
STEM-project 1 : Kaas maken
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Wie zijn we?



Probleem?



Inhoud sessies
• Kaas in de voedingsdriehoek

• Voedselveiligheid

• Werkwijze kaas maken

• Kaaspers

• Samenstelling kaas

• Microbieel onderzoek

• Onderzoek parameters

• STEM in de praktijk

• Culturele reis



Kaas in de voeding
Samenstelling van kaas

Bereiding van kaas
Hygiëne en kaasbereiding 



Plaats van kaas in voedingsdriehoek 

• Wat is gezonde voeding?

• Tegenstrijdige meningen

 Nieuwe voedingsdriehoek 



Plaats van kaas in voedingsdriehoek 

• Lichtgroen

= positief, neutraal of onvoldoende bewezen 



Impact op het milieu 

• Koeien melk  kaas

• Zeer milieubelastend! 
• Voeding

• Uitscheiding  



Voedselveiligheid 



Hygiëne 

• Basisattitude?!

• Ontstaan HACCP
• Analyseren productieproces

• Identificeren gevaren 

• KCP en grenswaarden bepalen

• Systeem van controle op KCP

• Bijsturingsplan

• Bundelen meetresultaten 



Grondoorzaken van problemen

• Gebrek aan hygiëne

• Slecht productiebeheer
• Kruisbesmetting

• Afvalbeheer

• Houdbaarheid 

• …

• Faling in productieproces
• Menselijke fout

• Faling machines 



Voedselveiligheid op school

• Leskeukens  buiten FAVV

• Maatwerk voor elke school: goede hygiënepraktijken 

• Best dezelfde regels als HACCP hanteren 



Goede hygiënepraktijken op school  

• Rauwe melk mee opletten 

• Persoonlijke hygiëne! 

• Reinigen en ontsmetten 

• Goede uitrusting en inrichting van lokalen 



Kaas maken 



Wat nodig?



Wat nodig? 

• N 



Hoe te werk gaan?



Hoe te werk gaan?

• N 



Andere mogelijkheden 

• Brandnetelstremsel

• Ananassap 



Kaaspers 



Probleem 

• Vocht moet uit kaas



Oplossing 

• Kaaspers

• Langere tijd voor druk zorgen 



Probleem 

• Niet stabiel

• Centraal drukpunt i.p.v. over oppervlak



Optimalisatie 

• N 



Organisatie 

• 1e graad:
• Lln pers laten namaken:

• Model?

• Stappenplan?

• 2e graad:
• Zelf laten zoeken

• Vaardigheden techniek: uitleg / filmpje / werkfiches …



Pers: idee  realiteit





SketchUp



Nodige wiskundige achtergrond



Fysica achter pers

𝐹1 ∙ 𝑑1 = 𝐹2 ∙ 𝑑2



Fysica onderzoek

y = 3,053x + 14,72
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Samenstelling kaas



Samenstelling kaas

• vetgehalte

• lactosegehalte

• eiwitgehalte

• watergehalte

• zoutgehalte

• vitaminen

• calcium

• fosfaten

• ijzer

enkel kwalitatief

energiewaarde bepalen

1 g eiwit  4 kcal = 16,736 kJ
1 g vet  9 kcal = 37,656 kJ
1 g koolhydraten  4 kcal = 16,736 kJ



Vetgehalte

Soxhlet-extractie Extractie in proefbuis SUDAN-III



Lactosegehalte

Fehlingtest Titratie met Benedictreagens



Eiwitgehalte

Albustix Biureet (kwalitatief) Biureet (kwantitatief)



Watergehalte
Autoclaaf



Zoutgehalte

Neerslagreactie Titratie volgens Mohr



Eerste graad: indicatorkaarten 

• Wat is een indicator? 
• extra uitleg 

• + eventueel uitleg rond staal (oplosbaarheid in water?)

• Onderzoek: welke proefbuis bevat het staal? 

• Demoproeven
• stoffen met negatief advies voor gebruik door leerlingen

• Hoekenwerk/doorschuifsysteem
• leerlingenproeven



Eerste graad: kwantitatieve bepalingen

• Watergehalte
• eventuele link met drogen van was

• Vetgehalte: extractie in proefbuis 
• extractie (al gezien bij indicatorkaarten, nu met apolaire stoffen)

• uitdampen



Tweede graad: kwalitatief

• indicatorkaarten zelf laten opstellen

• demoproeven vervangen door leerlingenproeven (wel positief advies)

• + chemische reacties (bv. neerslagreactie zout)



Tweede graad: kwantitatief 

• matig wetenschappelijke richting
• Soxhlet-extractie of extractie in proefbuis

• biureet (bv. enkel visuele besluitvorming)

• sterk wetenschappelijke richting
• Soxhlet-extractie

• biureet (extra uitleg: colorimeter) 

• lactosegehalte (extra uitleg: titratie)

• eventueel zelf laten nadenken over staal (kaas  staal)



Microbieel onderzoek



Onderzoek: zichtbaar maken micro-organismen

• Hygiëne integreren:

→ Onderzoek 1: hoe maak ik een voedingsbodem?
→ Onderzoek 2: hoe kan ik de micro-organismen zichtbaar

maken?
→ Onderzoek 3: hoe kunnen we micro-organismen

vermenigvuldigen?



