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 Voorwoord 
STEM is één van de nieuwste vakken in het secundair onderwijs. De afkorting staat 
voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Wetenschap, techniek en 
wiskunde kennen we allemaal als aparte vakken. Toch zijn ze onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. STEM is het vak waar verschillende vakken samenkomen zoals 
wetenschappen, ICT, maar ook taalvakken. Daarbij opent STEM een nieuwe 
denkwereld, namelijk het probleemoplossend denken. Je krijgt een opdracht of 
onderwerp waarbij je zelf op zoek gaat hoe je aan de slag kan gaan. 
 
Als bachelorproef hebben wij ervoor gekozen om een STEM-project te doen. Onze 
groep bestaat uit 5 studenten met verschillende wetenschappelijke onderwijsvakken: 
techniek, mechanica, PAV, wiskunde, biologie en chemie. Binnen het onderwerp 
‘conserveringstechnieken’ hebben wij ervoor gekozen om ons specifiek bezig te 
houden met de conserveringstechnieken vacuüm, drogen en milieu. Samen hebben 
we ons op chemisch, biologisch, fysisch, wiskundig en technisch vlak verdiept. 
 
Hanne Geys, onze bioloog, houdt zich vooral bezig met het microbiologisch 
onderzoek over gisten. De chemisten, Dorien Marechal en Michelle Aussems, voeren 
proeven uit in verband met de drie conserveringstechnieken. Daarbij proberen 
Dorien, Hanne en Michelle, overigens ook wiskundigen, waar mogelijk de wiskunde 
te betrekken. Tot slot tekenen en maken onze techniekers, Jarno Van Gils en Tom 
Peeters, alle materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de proeven. Ondanks 
dat elke student zich in zijn eigen vakdomein kan verdiepen, leren we ook veel bij van 
elkaar. Zo komen de techniekers meer te weten over de chemische, biologische, 
fysische en wiskundige aspecten en de wiskundigen over de technische aspecten. 
 
Graag willen we heel wat mensen bedanken voor hun hulp en steun binnen het 
project. Allereerst willen we Filip Poncelet bedanken. Hij heeft onze groep van dichtbij 
begeleid en de chemisten op chemisch vlak bijgestaan. Daarnaast danken we ook de 
andere lectoren die ons hebben begeleid: Ann Emonds op technisch vlak, Lieve 
Evens op biologisch vlak, Mieke Schuermans op fysisch vlak en tot slot Jan Willems. 
Vervolgens nog een grote dank aan Nele Colla voor het organiseren van het project 
binnen de scholen IKSO in Hoeselt en SLC in Bilzen. Het was voor ons een zeer 
leerrijke en leuke ervaring om een deel van ons project uit te voeren met hun 
leerlingen. Tot slot nog dank aan onze ouders die ons de mogelijkheid hebben 
gegeven om verder te studeren en vrienden/vriendinnen die ons op moeilijke 
momenten hebben bijgestaan, hun onvoorwaardelijke steun, begrip en motivatie 
gedurende de hele opleiding en deze bachelorproef. 
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 Inleiding 
Er is vastgesteld dat er jaarlijks onvoldoende jongeren afstuderen met technische 
vorming. Dat werd vastgesteld in zowel het secundair als hoger onderwijs. Daardoor 
kunnen bedrijven, onderzoeksinstituten… onvoldoende gekwalificeerde mensen 
inzetten. Om dat ‘probleem’ op te lossen is het vak STEM ingevoerd in het secundair 
onderwijs. Door STEM worden leerlingen warm gemaakt om probleemoplossend te 
denken. Daarbij worden ze ook aangemoedigd om zelfstandiger te werken. Hun 
interesse voor exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, ICT en techniek 
zal daardoor hopelijk groeien. Hierdoor zullen  leerlingen eerder voor wetenschappen 
kiezen in de verdere jaren van hun secundair onderwijs en in het hoger onderwijs. 
Bedrijven en andere werkgelegenheden zullen zo meer gekwalificeerde mensen 
vinden.  
 
Wij hebben een lerarenbundel gemaakt om leerkrachten inspiratie en hulp aan te 
bieden bij het geven van STEM-lessen. Het is een pakket dat 50 uren STEM kan 
vullen.  Onze algemene onderzoeksvraag die het vertrekpunt is van ons project is 
‘Hoe kunnen we voedsel het langst, het makkelijkst, het veiligst en kwalitatief het best 
bewaren?’. Als we zelf nadenken over conservering, kunnen we al snel een hele lijst 
opsommen van conserveringstechnieken. Maar welke van die 
conserveringstechnieken zijn nu effectief? Voor ons project hebben we drie 
conserveringstechnieken gekozen nl. drogen, milieu en vacuüm. Voor die drie 
onderwerpen hebben we lesmateriaal bedacht en uitgevoerd. De bundel biedt 
suggesties, geen richtlijnen. Het zijn mogelijkheden voor STEM-lessen, maar het kan 
ook inspiratie geven voor andere ideeën. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf 
nadenken wat ze kunnen doen en niet een opdracht krijgen toegewezen. 
 

Tot slot is het STEM-project aangevuld met een project. We hebben een 
microbiologie kit uitgetest en een bundel samengesteld met soortgelijke proeven die 
je simpel zelf kan samenstellen met materiaal uit uw labo of door een kleine aankoop. 
De proeven die worden uitgevoerd hebben betrekking op het maken van 
voedingsbodems voor bacteriën, het maken van plaatculturen van bacteriën, 
gramkleuring van bacteriële uitstrijkjes, negatieve kleuring bacteriële uitstrijkjes, 
bacteriën in de bodem en in melk, de effecten van antibiotica…  
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 Hoe hanteer ik de bundel?  
De bundel vertrekt vanuit een algemene, grote onderzoekvraag: ‘Hoe kunnen we 

voedsel het langst, het makkelijkst, het veiligst en kwalitatief het best bewaren?’. Daar 

onze algemene onderzoekvraag zeer ruim is en verschillende onderdelen bevat, vindt 

u in deze bundel meerdere, kleinere onderzoeksvragen. De kleine onderzoeksvragen 

kunnen beschouwd worden als miniprojecten binnen het groot project. De 

miniprojecten hebben allemaal een link met ‘conserveringstechnieken’.  

Ieder miniproject is gelijkaardig opgebouwd. Zo vindt u steeds een uitleg over de 

proef, een mogelijke aanpak, doelstellingen, het hele labo, besluit en mogelijke 

evaluaties. Ook maken we gebruik van QR-codes die doorverwijzen naar websites, 

filmpjes, oefeningen… 

Wij maken in deze bundel ook gebruik van universele en steeds terugkomende 

icoontjes. Zo is het voor de lezer duidelijker waarover het betreffende onderdeel gaat. 

Hieronder vindt u een korte uitleg per icoontje:  

 

Dit icoontje duidt op tips rond organisatie. 

 

Dit icoontje duidt op informatie die meegedeeld wordt. 

 

Dit icoontje duidt op het maken van iets materieel en de 

materialenkennis die daarbij nodig is.  

 

Dit icoontje duidt op een proefje dat uitgevoerd wordt 

(eventueel met gebruik van chemische stoffen).  

 

Dit icoontje duidt op vragen die aan de leerlingen gesteld 

kunnen worden.  

 

Dit icoontje duidt op het gebruik van ICT. 
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 Doelstellingen 
We maken een onderscheid tussen algemene doelstellingen en specifieke 

doelstellingen. Dat onderscheid hebben we gemaakt omdat de algemene 

doelstellingen niet concreet genoeg zijn. De specifieke doelstellingen geven aan wat 

er van de leerlingen verwacht wordt binnen elk onderdeel van het project. De 

algemene doelstellingen overschrijven alle onderdelen.  

 

Algemene doelstellingen: 

Cognitieve doelstellingen 
C1: De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag opstellen. 

C2: De leerlingen kunnen een hypothese opstellen. 

C3: De leerlingen kunnen het juiste materiaal en stoffen uitkiezen. 

C4: De leerlingen kunnen een efficiënte werkwijze opstellen. 

C5: De leerlingen kunnen de waarnemingen correct noteren. 

C6: De leerlingen kunnen het juiste besluit uit het experiment vormen. 

C7: De leerlingen kunnen een tabel maken met hun waarnemingen. 

C8: De leerlingen kunnen een grafiek maken met hun waarnemingen. 

C9: De leerlingen kunnen een verslag op de wetenschappelijke methode maken. 

 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen volgen de veiligheidsregels. 

A5: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A6: De leerlingen ruimen alles na het experiment terug op. 

A7: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A8: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A9: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A10: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

P3: De leerlingen kunnen veilig fruit in stukjes snijden. 

P4: De leerlingen kunnen correct afwegen met een weegschaal. 
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 Specifieke doelstellingen  
Conservering 
S1: De leerlingen kunnen alle conserveringstechnieken beschrijven. 
S2: De leerlingen kunnen een tijdlijn opstellen. 
S3: De leerlingen kunnen de jaartallen van de conserveringstechnieken omschrijven. 
S4: De leerlingen kunnen de voordelen van conservering beschrijven. 
S5: De leerlingen kunnen de bedreigingen voor de veiligheid van het voedsel 
opnoemen. 
S6: De leerlingen kunnen de verantwoordelijken van de voedselveiligheid benoemen. 
S7: De leerlingen kunnen de bepaling van de houdsbaarheidsdatum uitleggen. 

 

Microbieel onderzoek 
S1: De leerlingen kunnen een manier zoeken om de gevormde CO2 op te vangen. 
S2: De leerlingen kunnen factoren bepalen die invloed hebben op gisting. 
S3: De leerlingen kunnen werken met een microscoop. 

 S4: De leerlingen kunnen een preparaat maken. 
S5: De leerlingen kunnen een suspensie verdunnen. 
S6: De leerlingen kunnen een verdunningsfactor berekenen. 
S7: De leerlingen kunnen een suspensie kleuren met methyleenblauw. 
S8: De leerlingen kunnen immersie-olie correct gebruiken. 
S9: De leerlingen kunnen de concentratie van een suspensie berekenen. 

 

Drogen 
S1: De leerlingen kunnen de werking van de droogoven verklaren. 
S2: De leerlingen kunnen de juiste temperaturen voor de voedingsmiddelen uitkiezen. 
S3: De leerlingen kunnen de juiste tijdduur kiezen om bepaalde voedingsmiddelen te 
drogen. 
S4: De leerlingen kunnen realistische tijdstippen uitkiezen om het voedsel uit de 
droogoven te halen. 
S5: De leerlingen kunnen besluiten wanneer de voedingsmiddelen droog genoeg zijn 
zodat er geen schimmel meer groeit.  
S6: De leerlingen kunnen de gegevens uitzetten in een grafiek.  
S7: De leerlingen kunnen de grafiek omvormen in andere grafieken. 
S8: De leerlingen kunnen bewerkingen uitvoeren met de grafiek. 
S9: De leerlingen kunnen de juiste conclusies trekken uit de grafiek. 
S10: De leerlingen kunnen op zoek gaan naar de optimale temperatuur en tijdsduur. 
S11: De leerlingen kunnen de beste droogmethode zoeken. 

 

Milieu 
S1: De leerlingen kunnen verpakkingen die dagelijks gebruikt worden opnoemen. 
S2: De leerlingen kunnen een redenering vormen omtrent de waarnemingen. 
S3: De leerlingen kunnen logisch nadenken welk voedingsmiddel ze in welke 
verpakking steken.  
S4: De leerlingen kunnen toepassingen van alledaagse conserveringsmiddelen 
opnoemen. 
S5: De leerlingen kunnen uitleggen wat een conserveringsmiddel is. 
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S6: De leerlingen kunnen verklaren hoe elk conserveringsmiddel werkt. 
S7: De leerlingen kunnen de factoren die beïnvloed worden door de conservering 
opmerken en verklaren. 
S8: De leerlingen kunnen de hoeveelheden voor het maken van een verdunning 
berekenen. 
S9: De leerlingen kunnen een verdunning maken. 
S10: De leerlingen kunnen precies werken bij het maken van een verdunning (gebruik 
van miniscus). 
S11: De leerlingen kunnen, met behulp van het begrip dichtheid, uitleggen waarom 
iets zinkt of drijft. 
S12: De leerlingen kunnen verklaren waarom de concentratie van honing belangrijk 
is bij het bewaren van voedsel. 
S13: De leerlingen kunnen het proces osmose uitleggen. 
S14: De leerlingen kunnen de invloed van vocht op de groei van micro-organismen 
bestuderen. 
S15: De leerlingen kunnen de invloed van zout op de groei van micro-organismen 
bestuderen. 

 

Vacuüm 
S1: De leerlingen kunnen jampotten vacuüm trekken. 
S2: De leerlingen kunnen de verklaring van het vacuüm maken van jampotten geven. 
S3: De leerlingen kunnen voedingsmiddelen vacuüm maken door middel van water. 
S4: De leerlingen kunnen de verklaring van het vacuüm maken van een zakje met 
water geven. 
S5: De leerlingen kunnen voedingsmiddelen vacuüm maken door middel van de 
vacuümstolp. 
S6: De leerlingen kunnen de werking geven van een vacuümstolp. 
S7: De leerlingen kunnen de verklaring geven waarom de marshmallow groter en 
kleiner wordt. 
S8: De leerlingen kunnen verklaren welke vacuümmethode het beste is voor 
bepaalde voedingsmiddelen. 
S9: De leerlingen kunnen verklaren waarom bepaalde voedingsmiddelen slecht 
worden door vacuüm. 
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 Evaluatie 

 Algemeen  
Tijdens STEM is het de bedoeling om de leerlingen te evalueren op proces en 

attitudes. Dat doen we omdat het groeiproces en gedrag veel belangrijker is dan het 

eindproduct. De leerlingen moet anders gaan nadenken, meer gaan onderzoeken en 

proberen probleemoplossend te denken. Daarbij zijn ook de juiste attitudes van 

belang. 

Om de leerlingen te evalueren hebben wij rubrics gemaakt. Rubrics zijn er in 

verschillende vormen, waarbij ze allemaal een aantal overeenkomsten hebben: tekst 

in tabellen die te gebruiken zijn om het werk van leerlingen te beoordelen. De rubrics 

worden op voorhand gegeven aan de leerlingen zodat ze weten waar ze op 

beoordeeld worden. Daarbij hebben we voor de leerlingen een checklist gemaakt 

over hoe ze hun laboverslag correct moeten opstellen. Ook hebben we gebruik 

gemaakt van een peer assessment en ClassDojo. Daarnaast maken we gebruik van 

zelfevaluaties voor de leerlingen. Daardoor kunnen ze zichzelf beoordelen en hun 

groei zien. Ook hebben we verschillende widgets gemaakt in Bookwidgets. Die 

kunnen ingevuld worden door de leerlingen en doorgestuurd worden naar de 

leerkracht. De leerlingen kunnen ook opdrachten ontwerpen in verschillende apps of 

websites. Deze apps worden vernoemd bij de aanpak voor de leerkracht bij elk 

onderwerp. 

Hierover vind je hieronder meer informatie. 
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Voorbereiden van de proef 

 

 1 (Onvoldoende)  2 (Matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln Lkr 

Houding en 
inzet 

De leerlingen zijn totaal niet 
geïnteresseerd in het 
onderzoek. De leerling houdt 
zich afzijdig en is niet 
gemotiveerd. 

De leerlingen tonen weinig 
interesse en beperken hun 
aandeel binnen het project tot 
het minimum. 

De leerlingen werken actief 
mee en toont inzet, maar 
volgen de groep. 

De leerlingen werken actief 
mee en toont inzet. De 
leerlingen nemen een 
leergierige houding aan t.o.v. 
het onderzoek. 

  

Zelfstandigheid De leerlingen werken niet 
zelfstandig. Ze vragen bij 
iedere nieuwe handeling 
onnodig uitleg aan de 
leerkracht of andere groepen. 

De leerlingen werken meestal 
niet zelfstandig en vragen 
onnodig uitleg aan de 
leerkracht of andere groepen. 

De leerlingen werken meestal 
zelfstandig en vragen af en 
toe uitleg aan de leerkracht of 
andere groepen. 

De leerlingen werken heel 
zelfstandig en vragen geen 
uitleg aan de leerkracht of 
andere groepen wanneer dit 
niet nodig is. 

  

Volledigheid Er ontbreken meerdere 
benodigdheden.  

Er ontbreekt één onderdeel 
bij benodigdheden. 

De leerlingen hebben alle 
benodigdheden 
opgeschreven. 

De leerlingen hebben alle 
benodigdheden 
opgeschreven en werkt op de 
efficiëntste manier.  

  

Nauwkeurigheid De leerlingen hebben geen 
rekening gehouden met de 
factoren die proef kunnen 
beïnvloeden. 

De leerlingen zijn sommige 
factoren vergeten. 

De leerlingen hebben met alle 
factoren rekening gehouden 
maar wist voor sommigen 
geen oplossing. 

De leerlingen hebben 
rekening gehouden met alle 
factoren die de proef kunnen 
beïnvloeden. 

  

Ordelijk werken De leerlingen werken slordig 
en onoverzichtelijk. 

De leerlingen werken netjes 
als de leerkracht in de buurt is 
maar nog steeds 
ongeordend. 

De leerlingen volgen de 
regels omtrent orde en 
netheid. 

De leerlingen werken 
spontaan onberispelijk. 
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Uitvoeren van de proef 

 1 (Onvoldoende)  2 (Matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Veiligheid De leerling vormt een gevaar 
in het labo. 

De leerling houdt zich niet 
aan alle veiligheidsregels. 

De leerling werkt veilig in het 
labo. 

De leerling let gedetailleerd 
op de veiligheid in het labo. 

  

Ordelijk werken De leerling werkt slordig en 
onoverzichtelijk 

De leerling werkt netjes als de 
leerkracht een opmerking 
geeft, maar daarna is het 
terug slordig. 

De leerling volgt de regels 
omtrent orde en netheid 

De leerling werkt spontaan 
onberispelijk 

  

Houding en inzet De leerling is totaal niet 
geïnteresseerd in het 
onderzoek. De leerling houdt 
zich afzijdig en is niet 
gemotiveerd. 

De leerling toont weinig 
interesse en beperkt zijn/haar 
aandeel binnen het project tot 
het minimum. 

De leerling werkt actief mee 
en toont inzet, maar volgt de 
groep. 

De leerling werkt actief mee 
en toont inzet. De leerling 
neemt een leergierige 
houding aan t.o.v. het 
onderzoek. 

  

Zelfstandigheid De leerling werkt niet 
zelfstandig. Hij/Zij vraagt bij 
iedere nieuwe handeling 
onnodig uitleg aan de 
leerkracht of andere groepen. 

De leerlingen werkt meestal 
niet zelfstandig en vraagt 
onnodig uitleg aan de 
leerkracht of andere groepen. 

De leerling werkt meestal 
zelfstandig en vraagt af en 
toe uitleg aan de leerkracht of 
andere groepen. 

De leerling werkt heel 
zelfstandig en vraagt geen 
uitleg aan de leerkracht of 
andere groepen. 

  

Gerichtheid De leerlingen denken niet 
gericht na over de handelingen 
die moeten gebeuren 
waardoor alles misloopt. 

De leerlingen hebben de 
handelingen die moeten 
gebeuren verkeerd ingeschat 
waardoor er veel 
tegenslagen waren. 

De leerlingen hebben over de 
belangrijkste handelingen die 
moeten gebeuren nagedacht 
waardoor alles goed verliep 
met enkele tegenslagen. 

De leerlingen hebben over 
alle handelingen die moeten 
gebeuren nagedacht 
waardoor alles perfect 
verloopt. 
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Presentatie over de proef 

 1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Duidelijkheid Het onderzoek is niet duidelijk 
uitgelegd. 

Sommige delen van het 
onderzoek zijn duidelijk, 
anderen niet. Er zijn nog een 
heleboel vragen.  

