
COSME-
TICA



STEM-project2: 
Cosmetica



Even voorstellen



Hoe beschermen we ons 
tegen de zon?



Huidmodellen    



Test jezelf met apps!

Uvlens - uv index Qsun - sun safety advisor



Haar – en oogkleurkaarten maken



Zonnecrème maken



Zonnecrème maken

• Volgens 2 recepten

• Ingrediënten:

• Amandelolie

• Kokosolie

• Bijenwas

• Titaniumdioxide

• Sheabutter

• Cacaoboter

• Op verschillende werkwijzen



Resultaat



Aftersun maken



Aftersun maken

• Volgens één recept

• Ingrediënten:

• Sesamolie

• Bijenwas

• Aloëveragel

• Emulgatorenwas

• Komkommer

• Wortel

• Vitamine C poeder



Resultaat

Mislukt



Uv-zaklamp maken





Uv-zaklamp maken

• Om zonnecrème te testen

• OPITEC

• Valsgelddetector Technix & Cool



Aan de slag!



Zonnecrème testen





Optimaliseren van de 
zonnecrème

• Welke ingrediënten hebben een 
beschermende functie?

• Kan achterhaald worden met de 
zonnebrandproducttest

• Alle benodigdheden moeten naar 
een vloeibare toestand gebracht 
worden 



Welke functie hebben de ingrediënten, naast 
een eventuele beschermende functie, nog?

Origineel
Recept 

Geen 
tarwekiemolie

Geen
Shea butter

Geen kokosolie Geen bijenwas Geen 
titaniumdioxide



De optimale zonnecrème

• langdurige bescherming

• goede smeerbaarheid

• niet wit na het smeren

• waterproof 

• … 



Geurstoffen: Hoe kan je zoveel mogelijk etherische 
olie verkrijgen uit verschillende producten?

Hoe? 
• Verschillende scheidingstechnieken : (stoom)destillatie, extractie, enfleurage, soxhlet,…

• Laat de leerlingen zelf ondervinden welke scheidingstechnieken het beste werken voor het 
ontginnen van etherische olie.

Stoomdestillatie Enfleurage
Soxhlet



Scheidingstechnieken + resultaten 

Microstoomdestillatie
Extractie met petroleum 
(sinaasappelschil)

Enfleurage met kokosolie



Scheidingstechnieken + resultaten

Soxhlet Destillatie



Hoe kunnen we zelf olie 
ontginnen? 

• Amandelolie

• Avocado-olie

Amandelolie Avocado-olie

Volledig met schil Gedroogd vruchtvlees

Volledig zonder schil Vruchtvlees

Geplet met schil Gedroogde pit

Geplet zonder schil Pit



Resultaat 

Avocado-olie Amandelolie



Geplette 
amandel 

zonder schil

Amandel met 
schil

Vruchtvlees 
van avocado

Gedroogd 
vruchtvlees 
van avocado



Soxhlet en destillatie  

• Uit 10,0 g amandelen hebben we 
3,69 g amandelolie geëxtraheerd 

• Uit 10,0 g avocado hebben we 1,69 
avocado-olie geëxtraheerd



Lippenbalsem:
Hoe beschermen we de lippen tegen de zon? 

Waarom mogen we 
geen zonnecrème op 
de lippen smeren? 

1

Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat de 
lippen beschermd zijn 
tegen de zon? 

2

Hoe kunnen we kleur, 
geur en smaak aan de 
lippenbalsem 
toevoegen? 

3

Hoe verpakken we de 
lippenbalsem of 
lippenscrub het best? 

4

Hoeveel kost een 
zelfgemaakte 
lippenbalsem of 
lippenscrub?

5



Lippenbalsem maken



Lippenscrub maken



Verpakking:
Hoe kunnen we 
de zonnecrème
verpakken?



Verpakking van bioplastic



Verder verloop

• De verpakking van bestaande zonnecrème onderzoeken?

• De eigenschappen van een goede verpakking voor zonnecrème 
onderzoeken

• Op zoek gaan naar een bioplastic die kan dienen als verpakking van 
zonnecrème
• Bioplastic maken
• Onderzoeken of de bioplastic licht- en luchtdicht zijn
• Nagaan of de bioplastic niet wordt afgebroken door de zonnecrème
• Onderzoeken of de procedure kan aangepast worden om de eigenschappen te 

optimaliseren

• Hoe zorgen voor de vorm van de verpakking



3D printen met SketchUp



Hoe bepalen we de SPF (Sun 
Protection Factor)?



Micro-organismen

Infrarood Ultraviolet



STEM in HGI 
Bilzen

• De leerlingen maken zelf 
zonnecrème



STEM in HGI 
Bilzen

• De leerlingen maken
zelf een uv-zaklamp



Enquête: huidtype



Resultaat 



STEM in IKSO Hoeselt 

Hoe isoleren we olie uit avocado’s en amandelen?



STEM in IKSO Hoeselt 

• Les 1: Doel & brainstormen

• Les 2: Brainstorming met bijsturing

• Les 3: Uitvoering

• Les 4: Reflecteren



Resultaat 

Avocado-olie Amandelolie



Hoe kunnen we zelf olie 
ontginnen? 

• Amandelolie

• Avocado-olie

Amandelolie Avocado-olie

Volledig met schil Gedroogd vruchtvlees

Volledig zonder schil Vruchtvlees

Geplet met schil Gedroogde pit

Geplet zonder schil Pit



Geplette 
amandel 

zonder schil

Amandel met 
schil

Vruchtvlees 
van avocado

Gedroogd 
vruchtvlees 
van avocado



Soxhlet en destillatie  

• Uit 10,0 g amandelen hebben we 
3,69 g amandelolie geëxtraheerd 

• Uit 10,0 g avocado hebben we 1,69 
avocado-olie geëxtraheerd



Symbolen in de 
bundel
• ICT 

• Labo

• Techniek

• Tips/aandachtspunten



Evalueren







Teamwork



STEM als bedrijf
• De klas als onderneming
• Ieder zijn eigen rol



Wat nog te doen?

• Logo

• 3D printen


