
 

 

A LIFE TYPEFACE  
STEMPEL DE WEG VAN GEN NAAR EIWIT 

 

 

De eiwitsynthese is één van de belangrijkste processen die zich in de cel afspelen. Eiwitten 
staan aan de basis van het functioneren van de cel. Wat een individuele cel precies doet en kan 
hangt af van welke eiwitten er precies tot expressie komen. In (biologie)boeken ben je 
ongetwijfeld al de nodige plaatjes tegengekomen van de bouw van DNA en eiwitten, en van het 
verloop van de processen transscriptie en translatie. 

Met de stempeldoos A Life Typeface komen de abstracte afbeeldingen uit het lesboek tot leven. 
De doos bevat stempels voor de stikstofbasen en de suiker-fosfaat backbone waar DNA en RNA 
uit bestaan. Ook zijn er stempels voor de verschillende aminozuren waar eiwitten uit bestaan. 
Door met de stempels en een paar rollen papier aan de slag te gaan kun je zelf op een 
eenvoudige, maar intuïtieve manier de eiwitsynthese simuleren. 

A Life Typeface werd ontwikkeld en vormgegeven door ontwerper Rogier Arents. Inhoudelijke 
en didactische ondersteuning werd geleverd door Gee van Duin (Cartesius Lyceum, 
Universiteit van Amsterdam), Caspar Geraedts (De Praktijk, natuurwetenschappelijk 
onderwijs) en Joost Termeer (Universiteit van Amsterdam). 

Veel plezier! 
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BENODIGDHEDEN 

Om te kunnen werken aan dit practicum heb je de volgende materialen nodig. Dit zijn de 
benodigdheden voor één groepje. 

 

• de stempeldoos A Life Typeface 

• een schaar 

• plakband 

• een pen of potlood 

• BINAS 
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A. EEN LEGENDA MAKEN 

Voordat je met A Life Typeface aan de slag gaat is het belangrijk dat je de verschillende stempels 
leert kennen, en dat je weet waar deze voor staan. Je gaat daarom eerst een legenda maken. Als 
je deze opdracht hebt afgerond moet je van alle onderdelen van de stempeldoos kunnen 
aangeven welk molecuul ze vertegenwoordigen. 

DNA 

1. In de stempeldoos zitten twee kubusvormige stempels. De ene heb je nodig voor het 
stempelen van DNA, de andere voor het stempelen van RNA. Onderzoek welk verschil er is 
tussen de twee stempels. Voor DNA heb je de stempel nodig met alleen rondjes en driehoekjes 
als vormen. 

2. Met het wieltje (de ‘pizza slicer’) kun je de ‘backbone’ van een nucleotidenketen stempelen. 
Zoek uit aan welke kant van het wieltje de bindingsplaatsen voor de stikstofbasen zich 
bevinden. 

3. Pak een vel papier (A4) en stempel daarop met het wieltje en de kubus een stuk 
dubbelstrengs DNA van vijf nucleotiden lang (zie het voorbeeld hieronder). De 
nucleotidenvolgorde is niet belangrijk. Let op: hou rekening met de regels van de basenparing 
(driehoekjes tegenover driehoekjes en rondjes tegenover rondjes). 

4. Benoem in de gestempelde tekening de volgende onderdelen: DNA, stikstofbase en 
backbone. 

5. Zoek uit welk symbool (van de kubusvormige stempels) voor welke stikstofbase staat. 
Gebruik hiervoor de kennis die je hebt over (a) de regels van de basenparing, (b) de verschillen 
in bouw tussen DNA en RNA en (c) de genetische code (tabel 70E van BINAS en het schema dat 
bij de stempeldoos hoort). 

6. Benoem in de tekening iedere stikstofbase (A, T, C en G) op zijn minst één keer. Teken ook 
waterstofbruggen in de tekening (denk aan de aantallen). 

7. Geef op één plek in de backbone aan waar de fosfaatgroep en de desoxyribosegroep zich 
ongeveer bevinden. 

8. Geef tenslotte aan waar de 5’-uiteindes en de 3’-uiteindes zich bevinden. 
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RNA 

9. Pak een nieuw vel papier en stempel daarop met het wieltje en de andere kubus een stuk 
mRNA van vijf nucleotiden lang (zie het voorbeeld hieronder). De volgorde is niet belangrijk. 

10. Benoem in de gestempelde tekening de volgende onderdelen: mRNA, stikstofbase, uracil en 
backbone. 

 

 

 

EIWIT 

11. Bekijk de twintig platte, rechthoekige stempels met de verschillende structuren. Pak een 
nieuw vel papier en stempel daarop een aminozuurketen van vier aminozuren lang (zie het 
voorbeeld hieronder). 