Het onderzoek is duidelijk 
uitgelegd, er zijn nog een 
beperkt aantal vragen. 

Het onderzoek is helder tot in 
detail uitgelegd, er zijn geen 
onduidelijkheden. 

  

Correctheid De leerlingen hebben 
grotendeels gebruik gemaakt 
van foute vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen hebben 
regelmatig gebruik gemaakt 
van foute vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen hebben meestal 
gebruik gemaakt van correcte 
vakinhoudelijke termen. 

De leerlingen hebben perfect 
gebruik gemaakt van correcte 
vakinhoudelijke termen. 

  

Structuur De presentatie is niet 
gestructureerd volgens de 
OVUR-methode. 

De presentatie is 
gestructureerd volgens de 
OVUR-methode, maar niet 
alle fasen zijn aanwezig. 

De presentatie is 
gestructureerd volgens de 
OVUR-methode. Alle fasen 
zijn aanwezig. 

De presentatie is volledig 
gestructureerd volgens de 
OVUR-methode. Alle fasen 
waren duidelijk aanwezig. 
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Checklist  
Oriënteren   

Onderzoeksvraag   

De onderzoeksvraag is geen ja/nee-vraag.  

De onderzoeksvraag eindigt op een vraagteken.  

Hypothese   

De hypothese is een antwoord op de onderzoeksvraag.  

De hypothese bevat een verklaring.  

Voorbereiden   

Materiaal  

De maathoeveelheden en -eenheden worden gegeven.  

Alle gebruikte materialen zijn noodzakelijk.  

Stoffen (benodigdheden die verbruikt worden)  

De maathoeveelheden en -eenheden worden gegeven.  

Uitvoeren   

Werkwijze   

De stappen zijn duidelijk uitgeschreven.  

De werkwijze is volledig.  

Maathoeveelheden en -eenheden worden gegeven.  

Waarnemingen   

De foto’s zijn duidelijk en doelgericht.  

De waarnemingen worden uitgebreid beschreven.  

Reflecteren   

Er wordt een besluit uit de proef getrokken.  

Maak een terugkoppeling naar de hypothese.  

Verklaar het resultaat.  

Attitude  

Veiligheid   

Labojas/stofjas/… aan en dicht.  

Haren samen.  

Veiligheidsbril.  

Aandacht voor veiligheid tijdens het labo.  

Orde en netheid   

Afval sorteren.  

Alles terug op de juiste plaats.  

Gebruikte materialen zuiver maken.  

Werk  

Juist gebruik van materiaal.  

Gedrag   

Veiligheid van medeleerlingen.  

Vlotte samenwerking.  

Niet praten met andere groepen.  

Goed doorwerken.  
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Naam Klas Nummer Groep 

    
 

Onderzoeksvraag 

Oriënteren (Onderzoeksvraag & hypothese) 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiden (Materiaal & benodigdheden) 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeren (Werkwijze & waarnemingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecteren (Conclusie) 
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Peer-assessment 

 
 

Naam van de leerling vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Geef op de volgende vragen een score van 1 (laagste score) tot 4 (hoogste score) 
voor iedere leerling in je groep. Bij de opmerkingen mag je je gegeven score, indien 
je wilt, beargumenteren. 
 
1. Hoe was de bijdrage van deze leerling aan het groepswerk? 
2. Hield de leerling zich aan de gemaakte afspraken? 
3. Nam de leerling op een actieve wijze deel aan de discussies? 
4. Gaf de leerling passende voorstellen in een discussie en droegen de voorstellen 

bij tot de evolutie van het werk? 
5. Globale score van de leerling op 5. Je mag maar maximum ……….. punten 

uitdelen. 
6. Geef jezelf ook een score. 
 
Opmerkingen die je wilt delen over het groepswerk en/of de groepsleden: 
            
 
            
 
            
 
             

Naam: 
 

Klas: 
 

Datum: 

Groepsleden: 
 

Opdracht: 
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 Zelfevaluaties  
Hieronder staat een sjabloon waarin je onderstaande vragen kan invullen. Hoe we de 

zelfevaluaties hebben toegepast, vind je terug bij ‘Ons prjoect in een secundaire 

school’. De vragen die we gebruikt hebben voor de zelfevaluaties zijn: 

 Microbiologisch onderzoek 

o Inleiding 

Was je zelf al in aanraking gekomen met conservering voor deze les? 

Beschrijf minstens 2 voorbeelden. 

Wist je waarvoor gist werd gebruikt? Waar ben je dit al eens 

tegengekomen voor de les? Beschrijf minstens 2 voorbeelden. 

Is er iets waar je meer uitleg over zou willen? Wat was er onduidelijk? 

Zien jullie het zien zitten om aan de slag te gaan met deze 

onderzoeksvraag? (smileys als antwoord) 

o Voorbereiden proef 

Wat vond je moeilijk aan het zelf opstellen van een proef? Waar zou 

je meer uitleg over willen? 

Welke factoren hebben jullie gevonden die de groei van gist 

beïnvloeden? Welke factor hebben jullie gekozen en waarom? 

Is de groepssfeer goed voor jou? Of werk je liever alleen, moet het 

stiller zijn…? 

Kijken jullie er naar uit om zelf het probleem op te lossen en jullie proef 

te mogen uitvoeren? (smileys als antwoord) 

o Uitvoeren proef 

Wat vond je leuk aan het uitvoeren van je proef? Wat heb je 

bijgeleerd? 

Wat zou je volgende keer opnieuw doen en wat zou je anders doen bij 

je proef? 

Hebben al je groepsleden goed meegewerkt? Motiveer je antwoord. 

Kijken jullie er naar uit om jullie resultaten te delen met je klasgenoten? 

(smileys als antwoord) 

o Einde project 
Geef twee positieve punten over het STEM-project. 
Geef twee negatieve punten over het STEM-project. 
Heb je na dit project interesse om de richting STEM te gaan volgen? 
Wat zou je nog graag willen doen tijdens het vak STEM? 
Welk gevoel heb je na het afleggen van het STEM-project? (smileys 
als antwoord) 
 

 Conserveringstechnieken 

o Inleiding 
Hoe was je zelf al in aanraking gekomen met conservering voor deze 
les? Beschrijf 2 voorbeelden. 
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Wat heb je deze les bijgeleerd over conservering? Beschrijf 2 
voorbeelden. 
Wat was er onduidelijk, waar zou je meer uitleg over willen? 
Zie je het zitten om aan de slag te gaan met de onderzoeksvraag? 
(smileys als antwoord) 

o Voorbereiden proef 
Wat vond je moeilijk aan het zelf opstellen van een proef? Waar zou 
je meer uitleg over willen? 
Geef één ding dat je deze les bijgeleerd hebt. (gebruik van 
programma’s, inhoud …) 
Hoe is de groepssfeer? Zijn er problemen? 
Kijk je ernaar uit om het probleem te onderzoeken en de proef uit te 
voeren? (smileys als antwoord) 

o Uitvoeren proef 
Wat vond je leuk aan het uitvoeren van de proef? Geef één ding dat 
je hebt bijgeleerd. 
Wat zou je de volgende keer opnieuw doen en wat zou je anders doen 
bij het uitvoeren van je proef. 
Hoe hebben alle groepsleden meegewerkt? Verklaar. 
Kijk je ernaar uit om je resultaten te delen met je klasgenoten? 
(smileys als antwoord) 

o Einde project 
Geef twee positieve punten over het STEM-project. 
Geef twee negatieve punten over het STEM-project. 
Welke onderwerpen zou je nog graag willen behandelen binnen de 
lessen STEM? 
Welke gevoel heb je na het afleggen van het STEM-project? (smileys 
als antwoord) 

 

Hieronder vind je een sjabloon voor de zelfevaluatie. 
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Naam: 
Klas: 
Datum: 

Zelfevaluatie: onderwerp 

 
Vraag 1 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Vraag 2 

_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 

Vraag 3 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

Algemene vraag/besluit 
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Samenwerken 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je schuift jouw werk door 
naar de medeleerlingen 
en werkt de groep tegen. 

Je zet je niet in voor de groep, 
van samenwerking is 
nauwelijks sprake. Je voert 
enkel jouw werk uit, zonder 
rekening te houden met de 
anderen. 

Je zet je niet alleen in voor je 
eigen werk, maar ook voor de 
groep. Je werkt goed samen 
met je medeleerlingen en 
houd rekening met hen. 

Je voert je eigenwerk 
spontaan uit en helpt 
medeleerlingen waar nodig. 
Je werkt uitstekend samen en 
je werkt stimuleren voor 
medeleerlingen. 

  

Je kijkt alleen maar toe of 
geeft alleen maar orders. 

Je werkt pas samen na 
aandringen van je 
medeleerlingen of de leraar. 

Je wil samen met de anderen 
iets bereiken. 

Je maakt goede afspraken en 
je houdt je er ook aan. 

  

 

Leergierigheid 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je hebt absoluut geen 
interesse voor de 
opdracht die je uitvoert. 
Je stelt nooit vragen. 

De opdracht interesseert je 
matig. Je stelt af en toe een 
vraag. 

Je bent geïnteresseerd in de 
opdracht. Je stelt regelmatig 
vragen. 

Je bent gepassioneerd door 
de opdrachten. Je wilt meer 
weten over de opdracht en 
zoekt naar extra achtergrond. 
Je stelt veel vragen. 
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Werktempo 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je werktempo is traag bij 
het uitvoeren van de 
opdrachten. Je verprutst 
je tijd door te dromen, 
kletsen.. 

Je werktempo is matig. Je 
houdt je zeer wisselend bezig. 
Je hebt regelmatig 
aanmoediging nodig om door 
te zetten. 

Je hebt een goed werktempo, 
je maakt zinvol gebruik van de 
normale tijd om een opdracht 
af te werken.  

Je werkt hard. Je houdt er een 
stevig werktempo op na, 
waardoor je de opdracht 
zorgvuldig kunt uitvoeren. 

  

 

Zelfstandig werken 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je ziet niet zo gemakkelijk 
werk en neemt weinig 
initiatief.  

Je ziet enkel werk als de 
leerkracht helpt en dan neem 
je wel initiatief.  

Je ziet werk, maar moet 
aangespoord worden om aan 
de slag te gaan.  

Je ziet werk en pakt het 
spontaan aan. 

  

 

Doorzettingsvermogen 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je werkt alleen door 
onder dwang. Je geeft 
snel op. 

Je geeft vrij snel op. Je geeft niet op vooraleer er 
een bevredigende oplossing 
is. 

Je geeft nooit op en bijt je vast 
in een probleem totdat het 
zorgvuldig is uitgevoerd. 

  

Je bent best snel afgeleid, 
je bent niet alert, zelfs niet 
bij de opdrachten die niet 
veel tijd vragen. 

Je laat je afleiden, je bent niet 
zo alert bij het uitvoeren van 
je opdrachten, zeker niet 
wanneer de opdracht vrij veel 
tijd vraagt 

Je blijft meestal alert, ook bij 
de opdrachten, taken of 
projecten die vrij veel tijd 
vragen. 

Je inzet en sturing zijn 
uitstekend, ook bij opdrachten 
die veel tijd vragen. 

  

 



31  Evaluatie 
   

 

 

GO3-PROJECT | UCLEUVEN-LIMBURG 

Verantwoordelijkheidszin 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je weigert werk of taken 
uit te voeren. Je doet zelf 
zo weinig mogelijk. 

Je neemt weinig werk op en 
doet nooit extra werk. 

Je voert alle taken uit die 
nodig zijn en je doet extra 
werk als dat gevraagd wordt. 

Je stelt je verantwoordelijk op. 
Je doet spontaan meer dan 
gevraagd wordt. 

  

 

Zorgzaam omgaan met materiaal 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je bent onzorgvuldig en 
draagt geen zorg voor het 
materiaal en de 
grondstoffen. 

Je probeert zorgvuldig met 
het materiaal om te gaan. 
Maar af en toe ben je slordig. 

Je springt zorgvuldig om met 
het materiaal. 

Je doet extra inspanning om 
het gebruik van het materiaal 
en grondstoffen met zorg te 
behandelen. 

  

 

Creatief zijn 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je wil een zeer concreet 
voorbeeld nabootsen. Je 
voelt jezelf daarbij veilig. 

Je bekijkt het voorbeeld en je 
maakt een variatie op het 
voorbeeld. 

Je probeert te achterhalen 
wat de bedoeling achter het 
voorbeeld is en je maakt een 
alternatief. 

Je zoekt spontaan een ander 
voorbeeld met gelijkaardig 
gebruik. Je probeert 
verschillende variaties uit om 
uiteindelijk voor het beste 
alternatief te kiezen. 

  

Je hebt weinig inspiratie Je gaat opzoek naar 
inspiratie. Je zoekt het niet te 
ver, maar zoekt naar 
inspiratie bij medeleerlingen. 

Je probeert de opdracht te 
bespreken met meerderen 
mensen om verschillende 
invalshoeken te bekijken en 
zo inspiratie te krijgen.  

Je inspiratie voor de opdracht 
in andere contexten (internet, 
bibliotheek…). Je krijgt 
daardoor veel inspiratie om 
de opdracht aan te pakken. 
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Veilig werken 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je hebt geen oor naar de 
veiligheidsinstructies. Je 
doet je eigen zin. 

Je gaat slordig om met de 
veiligheidsinstructies. Je 
herkent gevaarlijke situaties, 
maar je denkt dat er niets zal 
mislopen. 

Je leeft de 
veiligheidsinstructies na. Je 
werkt veilig. 

Je leeft spontaan de 
veiligheidsinstructies na. Je 
herkent onveilige situaties en 
meldt die bij de leerkracht. 

  

 

Ergonomisch werken 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je neemt geen goede 
werkhouding aan bij het 
hanteren van 
gereedschappen. 

Je neemt zelden een goede 
werkhouding aan bij het 
hanteren van 
gereedschappen. 

Je neemt meestal een goede 
werkhouding aan bij het 
hanteren van 
gereedschappen. 

Je neemt altijd een goede 
werkhouding aan bij het 
hanteren van 
gereedschappen. 

  

 

Zelfredzaamheid 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je gaat niet spontaan op 
zoek naar een oplossing 
voor het probleem. 

Je gaat zelden op zoek naar 
een oplossing voor het 
probleem. 

Je gaat meestal zelf op zoek 
naar een oplossing voor het 
probleem. 

Je gaat zelf spontaan op zoek 
naar een oplossing voor het 
probleem. 
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Nauwkeurigheid  

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je bent snel tevreden met 
wat je doet. Je evalueert 
je opdrachten, aanpak 
enz. niet. Je vindt kwaliteit 
niet zo belangrijk. 

Je legt de lat zo laag dat je 
gemakkelijk tot het nodige 
resultaat komt. Je gaat de 
uitdagen uit de weg. 

Je evalueert kwalitatief jouw 
proces en als dat niet voldoet 
aan de gestelde criteria, ga je 
verder opzoek. 

Je bent zeer veeleisend wat 
het behalen van 
kwaliteitsvolle resultaten 
betreft.  

  

Je werkt onnauwkeurig of 
slordig: je maakt fouten 
die gemakkelijk 
vermeden kunnen 
worden. 

Je maakt af en toe fouten en 
je werkt traag aan je 
opdrachten. 

Je slaagt er vaak in om 
nauwkeurigheid en snelheid 
samen te laten gaan. 

Je kunt op een snelle en 
nauwkeurige manier 
kwaliteitsvolle resultaten 
behalen. 

  

Je controleert je werkt 
niet. Anderen moeten het 
op essentiële zaken 
bijsturen. 

Je bent van goede wil, maar 
je controleert je werk enkel op 
aanwijzing. 

Je controleert je werk zelf. Je controleert spontaan je 
eigen werk, omdat je dat heel 
belangrijk vindt. 

  

Volledig werken lukt 
zelden. 

Volledig werken is voor jou 
moeilijk. 

Je werkt niet spontaan 
volledig. 

Je werkt volledig.   
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Stiptheid 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je levert de gevraagde 
opdrachten niet in. Je 
stelt de opdrachten altijd 
uit. 

Je hebt een extra duw nodig 
om opdrachten in te leveren. 
Zonder aanmaning haal je de 
deadline niet. 

Je levert opdrachten tijdig in. 
Je bent stipt op tijd klaar. 

Je levert sommige 
opdrachten zelfs voor de 
deadline in. 

  

 

Kritisch denken 

1 (Onvoldoende)  2(matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Je bent snel tevreden met 
wat je doet. Je evalueert 
taken, opdrachten enz. 
niet. Je bent vrij 
onverschillig t.a.v. het 
stellen van 
kwaliteitseisen.  

Je legt de lat zo laag dat ze te 
gemakkelijk haalbaar is voor 
jou (geen uitdagende 
doelstellingen). Je behaalt af 
en toe het nodige resultaat. 

Je evalueert kwalitatief je 
eigen handelen en 
oplossingen; wanneer ze niet 
voldoen aan de gestelde 
criteria, dan zoek jij meestal 
verder. 

Je bent zeer veeleisend wat 
het behalen van 
kwaliteitsvolle resultaten 
betreft. Je bijt je vast in een 
opdracht en tracht steeds het 
beste resultaat te leveren. 

  

Je neemt beweringen 
automatisch aan, zonder 
ze eerst in vraag te 
stellen. Je controleert 
geen bronnen. 

Je controleert weinig bronnen 
en je zoekt weinig bewijzen bij 
een bewering. 

Je controleert enkele bronnen 
en je stelt kritische vragen bij 
de mening van anderen. 

Je stelt jezelf en je omgeving 
in vraag. Je bent bereid van 
mening te veranderen op 
grond van bewijzen en 
argumenten. 
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 Classdojo 
Classdojo is een digitale tool waarmee leraren bewust kunnen 
werken aan een positief klimaat in de klas. Met deze tool moedig je 
positief gedrag aan door het geven van online punten. Je kunt 
leerlingen belonen voor bijvoorbeeld goed samenwerken of een 
goede luisterhouding. Maar ook samen delen en zelfstandig 
werken kun je extra stimuleren door het geven van punten aan 
leerlingen. Het concept van ClassDojo is eenvoudig. Alle leerlingen hebben een eigen 
pictogram en ze kunnen punten verdienen met positief gedrag. Met de klas spreek je 
af wanneer de leerlingen een punt en dus een virtuele beloning kunnen scoren. 
Leerlingen zien het punt dat ze krijgen als beloning of compliment voor het positieve 
gedrag waardoor ze zich trots voelen. Het fijne is dat je snel, makkelijk en zichtbaar 
feedback kunt geven. 
Naast het creëren van een positief klasklimaat, kan je leerlingen ook een stem geven. 
Ze kunnen hun leren demonstreren en delen door foto’s en video’s toe te voegen aan 
hun eigen portfolio’s. 
De leerkracht beschikt ook over een toolkit met een heleboel tools die hij/zij kan 
inzetten tijdens de les. 
Tot slot kunnen ook de ouders deel uitmaken van deze app. Je kan als leerkracht  
foto’s en video’s van klasmomenten delen met hen. Daarbij kan je hen zelfs 
contacteren via de app. 
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PUNTENGEVING 
 

 

 
 
 
CLASS STORY 
 
Je kan groepsfoto’s, video’s en updates met alle ouders delen. 
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PORTFOLIO 
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TOOLKIT 
 

Uitleg Foto’s 

In de app vind je als 
leerkracht een toolkit 
met een verzameling 
van tools die je 
standaard kan 
gebruiken in een les. 

 
 

Directions 
(aanwijzingen) 
Met deze tool kan je 
gemakkelijk 
klasseninstructies 
weergeven, zodat 
leerlingen altijd weten 
waaraan ze moeten 
werken. Jezelf herhalen 
is geschiedenis! 
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Music (muziek) 
Deze tool bevat 
klasmuziek die de 
perfecte soundtrack 
biedt voor elke 
activiteit. Speel liedjes 
die studenten helpen 
zich te concentreren of 
maak pauzes een 
beetje leuker. 

