
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Productie van computerchips  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
 
Vakgebied 
Economie en Techniek  
 
Kernbegrippen 
Computer, chips, elektronica  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde, kerndoel 38:  
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen 
omgeving, Nederland, Europa en de wereld te 
gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in 
hun eigen omgeving te plaatsen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Kwantum 
China, een nieuwe economische wereldmacht 
Technologie als levensvorm 
Internet slurpt stroom 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Bijv. smartphone, koptelefoon, televisie, laptop, 
smartspeaker 
2 B: De hersenen 
3 ASML 
4 licht / tin / plasma / opgevangen / optische / 
silicium 
5 De chips worden gemaakt met grondstoffen uit 
andere landen, en een deel van de technologie voor 
productie is alleen in Azië beschikbaar. Wanneer de 
aanlevering vanuit Azië stopt, kunnen de chips in 
het westen niet meer gemaakt worden.  
6 De nieuwe photonische chips zijn veel kleiner en 
kunnen meer data verwerken. Dit kan het 
energieverbruik in dataverkeer dus omlaag 
brengen. 

Samengevat 
Er is in de hele wereld veel vraag naar 
computerchips, want ze zitten in bijna elk apparaat. 
Chips zorgen voor het geheugen en rekenkracht. Als 
er een tekort is aan computerchips, hebben veel 
fabrikanten en consumenten daar last van. 
Ondertussen staat de ontwikkeling niet stil en wordt 
er volop geïnnoveerd. 
 
Kijkvragen 
 
1 Noem drie apparaten die jijzelf bezit waar een 
computerchip in zit.  
 
2 Met welk orgaan wordt een computerchip 
vergeleken? 
A Het hart B De hersenen C De lever  
 

 
 
3 Hoe heet het bedrijf dat de machines voor de 
productie van chips produceert? 
 
4 Vul in, kies uit: optische / opgevangen / tin / licht / 
plasma / silicium. 
De EUV machine maakt …………. door met een laser 
op …. te schieten waardoor ………………. ontstaat dat 
EUV licht uitstraalt. Dat wordt ………………………….. en 
gaat naar een fotonegatief, wordt verkleind in een 
………………… kolom en landt uiteindelijk op een 
……………………. schijf.   
 
5 Leg uit waarom de productie van chips in het 
westen afhankelijk is van Azië.  
 
6 Welk probleem kan de photonica oplossen? 
 
Verdiepingsvraag 
Het westen is voor de productie van chips erg 
afhankelijk van Azië. Vind je dit erg? Waarom 
wel/niet? Leg je antwoord uit.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘productie van computerchips’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij de vakken economie en techniek. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Electrotechniek 
Duurzame leefomgeving 
 
HBO: 
Electrotechniek 
Engineering 
 
WO: 
Mastertrack Nano, Quantum and Photonics 
Aarde, Economie en Duurzaamheid 

Samengevat 
Er is in de hele wereld veel vraag naar computerchips, 
want ze zitten in bijna elk apparaat. Chips zorgen voor 
het geheugen en rekenkracht. Als er een tekort is aan 
computerchips, hebben veel fabrikanten en 
consumenten daar last van. Ondertussen staat de 
ontwikkeling niet stil en wordt er volop geïnnoveerd. 
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computerchip in zit.  
 
2 Met welk orgaan wordt een computerchip 
vergeleken? 
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3 Hoe heet het bedrijf dat de machines voor de 
productie van chips produceert? 
 
4 Vul in, kies uit: optische / opgevangen / tin / licht / 
plasma / silicium. 
De EUV machine maakt …………. door met een laser op 
…. te schieten waardoor ………………. ontstaat dat EUV 
licht uitstraalt. Dat wordt ………………………….. en gaat 
naar een fotonegatief, wordt verkleind in een 
………………… kolom en landt uiteindelijk op een 
……………………. schijf.   
 
5 Leg uit waarom de productie van chips in het 
westen afhankelijk is van Azië.  
 
6 Welk probleem kan de photonica oplossen? 
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Het westen is voor de productie van chips erg 
afhankelijk van Azië. Vind je dit erg? Waarom 
wel/niet? Leg je antwoord uit.  

© NTR 2022 
 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/kwantum-een-optelsom-van-onzekerheden/#q=fotonen
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-china-een-nieuwe-economische-wereldmacht/#q=china
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-technologie-als-levensvorm/#q=technologie
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-internet-slurpt-stroom/#q=technologie