12. Benoem in de gestempelde tekening de volgende onderdelen: polypeptide, aminozuur en 
peptidebinding. 

 

 
 



De Praktijk & Itsacademy  blz. 5 van 8 

B. DNA-REPLICATIE 

Nu je weet welke stempels je moet gebruiken voor welke moleculen kunnen we aan de slag met 
het simuleren van celprocessen. We beginnen met DNA-replicatie: het proces waarbij DNA 
zichzelf kopieert, en er uit één dubbelstrengs DNA-molecuul twee exacte kopieën ontstaan. 

1. Jullie gaan nu als groep het proces DNA-replicatie nabootsen. Je moet hierbij ook rekening 
houden met de richting waarin DNA-replicatie plaatsvindt (van 5’ naar 3’ of andersom). 

2. Begin met het maken van een dubbelstrengs DNA-fragment van vijftien nucleotiden lang. 
De nucleotidenvolgorde zelf is niet belangrijk, de regels van de basenparing natuurlijk wel. 
Geef op de uiteinden van de stroken aan waar de 5’-uiteindes en de 3’-uiteindes zich bevinden. 

3. Drie enzymen die bij DNA-replicatie zijn betrokken zijn: DNA-ligase, DNA-polymerase, en 
helicase. Zoek uit welke functie deze enzymen vervullen. 

4. Bespreek met elkaar welke verschillen er zijn in de manier waarop de nieuwe strengen 
ontstaan bij de zogenaamde ‘leidende’ streng (de leading strand) en de ‘volgende’ streng (de 
lagging strand). 

5. Verdeel binnen de groep de volgende rollen: 

- één persoon vervult (met schaar) de rol van helicase, 

- één persoon vervult (met papier, plakband en stempels) de rol van DNA-polymerase, 

- één persoon vervult (met plakband) de rol van DNA-ligase. 

Als je groepje uit meer dan vier personen bestaat, dan houden die alles in de gaten en trekken 
aan de bel wanneer er iets fout dreigt te lopen. 

6. Voer de simulatie uit. Controleer naderhand of beide (dubbelstrengs) DNA-moleculen 
inderdaad identiek zijn. 
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C. EIWITSYNTHESE 

In het DNA in de celkern ligt alle erfelijke informatie van een organisme opgeslagen. Maar 
DNA verlaat de celkern in principe niet. Het zijn juist de eiwitten in het celplasma die 
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de cel, en die ervoor zorgen dat alle processen 
in de cel goed verlopen. Eiwitten zijn grote, complexe moleculen, en in elke cel komen 
honderden verschillende soorten eiwitten voor. Het DNA van een cel bevat voor elk van deze 
eiwitten het bouwplan. Een stukje DNA dat codeert voor een eiwit noem je een gen. Je gaat nu 
met de stempeldoos de eiwitsynthese (de weg van gen naar eiwit) simuleren. De twee 
belangrijkste processen daarbij zijn transcriptie en translatie. 

1. Jullie gaan nu als groep de processen transcriptie en translatie nabootsen. Bij transcriptie 
wordt één van de twee strengen van het DNA ‘afgelezen’ door het enzym RNA-polymerase 
waarbij messenger-RNA (mRNA) gevormd wordt. Biologen maken onderscheid tussen de 
coderende streng (sense) en de matrijsstreng (antisense).  

2. Maak een dubbelstrengs DNA-fragment van vijftien nucleotiden lang (of gebruik die van de 
vorige opdracht). Geef de 5’-uiteindes en de 3’-uiteindes aan, en kies ook welke streng de 
coderende streng is. 

3. Begin met de transcriptie. Maak, net als bij de vorige opdracht weer een rolverdeling binnen 
je groepje. 

4. Ga verder met de translatie. Hou het mRNA-fragment bij de hand, en ‘lees’ dat af van het 5’-
uiteinde naar het 3’-uiteinde. Pak een lege strook papier om de aminozuren op te stempelen. 
Ga verder als volgt te werk: 

- begin met de eerste drie nucleotiden (aan het 5’-uiteinde) van het mRNA-fragment, 

- zoek in het schema op welk aminozuur daar bij hoort, 

- stempel het aminozuur op de lege strook (met het ‘uitsteeksel’ gericht naar de plek 
waar het volgende aminozuur komt), 

- ga verder met de volgende drie nucleotiden, totdat de aminozuurketen af is. 
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D. EIWITSYNTHESE VOOR GEVORDERDEN 

In werkelijkheid verloopt de eiwitsynthese een stuk gecompliceerder dan bij de simulatie die je 
net hebt uitgevoerd. Je gaat de simulatie nog een keer doen, waarbij je rekening houdt met de 
volgende begrippen: promotor, transcriptiefactor, startcodon, stopcodon en tRNA.  