 
 

Group Maker 
(groepmaker) 
Deze tool is een 
willekeurige 
groepsgenerator die u 
helpt leerlingen in te 
delen in paren, drieën, 
vieren of meer. Group 
Maker is je nieuwe 
beste vriend. 
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Noise Meter 
(geluidsmeter) 
Deze tool is een 
geluidsniveaumeter 
speciaal gemaakt voor 
uw klas. Laat leerlingen 
het ruis in het 
klaslokaal visualiseren 
en moedig ze aan om 
zichzelf te beheersen. 

 
 

Think Pair Share 
(denken in paar) 
Met deze tool kunt u 
‘denken in paar’ in 
slechts één tik 
vergemakkelijken. Post 
een prompt naar de 
Think Pair Share-app, 
laat de leerlingen zich 
omdraaien en zijn/haar 
mening delen met een 
partner. Zie hoe de 
discussie verloopt. 
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Random (willekeurig) 
Deze tool is een 
willekeurige 
studentgenerator die u 
helpt een leerling te 
selecteren, zonder de 
nood van een chinese 
vrijwilliger. Gebruik 
deze studentenkiezer 
tijdens een les of 
wanneer je een 
"vrijwilliger" nodig hebt. 

 
Today (vandaag) 
Wil je een 
welkomstbericht of 
andere 
aankondigingen? Geef 
met deze tool 
ochtendaankondiginge
n weer terwijl leerlingen 
binnenlopen. 
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Timer (timer) 
Deze tool is een online 
timer waarmee 
studenten weten 
hoeveel tijd ze nog 
hebben. Of het nu voor 
overgangen, centra of 
iets anders is, deze 
klassentimer houdt de 
boel in beweging. 

 

 

 
 

 
 
 
 
  



44   
   

 
 

 

GO3-PROJECT | UCLEUVEN-LIMBURG 
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 Probleemstelling 
Om een start te geven aan het project conserveringstechnieken in de klas, kan je dit 
onderwerp koppelen aan twee belangrijke dagdagelijkse problemen: milieu en 
conservering. Beide mogelijkheden staan hieronder uitgeschreven, vertrekkend van 
artikels en video’s die de problemen duidelijk maken. Als leerkracht kan je zelf kiezen 
welke start je maakt. Eventueel kan je ze ook combineren. 

 

Vanuit milieu 
Conserveringstechnieken kan gekoppeld worden aan het dagelijkse probleem van 
afval. Afval of vuilnis zijn stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar 
zich wil ontdoen. Per jaar gooit een gezin in Vlaanderen gemiddeld 250kg aan GFT-
afval, 125kg papier en karton, 50kg glas, 25kg plastic en andere kunststoffen, 15kg 
textiel, 10kg aan metalen en 25kg overig afvel weg zoals hout en stenen. Dat zijn 
heel wat hoeveelheden. Ook veranderen heel wat scholen hun regels om het milieu 
zo weinig mogelijk te vervuilen. Zo mag bv. er geen aluminiumfolie worden 
meegenomen, geen plastic meer rond je koeken zitten die je mee neemt naar 
school… Alles moet in herbruikbare plastieken doosjes zitten. Al dat afval gaat 
meestal naar de juiste plaats, maar soms ook niet. Nu moet er onderzocht worden 
wat de beste conserveringstechniek is zodat er zo weinig weggegooid moet worden 
en wat de gevolgen ervan zijn.  
 
Vragen die aan de leerlingen gesteld kunnen worden: 

 Waar gaat afval naar toe als het niet naar het containerpark gaat? 

 Welke milieu gerelateerde problemen zien jullie vaak terugkomen in het 
nieuws?  

 Wat zijn jullie ideeën om dit op te lossen? 

 Welke conserveringstechnieken kennen jullie al? 

 

Vanuit conservering 
Als leerkracht kan je de leerlingen eerst een les geven over wat conservering is en 
welke technieken ze al kennen. Conserveren is een eeuwenoud middel om het bederf 
van voedingsmiddelen door micro-organismen tegen te houden. De 
levensvoorwaarden voor micro-organismen verschillen. Zo ligt de ideale temperatuur 
voor micro-organismen doorgaans rond 37 ºC en hebben ze voldoende water nodig 
om in leven te blijven. Om voedingsmiddelen zo lang mogelijk te kunnen bewaren is 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat een voedingsmiddel ongeschikt is voor 
bedervende en pathogene micro-organismen. Bij conserveren worden micro-
organismen gedood of wordt verhinderd dat ze kunnen groeien. Daarna kan je 
overgaan op de volgende theoretische onderdelen over conservering.  
 
Vragen die aan de leerlingen gesteld kunnen worden: 

 Welke conserveringstechnieken kennen jullie al? 

 Wat doen deze conserveringstechnieken? Waarvoor passen we ze toe? 
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Enkele artikelen en video’s die gebruikt kunnen worden: 

 Gevolgen van afval en voedselverspilling: 
o https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/-walgelijk-walvis-

spoelt-aan-met-liefst-40-kilo-aan-plastic-zakken-in-zijn-
maag~aa316c43/  

o https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 
o https://www.youtube.com/watch?v=oYiRcM2onsw&gl=BE 
o https://www.nu.nl/geldzaken/5806485/voedselverspilling-met-elk-

kliekje-gooien-we-euros-in-de-prullenbak.html  
o https://www.tijd.be/ondernemen/consumentengoederen/de-man-die-

250-000-maaltijden-van-de-vuilnisbak-redde/10103866.html  

 Acties tegen voedselverspilling: 
o http://www.standaard.be/cnt/dmf20190318_04265820 
o https://www.trouw.nl/samenleving/een-distributiecentrum-om-

voedselverspilling-tegen-te-gaan~a585a103/  
o https://www.youtube.com/watch?v=SRf9lAc75Fc  
o https://www.youtube.com/watch?v=U5PpLAdjfoQ  

 
 
  

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/-walgelijk-walvis-spoelt-aan-met-liefst-40-kilo-aan-plastic-zakken-in-zijn-maag~aa316c43/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/-walgelijk-walvis-spoelt-aan-met-liefst-40-kilo-aan-plastic-zakken-in-zijn-maag~aa316c43/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/-walgelijk-walvis-spoelt-aan-met-liefst-40-kilo-aan-plastic-zakken-in-zijn-maag~aa316c43/
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=oYiRcM2onsw&gl=BE
https://www.nu.nl/geldzaken/5806485/voedselverspilling-met-elk-kliekje-gooien-we-euros-in-de-prullenbak.html
https://www.nu.nl/geldzaken/5806485/voedselverspilling-met-elk-kliekje-gooien-we-euros-in-de-prullenbak.html
https://www.tijd.be/ondernemen/consumentengoederen/de-man-die-250-000-maaltijden-van-de-vuilnisbak-redde/10103866.html
https://www.tijd.be/ondernemen/consumentengoederen/de-man-die-250-000-maaltijden-van-de-vuilnisbak-redde/10103866.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190318_04265820
https://www.trouw.nl/samenleving/een-distributiecentrum-om-voedselverspilling-tegen-te-gaan~a585a103/
https://www.trouw.nl/samenleving/een-distributiecentrum-om-voedselverspilling-tegen-te-gaan~a585a103/
https://www.youtube.com/watch?v=SRf9lAc75Fc
https://www.youtube.com/watch?v=U5PpLAdjfoQ
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 Conservering 

 Geschiedenis van conservering 
Onderwerp 

Doorheen de jaren zijn er heel veel 
conserveringstechnieken ontstaan. 
Duizenden jaren voor Christus zochten de 
mensen al naar verscheidene 
conserveringstechnieken. Tot op de dag van 
vandaag worden die nog altijd 
geoptimaliseerd en wordt er nog gezocht naar 
de beste conserveringstechnieken die gezond 
zijn voor de mens. 
 

Doelgroep en doelstellingen 

Dit onderwerp kan zowel door leerlingen van de eerste graad als leerlingen van de 

tweede graad worden besproken. 

De doelstellingen bij dit onderwerp zijn: 

 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A5: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A6: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A7: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A8: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

P3: De leerlingen kunnen een presentatie opstellen. 

 

Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen alle conserveringstechnieken beschrijven. 
S2: De leerlingen kunnen een tijdlijn opstellen. 
S3: De leerlingen kunnen de jaartallen van de conserveringstechnieken omschrijven. 
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Aanpak als leraar 

De leerkracht kan de leerlingen onderverdelen in groepjes. Elk groepje kan dan een 
conserveringstechniek krijgen als onderwerp. De leerlingen moeten dan rond deze 
conserveringstechniek(en) een presentatie houden. De onderverdeling van 
onderwerpen kan als volgt: 

 Koken met behulp van vuur & drogen met behulp van de zon 

 Wecken 

 Uitharden 

 Koelen 

 Inblikken 

 Pasteurisatie 

 Uitdrogen 

 Vacuüm  

 Bestraling 

 Chemische conserveermiddelen 

 (Is conservering efficiënt? Waarom?) 
De leerlingen kunnen dingen zoals wanneer het werd toegepast, door wie het werd 
toegepast, wat het is/ techniek, wat het effect is bespreken. Als leerkracht kan je de 
leerlingen 2-3 lesuren geven om aan hun presentatie te werken. Daarna moeten de 
leerling de presentatie voor elkaar geven. De leerlingen kunnen een presentatie 
maken in de vorm van een PowerPoint, maar ook via een poster, praktijklesje die ze 
zelf opstellen in Bookwidgets en door de andere leerlingen laten maken… Zo krijgen 
alle leerlingen een zicht op alle conserveringstechnieken die er bestaan. 
 
Een andere mogelijkheid om de geschiedenis van de conserveringstechnieken uit te 
leggen is het te geven als een theorieles. Hiervoor kan de leerkracht gebruikt maken 
van de PowerPoint die erbij gevoegd zit. Als evaluatie kan de leerkracht hier een toets 
over geven of de leerlingen een tijdlijn laten maken in PowerPoint, Bookwidgets, 
Timeline Visualizer, Timeline 3D, tijdbalk.nl… 
 
Een voorbeeld van een tijdlijn in Bookwidgets: 
https://www.bookwidgets.com/play/DG7A76?teacher_id=4590612227555328 
 

Organisatie  

Voor dit experiment kan zowel een klaslokaal voldoende zijn maar kan ook 

plaatsvinden in een labo. Afhankelijk van de aanpak kunnen er eventueel laptops of 

iPad’s voorzien kunnen worden om eventueel opzoekwerk te verrichten.  

 

Theorie 

Voedselconservering is een eeuwenoud gegeven. De eerste 

conserveringstechnieken ontstonden nog voor Christus en tot op heden ontstaan er 

nog altijd nieuwe, verbeterde technieken die ons voedsel nog beter en langer kunnen 

bewaren. Hieronder vind je een overzicht van de bekendste conserveringstechnieken 

door de eeuwen heen.  

https://www.bookwidgets.com/play/DG7A76?teacher_id=4590612227555328
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Historische tijdlijn van conserveringstechnieken over verschillende culturen: 

500 000 VC Koken met behulp van vuur 

12 000 VC Drogen met behulp van de zon 

500 Wecken 

1400 Uitharden 

1784 Koelen 

1809 Inblikken 

1871 Pasteurisatie 

1905 Bestraling 

1940 Uitdrogen 

1945 Vacuüm verpakken 

2000 Chemische conserveermiddelen 

 

Koken met behulp van vuur (500 000 VC) 
Er zijn verschillende theorieën waarom de Homo Sapiens 

en de Homo Erectus begonnen met het koken van voedsel. 

Velen wijzen naar het feit dat het koken van voedsel boven 

een vuur micro-organismen in het vlees doodt en de smaak 

verbetert. Belangrijker nog het koken van voedsel zorgt voor 

het makkelijker kunnen kauwen en een betere vertering. 

 

Drogen met behulp van de zon (12 000 VC) 
Het drogen in de zon was de meest gebruikte manier om voedsel te conserveren 

tijdens de prehistorie. Kortom, items werden in de zon gelegd om te drogen. De 

methode was geen garantie voor een langere gebruiksduur van voedingsmiddelen, 

er was namelijk nog geen ideale manier gevonden voor het bewaren van het 

gedroogd voedsel. Daarbij was de bruikbaarheid van de methode volledig afhankelijk 

van de natuur. Er moest zon én droogte aanwezig zijn. Dat was dan ook de reden dat 

de techniek vooral toegepast werden in droge en semi-droge gebieden. Het werd 

daar gebruikt om grote hoeveelheden voedsel en fruit zoals vijgen te drogen. 

 

De methode is gebaseerd op het blootstellen van voedsel 

aan zonlicht voor een lange duur. Daardoor zal een groot 

deel van het aanwezige water uit het voedsel verdampen als 

gevolg van de warmte van de zon. Daarbij wordt de groei van 

micro-organismen beperkt, omdat tot tachtig procent van het 

vocht wordt verwijderd. 

 



50   
   

 
 

 

GO3-PROJECT | UCLEUVEN-LIMBURG 

De techniek wordt nog steeds gebruikt in sommige delen van de wereld. Elders 

hanteert men modernere methoden, zoals de uitdrogingsmethode, die handiger en 

comfortabeler in gebruik zijn en hetzelfde effect bereiken. 

Wecken (500) 
Jam en gelei waren populair tijdens het conserveren van voedsel en fruit in de eerste 

eeuw na Christus. De oude Grieken en Romeinen ontdekten dat het aanbrengen van 

honing op de levensmiddelen de houdbaarheid zou verlengen. Hoewel het niet 

bekend is hoe het begon, wordt wecken al sinds de tijd van de handelaren gebruikt 

voor het bewaren van fruit. Het ontstond als gevolg van handelaren die hun rottend 

fruit in iets nuttigs wilden veranderden in plaats van in afval. 

 

Overrijpe vruchten werden verpulverd, er werd sap uit geplet, vervolgens werd het 

sap gekookt en tot slot werd er 

suiker toegevoegd. 

In de moderne tijd vervangt men 

pectine uit het vruchtensap door 

gelatine om het product een zachte 

textuur te geven. Buiten dat werd 

honing gebruikt om de textuur van 

de voedingsmiddelen te verbeteren. 

 

Deze conserveringsmethode werd voornamelijk gebruikt in de noordelijke klimaten 

waar men, omwille van het onvoldoende zonlicht, geen fruit kon laten drogen. 

 

Uitharden (1400) 
Rond 1400 werd ontdekt dat het bewaren van voedsel in een zoutoplossing (pekel) 

de levensduur ervan verlengt. Oude culturen zoals de Egyptenaren en Romeinen 

gebruikten de zoutmethode, maar net als bij alle andere methoden in die tijd, bleek 

ook deze methode niet effectief te zijn in het uitharden en opslaan van vlees. 

 

Stukjes vlees werden ondergedompeld in een zout (natriumchloride) oplossing, ook 

wel pekel genoemd. De pekel veroorzaakt osmose, dat de overdracht van het 

watergehalte van het vlees naar de zoutoplossing betekent. Bovendien doodt de 

pekel de micro-organismen die in het vlees worden aangetroffen, het vlees wordt dus 

effectief gesteriliseerd. Daarbij vertraagt ook het oxidatieproces dat levensmiddelen 

ranzig en onsmakelijk maakt. Toevoeging van natriumnitraat werd ook noodzakelijk 

geacht omdat dat het uiterlijk van vlees verbeterde door het behoud van de rode kleur 

en door micro-organismen te doden. Die toevoeging van natriumnitraat is 

tegenwoordig wel niet meer toelaatbaar, tenzij voor specifieke vleessoorten. 
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De methode werd vooral gebruikt door soldaten die in de voorgaande periodes ten 

oorlog gingen. Jammer genoeg bleek de conserveringstechniek onvoldoende te zijn. 

Het duurde namelijk niet lang voordat het eten slecht werd. Bovendien bood het 

weinig voedingswaarde en veroorzaakte het frequente uitbraken van scheurbuik. 

Die nadelen zorgden ervoor dat mensen zoals Napoleon 

zwaar investeerden in het vinden van betere 

conserveringsmethoden voor hun legers. Die 

investeringen hebben geleid tot de uitvinding van nieuwe 

technieken zoals conserven en pasteurisatie, die voor een 

aanzienlijke vooruitgang in de inspanningen voor het 

bewaren van voedsel zorgden. 

 

Koelen (1784) 
Door de uitvinding van technologieën zoals invriezen en koelen, begonnen mensen 

die technieken te gebruiken om hun voedsel te bewaren. 

 

Vriezen als methode voor het bewaren van voedsel begon lang geleden. 

Gemeenschappen bewaarden hun voedsel in de winter buiten of onder ijs. Gaten of 

kleine scheuren werden op de grond gemaakt en gevuld met ingepakt vlees, waarna 

ze met sneeuw of ijs werden bedekt. Als gevolg daarvan bevroor het vlees waardoor 

de enzym- en bacteriële activiteit tot een minimum werd beperkt, wat het ranzig 

worden van het vlees voorkwam. 

 

De eerste keer dat deze techniek op commercieel niveau werd 

gebruikt, was in 1842. De techniek werd niet op grote schaal 

toegepast tot de negentiende eeuw door de start van 

mechanische koeling. 

 

Daarnaast kwam koeling als bewaarmethode tot stand na continu 

onderzoek in het technologische tijdperk. Het gaat om het gebruik 

van een koelopslag, die werkt volgens het principe van de tweede 

wet van de thermodynamica. De tweede wet van de 

thermodynamica is algemeen bekend als de wet van toename 

van entropie. Hoewel de kwantiteit van energie en materie altijd gelijk blijft (volgens 

de eerste wet), neemt de kwaliteit met het verstrijken van de tijd geleidelijk af. Hoe 

komt dit? Het is onvermijdelijk dat bruikbare energie daadwerkelijk wordt aangewend 

voor productiviteit, groei en herstel. Door die activiteiten wordt bruikbare energie 

omgezet in onbruikbare energie. Bruikbare energie gaat dus blijvend verloren. 
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De beste temperatuur voor de groei van micro-organismen ligt tussen 7°C en 65°C. 

Bij het koelen (4 à 5°C) wordt de groei van de micro-organismen dus vertraagd. Bij 

het vriezen (-18°C) wordt de groei van de micro-organismen zelfs stilgelegd. 

 

Koelen en invriezen zijn duurdere conserveringsmethoden dan anderen gezien de 

elektriciteitskosten, waardoor de prijs van de gekoelde/bevroren grondstoffen 

omhooggaat. 

Inblikken (1809) 
Door de ontdekkingen van de Franse uitvinder Nicolas Appert en de Engelsman Peter 

Durand werd de nieuwe methode voor het bewaren van voedsel in blikken 

geïntroduceerd. 

 

De methode is gestart door de Franse wetenschapper Nicolas Appert. Hij deed 

voedsel in glazen potten en verhitte de potten tot een temperatuur tussen de 110°C 

en 135°C om ze te steriliseren, nog voor de ontdekking van Pasteur. Het proces werd 

overgenomen door een andere Franse uitvinder die in de VS gevestigd was, Phillippe 

Girard. Hij verkocht het eerste patent van het blikje aan een zakenman genaamd 

Bryan Donkin voor een bedrag van duizend euro. Vervolgens herwerkte die het 

gedurende twee jaar voor massaproductie. Daarbij ging Donkin een partnerschap 

aan met een andere persoon om Donkin en Gamble te vormen en begon hij rundvlees 

in blik te produceren. 

