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Bionic Swift experimenteer set 

De Bionic Swift is een 

robotvogel geïnspireerd op de 

zwaluw, ontworpen voor 

algemeen technisch onderwijs. 

De experimentele set maakt de 

assemblage van de vleugels en 

de staart mogelijk, die met een 

afstandsbediening worden 

bestuurd. In integratieve 

STEAM-lessen leren leerlingen 

spelenderwijs de basisprincipes 

van de vogelvlucht en het 

werkingsprincipe van 

slagvleugels. 

Natuurwetenschappelijke en 

technologie-gerelateerde 

onderwerpen, zoals de 

fascinatie van vogelvlucht, 

lichtgewicht constructie, 

energie-efficiëntie en 

aerodynamica kunnen worden 

onderwezen door middel van 

een projectgebaseerde 

leeraanpak met hands-on 

ervaring.  

Swallow als rolmodel 

Vliegen als een vogel - een 

droom van de mensheid! De 

vogelvlucht is het model voor 

de Bionic Swift. De opwaartse 

en voorwaartse stuwkracht is 

ingenieus gelukt in de natuur en 

kan worden ervaren met de 

experimenteerset zelf.

Behendig vlieggedrag

Nadat de leerlingen hebben 

geleerd hoe de vlucht van 

vogels werkt, proberen ze het 

uit in een praktisch experiment! 

Dankzij zijn uiterst lichte 

constructie weegt de Bionic 

Swift minder dan 40 gram en 

vertoont hij dus als ultralicht 

vliegend voorwerp een uiterst 

wendbaar vlieggedrag. De 

testvlucht moet daarom 

plaatsvinden in een relatief 

windstil luchtruim.
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Highlights

• - Inzicht in en 

toepassing van 

biologische 

verschijnselen

• Inleiding tot 

aerodynamica en 

lichtgewicht constructie

• Leren en testen van de 

basisprincipes van 

vogelvlucht

• Vleugels en staart in 

elkaar zetten 

van high-tech 

materialen 

• Leren toepassen van 

de afstandsbediening

• Integratieve 

STEAM-lessen
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De fascinatie voor vogelvlucht op een praktische manier ervaren
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Praktijkgerichte leerervaring 

De experimenteerset bevat alle 

materialen voor het in elkaar 

zetten en bedienen van de 

Bionic Swift. Met de extra 

verkrijgbare set verbruiks-

materialen, die veren, lijm en 

koolstofstaafjes bevat, kunnen 

de vleugel en de staart opnieuw 

worden opgebouwd en dus 

meervoudig worden gebruikt.

Verwijzing naar het leerplan  

De inhoud van biologie en 

technologie die in STEAM-

lessen of bij buitenschoolse 

activiteiten kan worden 

onderwezen, is divers: De 

vlucht van vogels en het 

klapperen van vleugels, de 

structuur van holle beenderen, 

de grondbeginselen van 

lichtgewicht constructie en 

aerodynamica tonen de 

parallellen tussen natuur en 

technologie.

Technische highlights 

De werkzaamheden van de 

leerlingen omvatten: het in 

elkaar zetten van de vleugels 

en de staart met behulp van 

koolstofstaafjes en veren van 

een hoogtechnologisch 

schuimmateriaal, met behulp 

van een sjabloon. Eenmaal 

gebouwd, worden deze 

gemonteerd aan de aandrijving 

en de romp. Dan wordt de 

Bionic Swift met de 

afstandsbediening in werking 

gesteld. Eindelijk kan de pret 

beginnen en met het in de 

praktijk testen van de Bionic 

Swift wordt de droom van het 

vliegen werkelijkheid!

Een totaalconcept voor jonge techneuten.

Totaalconcept voor STEAM 

De experimenteerset, die 

relevante kennis over de 

vlucht van vogels bijbrengt 

zowel in 

het schoolonderwijs en in de 

privésfeer, is geschikt voor 

leerlingen vanaf 15 jaar. 

Voorkennis van modelvliegen 

is een voordeel. Aanverwante 

instructies en materialen zijn 

gratis verkrijgbaar op: 

www.bionics4education.com
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Festo Didactic wil jongeren 

enthousiasmeren voor 

wetenschap en technologie  

met Bionics4Education. 

STEAM-vaardigheden spelen 

een centrale rol in de steeds 

digitaler wordende wereld van 

het werk. 

Dit maakt het aanbod geschikt 

voor interdisciplinaire 

kennisoverdracht in de klas en 

voor een leven lang leren.