1. Zorg ervoor dat je deze begrippen kent. Zoek zonodig in je biologieboek of op internet de 
betekenis op. 

2. Maak een DNA-fragment van 30 nucleotiden lang. De matrijsstreng moet aan de volgende 
eisen voldoen: 

- de eerste zes nucleotiden zijn 5’-TATAAA-3’ (dit wordt de TATA-box genoemd, dat is 
een deel van de promotor), 

- de volgende vier nucleotiden mag je zelf invullen, 

- de volgende drie nucleotiden zijn 5’-TAC-3’ (deze vormen de matrijs voor het 
startcodon van het mRNA), 

- de volgende negen nucleotiden mag je zelf invullen, 

- de volgende drie nucleotiden zijn 5’-TAC-3’ (deze vormen de matrijs voor het 
stopcodon van het mRNA), 

- de laatste vijf nucleotiden mag je zelf invullen. 

Geef op de uiteinden van de stroken aan waar de 5’-uiteindes en de 3’-uiteindes zich bevinden. 

3. Verdeel binnen de groep de volgende rollen: 

- één persoon is de transcriptiefactor TBP (die bindt aan de TATA-box) en haalt de twee 
DNA-strengen uit elkaar, 

- één persoon is het enzym RNA-polymerase en vormt (met papier, plakband en 
stempels) de mRNA-streng aan de matrijs, 

- één persoon maakt voor elk van de codons van het mRNA een tRNA-molecuul 
(gebruik hier bijvoorbeeld A4-tjes voor, waar aan de ene kant het anticodon wordt 
gestempeld, en aan de andere kant het bijbehorende aminozuur), 

- één persoon is het ribosoom en knipt de aminozuren van de tRNA-moleculen los en 
knipt ze – in de juiste volgorde – aan elkaar. 

Als je groepje uit minder dan vier personen bestaat, moet één persoon meerdere rollen op zich 
nemen. Eventuele overige personen in de groep houden alles in de gaten en trekken aan de bel 
wanneer er iets fout dreigt te lopen. 

4. Voer de simulatie uit. 
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E. ZELF AAN DE SLAG 

Als je de voorgaande practica allemaal hebt uitgevoerd ben je inmiddels behoorlijk thuis in de 
mogelijkheden van de stempeldoos A Life Typeface. Er zijn natuurlijk nog een hoop andere 
processen die met DNA en eiwitten te maken hebben en die je met de stempeldoos kan 
uitbeelden. Kies één van de onderstaande processen en technieken, zoek uit hoe ze werken, en 
bedenk met je groepje een manier om ze met de stempeldoos uit te beelden. 

 

Genregulatie – In de cel komen allerlei eiwitten voor die ervoor zorgen dat bepaalde genen wel 
of juist niet tot expressie komen. Je hoeft niet in te gaan op hoe deze eiwitten precies heten, 
maar laat in een simulatie wel het principe van genregulatie zien. 

Mutatie – Bij DNA-replicatie worden soms wel eens foutjes gemaakt. Er wordt dan bijvoorbeeld 
op één plek ergens een verkeerde stikstofbase ingebouwd (een puntmutatie). Laat in een 
simulatie zien wat de invloed van zo’n puntmutatie kan zijn op de aminozuurvolgorde van het 
eiwit dat gevormd wordt. Laat ook zien wat de invloed is van een mutatie waarbij één 
stikstofbase te veel wordt ingebouwd (een frameshiftmutatie).  

PCR – De Polymerase Chain Reaction heeft als doel om kleine hoeveelheden DNA een groot 
aantal keer te vermenigvuldigen. Meestal worden daarbij specifieke fragmenten van het DNA 
gekopieerd. Om PCR uit te voeren heb je DNA-polymerase, losse nucleotiden en primers 
nodig. Laat in een simulatie zien hoe PCR werkt.  

Recombinant DNA – Tegenwoordig kunnen genen van het ene organisme vrij makkelijk 
ingebouwd worden in het DNA van een ander organisme. Hierbij worden vaak restrictie-
enzymen en stukken DNA uit virussen (vectoren) gebruikt. Laat in een simulatie zien hoe 
recombinant DNA gevormd wordt. 

 