 

Het gaat om het opslaan van voedsel in 

gesteriliseerde blikken met een negatieve druk 

aan de binnenkant. Allereerst wordt het voedsel 

in het blik geplaatst en tot een temperatuur van 

110°C verwarmd. Vervolgens wordt een goed 

passend deksel aan het blik toegevoegd wanneer 

de temperatuur nog steeds hoog is en de 

zuurstofmoleculen worden geëxpandeerd. Die 

actie creëert een lage druk in het blik wanneer de 

voedingsmiddelen afkoelen, wat de groei van 

micro-organismen voorkomt. 

 

Pasteurisatie (1871) 
Deze methode is bedacht door de Franse wetenschapper Louis Pasteur, die de 

relatie tussen micro-organismen en het bederf van voedsel identificeerde. De 

conserveringstechniek werd in het jaar 1856 naar hem vernoemd. Jammer genoeg 

werd zijn techniek niet gebruikt. Het duurde tot het begin van de twintigste eeuw 

vooraleer er aandacht werd gegeven aan pasteurisatie. 
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In 1918 werd de methode in de VS besproken door een 

wetenschapper genaamd Alice Catherine Evans. Dat 

gebeurde na haar aanval van brucellose en de 

ontdekking dat de ziekte wordt veroorzaakt door de 

bacterie Brucella. De bacterie wordt in de melk van een 

koe aangetroffen. Dat wekte belangstelling en men 

ontdekte dat melk, behalve brucellose, ook andere 

ziektes veroorzaakt zoals Salmonella, E. coli en 

Listeria. Die ziektes kunnen infecties veroorzaken en 

levensbedreigend zijn. Pasteurisatie werd daarom 

verplicht gesteld in de Amerikaanse wet in de jaren 

1930 nadat Evans hiervoor had gepleit. 

 

Bij pasteurisatie wordt een product verhit tot onder 

100°C. Dat betekent dat de bacteriën gedood worden, maar niet de sporen die zij 

maken. Sporen zijn kleine, vaak ééncellige lichaampjes die in principe bestand zijn 

tegen hitte en vochtigheid. Bacteriën produceren met name endosporen, die niet 

makkelijk te vernietigen zijn. Bij pasteurisatie blijven endosporen leven en dus ook 

bacteriën die bij toeval in deze endosporen aanwezig zijn. 

 

Een vergelijkende techniek aan pasteurisatie is sterilisatie. Bij sterilisatie wordt een 

product verhit tot boven de 100°C. Dat betekent dat niet alleen de bacteriën gedood 

worden, maar ook de sporen die bacteriën maken. Doordat er een zulke hoge 

temperatuur wordt gecreëerd, verandert de smaak ook. Dat komt door de chemische 

veranderingen die plaatsvinden bij een hogere temperatuur. Sterilisatie wordt dan ook 

minder toegepast. Behalve sterilisatie door verhitting, kan sterilisatie ook 

plaatsvinden door middel van een hoge dosis stralen. Voorbeelden zijn X-stralen en 

gammastralen. 

 

Het voordeel van gesteriliseerd voedsel is dat je het veel langer kunt bewaren dan 

gepasteuriseerd voedsel. Gesteriliseerde melk kun je soms wel jarenlang bewaren. 

Terwijl gepasteuriseerde melk hooguit een paar weken houdbaar is. Nog een 

voordeel van gesteriliseerd voedsel is dat je het vaak niet in de koelkast hoeft te 

bewaren maar dat bewaren op kamertemperatuur voldoende is. 

 

Bestraling (1905) 
De ontdekking van de röntgenfoto in 1895 door de Duitse fysicus Wilhelm Röntgen 

betekende een nieuwe mijlpaal op het gebied van voedselconservering. Het is in 

dezelfde periode dat een andere fysicus Antoine Henri Becquerel met het concept 
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van radioactiviteit kwam. Dat idee werd gebruikt in het conserveren van 

voedingsmiddelen in een proces dat bekend staat als voedselbestraling. 

 

In 1905 dienden de VS en de Britten hun eerste octrooien in met betrekking tot het 

gebruik van radioactiviteit in het proces dat bekend staat als ionisatie om bacteriën 

te doden. Het was om gesteriliseerd voedsel te verstrekken aan hun troepen na de 

ontdekking dat vlees en andere voedingsmiddelen lang houdbaar waren nadat ze 

met hoge energie bestraald werden. 

 

In 1950 begon het Amerikaanse leger met 

experimenten om te bepalen of de methode geschikt 

was voor voedingsmiddelen zoals vlees, groenten, 

zuivelproducten en fruit. In 1958 gaf de FDA, een 

organisatie die zich bezighield met de evaluatie van 

voedingsmiddelen, een gezondheidsverklaring voor 

het bestralingsproces voor voedingsmiddelen zoals 

varkensvlees, gevogelte, specerijen, fruit en rood 

vlees. 

 

In 1980 werd ontdekt dat de bestraling van voedsel tot een bereik van 10 kilo gray 

geen microbiologische of voedingsproblemen opleverde. Bovendien ontdekte de 

Wereldgezondheidsorganisatie in 1999 dat de enige belemmering met betrekking tot 

hoge dosis straling de smakelijkheid van het voedsel was en niet de veiligheid ervan, 

waardoor het een vergelijkbare methode voor koken werd. 

 

In 1986 gaf de FDA het startsein voor massaal gebruik van bestraling als 

voedselconserveringsmethode. Het is zeer gebruikelijk in de verwerking van 

levensmiddelen voor de Amerikaanse astronauten sinds de tijd van de Apollo-

astronauten op de maan en tijdens de vlucht. Het is veel gebruikt bij de productie van 

bestraalde gerookte kalkoen, varkensvlees, rundvlees en corned beef voor de 

astronauten. 

 

Uitdrogen (1940) 
Uitdagingen zoals de steeds veranderende weerpatronen en het gebrek aan 

voldoende voedselvoorraden hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de 

uitvinding van de voedseldehydratatiemethode. Het is begonnen in de jaren 1940 met 

een handvol producten die gemakkelijk uitgedroogd kunnen worden. Bijvoorbeeld 

melk, eieren, gist, koffie en soep. 

 

Uitdroging van voedsel is een verbetering van de methode voor het drogen van 

voedsel in de zon. Beiden hebben betrekking op het verwijderen van vocht uit het 
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voedsel. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe methode voor het eerst 

elektrische energie gebruikt en wordt uitgevoerd door voedseldehydratatietoestellen. 

 

De methode kwam goed van pas tijdens de Tweede Wereldoorlog en kan worden 

toegeschreven aan twee Franse uitvinders Masson en Chollet. Ze droogden met 

succes groenten op een temperatuur van 105°C. Het was één van de favoriete 

conserveringsmethodes onder de soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij 

ze in staat waren lichte vormen van gedroogd voedsel naar het strijdfront te dragen 

voor hun levensonderhoud. 

 

Daarna werd meer wetenschappelijk onderzoek en innovatie gedaan, wat leidde tot 

de productie van geavanceerde modellen die vrijwel alles met weinig gemak en in 

mindere tijd vrijwel konden uitdrogen. 

 

Een andere soort uitdroging is 

vriesdrogen, waarbij een vacuüm wordt 

vastgehouden in een speciaal 

compartiment dat het ingevroren voedsel 

bevat totdat het totale watergehalte is 

gesublimeerd. Die sublimatie gebeurt 

door zorgvuldige toepassing van warmte, 

waardoor de bacteriën en microben een 

medium voor groei worden ontzegd. 

 

Vacuüm verpakken (1945) 
Tijdens dit tijdperk werd ontdekt dat het bewaren van voedsel in vacuüm verzegelde 

verpakkingen de houdbaarheid zou verlengen. Er was een introductie van speciaal 

ontworpen vacuümverpakkingen en -sealers die voor luchtdichte omstandigheden 

zorgden. 

 

In de jaren 1940 kwam de Duitse uitvinder Karl Busch op de markt met het 

vacuümpak dat is bedoeld voor de opslag van voedsel. Vacuümopslag werd gebruikt 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar soldaten vacuüm verzegeld voedsel naar 

oorlogsfronten brachten. 
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Het gaat om het opslaan van voedsel in speciale kneedbare zakken met behulp van 

vacuümsealers. De eerste vacuümsealer 

die op de markt kwam, was in 1963. Ze 

gebruiken het concept om eerst het 

zuurstofgehalte uit de zakken met voedsel 

te verwijderen en het vervolgens af te 

dichten. Zonder de aanwezigheid van 

zuurstof kunnen micro-organismen niet 

groeien, en dus werd de houdbaarheid van 

het voedsel verlengd. 

Oudere typen vacuümsealers maakten 

gebruik van grote vacuümmonden, samen met industriële verwarmingsbuizen die 

massief waren en dus de kwaliteit van het werk omvatten. Het meeste voedsel was 

vroeger al slecht voordat de consument werd bereikt. 

De nieuwe machines zijn ontworpen met digitale systemen en gasvulmogelijkheden. 

Daarnaast geven ze je een breed scala om uit te kiezen. U kunt bijvoorbeeld de 

dubbele vacuümkamer, thermovormende vacuümsealer of een andere selecteren. 

 

Meer merken (zoals the Foodsaver en VacMaster) zijn met een vacuümsealer 

uitgekomen, waardoor je een keuze kan maken afhankelijk van je behoeften (voor 

industrieel of persoonlijk gebruik). 

 

Chemische conserveermiddelen (2000) 
Deze methode omvat het gebruik van additieven zoals azijn om micro-organismen 
te doden die ontbinding veroorzaken. Het remt ook enzymactiviteiten en zorgt zo 
voor verlengde voedsellevens. 
 

De conserveermiddelen worden opgelijst aan de hand van E-nummers. Een E-
nummer is een code voor een stof die binnen de Europese Unie toegelaten is als 
additief in voedingsmiddelen die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. 
E-nummers zijn ingedeeld naar toepassing: 

E100-181 Kleurstoffen. 

E200-252 Conserveermiddelen. 

E260-297 Voedingszuren. 

E300-321 Antioxidanten. 

E322-392 Voedingszuren. 

E400-495 Geleermiddelen, emulgatoren, stabilisatoren en verdikkingsmiddelen. 

 

Het gebruik van chemische conserveermiddelen gaat terug tot de prehistorische 

mens, die de smaak van zijn vlees bewaarde en verbeterde door te roken voor 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsmiddel
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diegenen die in grotten woonden of water te gebruiken voor degenen die in de buurt 

van oceanen leefden. 

Met de opmars van jaren, werden enkele bewaarmiddelen en toevoegingen zoals 

zouten, suikers en andere soorten specerijen gebruikt. De vroege mens ontdekte dat 

grote hoeveelheden suiker fruit konden bewaren en specerijen konden de slechte 

smaak in rottend voedsel goedmaken. 

 

Deze voedselconserveringsmethode werkt door het voorkomen van de groei van 

micro-organismen en ongewenste veranderingen zoals oxidatie zonder de kwaliteit 

en smaak van het voedsel te beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld het gebruik van 

azijn die de voedselproducten binnendringt en het watergehalte vervangt in een 

proces dat bekendstaat als beitsen. Die 

omgeving is te hard voor elke microbiële 

groei en dus efficiënt om uw items te 

steriliseren. Sterkere chemicaliën zoals 

alcohol (methanol) worden gebruikt om 

monsters en artefacten te conserveren. 

 

Het nadeel van deze manier van 

conserveren is dat sommige mensen 

allergisch reageren op sommige 

bewaarmiddelen. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot, niezen, huiduitslag, buikpijn, 

moeilijke ademhaling voor gevoelige mensen. 

 

Conclusie 
Al met al is voedselbehoud een oude praktijk die begon in de prehistorie. De eerste 

vormen waren tijdrovend en arbeidsintensief. Maar met de tijd zijn er continue 

verbeteringen geweest en de huidige methoden zijn praktisch en gemakkelijk in 

gebruik. 

 

We leren ook dat sommige oude methoden nog steeds in gebruik zijn, zoals drogen 

in de zon, chemische conserveermiddelen en jambehoud. Het is een kwestie van 

kiezen welke manier geschikt is voor uw doel, afhankelijk van uw behoeften, geld en 

andere factoren, zoals de reactiviteit van uw lichaam. 

 

Voor- en nadelen van elke conserveringstechniek 

Conserveringstechniek Voordelen (+) Nadelen (-) 

Koken met behulp van 

vuur 

+ Verhitting doodt bacteriën 

+ Gekookt voedsel smaakt 

en ruikt beter, is zachter, 

- Oplosbare mineralen, 

vitaminen en enzymen 

ontsnappen in kookvocht 
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malser, beter te verteren en 

veiliger 

(vitamine C, vitamine B1 

en B9) 

- Negatieve werking op 

immuunsysteem, het 

moet minder actief zijn 

waardoor het 

weerstandsvermogen 

significant achteruit gaat 

 

Drogen met behulp 

van de zon 

 

+ Goedkoop 

+ Milieuvriendelijk 

 

- Er moet zon aanwezig 

zijn 

- Duurt vrij lang 

- Een heleboel 

voedingsmiddelen 

veranderen volledig 

(uitzicht, geur, smaak …) 

- Voedingsmiddelen 

verkleuren door oxidatie 

- Vitamines verdwijnen 

 

 

Wecken 

 

+ Gezond(er dan 

voedingsmiddelen uit blik) 

+ Energiebesparend (alleen 

bij het inmaken wordt 

energie verbruikt) 

+ Ruimtebesparend in frigo 

en diepvries 

+ Tijdbesparend, geen 

ontdooiingtijd 

+ Milieubesparend door 

gebruik van herbruikbare 

inmaakglazen en beperkt 

elektriciteitsverbruik 

+ Blijft jaren goed 

 

 

- Mogelijke aanwezigheid 

van botulisme bacterie 

- Kost redelijk veel tijd 

 

Uitharden 

 

+ Positieve beïnvloeding van 

de smaak 

 

- Maakt 

voedingsmiddelen zuur 

- Zout is slecht voor de 

bloeddruk 
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Koelen 

 

+ Makkelijke en snelle 

manier. 

 

 

- Vraagt constant energie 

- Aankopen van een frigo 
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Invriezen 

 

+ Meestal geen 

structuurverandering, geen 

aromaverlies (kruiden) 

+ Los vriezen: dosering 

hoeveelheid 

+ Fruit geeft meer sap na 

invriezen 

 

 

- Vraagt constant energie 

- Beperkt houdbaar: 

verlies van smaak door 

uitdroging na langer dan 

één jaar 

 

Inblikken 

 

+ Voedsel heel lang te 

bewaren (vele jaren) 

+ Lichte en stevige 

verpakking, kan tegen een 

stootje 

+ Verhitten doodt alle 

bacteriën 

 

 

- Het blik kan roesten als 

er een gaatje in zit, dat is 

gevaarlijk voor 

voedselvergiftiging 

- Verhitten maakt 

vitaminen in voeding stuk 

- Er zit een 

beschermlaagje aan de 

binnenkant tegen het 

roesten, daarvan komen 

soms deeltjes los die dan 

in de voeding zitten 

 

 

Pasteurisatie 

 

+ Beter behoud van kwaliteit 

door een snelle en 

homogene verhitting van 

binnenuit 

+ Behandeling van het 

product kan in de 

verpakking gebeuren 

+ Duurzaam proces: lage 

investeringskosten en 

energie-efficiënt 

 

 

- Een continu proces dat 

niet automatisch aansluit 

op de processen ervoor 

en erna 

- De vorm van de 

verpakking kan leiden tot 

een niet-homogene 

verhitting 

- Temperatuurcontrole is 

moeilijk 
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Sterilisatie 

 

+ Onbeperkt houdbaar 

zolang het vacuüm blijft 

+ Moet niet op een speciale 

manier bewaard worden 

 

- Er kan een 

smaakverschil optreden 

- Vitaminen gaan kapot 

- Verkleuringen (vooral 

bij fruit) 

- Verandering van 

structuur (vb. soep, saus, 

groenten) 

 

 

Bestraling 

 

+ Voedsel wordt ontdaan 

van alle ziektekiemen en 

ziekteverwekkers, belangrijk 

voor mensen die erg vatbaar 

zijn voor infecties 

+ Bewaart de smaak en de 

kleur 

+ Het kan de eigenschappen 

van melkeiwitten die 

allergieën veroorzaken doen 

afnemen 

+ Doden van micro-

organismen 

+ Het gaat rijpen, kiemen en 

bederven van 

levensmiddelen tegen 

 

 

- Niet toepasbaar op alle 

soorten voedsel 

- Zorgt voor meer 

radioactief afval 

- Het voedsel lijkt vers, 

maar zichtbare signalen 

van bederf kunnen na 

bestraling verdwenen zijn 

- Testen worden gedaan 

door het uitvoeren van 

dierproeven 

 

Uitdrogen 

 

+ Behoud van de 

voedingswaarde 

+ Aroma’s worden 

behouden of versterkt 

+ Snelle garing bij gebruik 

+ Lang tot onbeperkt 

houdbaar 

+ Economisch en biologisch 

 

 

- Door het proces treedt 

een herschikking op van 

de eiwit- en 

vetmoleculen, die 

veranderingen zijn 

blijvend 
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Vacuüm verpakken 

 

+ Alle sappen in het voedsel 

blijven aanwezig 

+ De smaak van je voedsel 

blijft zelfs na bevriezing zijn 

smaak behouden 

+ Geen vriesbrand 

+ Zeer hygiënisch, 

onbereikbaar voor vuil en 

ongedierte 

+ Neemt weinig 

opslagruimte in 

 

- Aankoop van een 

goede machine kan duur 

zijn + lopende kosten 

van het 

verpakkingsmateriaal 

- Voedselveiligheid: 

micro-organismen 

worden niet gedood, de 

groei wordt enkel beperkt 

- Er zijn bacteriën die 

liever in lage zuurstof 

omgevingen leven, zoals 

botulisme 

 

 

Chemische 

conserveermiddelen 

 

+ Kan voedingsmiddelen 

smaakvoller en kleurvoller 

maken 

+ Emulgatoren zorgen dat 

twee niet-mengbare 

producten zoals water en 

olie te mengen zijn.  

 

 

- Giftig 

- Kankerverwekkend 

- Kan allergische reacties 

veroorzaken 
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Evaluatie 

 1 (Onvoldoende)  2(Matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Duidelijkheid De conserverings-
techniek is niet 
duidelijk uitgelegd. 

Sommige delen 
van de 
conserverings-
techniek zijn 
duidelijk, anderen 
niet. Er zijn nog 
een heleboel 
vragen.  

De conserverings-
techniek is duidelijk 
uitgelegd, er zijn 
nog een beperkt 
aantal vragen. 

De conserverings-
techniek is helder 
tot in detail 
uitgelegd, er zijn 
geen 
onduidelijkheden. 

  

Correctheid De leerlingen 
hebben 
grotendeels 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben regelmatig 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben meestal 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben perfect 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

  

Structuur De presentatie is 
niet gestructureerd 
en er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd, 
maar er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd en 
bevat weinig 
voorbeelden. 

De presentatie is 
volledig 
gestructureerd en 
bevat genoeg 
voorbeelden. 

  

 

 Wat zijn de (dagdagelijkse) methoden voor conservering 
(conserveringstechnieken)? 
 

Onderwerp 

Doorheen de jaren zijn er heel veel 
conserveringstechnieken ontstaan. Zo begonnen de 
mensen in de jaren voor Christus al 
conserveringstechnieken uit te proberen. Tot op de 
dag van vandaag worden die nog altijd 
geoptimaliseerd en wordt er nog gezocht naar de 
beste conserveringstechnieken die gezond zijn voor 
de mens.  
 

Doelgroep en doelstellingen 

Dit onderwerp kan zowel door leerlingen van de eerste graad als leerlingen van de 

tweede graad worden besproken. 
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De doelstellingen bij dit onderwerp zijn: 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A5: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A6: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A7: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A8: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

P3: De leerlingen kunnen een presentatie opstellen. 

 

Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen alle conserveringstechnieken beschrijven. 
 