Onderzoek 1: hoe maak ik een voedingsbodem?



Maken van voedingsbodems



Enten van voedingsbodem



Resultaat 48 uur na enten



micro-organismen aantonen



Ondervindingen: enten voedingsbodems met
alternatieven



Ondervindingen maken voedingsbodems + 
zichtbaar maken micro-organismen

• agar-oplossing te lang in broedstoof?

• schimmels?

• welke bacteriën?



Onderzoek 2: hoe kan ik de micro-organismen 
zichtbaar maken?



Maken van preparaten



Methyleenblauw



Nigrosine-oplossing



Gramkleuring



Gramkleuring

• kristalviolet-jodium-complex 

• wassen met alcohol

• kleuren met fuchsine

• grampositief of gramnegatieve kleuring



Gramkleuring: melkzuurbacteriën → grampositief

Grampositieve kleuring

• dikke peptidoglycaanlaag

• ondoordringbaar voor alcoholmengsel

• blauwe/paarse kleur

Gramnegatieve kleuring

• dunne peptidoglycaanlaag

• kristalviolet afspoelen door alcohol

• rode kleur



Onderzoek 3: hoe kunnen we micro-organismen
vermenigvuldigen?



Onderzoek 3: hoe kunnen we micro-
organismen vermenigvuldigen?



Onderzoek 3: hoe kunnen we micro-organismen 
vermenigvuldigen?



Onderzoek parameters



Wat zijn de ideale omstandigheden voor de werking van 
chymosine en pepsine bij het coaguleren van melk?

• Wat is een enzym?



Onderzoek parameters

• ideale parameters voor werking chymosine en pepsine

temperatuur zuurtegraad



Onderzoek parameters: gebruik pH-meter

• pH-meter ijken → 2 oplossingen



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 1



Besluit proef

• Geen resultaat!



Besluit proef



Parameters: werkwijze 2



Resultaten metingen



Parameters: werkwijze 3

• Onderzoek met caseïne: op temperatuur van 34 °C – 41 °C



Resultaten metingen



Troebelheidsmeter



Troebelheidsmeter



Centrifuge



STEM in de praktijk



STEM-project Heilig Graf Bilzen: 3e jaar ASO  

• Inleiding: artikel rond protest boeren + filmpje 

• Vraagjes: 
1. Wie protesteert? 

2. Wat gebeurt er? 

3. Waarom wordt er geprotesteerd? 

4. Wat kunnen wij doen om te helpen? 

5. Wat wordt gemaakt van melk? 



STEM-project Heilig Graf Bilzen 

• Midden: indeling in twee groepen. 
1. Groep kaas: maken van kaas aan de hand van vereenvoudigd stappenplan 

2. Groep pers: maken van een kaaspers: 1ste groep met stappenplan en 2de groep aan de hand van een 
gemaakt voorbeeld. 



STEM-project Heilig Graf Bilzen 

• Kaas maken  



STEM-project Heilig Graf Bilzen 

• Pers maken   



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek: Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• 4 sessies: 

• 1ste sessie: inleiden van het project + uitdelen werkblad + eerste 
brainstorm leerlingen in groepjes van 3-4 

• 2de sessie: de door de leerlingen gemaakte werkwijzes bespreken en 
eventueel bijsturen

• 3de sessie: uitvoering onderzoek: leerlingen onderzoeken de 
omstandigheden volgens de door hun gemaakte werkwijzes 

• 4de sessie: nabespreking verloop project + feedback over verslagen   



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek: Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• Uitvoering: 



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek: Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• Uitvoering: 



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek: Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• Uitvoering: 



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek: Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• Uitvoering: 



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek:Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• Nabespreking: 

• + gebruik van filmpjes en foto’s

• + kritische foutenanalyse 

• + motivatie 

• - schrijfwijze

• - werkwijze te beknopt 

• - Besluitvorming: hoe groter troebelheid -> hoe minder klontervorming 



STEM-project IKSO Hoeselt (klas 4TW) 

• Onderzoek: Wat zijn de ideale omstandigheden voor chymosine en 
pepsine om te werken bij het coaguleren van melk?

• Nabespreking: 



Culturele reis



Kaas in het vak Frans 

• DOEL: in het Frans iets vertellen over de vorm, de kleur, de geur, de 
smaak, het soort melk en de afkomst van kaas. De leerlingen leren 
hun zintuigen te gebruiken en zich hierover uit te drukken in het Frans 
door de soorten kaas te beschrijven.



STEM-project:Kaas in het vak Frans 

• Voorbeeldfiche 



Plannen

• Samenstelling kaas:
• vitamine B6

• calcium

• fosfaten

• ijzer

• Ananasstremsel?

• Evaluatie verfijnen

• Bundel aanpassen


