zich na afloop vrij voelt het 
gesprek aan te gaan over nanotechnologie met mensen binnen en buiten uw 
organisatie. De begeleidende experts kunnen daarnaast allerlei specifieke vragen uit 
uw eigen praktijk beantwoorden. 

Doelgroep
De workshop is gericht op iedereen die te maken heeft of vermoed te krijgen 
met nanotechnologie of geïnteresseerd is in de mogelijkheden, maar hierin zelf 
niet is opgeleid. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers, R&D managers uit andere 
technologische sectoren, investeerders of de marketing medewerker, boekhouder of 
andere medewerker van een technologiebedrijf. 

Datum, plaats en locatie
Donderdag 30 maart 2017 bij Saxion, locatie Enschede, M. H. Tromplaan 28 van 
10.00 tot 17.00 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.



9.30-10.00 uur Ontvangst 

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

10.15 uur    Nanotechnologie:  een introductie, wat zijn 
nanodeeltjes en welke toepassingsgebieden zijn er?

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

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

13.00   Lunch

14.00   Vervolg van de experimenten

15.30 uur  Pauze

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

16.15 uur  Uitreiking certificaten + informele afsluiting

PROGRAMMA:

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

         nanotechnologie en hier zelf geen achtergrond in hebben
30 maart 2017

*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 in cellen met de 

fluorescentiemicroscoop
Experiment:  Zelf nanodeeltjes maken 
Experiment:  Deeltjesgrootte bepalen: van macro tot nano

**Workshop 2: Werken met grafeen, nanomateriaal
Experiment: Lithografie en etsen
Experiment: (Elektronen)microscopie: bekijken van grafeensamples
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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
nanokennis voor iedereen
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 30 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 SAXION, LOCATIE ENSCHEDE

Bezoekadres :   Saxion, locatie Enschede 

M.H. Tromplaan 28 

7513 AB Enschede

Telefoon  : 088 019 88 88

Saxion is gelegen op slechts 5 minuten loopafstand van Station 
Enschede. Voor de parkeermogelijkheden bezoek de website van Saxion.

Klik hier voor de  uitgebreide routebeschrijving

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

https://www.saxion.nl/over/route/enschede/parkeren/
http://www.hu.nl/locaties/Heidelberglaan%207%20Utrecht
http://www.hu.nl/locaties/Heidelberglaan%207%20Utrecht
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