Aanpak als leraar 

Indien de leerkracht niet genoeg lesuren heeft voor de hele geschiedenis van 
conservering te beschrijven, dan kan hij de leerlingen elke conserveringstechniek kort 
laten bespreken. De leerkracht kan de leerlingen onderverdelen in groepjes. Elk 
groepje kan dan een conserveringstechniek krijgen als onderwerp. De leerlingen 
moeten dan rond deze conserveringstechniek(en) een presentatie houden. De 
onderverdeling van onderwerpen kan als volgt: 
 

 Koelen en invriezen 

 Drogen 

 Roken 

 Vacuüm 

 Wecken 

 Bewaarmiddelen 

 (Is conservering efficiënt? Waarom?) 
 
De leerlingen kunnen dingen zoals wanneer het werd toegepast, door wie het werd 
toegepast, wat het is/ techniek, wat het effect is bespreken. Als leerkracht kan je de 
leerlingen 2-3 lesuren geven om aan hun presentatie te werken. Daarna moeten de 
leerling de presentatie voor elkaar geven. De leerlingen kunnen een presentatie 
maken in de vorm van een PowerPoint, maar ook via een poster, praktijklesje die ze 
zelf opstellen in Bookwidgets en door de andere leerlingen laten maken… Zo krijgen 
alle leerlingen een zicht op alle conserveringstechnieken die er bestaan. 
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Een andere mogelijkheid om de conserveringstechnieken uit te leggen is om het te 
geven als een theorieles. Hiervoor kan de leerkracht gebruikt maken van de 
PowerPoint die erbij gevoegd zit. Als evaluatie kan de leerkracht hier een toets over 
geven of de leerlingen een tijdlijn laten maken in PowerPoint, Bookwidgets, Timeline 
Visualizer, Timeline 3D, tijdbalk.nl… 
 

Organisatie 

Voor dit experiment kan zowel een klaslokaal voldoende zijn maar kan ook 

plaatsvinden in een labo. Afhankelijk van de aanpak kunnen er eventueel laptops of 

iPad’s voorzien kunnen worden om eventueel opzoekwerk te verrichten.  

 

Theorie 

Conserveringstechnieken worden toegepast om voedsel langer te bewaren. Voedsel 

gaat bederven door de micro-organismen die zich bevinden in het voedsel. Deze 

micro-organismen willen tegenhouden door middel van de conserveringstechnieken. 

Er bestaan verschillende conserveringstechnieken gebaseerd op verschillende 

factoren: temperatuur, zuurtegraad, zoutgehalte, suikergehalte, vochtigheid, 

luchtdruk en bewaarmiddelen. Enkele belangrijke conserveringstechnieken zijn: 

koelen, invriezen, drogen, milieu, roken, vacuüm, wecken en toevoegen van 

bewaarmiddelen.  

 

Koelen en invriezen 
Bij een lage temperatuur gaan de micro-organismen zich veel trager 

vermenigvuldigen. Koelen gebeurt bij een temperatuur tussen 4°C en 7°C. Doordat 

de micro-organismen veel trager gaan vermenigvuldigen, wordt het bederf uitgesteld. 

Er wordt gesproken van invriezen bij een temperatuur van -18°C. Daarbij stopt de 

groei van micro-organismen en vindt er dus ook geen bederf plaats. 

 

Drogen 
Micro-organismen kunnen alleen overleven in een vochtige omgeving. Bij drogen 

gaan we onder gecontroleerde omstandigheden warmte toevoegen aan een 

voedingsmiddel. Daardoor gaat een deel van het aanwezige water in het 

voedingsmiddel verdampen. 

 

Roken  
Bij roken gaan we een voedingsmiddel een bepaalde tijd in een ruimte met warme 

lucht hangen. Dat noemen we een rookkast. Roken helpt bij het verbeteren van de 

kleur van vlees en de malsheid, maar zorgt ook voor conservering. Dat komt doordat 

roken de oppervlakte gaat impregneren. 
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Vacuüm 
Aërobe micro-organismen hebben zuurstof nodig om te overleven. In de afwezigheid 

van zuurstof kunnen die micro-organismen zich niet voorplanten. Bij vacuüm maken 

wordt namelijk alle zuurstof weggehaald. 

 

Wecken 
Wecken is een conserveringstechniek die ook gebaseerd is op het vacuüm maken. 

Met wecken gaan we bewaren of conserveren van voedsel in glazen bokalen of 

flessen. Door het voedsel in de glazen potten te wecken ontstaat er in de pot een 

vacuüm. 

 

Bewaarmiddelen 
E-nummers zijn stoffen die toegevoegd worden om de eigenschappen van 

voedingsmiddelen te verbeteren. De E-nummers met nummer E200 tot en met E252 

dienen als conserveermiddelen. Ze verlengen de houdbaarheid door bederf tegen te 

gaan. 

 

Evaluatie 

 1 (Onvoldoende)  2(Matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Duidelijkheid De conserverings-
techniek is niet 
duidelijk uitgelegd. 

Sommige delen 
van de 
conserverings-
techniek zijn 
duidelijk, anderen 
niet. Er zijn nog 
een heleboel 
vragen.  

De conserverings-
techniek is duidelijk 
uitgelegd, er zijn 
nog een beperkt 
aantal vragen. 

De conserverings-
techniek is helder 
tot in detail 
uitgelegd, er zijn 
geen 
onduidelijkheden. 

  

Correctheid De leerlingen 
hebben 
grotendeels 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben regelmatig 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben meestal 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben perfect 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

  

Structuur De presentatie is 
niet gestructureerd 
en er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd, 
maar er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd en 
bevat weinig 
voorbeelden. 

De presentatie is 
volledig 
gestructureerd en 
bevat genoeg 
voorbeelden. 
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 Is conservering efficiënt? Waarom? 
 

Onderwerp 

Conservering wordt, zoals we gezien hebben, al heel lang 
toegepast. Maar waarom passen we nu juist conservering toe? Wat 
zijn de voordelen? 
 

Doelgroep en doelstellingen 

Dit onderwerp kan zowel door leerlingen van de eerste graad als leerlingen van de 

tweede graad worden besproken. 

 

De doelstellingen bij dit onderwerp zijn: 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A5: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A6: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A7: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A8: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

P3: De leerlingen kunnen een presentatie opstellen. 

 

Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen de voordelen van conservering beschrijven. 
 

Aanpak als leraar 

Als leerkracht kan je met de leerlingen een onderwijsleergesprek houden over de 
voordelen van conserveringstechnieken. Vragen die je onder andere kan vragen aan 
de leerlingen zijn: 

 Wat doet conservering? 

 Moeten we dan meer of minder gaan winkelen?  

 Groeien er dan meer of minder schimmels? 

 Welk invloed heeft dat op ons? 

 Welk invloed heef dat op ons voedsel? 
Ook is het een mogelijkheid om dit onderwerp als extra groepje bij de presentaties 
van de vorige onderwerpen nemen. 
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Organisatie  

Voor dit experiment kan zowel een klaslokaal voldoende zijn maar kan ook 
plaatsvinden in een labo. Afhankelijk van de aanpak kunnen er eventueel laptops of 
iPad’s voorzien kunnen worden om eventueel opzoekwerk te verrichten. 
 

Theorie 

Conservering is in sommige situaties zeer efficiënt: 
https://dehydratorlab.com/history-of-food-preservation#tab-con-2 

 

Geld besparen 
Sommige mensen kopen bepaalde voedingsmiddelen in overvloed als gevolg van 

een aanbod of omdat ze in het seizoen zijn. Het is handig om die voedingsmiddelen 

te conserveren zodat ze langer goed blijven en dus niks weggegooid moet worden. 

Je kan het dus bewaren voor toekomstig gebruik en daarmee geld besparen. 

 

Beschermt je gezondheid 
Slecht opgeslagen voedsel bevat in de meeste gevallen gevaarlijke bacteriën die 

schadelijk kunnen zijn voor uw lichaam. Een goede conserveringsmethode zorgt 

ervoor dat uw eten geschikt is voor consumptie wanneer u het nodig heeft. Dat 

bespaart u het gedoe van het bezoeken van uw arts of het uitgeven van grote 

hoeveelheden geld aan medicijnen. In het algemeen helpt het u om de gezondheid 

te behouden. 

 

Onderhoud de voedselnutriënten 
Voedsel dat op zichzelf blijft zonder conservering ondergaat oxidatie. Dat proces 

maakt voedsel ranzig. Ook ontwikkelen bacteriën en microben goed onder dergelijke 

omstandigheden en vernietigen zo alle voedingsstoffen uit het voedsel. Moderne 

dehydratatiemethoden behouden een percentage van deze essentiële elementen, 

waarbij uitdroging tot 90 procent van de mineralen en vitaminen bespaart. 

  

https://dehydratorlab.com/history-of-food-preservation#tab-con-2
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Evaluatie 

 1 (Onvoldoende)  2(Matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Duidelijkheid De conserverings-
techniek is niet 
duidelijk uitgelegd. 

Sommige delen 
van de 
conserverings-
techniek zijn 
duidelijk, anderen 
niet. Er zijn nog 
een heleboel 
vragen.  

De conserverings-
techniek is duidelijk 
uitgelegd, er zijn 
nog een beperkt 
aantal vragen. 

De conserverings-
techniek is helder 
tot in detail 
uitgelegd, er zijn 
geen 
onduidelijkheden. 

  

Correctheid De leerlingen 
hebben 
grotendeels 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben regelmatig 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben meestal 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben perfect 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

  

Structuur De presentatie is 
niet gestructureerd 
en er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd, 
maar er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd en 
bevat weinig 
voorbeelden. 

De presentatie is 
volledig 
gestructureerd en 
bevat genoeg 
voorbeelden. 

  

 

 Voedselveiligheid 
Onderwerp 

Conservering wordt, zoals we gezien hebben, al heel lang 
toegepast. We zien het regelmatig voorbij komen op tv dat 
bepaalde voedingsmiddelen uit de winkel moet genomen worden. 
We gaan eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. 
 

Doelgroep en doelstellingen 

Dit onderwerp kan zowel door leerlingen van de eerste graad als leerlingen van de 

tweede graad worden besproken. 

 

De doelstellingen bij dit onderwerp zijn: 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A5: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A6: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A7: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 
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A8: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

P3: De leerlingen kunnen een presentatie opstellen. 

 

Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen de bedreigingen voor de veiligheid van het voedsel 
opnoemen. 
S2: De leerlingen kunnen de verantwoordelijken van de voedselveiligheid benoemen. 
S3: De leerlingen kunnen de bepaling van de houdsbaarheidsdatum uitleggen. 
 

Aanpak als leraar 

De leerkracht kan de leerlingen onderverdelen in groepjes. Elk groepje kan dan een 
onderdeel van voedselveiligheid krijgen als onderwerp. De leerlingen moeten dan 
rond deze onderdelen een presentatie houden. De onderverdeling van onderwerpen 
kan als volgt: 

 (Is conservering efficiënt? Waarom?) 

 Wie of wat zijn bedreigingen voor de veiligheid van voedsel? 

 Wie heeft toezicht op de voedselveiligheid en hoe gebeurt dat? 

 Hoelang blijft geconserveerd voedsel bewaard en hoe bepaalt men de 
houdbaarheidsdatum van voedsel? 

De leerlingen kunnen dit bespreken met behulp van filmpjes. Als leerkracht kan je de 
leerlingen 1-2 lesuren geven om aan hun presentatie te werken en te presenteren. 
De leerlingen kunnen een presentatie maken in de vorm van een PowerPoint, maar 
ook via een poster, praktijklesje die ze zelf opstellen in Bookwidgets en door de 
andere leerlingen laten maken… Zo krijgen alle leerlingen een zicht op alle aspecten 
van voedselveiligheid. 

 Filmpje houdbaarheidsdatum: 
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/houdbaarheidsdatum-tht-tgt-
.aspx 
 

Organisatie  

Voor dit experiment kan zowel een klaslokaal voldoende zijn maar kan ook 
plaatsvinden in een labo. Afhankelijk van de aanpak kunnen er eventueel laptops of 
iPad’s voorzien kunnen worden om eventueel opzoekwerk te verrichten. 
 

Theorie 

 Wie of wat zijn bedreigingen voor de veiligheid van voedsel? 
Er zijn 4 grote bedreigingen voor de veiligheid van het voedsel: 

 Biologisch aspect 
Schimmels en bacteriën zijn biologische organismen die een gevaar kunnen 
vormen voor voedsel. Zij kunnen al in het voedsel zitten of tijdens de verwerking 
in het voedsel terecht komen. 

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/houdbaarheidsdatum-tht-tgt-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/houdbaarheidsdatum-tht-tgt-.aspx
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 Chemisch aspect 
Er kunnen ook chemische stoffen in het voedsel terechtkomen. Er zijn twee 
soorten: additieven en contaminanten. Additieven zijn chemische stoffen die 
bewust aan het voedsel zijn toegevoegd, zoals E-nummers. Dat zijn stoffen die 
goedgekeurd zijn door de EU. Contaminaten zijn onbewust in het voedsel 
terechtgekomen, zoals diergeneesmiddelen of dioxines. Dioxines zijn 
milieuvervuilende afvalstoffen die ontstaan na verbrandingsprocessen. 

 Fysisch aspect 
Soms komen er ook vreemde voorwerpen in het voedsel terecht, zoals plastic of 
glas. Die fysische vervuiling gebeurt hoofdzakelijk tijdens het verwerkingsproces 
van voedsel. 

 Biotechnologisch aspect 
Ook biotechnologie kan een gevaar betekenen voor de veiligheid van 
voedselveiligheid. Planten en dieren worden steeds vaker genetisch 
gemodificeerd. Die genetisch gemodificeerde organismen mogen niet zomaar als 
voeding gebruikt worden. Ze worden eerst beoordeeld door de EFSA, de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Een bekend voorbeeld was de stier 
Herman. Hij was zo gemodificeerd zodat zijn vrouwelijke nakomelingen een 
humaan eiwit zouden produceren in hun melk. Ook gewassen, zoals maïs en 
soja, worden gemodificeerd zodat hun opbrengst verhoogt. In Amerika wordt al 
op grote schaal genetisch gemodificeerde maïs en soja verbouwd. Europa 
daarentegen is terughoudend en stelt scherpe veiligheidseisen. Tot nu toe zijn 
enkel het gentech-maïs MON810 en de Amflora zetmeelaardappel toegelaten. 

 

 Wie heeft toezicht op de voedselveiligheid en hoe gebeurt dat? 
Theorie 

In België houdt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) toezicht op de voedselveiligheid. In Nederland houdt de Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) toezicht op de voedselveiligheid. 
 

 Hoelang blijft geconserveerd voedsel bewaard en hoe bepaalt men 
de houdbaarheidsdatum van voedsel? 
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Theorie  

Wat is een houdbaarheidsdatum? 

'Ten minste houdbaar tot...' of 'te gebruiken tot...' 

De houdbaarheidsdatum op het etiket geeft aan hoe lang een product houdbaar is en 
dus veilig kan worden gebruikt. Dat kan op twee manieren gebeuren: 

1. "Ten minste houdbaar tot..." (de datum van minimale houdbaarheid) 

Die aanduiding vinden we vooral op producten die vrij lang houdbaar zijn en 
meestal bij kamertemperatuur mogen worden bewaard (bv. droge 
voedingsmiddelen, sterk zure producten, producten met een hoog suikergehalte, 
conserven). De producent bepaalt de datum zo precies mogelijk en bouwt 
meestal ook een ruime veiligheidsmarge in. 

2. "Te gebruiken tot..." (de uiterste consumptiedatum) 
Die aanduiding wordt gebruikt voor voedingsmiddelen die meer gevoelig zijn voor 
bederf en bijgevolg ook minder lang houdbaar zijn (bv. kant-en-klare maaltijden, 
verse zuivelproducten, vlees, vis en salades). Die producten moeten meestal 
gekoeld worden bewaard zoals aangegeven bij de bewaarvoorschriften op de 
verpakking (bv. "bewaren bij max. 4°C"). 

 

Is een houdbaarheidsdatum verplicht? 
De houdbaarheidsdatum is verplicht op het etiket, behalve in de volgende gevallen:  

 verse groenten, aardappelen en fruit, die niet geschild of gesneden zijn of 
geen andere soortgelijke bewerking hebben ondergaan;  

 wijn, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke 
producten verkregen uit andere vruchten dan druiven (bv. cider);  

 dranken met een alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan 10 volumeprocent;  

 broodbakkerij- en banketbakkerijproducten die bedoeld zijn om binnen de 24 
uur na de bereiding te worden geconsumeerd;  

 azijn;  

 keukenzout;  

 vaste suiker en gearomatiseerd en/of gekleurd suikergoed;  

 kauwgom en soortgelijke producten;  

 afzonderlijke porties consumptie-ijs. 
 

Mag ik een product waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreven nog 
gebruiken? 
Producten met de vermelding "te gebruiken tot..." op het etiket, mogen na het 
verstrijken van de uiterste consumptiedatum niet meer worden gebruikt. Die 
producten kunnen bedorven zijn (zonder dat het altijd zichtbaar is) en de gezondheid 
schaden. 
 
De kwaliteit van producten met de vermelding "ten minste houdbaar tot..." is na het 
verstrijken van de datum van minimale houdbaarheid niet meer gegarandeerd. 
Smaak-, geur- of kleurafwijkingen zijn mogelijk. Als het product en de verpakking nog 
volledig intact zijn, kan het product eventueel nog enige tijd veilig worden gebruikt. 
Ga altijd na of het product niet beschimmeld is en of het niet eigenaardig ruikt. Gooi 
het product in geval van twijfel weg. 
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Wat zijn E-nummers? 
E-nummers zijn toevoegingen, ook wel additieven genoemd. E-nummers hebben 
geen voedingswaarde. Ze worden toegevoegd aan producten om een eigenschap te 
verbeteren, bijvoorbeeld de kleur, smaak of houdbaarheid. 
 
Het maken van E-nummers 
Er zijn verschillende manieren om E-nummers te maken. Soms worden ze gewonnen 
uit planten, struiken en bomen. Zo worden bepaalde kleurstoffen gehaald uit planten. 
Sommige additieven worden door een complex chemisch proces uit bladeren 
gehaalg. 
E-nummers die gemaakt worden met stoffen uit de natuur kunnen ook een dierlijke 
oorsprong hebben. Sommige E-nummers kunnen daarom niet geschikt zijn voor 
veganisten, vegetariërs en sommige religies.  
Ook zijn er E-nummers die gewonnen worden uit gesteentes, zoals de witte kleurstof 
calciumcarbonaat (E 170), die kan komen uit kalksteen.  
Andere E-nummers komen van nature voor in planten en dieren, maar worden 
kunstmatig in de fabriek gemaakt. Vaak is het veel goedkoper om een stof in de 
fabriek te maken, dan om het uit de natuur te halen.  
Er zijn ook E-nummers die in de natuur niet voorkomen, bijvoorbeeld de azo-
kleurstoffen. Die worden kunstmatig gemaakt in een fabriek door stoffen te 
bewerken.  
 
Waarom zitten E-nummers in voedingsmiddelen? 
Toevoegingen hebben altijd een functie in een product. Soms hebben ze meer dan 
één functie en vallen daarom onder meerdere groepen tegelijk. Aan het E-nummer 
kun je vaak al opmaken wat voor functie het heeft in een voedingsmiddel. Zo hebben 
de kleurstoffen bijvoorbeeld nummers tussen 100 en 200. Tussen de 200 en de 300 
vind je de conserveermiddelen en de voedingszuren, en tussen de 300 en de 400 de 
antioxidanten en voedingszuren. 
 
Veiligheid 
Een stof mag niet zomaar als toevoeging gebruikt worden. In de Europese Unie (EU) 
moeten nieuwe toevoegingen eerst worden goedgekeurd door de Europese 
voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). Vervolgens krijgen ze van de Europese 
Commissie een E-nummer. Het is een garantie die aangeeft dat de EU de stoffen 
goed gecontroleerd heeft en dat het gebruik veilig is. In de wet staat namelijk in welke 
producten een toevoeging gebruikt mag worden en hoeveel er maximaal mag worden 
toegevoegd. 
 
Hoeveel van een E-nummer is veilig? 
Voor nieuwe toevoegingen die mogelijk in aanmerking komen voor een E-nummer, 
moet eerst de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) worden vastgesteld. Dit is de 
gemiddelde hoeveelheid van een stof die je elke dag gedurende je hele leven via de 
voeding binnen kan krijgen, zonder nadelige gevolgen voor je gezondheid. De ADI 
wordt meestal vastgesteld op basis van dierproeven. 

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/trefwoord/azo-kleurstoffen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/trefwoord/azo-kleurstoffen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/efsa.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/efsa.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/aanvaardbare-dagelijkse-inname-adi.aspx
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Als de ADI is vastgesteld, dan weet je dat er een 'veilige hoeveelheid' is van de stof 
die je binnen kan krijgen. De EFSA kijkt vervolgens in welke producten de stof zit, 
zodat bij mensen met een normaal eetpatroon geen overschrijdingen van deze 
hoeveelheid plaatsvinden. Zo zorgt de EFSA ervoor dat je niet meer binnen kan 
krijgen dan de ADI. Ook onderzoekt de EFSA of het echt noodzakelijk is dat een 
toevoeging gebruikt wordt. Pas als dit allemaal is vastgesteld, krijgt de stof een E-
nummer.  
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Ontwikkelingen worden bijgehouden 
Als een stof een E-nummer heeft gekregen, houdt de EFSA vervolgens bij of er 
nieuwe onderzoeken uitkomen die een ander licht werpen op de veiligheid van de 
stof. De EFSA neemt die onderzoeken serieus en vergelijkt ze met al bestaande 
onderzoeken. Als de nieuwe onderzoeken andere inzichten geven over de veiligheid 
van de stof of twijfels oproepen, dan kan de EFSA besluiten de ADI aan te passen, 
een stof in meer producten of juist minder producten toe te staan, of de stof helemaal 
niet meer toe te staan.  
 
Voedingsadvies 
E-nummers zoals zoetstoffen, kleurstoffen en smaakversterkers zitten vaak in 
producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Voor producten buiten de Schijf van Vijf 
geldt het advies: niet te veel en niet te vaak. Sommige mensen willen E-nummers 
liever vermijden. Vanuit gezondheidsoogpunt is dit niet nodig want producten met E-
nummers kun je veilig eten, maar er is ook niets op tegen. 
Alleen mensen met ‘fenylketonurie’ (PKU) of met een overgevoeligheid voor sulfiet 
moeten sommige E-nummers mijden. 
 
PKU 
Mensen met de erfelijke aandoening PKU kunnen het aminozuur fenylalanine 
uit aspartaam niet goed afbreken. Dit heeft negatieve effecten in de hersenen als 
gevolg. Elke baby in Nederland wordt op deze ziekte getest met een hielprikje. Op 
producten met aspartaam (E 951 en E 962) staat voor mensen met deze aandoening 
de waarschuwing “bevat aspartaam (een bron van fenylalanine)” of “bevat een bron 
van fenylalanine”. 
 
Sulfiet 
Sommige mensen kunnen een overgevoeligheidsreactie krijgen als ze sulfiet binnen 
krijgen, een stof dat als conserveermiddel of antioxidant kan voorkomen in 
bijvoorbeeld wijn. Dit komt het meest voor onder astmapatiënten. Naar schatting loopt 
minder dan 4% van de astmapatiënten het risico op een overgevoeligheidsreactie op 
sulfiet. De reacties kunnen mild tot heftig zijn en het gaat dan om hartkloppingen, 
huiduitslag en vochtophoping. Mensen met een overgevoeligheid voor sulfieten 
kunnen deze stoffen het beste mijden.  
 

Hoe ziet een etiket eruit en hoe maken we er zelf één? 
Etiket 
Als in een product toevoegingen gebruikt zijn, dan staan deze bij de ingrediënten. 
Eerst staat de naam van de categorie aangegeven, bijvoorbeeld ‘kleurstof’ of 
‘smaakversterker’ gevolgd door de naam van de stof of het E-nummer. Als de stof 
meerdere functies heeft, dan wordt de categorie aangegeven die past bij de 
belangrijkste functie van het E-nummer in het voedingsmiddel.  
 
  

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/intensieve-zoetstoffen/aspartaam.aspx
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‘Clean label’ 
Steeds meer voedingsmiddelenfabrikanten willen hun producten een zogenaamd 
‘clean label’ geven. Fabrikanten vermijden dan kunstmatig gemaakte stoffen of 
vermelden in plaats van het E-nummer, de volledige naam van de toegevoegde stof 
op het etiket. Dat mag volgens de wet. Dus in plaats van E 330 zet een fabrikant dan 
‘citroenzuur’ op het etiket.  
Of fabrikanten voegen alternatieven voor bepaalde E-nummers toe, bijvoorbeeld 
gistextract als vervanging van E 621 (glutamaat). In gistextract zit namelijk van nature 
een relatief hoge concentratie glutamaat, dus daarmee krijg je dezelfde hartige, 
‘umami’-smaak. Als er gistextract in een product zit in plaats van glutamaat, dan 
noemt de fabrikant gistextract in de ingrediëntendeclaratie.  

 

Waarom eten we schimmelkaas? 
Er zijn een heleboel verschillende schimmels. Er zijn soorten die gifstoffen maken 
waar je ziek van kunt worden (de slechte schimmel). Er zijn ook soorten die dit niet 
doen (de goede schimmel). 
 
Kleine plantjes 
Schimmels zijn hele kleine micro-organismen, die je niet altijd kunt zien. Schimmels 
kunnen, net als bacteriën, overal leven, bijvoorbeeld in de grond, op bomen maar ook 
in je eten. Er zijn een heleboel verschillende schimmels. Er zijn soorten die gifstoffen 
maken waar je ziek van kunt worden (de slechte schimmel). Er zijn ook soorten die 
dit niet doen (de goede schimmel). 
Lees ook: Hoe weten ze de houdbaarheidsdatum van eten? 
 
Schimmelkaas 
Bij het maken van schimmelkaas, zoals Brie en Camembert, voegt men een goede 
schimmel toe. Deze zorgt ervoor dat de kaas een bijzondere smaak krijgt. Veel 
mensen vinden dit lekker. Komt er schimmel op voedsel dat te lang wordt bewaard, 
dan weet je niet zeker of de schimmel goed of slecht is. Daarom kun je beschimmeld 
eten maar beter weggooien. Anders word je misschien ziek. Alleen bij kaas mag je 
het stukje waar schimmel op zit wegsnijden. De rest kun je dan gewoon eten. 
  

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/eten-en-drinken/hoe-weten-ze-de-houdbaarheidsdatum
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Evaluatie 

 1 (Onvoldoende)  2(Matig)  3 (Goed)  4 (Zeer goed) Lln  Lkr  

Duidelijkheid De conserverings-
techniek is niet 
duidelijk uitgelegd. 

Sommige delen 
van de 
conserverings-
techniek zijn 
duidelijk, anderen 
niet. Er zijn nog 
een heleboel 
vragen.  

De conserverings-
techniek is duidelijk 
uitgelegd, er zijn 
nog een beperkt 
aantal vragen. 

De conserverings-
techniek is helder 
tot in detail 
uitgelegd, er zijn 
geen 
onduidelijkheden. 

  

Correctheid De leerlingen 
hebben 
grotendeels 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben regelmatig 
gebruik gemaakt 
van foute 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben meestal 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

De leerlingen 
hebben perfect 
gebruik gemaakt 
van correcte 
vakinhoudelijke 
termen. 

  

Structuur De presentatie is 
niet gestructureerd 
en er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd, 
maar er is geen 
gebruik van 
voorbeelden. 

De presentatie is 
gestructureerd en 
bevat weinig 
voorbeelden. 

De presentatie is 
volledig 
gestructureerd en 
bevat genoeg 
voorbeelden. 
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 Microbieel onderzoek gisten 

 Theoretische achtergrond 
Wat zijn gisten? 

Gisten zijn ééncellige schimmels. Het zijn micro-organismen. Er bestaan zeer veel 
verschillende soorten eencellige schimmels, maar slechts enkele soorten zijn 
bruikbaar in de voedingsindustrie. De bekendste soort is de bakkers-of biergist 
(Saccharomyces cerevisiae). Bij het uitvoeren van de proeven maken wij gebruik van 
deze soort.  
 
Gisten hebben een energiebron nodig voor hun fysiologische processen. Deze 
energiebron is suiker. Ook om te groeien en te delen hebben ze deze energiebron 
nodig.  
 

Hoe zijn gistcellen opgebouwd? 

Een gistcel is ovaalvormig. De lengte van een gistcel varieert van 10 tot 20 m en de 

breedte van 2,5 tot 4,5 m.  

 
 
Celwand 
De celwand vormt de buitenste laag van de gistcel. De celwand zorgt voor stevigheid 
en omgeeft het celmembraan. De celwand bepaalt ook de ovale vorm en is 
opgebouwd uit meerdere lagen die bestaan uit suikerverbindingen, vetten, eiwitten 
en organisch materiaal. De littekens die zich op de celwand bevinden, zijn ontstaan 
door knopvorming. Later volgt daarover meer informatie. 
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Celmembraan, cytoplasma 
De buitenste laag van het cytoplasma noemen we het celmembraan. Alles wat zich 
binnenin dat celmembraan bevindt, behalve de celkern, is het cytoplasma. Het 
cytoplasma bestaat uit het uit een vloeistof waarin alle celorganellen zich bevinden. 
Deze vloeistof is het cytosol. De verschillende organellen in het cytosol worden 
steeds omgeven door een membraan en vormen dus aparte compartimenten binnen 
de cel. Zo verstoren de organellen elkaar niet tijdens de uitvoering van de 
verschillende metabolische processen.  
 
Enkele organellen die zich in het cytoplasma bevinden: 
 

- Mitochondriën 
Een mitochondrion is meestal staafvormig opgebouwd. Het zijn na de celkern 
het grootste celorganellen. In diameter varieert een mitochondrion van 0,5 tot 

1 m. Ze zijn omgeven door 2 membranen en fungeren als energiebron voor 
de cel. Er is een verband tussen de energiebehoefte van een cel en het aantal 
mitochondriën 
 

- Ribosoom 
Het ribosoom is een complex van eiwitten en ribosomaal ribonucleïnezuur 
(rRNA). Ze staan in voor de synthese van eiwitten. In de ribosomen worden 
aminozuren aan elkaar verbonden in de volgorde die wordt bepaald door het 
messenger ribonucleïnezuur (mRNA). Dit proces wordt translatie genoemd.  

 
- Vacuole 

Een vacuole is een blaasje dat zich in het cytoplasma van de cel bevindt. Het 
is gevuld met vacuolevocht dat bestaat uit water en opgeloste stoffen. De 
stoffen die zich daarin bevinden, zijn belangrijk voor de bescherming van het 
inwendige milieu van de cel. Naast de celwand, speelt ook de vacuole een rol 
bij de stevigheid van de cel. Als de vacuole zich door middel van osmose vult 
met water, ontstaat er een druk op de celwand die ervoor zorgt dat de cel 
uitrekt.  

 
- Golgi-lichaam 

Het Golgi-lichaam wordt ook wel het Golgi-apparaat of het Golgicomplex 
genoemd. De functie van het Golgi-lichaam is het bewerken van eiwitten door 
er andere stoffen aan te koppelen. De bewerkte eiwitten worden dan naar de 
juiste plaats in de cel gevoerd.   
 

 
Celkern 
De celkern wordt omgeven door een membraan dat uit twee laten bestaat. In deze 
lagen zitten poriën, waardoor stoffen getransporteerd kunnen worden doorheen de 
membranen. De functie van de celkern is het opslaan van het erfelijk materiaal of 
DNA.  
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Aerobe ademhaling bij gisten 

In een zuurstofrijk milieu wordt glucose afgebroken. Dat leidt tot de vorming van 
koolstofdioxide en water. De elektronen uit de reactieketen worden overgedragen op 
een anorganische acceptor, namelijk O2. Tijdens dit proces komt er energie vrij.  
 
Reactie: C6H12O6 + 6 O2   6 CO2 + H2O + energie 
 

Anaerobe ademhaling bij gisten = fermentatie 

In een zuurstofarm milieu wordt glucose afgebroken. Dat leidt tot de vorming van 
koolstofdioxide en ethanol. De elektronen uit de reactieketen worden overgedragen 
op een organische acceptor. Bij dit proces komt veel minder energie vrij dan bij 
aerobe ademhaling. Deze gisting wordt ook wel alcoholische gisting genoemd.  
 
Reactie: C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 + energie 
 
Een andere vorm van gisting is melkzuurgisting. Tijdens dit proces wordt glucose 
gemetaboliseerd tot melkzuur. Er komt energie vrij. Het verschil met alcoholische 
gisting is dat het melkzuur dat gevormd wordt nog terug omgezet kan worden als er 
terug O2 beschikbaar is, waarna het proces van de aerobe ademhaling hervat wordt.  
 

Hoe vermeerderen gistcellen? 

Gistcellen kunnen enerzijds vermeerderen door knopvorming. Dit is 
een proces dat zich voordoet binnen een gistcel, die we de moedercel 
noemen. De kern ondergaat een mitose. Het DNA in de cel wordt 
verdubbeld. Daarnaast stulpt de gistcel uit. Deze uitstulping wordt een 
knop genoemd. Een van de twee celkernen die aanwezig is in de cel, 
verplaatst zich naar de gevormde knop. De knop wordt groter en gaat 
afsnoeren. De twee cellen hebben nu een identiek DNA.  Door de 
afsnoering ontstaat er een litteken bij de moedercel en de dochtercel. 
De littekens worden respectievelijk de budscar en de birthscar 
genoemd. Als de omstandigheden gunstig zijn, kan dit proces elke 80 
minuten plaatsvinden. Elke cel kan 20 tot 30 keer een knop vormen.  
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(Afbeelding: knopvorming) 
 
Anderzijds kunnen gisten vermeerderen door geslachtelijke 
voortplanting. Twee cellen kunnen onder bepaalde omstandigheden 
copuleren. De inhoud van beide cellen versmelt. Deze nieuwe cel 
ondergaat vervolgens een meiotische deling, waardoor vier 
ascosporen gevormd worden, die uitgroeien tot vegetatieve cellen. 
Deze cellen kunnen een ruststadium vormen. Als de oude celwand, 
waardoor ze omsloten worden, openbreekt, komen de sporen vrij en 
groeien ze uit tot normale, knopvormige cellen. Door deze manier van 
voortplanten kunnen verschillende giststammen met elkaar gekruist 
worden. 
(Afbeelding: meiose) 
 

 Microscopie 
 

Wat is microscopie? 

Om objecten te kunnen waarnemen die niet zichtbaar zijn met het blote oog, maken 
we gebruik van een microscoop. Er zijn verschillende typen microscopen, maar wij 
bespreken hier enkel de lichtmicroscoop, waar vaak gebruik gemaakt wordt in het 
secundair onderwijs.  
 
Microscopische technieken worden voornamelijk gebruikt voor medisch, biologisch 
en forensisch onderzoek.  
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Onderdelen van de lichtmicroscoop 

 
 
Oculair 
Het lenzenstelsel waardoor je met je oog kijkt, is het oculair. Het oculair vergroot 10 
maal. 
 
Tubus 
De tubus is de buis waarop het oculair bevestigd is. Het licht wordt via deze buis 
doorgelaten naar het oculair. 
 
Revolver 
De draaischijf waarop de objectieven bevestigd zijn, is de revolver. Hieraan draai je 
om de vergroting te veranderen. 
 
Objectieven 
Op een elektronenmicroscoop zijn drie of vier objectieven bevestigd. Dit zijn de 
lenzen die op het voorwerp gericht kunnen worden. Zo wordt het voorwerp nog vier 
maal, tien maal, veertig maal of honderd maal vergroot. De totale vergroting is dus 
de vergroting van het oculair vermenigvuldigd met de vergroting van het objectief.  
 
Lamp 
De lamp bevindt zich onder de voorwerptafel en het diafragma. Bij sommige 
microscopen is er geen lamp aanwezig. Op de plaats van de lamp bevindt zich een 
spiegeltje dat het licht weerkaatst.  
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Diafragma 
Het diafragma is een draaischijf waarmee de hoeveelheid licht die doorgelaten wordt, 
geregeld kan worden.  
 
Statief 
Om de microscoop te verplaatsen, neem je het statief vast.  
 
Voet 
Het statief eindigt in de voet. De voet van de microscoop steunt op de tafel.  
 
Voorwerptafel 
Het preparaat of voorwerp dat je wil onderzoeken, plaats je op de voorwerptafel. Het 
gat in de voorwerptafel zorgt ervoor dat het licht doorgelaten kan worden.  
 
Klem 
De klem bevindt zich op de voorwerptafel. Hiermee wordt het preparaat of het 
voorwerp vastgeklemd en kan het niet verplaatsen.  
 
Bedieningsknoppen voorwerptafel 
Niet op elke microscoop zijn bedieningsknoppen aan de voorwerptafel aanwezig. 
Deze bedieningsknoppen worden gebruikt om het preparaat te verplaatsen van links 
naar rechts en van boven naar onder. Bij microscopen waar de bedieningsknoppen 
niet aanwezig zijn, verplaats je het preparaat met de hand.   
 
Macroschroef 
Door aan deze schroef te draaien, gaat de voorwerptafel op en neer bewegen. Het 
preparaat komt dan dichter bij of verder weg van het objectief waarmee je het 
voorwerp bekijkt. 
 
Microschroef 
Als je met behulp van de macroschroef een beeld verkregen hebt, schakel je over 
naar de microschroef. Deze schroef gebruik je om het beeld scherp te stellen en het 
beeld zo optimaal mogelijk te krijgen.  
 
 
 
 

Hoe maak je gebruik van een microscoop en waar moet je op 

letten? 

Verplaatsen van de microscoop 
Bij het verplaatsen van de microscoop is het belangrijk dat je de microscoop met de 
ene hand vasthoudt aan het statief en met de andere hand ondersteunt bij de voet. 
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Vergroting 
Om de vergroting te berekenen, vermenigvuldig je de vergroting van het oculair, die 
meestal tien maal vergroot, met de vergroting van het objectief.  
 

𝑣𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓 = 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑏𝑒𝑒𝑙𝑑 
 

Wanneer gebruik je de macroschroef? Wanneer de microschroef? 
Gebruik de macroschroef enkel bij de kleinste vergroting (10x4) Eenmaal je een beeld 
krijgt, kan je dat verder scherpstellen met behulp van de microschroef. Als je 
vervolgens overschakelt op een grotere vergroting maak je enkel nog gebruik van de 
microschroef om je beeld scherp te stellen. Bij het gebruiken van de macroschroef 
kan je het preparaat raken en het objectief beschadigen.  
 

Gebruik 
1. Zorg dat de voorwerptafel zo laag mogelijk staat. Gebruik hiervoor de 

macroschroef.  
2. Draai aan de revolver zodat de kleinste vergroting naar de voorwerptafel 

gericht staat (10x4). 
3. Plaats je preparaat op de voorwerptafel en klem het vast. Gebruik de 

bedieningsknoppen van de voorwerptafel indien aanwezig. 
4. Kijk door het oculair en breng met behulp van je macroschroef het preparaat 

steeds hoger, totdat je een beeld krijgt. Stel het daarna scherp met de 
microschroef om een zo optimaal mogelijk beeld te krijgen.  

5. Regel, indien nodig, de hoeveelheid licht met behulp van het diafragma.  
6. Draai aan de revolver om een grotere vergroting te krijgen (10x10). 
7. Stel je beeld opnieuw scherp met behulp van de microschroef. 

Let op: de macroschroef mag je nu niet meer gebruiken, want dat kan je 
preparaat en het objectief beschadigen! 

8. Vergroot eventueel nog verder door de revolver naar het objectief te draaien 
dat 40x vergroot. Gebruik ook hier enkel je microschroef om het beeld scherp 
te stellen. 

9. Na het bestuderen van het preparaat, draai je aan de revolver zodat de 
kleinste vergroting naar de voorwerptafel gericht is en zet de voorwerptafel zo 
laag mogelijk. Haal vervolgens het preparaat van de voorwerptafel.  

 
 
 
 

 Proefbeschrijvingen 
 Probleemstelling: Wat zijn de ideale omstandigheden voor gisting? 

Onderwerp 

Gisten zijn micro-organismen die voorkomen in de voeding op een gunstige manier, 
maar ook op een ongunstige manier. We gaan eerst op zoek naar de ideale 
omstandigheden voor gisting. Dat doen we door enkele specifieke onderzoeksvragen 
te stellen.  
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Doelgroep en doelstellingen 

Deze proef kan zowel door leerlingen van de eerste graad als leerlingen van de 
tweede graad worden uitgevoerd.  
 
De doelstellingen bij deze experimenten zijn: 
 

Cognitieve doelstellingen 
C1: De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag opstellen. 

C2: De leerlingen kunnen een hypothese opstellen. 

C3: De leerlingen kunnen het juiste materiaal en stoffen uitkiezen. 

C4: De leerlingen kunnen een efficiënte werkwijze opstellen. 

C5: De leerlingen kunnen de waarnemingen correct noteren. 

C6: De leerlingen kunnen het juiste besluit uit het experiment vormen. 

C9: De leerlingen kunnen een verslag op de wetenschappelijke methode maken. 
 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen volgen de veiligheidsregels. 

A5: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A6: De leerlingen ruimen alles na het experiment terug op. 

A7: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A8: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A9: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A10: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

 

Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen een manier zoeken om de gevormde CO2 op te vangen. 
S2: De leerlingen kunnen factoren bepalen die invloed hebben op gisting. 

Aanpak als leraar 

De leerlingen komen in het dagelijks leven in contact met gisting. Dat doen ze onder 
andere bij het maken van brooddeeg of pizzadeeg. De leerlingen kunnen na een kort 
stukje theorie over de manier waarop gisting gebeurt, zichzelf de vraag stellen welk 
belang de vloeistof, de suiker en de temperatuur hebben tijdens het gistingsproces. 
Het is belangrijk dat ze daarbij opzoekwerk verrichten.  
 
De leerkracht kan de klas verdelen in groepen van drie tot vier leerlingen. De 
verschillende groepjes bedenken zelf een proef die ze gaan uitvoeren. Ze stellen zelf 
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een onderzoeksvraag op en noteren op de wetenschappelijke methode hun 
onderzoeksvraag, hypothese, materiaal en werkwijze. Wij hebben zelf 4 mogelijke 
proeven uitgeschreven. Je kan als leerkracht de leerlingen in de richting sturen van 
die uitgewerkte proeven, maar je kan er ook voor kiezen om de leerlingen vrij te laten 
in het bedenken van een proef. Tijdens het uitvoeren van de proef noteren de 
leerlingen steeds hun waarnemingen. Ze kunnen eventueel ook foto’s en filmpjes 
maken. Vanuit de waarnemingen vormen de leerlingen vervolgens een besluit. Als er 
nog tijd over is, kunnen de leerlingen hun proef eventueel optimaliseren en opnieuw 
uitvoeren.  
 
Om het onderwerp af te sluiten, kunnen de leerlingen een presentatie houden over 
hun onderzoek. Deze presentatie kunnen de leerlingen maken met een PowerPoint, 
Prezi, Thinglink of andere ICT-tools. 
 

Organisatie 

Het opzoekwerk kan in een computerlokaal of een gewoon lokaal met laptops of 
iPad’s plaatsvinden. De uitvoering doe je best in het labo. De leerlingen brengen 
indien mogelijk zelf de verschillende materialen die zij willen onderzoeken mee.  
 

Labo 

Onderzoeksvraag 1 
Welke invloed heeft de vloeistof op de gisting? 
 

Benodigdheden 

 Flesjes 

 Ballonnen 

 Balans 

 Erlenmeyer 

 Trechter 

 150 ml Aquarius (op kamertemperatuur) 

 150 ml melk (op kamertemperatuur) 

 150 ml appelsap (op kamertemperatuur) 

 150 ml sinaasappelsap (op kamertemperatuur) 

 150 ml leidingwater (op kamertemperatuur) 

 5x 15g witte suiker  

 5x 15g gist 

Veiligheid 
De leerlingen dragen tijdens het uitvoeren van deze proeven een labojas. Zo kan hun 
kledij niet vuil worden tijdens de proeven. Bij het verwijderen van de ballonnen dragen 
de leerlingen ook een veiligheidsbril, zodat er niets in hun ogen terecht kan komen. 
 

Werkwijze 
1. Meet de nodige materialen af met behulp van de balans en de erlenmeyer. 
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2. Voeg in fles 1 150 ml leidingwater toe. 

 
 

3. Voeg vervolgens 15g witte suiker en 15 g gist toe. Hiervoor gebruik je de 
trechter. 
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4. Doe het dopje op het flesje en schud lichtjes. 

 
 

5. Verwijder het dopje en plaats de ballon op het flesje. 

 
 

6. Je herhaalt dezelfde werkwijze uit voor fles 2, 3, 4 en 5 met de materialen die 
hieronder beschreven worden. 
Fles 1: 150 ml leidingwater + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 2: 150 ml melk + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 3: 150 ml sinaasappelsap + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 4: 150 ml Aquarius + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 5: 150 ml appelsap + 15g witte suiker + 15g gist 
 

7. Laat de flesjes gedurende 90 minuten staan en noteer je waarnemingen. 
 
Let op: werk snel, maar correct. De gisting begint meteen, dus als er te veel tijd is 
tussen de verschillende flessen, heeft het een invloed op de resultaten. 
 

8. Haal de ballonnen van de flesjes af en maak er een knoop in zonder dat je 
lucht laat ontsnappen. Je kan best de ballon enkele keren om zijn as draaien, 
zodat je hem makkelijker kan verwijderen. 
 

9. Bepaal het volume van de ballonnen volgens dit principe: 
a. Zorg voor een grote schaal met daarin een kleinere schaal waarin de 

ballon past. Vul de kleine schaal volledig met water. 
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b. Dompel de ballon volledig onder, zo komt er een deel van het water in 
de grote schaal terecht. 

 
 

c. Verwijder de kleine schaal en bepaal het volume water dat in de grote 
schaal terechtgekomen is met behulp van een of meerdere 
maatcilinder(s). Hiervoor gebruik je best een trechter. 

  
 

d. Noteer je waarnemingen. 
 

Afval 
De inhoud van de flesjes verzamel je best in een grote bak, die nadien op de 
composthoop gegooid wordt. In de ballonnen knip je dicht bij het knoopje een gaatje, 
zodat de lucht kan ontsnappen en de ballon niet ontploft. Nadien gooi je de ballon bij 
het restafval. De flesjes kan je afwassen en hergebruiken. 
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Onze uitvoering 
Fles 1: 150 ml leidingwater + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 2: 150 ml melk + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 3: 150 ml sinaasappelsap + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 4: 150 ml Aquarius + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 5: 150 ml appelsap + 15g witte suiker + 15g gist 
 

 Waarneming 

Begin 

 

 

Na 15 min 

 

In fles 1, 2 en 3 
zie je duidelijk de 
gasvorming. De 
ballonnen staan 
al recht. Bij de 
vierde fles is er 
ook al gisting 
zichtbaar. 

Na 30 min 

 

De ballonnen 
staan nu allemaal 
recht. De ballon 
van fles 1 heeft 
een groter 
volume dan de 
andere 
ballonnen.   

Na 45 min 

 

Bij fles 1 vindt het 
meeste 
gasvorming  
plaats. De ballon 
is het grootst. De 
ballonnen van 
fles 2, 3 en 4 
hebben ongeveer 
hetzelfde volume. 
De ballon van 
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fles 5 is een 
beetje groter.  

Na 60 min 
 
De video 
haperde, 
dus dit is de 
waarneming 
na 57 
minuten. 

 

Ook hier zie je 
duidelijk dat er in 
fles 1 nog steeds 
het meeste gas 
gevormd wordt. 
Het verschil in 
volume tussen 
ballon 2, 3, 4 en 
5 is kleiner 
geworden.  

Na 75 min 

 

Er is het minste 
gasvorming in 
fles 2. De ballon 
is het kleinst. Er 
is niet veel 
verschil in het 
volume van de 
ballonnen van 
fles 3, 4 en 5.  

Na 90 min 

 

Het verschil in 
volume tussen 
fles 3, 4 en 5 is 
nog kleiner 
geworden. In fles 
2 vond het minst 
gasvorming 
plaats, in fles 1 
het meest.   

 

Waarneming Volume ballon 

Fles 1 651 ml 

Fles 2 70 ml 

Fles 3 410 ml 

Fles 4 370 ml 

Fles 5 330 ml 
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Besluit 
Suiker wordt gebruikt als grondstof tijdens het gistingsproces. Als de gistcellen 
opgelost worden in een vloeistof met een zeer hoog suikergehalte, zal het water in 
de gistcellen via osmose naar buiten gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de gistcellen 
afsterven. 
 
Het suikergehalte van de vloeistoffen die wij getest hebben, wordt weergegeven in 
de tabel hieronder. 

Vloeistof Suikergehalte per 100 gram 

Leidingwater  0 gram 

Melk 4,8 gram 

Sinaasappelsap 9 gram 

Aquarius 7,9 gram 

Appelsap 10,5 gram 

 
Als we deze resultaten bekijken in combinatie met het volume van de ballonnen, zien 
we duidelijk dat het suikergehalte de gisting beïnvloed heeft. Hoe hoger het 
suikergehalte in de vloeistof, hoe kleiner het volume van de ballon. Enkel het volume 
van de ballon op fles 2, waar de gist opgelost werd in melk, komt niet overeen.  
 
Een eventuele verklaring voor de fles met melk zou kunnen zijn dat de temperatuur, 
die in dit geval de kamertemperatuur was (20°), te laag is om de gistcellen te 
activeren. Verder in deze bundel kan je een proef terugvinden waarin verschillende 
temperaturen getest worden.  
 

Tips/toepassingen/weetjes 

 Het is belangrijk dat de ballon goed over het flesje heen zit. Anders gaat er 
lucht ontsnappen, waardoor het resultaat van de proef beïnvloed wordt.   

 Het is belangrijk dat de vloeistoffen allemaal dezelfde temperatuur hebben. 
Deze proef werd uitgevoerd met vloeistoffen op kamertemperatuur.  

 
 
 

  



94   
   

 
 

 

GO3-PROJECT | UCLEUVEN-LIMBURG 

Onderzoeksvraag 2 
Welke soorten stoffen (zoet/zuur/zout) beïnvloeden de gisting? 
 

Benodigdheden 

 Flesjes 

 Ballonnen 

 Balans 

 Erlenmeyer 

 Trechter 

 9x 150 ml lauw leidingwater  

 9x 15g gist 

 15g geleisuiker 

 15g witte suiker 

 15g bloemsuiker 

 15g bloem 

 15g bruine suiker 

 15g citroensap 

 15g zout 

 15g zoetstof (Stevia) 

 15g druivensuiker 
 

Veiligheid 
De leerlingen dragen tijdens het uitvoeren van deze proeven een labojas. Zo kan hun 
kledij niet vuil worden tijdens de proeven. Bij het verwijderen van de ballonnen dragen 
de leerlingen ook een veiligheidsbril, zodat er niets in hun ogen terecht kan komen. 
 

Werkwijze 
Deze werkwijze lijkt sterk op de werkwijze die hoort bij onderzoeksvraag 1. Bij de 
werkwijze van onderzoeksvraag 1 kan je foto’s terugvinden die je kan bekijken tijdens 
het uitvoeren van deze proef. 
 

1. Meet de nodige materialen af met behulp van de balans en de erlenmeyer.  
 

2. Voeg in fles 1 150 ml leidingwater toe. Gebruik hiervoor de trechter. 
 

3. Voeg vervolgens 15g geleisuiker en 15 g gist toe. Hiervoor gebruik je de 
trechter. 

 
4. Doe het dopje op het flesje en schud lichtjes. 

 
5. Verwijder het dopje en plaats de ballon op het flesje. 

 
6. Je voert dezelfde werkwijze uit voor fles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 met de 

materialen die hieronder beschreven worden. 
Opmerking bij fles 9: Stamp de tabletten druivensuiker fijn met behulp van een 
mortier en stampertje.  
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Fles 1: 150 ml lauw water + 15g geleisuiker + 15g gist 
Fles 2: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 3: 150 ml lauw water + 15g bloemsuiker + 15g gist 
Fles 4: 150 ml lauw water + 15g bloem + 15g gist 
Fles 5: 150 ml lauw water + 15g bruine suiker + 15g gist 
Fles 6: 150 ml lauw water + 15g citroensap + 15g gist 
Fles 7: 150 ml lauw water + 15g zout + 15g gist 
Fles 8: 150 ml lauw water + 15g zoetstof + 15g gist 
Fles 9: 150 ml lauw water + 15g druivensuiker + 15g gist 
 

7. Laat de flesjes gedurende 90 minuten staan en noteer je waarnemingen. 
 
Let op: werk snel, maar correct. De gisting begint meteen, dus als er te veel tijd is 
tussen de verschillende flessen, kan het de resultaten beïnvloeden.  
 

8. Haal de ballonnen van de flesjes af en maak er een knoop in zonder dat je 
lucht laat ontsnappen. Je kan best de ballon enkele keren om zijn as draaien, 
zodat je hem makkelijker kan verwijderen. 
 

9. Bepaal het volume van de ballonnen volgens dit principe: 
a. Zorg voor een grote schaal met daarin een kleinere schaal waarin de 

ballon past. Vul de kleine schaal volledig met water. 
 

b. Dompel de ballon volledig onder, zo komt er een deel van het water in 
de grote schaal terecht. 

 
c. Verwijder de kleine schaal en bepaal het volume water dat in de grote 

schaal terechtgekomen is met behulp van een of meerdere 
maatcilinder(s). Hiervoor gebruik je best een trechter. 

 
d. Noteer je waarnemingen. 

 

Afval 
De inhoud van de flesjes verzamel je best in een grote bak, die nadien op de 
composthoop gegooid wordt. In de ballonnen knip je dicht bij het knoopje een gaatje, 
zodat de lucht kan ontsnappen en de ballon niet ontploft. Nadien gooi je de ballon bij 
het restafval. De flesjes kan je afwassen en hergebruiken. 
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Onze uitvoering 
Fles 1: 150 ml lauw water + 15g geleisuiker + 15g gist 
Fles 2: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 3: 150 ml lauw water + 15g bloemsuiker + 15g gist 
Fles 4: 150 ml lauw water + 15g bloem + 15g gist 
Fles 5: 150 ml lauw water + 15g bruine suiker + 15g gist 
Fles 6: 150 ml lauw water + 15g citroensap + 15g gist 
Fles 7: 150 ml lauw water + 15g zout + 15g gist 
Fles 8: 150 ml lauw water + 15g zoetstof + 15g gist 
Fles 9: 150 ml lauw water + 15g druivensuiker + 15g gist 
 

 Waarneming 

Begin 

 

De ballonnen van 
fles 1, 2 en 3 
staan al rechtop. 
Dat komt omdat 
deze flesjes als 
eerst gezet 
werden.   

Na 15 min 

 

Er is het meest 
gasvorming in 
fles 1, 2 en 3. De 
ballon van fles 4, 
5 en 9 staat ook 
al rechtop. 

Na 30 min 
 
De video 
haperde, 
dus dit is de 
waarneming 
na 32 
minuten. 

 

De ballon van 
fles 6 staat 
intussen ook 
rechtop.  
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Na 45 min 

 

Er zijn geen 
duidelijke 
verschillen met 
de vorige foto.  

Na 60 min 
 
 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
9 is toegenomen.  

Na 75 min 

 

Er zijn geen 
duidelijke 
verschillen met 
de vorige foto. 

Na 90 min 

 

Er zijn geen 
duidelijke 
verschillen met 
de vorige foto. 

Waarneming Volume ballon 

Fles 1 1333 ml 

Fles 2 1448 ml 

Fles 3 1390 ml 

Fles 4 54 ml 

Fles 5 75 ml 

Fles 6 96 ml 

Fles 7 48 ml 

Fles 8 42 ml 
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Fles 9 765 ml 

Besluit 
Voor de omzettingen tijdens het gistingsproces zijn er enzymen nodig. Enzymen zijn 
eiwitten die ervoor zorgen dat de reactie kan plaatsvinden. Het is van belang dat de 
enzymen tijdens het proces niet zelf verbruikt of aangetast worden, want dan kan het 
proces niet blijven plaatsvinden.  
 
Tijdens het gistingsproces worden mono- en disachariden omgezet in koolstofdioxide 
en alcohol. Disachariden zijn opgebouwd uit twee monosachariden. Ze worden eerst 
gehydrolyseerd tot monosachariden door tussenkomst van enzymen.  
 
Het volume van de ballonnen van fles 1 (geleisuiker), fles 2 (witte suiker), fles 3 
(bloemsuiker) zijn het grootst. In deze flessen werd het meeste CO2 gevormd.  
Witte suiker of kristalsuiker is een disacharide die gehydrolyseerd wordt tot 
monosachariden, waarna CO2 gevormd kan worden. Het verschil met geleisuiker is 
dat geleisuiker pectine, een polysacharide, en citroenzuur bevat. De combinatie van 
deze twee stoffen zorgt voor een lagere pH, die ideaal is voor gisting.   
Bloemsuiker is opgebouwd uit mono- en disachariden, die als voedingsbron gebruikt 
worden door gist.  
De ballon op fles 5 met de bruine suiker, zou ook meer in volume toegenomen moeten 
zijn dan te zien is in onze waarnemingen.  
 
De ballonnen op fles 4 (bloem) en fles 6 (citroensap) zijn een klein beetje toegenomen 
in volume, maar niet veel. De verklaring hiervoor is dat de drie stoffen die we 
toegevoegd hebben allemaal suiker bevatten. Bloem bevat 0,9g suiker op 100g 
bloem en citroensap bevat 2g suiker op 100g citroensap. Verder heeft ook de pH 
invloed op de gisting. De pH is lager in de fles met het citroensap, waardoor er meer 
CO2 gevormd wordt. 
 
De ballonnen op fles 7 (zout) en fles 8 (zoetstof) zijn niet toegenomen in volume.  
Het zout dat aanwezig is in fles 7 zorgt ervoor dat het water in de gistcellen via 
osmose uit de cel stroomt. De gistcellen sterven af.    
De zoetstof die wij gebruikt hebben is Stevia. Stevia is een tafelzoetstof op basis van 
stevioglycosiden. Stevioglycosiden zijn een mengsel van zoetstoffen die afkomstig 
zijn van de steviaplant. Het zijn geen grondstoffen voor gisting en er wordt bijgevolg 
geen CO2 gevormd.  
 
Tot slot bekijken we de laatste fles. Dit is de fles met druivensuiker. Druivensuiker 
bestaat voor 89% uit dextrose. Dextrose is een synoniem voor glucose. Het is een 
monosacharide dat gebruikt wordt als voedingsbron door gist. Er wordt dus ook hier 
CO2 gevormd.   
 

Tips/toepassingen/weetjes 

 Het is belangrijk dat de ballon goed over het flesje heen zit. Anders gaat er 
lucht ontsnappen, waardoor het resultaat van de proef beïnvloed wordt.   
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Onderzoeksvraag 3:  
Wat is de ideale temperatuur voor gisting? 
 

Benodigdheden 

 Flesjes 

 Ballonnen 

 Balans 

 Erlenmeyer 

 Trechter 

 Kookplaat 

 Bekerglas 

 4x 15g gist 

 4x 15g witte suiker 

 150 ml koud leidingwater  

 150 ml leidingwater op kamertemperatuur 

 150 ml lauw leidingwater  

 150 ml warm leidingwater  
 

Veiligheid 
De leerlingen dragen tijdens het uitvoeren van deze proeven een labojas. Zo kan hun 
kledij niet vuil worden tijdens de proeven. De leerlingen gebruiken handschoenen die 
hittebestendig zijn om het water dat gekookt heeft in het flesje te gieten. Bij het 
verwijderen van de ballonnen dragen de leerlingen ook een veiligheidsbril, zodat er 
niets in hun ogen terecht kan komen. 
 

Werkwijze 
Deze werkwijze lijkt sterk op de werkwijze die hoort bij onderzoeksvraag 1. Bij de 
werkwijze van onderzoeksvraag 1 kan je foto’s terugvinden die je kan bekijken tijdens 
het uitvoeren van deze proef. 
 

1. Breng een hoeveelheid leidingwater aan de kook. Zorg ervoor dat je meer dan 
150ml kookt, want er gaat een deel van het water verdampen tijdens het 
koken. 

 
 

2. Meet de nodige materialen af met behulp van de balans en de erlenmeyer.  
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3. Voeg in de vier flessen respectievelijk 150 ml koud leidingwater (fles 1), 150 
ml leidingwater op kamertemperatuur (fles 2), 150 ml lauw leidingwater (fles 
3) en 150 ml warm leidingwater (fles 4) toe. 

 
4. Maak gebruik van een thermometer om de temperatuur van het leidingwater 

in de flesjes te bepalen bij het begin van de proef. Noteer je waarnemingen. 
 

5. Voeg in elke flesje 15g witte suiker en 15g gist toe. 
 

6. Doe het dopje op het flesje en schud lichtjes. 
 

7. Verwijder het dopje en plaats de ballon op het flesje. 
 

8. Laat de flesjes gedurende 90 minuten staan en noteer je waarnemingen. 
 

9. Haal de ballonnen van de flesjes af en maak er een knoop in zonder dat je 
lucht laat ontsnappen. Je kan best de ballon enkele keren om zijn as draaien, 
zodat je hem makkelijker kan verwijderen. 
 

10. Meet de temperatuur van de flesjes opnieuw en noteer je waarneming. 
 

11. Bepaal het volume van de ballonnen volgens dit principe: 
a. Zorg voor een grote schaal met daarin een kleinere schaal waarin de 

ballon past. Vul de kleine schaal volledig met water. 
 

b. Dompel de ballon volledig onder, zo komt er een deel van het water in 
de grote schaal terecht. 

 
c. Verwijder de kleine schaal en bepaal het volume water dat in de grote 

schaal terechtgekomen is met behulp van een of meerdere 
maatcilinder(s). Hiervoor gebruik je best een trechter. 

 
d. Noteer je waarnemingen. 

 

Afval 
De inhoud van de flesjes verzamel je best in een grote bak, die nadien op de 
composthoop gegooid wordt. In de ballonnen knip je dicht bij het knoopje een gaatje, 
zodat de lucht kan ontsnappen en de ballon niet ontploft. Nadien gooi je de ballon bij 
het restafval. De flesjes kan je afwassen en hergebruiken. 
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Onze uitvoering 
Fles 1: 150 ml koud leidingwater + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 2: 150 ml leidingwater op kamertemperatuur + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 3: 150 ml lauw leidingwater + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 4: 150 ml warm leidingwater + 15g witte suiker + 15g gist 
 

Waarneming Temperatuur begin proef Temperatuur na 90 
minuten 

Fles 1 10°C 19°C 

Fles 2 20°C 20°C 

Fles 3 35°C 25°C 

Fles 4 77°C 27°C 

 

 Waarneming 

Begin 

 

 

Na 15 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
3 is sterk 
toegenomen. 
Ook de ballonnen 
op fles 1 en 2 
staan rechtop. 
Deze ballonnen 
hebben een 
kleiner volume 
dan ballon 3.   

Na 30 min 

 

Het volume van 
de eerste drie 
ballonnen is 
toegenomen. De 
ballon op fles 3 is 
gevallen omdat 
de gistsuspensie 
zo hoog kwam, 
dat er een deel in 
de ballon 
terechtgekomen 
is.  
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Na 45 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
2 is toegenomen. 
Het volume van 
de andere 
ballonnen is min 
of meer constant 
gebleven.   

Na 60 min 
 
De video 
haperde, 
dus dit is de 
waarneming 
na 63 
minuten. 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
2 is toegenomen. 
Het volume van 
de andere 
ballonnen is min 
of meer constant 
gebleven.   

Na 75 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
2 is toegenomen. 
Het volume van 
de andere 
ballonnen is min 
of meer constant 
gebleven.   

Na 90 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
2 is toegenomen. 
Het volume van 
de andere 
ballonnen is min 
of meer constant 
gebleven.   

 

Waarneming Volume ballon 

Fles 1 93 ml 

Fles 2 475 ml 

Fles 3 1492 ml 

Fles 4 / 
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Besluit 
De enzymen die nodig zijn voor de omzetting van suiker werken het best in bepaalde 
temperaturen. Als de temperatuur te hoog is, gaan de enzymen denatureren. Als de 
temperatuur te laag is, werkt het enzym minder goed.  
 
De optimale temperatuur voor gisting verschilt van soort tot soort. De meeste soorten 
hebben een optimum bij 25-30°C en een maximum bij 35-47°C. Dit verklaart ook de 
reden waarom de ballon op fles 3 het meest toegenomen is in volume. De 
begintemperatuur was hier 35°C en de eindtemperatuur was 25°C. Deze 
omstandigheden zijn optimaal.  
In fles 1 en fles 2 werd ook CO2 gevormd, maar de temperatuur is te laag voor de 
enzymen om goed te werken. Er is geen verandering bij fles 4 omdat de enzymen 
gedenatureerd zijn door de hoge temperatuur.  
 
Gisting kan dus niet enkel stagneren bij gebrek aan suikers of voedingsstoffen, maar 
ook door de temperatuur die gedurende een bepaalde tijd te hoog geweest is.  
 

Tips/toepassingen/weetjes 

 Het is belangrijk dat de ballon goed over het flesje heen zit. Anders gaat er 
lucht ontsnappen, waardoor het resultaat van de proef beïnvloed wordt.   
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Onderzoeksvraag 4 
Welke invloed heeft de soort gist? 
 

Benodigdheden 

 Flesjes 

 Ballonnen 

 Balans 

 Erlenmeyer 

 Trechter 

 Bekerglas 

 15g droge gist 

 15g verse gist  

 2x 15g witte suiker 

 2x 150 ml lauw leidingwater  
 

Veiligheid 
De leerlingen dragen tijdens het uitvoeren van deze proeven een labojas. Zo kan hun 
kledij niet vuil worden tijdens de proeven. Bij het verwijderen van de ballonnen dragen 
de leerlingen ook een veiligheidsbril, zodat er niets in hun ogen terecht kan komen. 
 

Werkwijze 
Deze werkwijze lijkt sterk op de werkwijze die hoort bij onderzoeksvraag 1. Bij de 
werkwijze van onderzoeksvraag 1 kan je foto’s terugvinden die je kan bekijken tijdens 
het uitvoeren van deze proef. 
 

1. Meet de nodige materialen af met behulp van de balans en de erlenmeyer. 
 

2. Voeg in fles 1 150 ml lauw leidingwater toe. 
 

3. Voeg vervolgens 15g witte suiker en 15 g verse gist toe. Hiervoor gebruik je 
de trechter. 
 

4. Doe het dopje op het flesje en schud lichtjes. 
 

5. Verwijder het dopje en plaats de ballon op het flesje. 
 

6. Je herhaalt dezelfde werkwijze uit voor fles 2, maar in plaats van verse gist, 
gebruik je droge gist. 
 

7. Laat de flesjes gedurende 90 minuten staan en noteer je waarnemingen. 
 
Let op: werk snel, maar correct. De gisting begint meteen, dus als er te veel tijd is 
tussen de verschillende flessen, heeft het een invloed op de resultaten. 
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8. Haal de ballonnen van de flesjes af en maak er een knoop in zonder dat je 
lucht laat ontsnappen. Je kan best de ballon enkele keren om zijn as draaien, 
zodat je hem makkelijker kan verwijderen. 

9. Bepaal het volume van de ballonnen volgens dit principe: 
 

a. Zorg voor een grote schaal met daarin een kleinere schaal waarin de 
ballon past. Vul de kleine schaal volledig met water. 
 

b. Dompel de ballon volledig onder, zo komt er een deel van het water in 
de grote schaal terecht. 

 
c. Verwijder de kleine schaal en bepaal het volume water dat in de grote 

schaal terechtgekomen is met behulp van een of meerdere 
maatcilinder(s). Hiervoor gebruik je best een trechter. 

 
d. Noteer je waarnemingen. 

 

Afval 
De inhoud van de flesjes verzamel je best in een grote bak, die nadien op de 
composthoop gegooid wordt. In de ballonnen knip je dicht bij het knoopje een gaatje, 
zodat de lucht kan ontsnappen en de ballon niet ontploft. Nadien gooi je de ballon bij 
het restafval. De flesjes kan je afwassen en hergebruiken. 
 

Onze uitvoering 
Fles 1: 150 ml lauw leidingwater + 15g witte suiker + 15g verse gist 
Fles 2: 150 ml lauw leidingwater + 15g witte suiker + 15g droge gist 
 

 Waarneming 

Begin 

 

 

Na 15 min 

 

Het volume van 
de ballon op 
beide flessen is 
toegenomen. De 
ballon op fles 2 is 
veel groter dan 
de ballon op fles 
1. 
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Na 30 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
1 is min of meer 
constant 
gebleven. Het 
volume van de 
ballon op fles 2 is 
toegenomen.  

Na 45 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
1 is min of meer 
constant 
gebleven. Het 
volume van de 
ballon op fles 2 is 
toegenomen. 

Na 60 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
1 is min of meer 
constant 
gebleven. Het 
volume van de 
ballon op fles 2 is 
toegenomen.  

Na 75 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
1 is min of meer 
constant 
gebleven. Het 
volume van de 
ballon op fles 2 is 
toegenomen. 
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Na 90 min 

 

Het volume van 
de ballon op fles 
1 is min of meer 
constant 
gebleven. Het 
volume van de 
ballon op fles 2 is 
toegenomen. 

 

Waarneming Volume ballon 

Fles 1 39 ml 

Fles 2 2382 ml 

 

Besluit 
Bij het uitvoeren van deze proef hebben we gebruik gemaakt van 15 droge gist en 
15g verse gist. Na verder opzoekwerk hebben we ontdekt dat de verhouding van 
droge gist op verse gist 1:3 is. Dit betekent dus dat je als je 1 gram droge gist gebruikt, 
3 gram verse gist moet gebruiken. Nadien hebben we de proef opnieuw uitgevoerd, 
maar er was niet veel verschil tussen de waarnemingen. Hierlangs vind je de QR-
code om de video te bekijken waarbij we drie keer meer verse gist gebruikt hebben 
dan droge gist.  Droge gist is geconcentreerder dan verse gist.  
 
Droge gist bestaat uit korreltjes. Door het drogen heeft de gist een beschermend 
laagje om zich heen. Als de korreltjes in aanraking komen met water, lossen de 
beschermende laagjes op en komt de gist tot leven. Droge gist heeft een veel langere 
houdbaarheidsdatum dan verse gist, omdat de gistcellen door het drogen 
gedeactiveerd worden.  
 
Verse gist bestaat uit levende gistcellen. Het is daardoor slechts 2 weken houdbaar 
in de koelkast. De gistcellen hebben geen beschermlaagje, waardoor ze sneller 
zullen afsterven.  
 

Tips/toepassingen/weetjes 

 Het is belangrijk dat de ballon goed over het flesje heen zit. Anders gaat er 
lucht ontsnappen, waardoor het resultaat van de proef beïnvloed wordt.   

 

Evaluatie 

De evaluatie van de leerlingen kan gebeuren aan de hand van een laboverslag. Ook 

is het een mogelijkheid om tijdens het labo de leerlingen te evalueren aan de hand 

van vooropgestelde attitudes. In het begin van de bundel vind je al een Rubric met 

een paar attitudes.  Dat kan ook gebeuren via Rubrics of via Classdojo. 
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Eventuele optimalisatie en toekomstmogelijkheden 

De leerlingen kunnen zelf op zoek gaan naar andere stoffen die ze kunnen gebruiken 
tijdens het uitvoeren van de proeven.  
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 Probleemstelling: Hoe kan ik de groei van gisten vertragen? 
 
Onderwerp 

Gisten zijn micro-organismen die voorkomen in de voeding op een gunstige manier, 
maar ook op een ongunstige manier. Na het bepalen van de ideale omstandigheden 
voor gisting, gaan we op zoek naar manieren waarop we de groei van gisten kunnen 
vertragen. 
 

Doelgroep en doelstellingen 

Deze proef kan zowel door leerlingen van de eerste graad als leerlingen van de 
tweede graad worden uitgevoerd.  
 
De doelstellingen bij deze experimenten zijn: 
 

Cognitieve doelstellingen 
C1: De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag opstellen. 

C2: De leerlingen kunnen een hypothese opstellen. 

C3: De leerlingen kunnen het juiste materiaal en stoffen uitkiezen. 

C4: De leerlingen kunnen een efficiënte werkwijze opstellen. 

C5: De leerlingen kunnen de waarnemingen correct noteren. 

C6: De leerlingen kunnen het juiste besluit uit het experiment vormen. 

C9: De leerlingen kunnen een verslag op de wetenschappelijke methode maken. 
 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen volgen de veiligheidsregels. 

A5: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A6: De leerlingen ruimen alles na het experiment terug op. 

A7: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A8: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A9: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A10: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 

 

Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen een manier zoeken om de gevormde CO2 op te vangen. 
S2: De leerlingen kunnen factoren bepalen die invloed hebben op gisting. 
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Aanpak als leraar 

Na een theorieles over gisting en de ideale omstandigheden waarin gisting 
plaatsvindt, kunnen leerlingen zelf op zoek gaan naar manieren waarop ze de gisting 
kunnen tegenwerken. De ideale omstandigheden kan je ze ook zelf laten bepalen 
door een labo uit te voeren dat reeds besproken werd. Ook hier is het van belang dat 
de leerlingen zelf opzoekwerk verrichten. Je kan als leerkracht hen enkele websites 
geven om hen in een bepaalde richting te sturen. 
 
De leerkracht kan de klas verdelen in groepen van drie tot vier leerlingen. De 
verschillende groepjes bedenken zelf een proef die ze gaan uitvoeren. Ze stellen zelf 
een onderzoeksvraag op en noteren op de wetenschappelijke methode hun 
onderzoeksvraag, hypothese, materiaal en werkwijze.  
 
Tijdens het uitvoeren van de proef noteren de leerlingen steeds hun waarnemingen. 
Ze kunnen eventueel ook foto’s en filmpjes maken. Vanuit de waarnemingen vormen 
de leerlingen vervolgens een besluit. Als er nog tijd over is, kunnen de leerlingen hun 
proef eventueel optimaliseren en opnieuw uitvoeren.  
 
Om het onderwerp af te sluiten, kunnen de leerlingen een presentatie houden over 
hun onderzoek. Deze presentatie kunnen de leerlingen maken met een PowerPoint, 
prezi, thinglink of andere ICT-tools. 
 

Organisatie 

Het opzoekwerk kan in een computerlokaal of een gewoon lokaal met laptops of 
iPad’s plaatsvinden. Het uitvoeren van het experiment kan best plaatsvinden in een 
labo. De leerlingen brengen indien mogelijk zelf de verschillende materialen die zij 
willen onderzoeken mee.  
 

Labo 

Onderzoeksvraag:  
Welke invloed heeft het toevoegen van bepaalde stoffen op de gisting? 
 

Benodigdheden:  

 Flesjes 

 Ballonnen 

 Balans 

 Erlenmeyer 

 Trechter 

 5x 15g witte suiker 

 5x 15g gist 

 5x 150 ml lauw water (35-38°) 

 10g sulfiet 

 10g azijn 
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 10g zout 

 10g citroensap (zuur) 

Veiligheid 
De leerlingen dragen tijdens het uitvoeren van deze proeven een labojas. Zo kan hun 
kledij niet vuil worden tijdens de proeven. Bij het verwijderen van de ballonnen dragen 
de leerlingen ook een veiligheidsbril, zodat er niets in hun ogen terecht kan komen. 
 

Werkwijze:  
 

1. Meet de nodige materialen af met behulp van de balans en de erlenmeyer.  
 

2. Voeg in fles 1 150 ml leidingwater toe. Gebruik hiervoor de trechter. 
 

3. Voeg vervolgens 15g witte suiker en 15 g gist toe. Hiervoor gebruik je de 
trechter. 

 
4. Doe het dopje op het flesje en schud lichtjes. 

 
5. Verwijder het dopje en plaats de ballon op het flesje. 

 
6. Je voert dezelfde werkwijze uit voor fles 2, 3, 4 en 5 met de materialen die 

hieronder beschreven worden. 
Fles 1: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist 
Fles 2: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist + 10g sulfiet 
Fles 3: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist + 10g azijn 
Fles 4: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist + 10g zout 
Fles 5: 150 ml lauw water + 15g witte suiker + 15g gist + 10g citroenzuur 

 
7. Laat de flesjes gedurende 90 minuten staan en noteer je waarnemingen. 

 
Let op: werk snel, maar correct. De gisting begint meteen, dus als er te veel tijd is 
tussen de verschillende flessen, kan het de resultaten beïnvloeden.  
 

8. Haal de ballonnen van de flesjes af en maak er een knoop in zonder dat je 
lucht laat ontsnappen. Je kan best de ballon enkele keren om zijn as draaien, 
zodat je hem makkelijker kan verwijderen. 
 

9. Bepaal het volume van de ballonnen volgens dit principe: 
 

a. Zorg voor een grote schaal met daarin een kleinere schaal waarin de 
ballon past. Vul de kleine schaal volledig met water. 
 

b. Dompel de ballon volledig onder, zo komt er een deel van het water in 
de grote schaal terecht. 
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c. Verwijder de kleine schaal en bepaal het volume water dat in de grote 
schaal terechtgekomen is met behulp van een of meerdere 
maatcilinder(s). Hiervoor gebruik je best een trechter. 
 

d. Noteer je waarnemingen. 

Afval 
De inhoud van de flesjes verzamel je best in een grote bak, die nadien op de 
composthoop gegooid wordt. In de ballonnen knip je dicht bij het knoopje een gaatje, 
zodat de lucht kan ontsnappen en de ballon niet ontploft. Nadien gooi je de ballon bij 
het restafval. De flesjes kan je afwassen en hergebruiken. 
 

Onze uitvoering 

 Waarneming 

Begin 

 

 

Na 15 min 

 

Er is een 
duidelijke 
toename van het 
volume zichtbaar 
bij ballon 1 en 5. 
Ook ballon 2 en 4 
zijn toegenomen 
in volume, maar 
in mindere mate.  

Na 30 min 
 
De video 
haperde, 
dus dit is de 
waarneming 
na 31 
minuten. 

 

Het volume van 
de ballonnen op 
flessen 1, 2, 4 en 
5 zijn nog 
toegenomen.  
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Na 45 min 

 

Er is ook een 
toename in 
volume zichtbaar 
van de ballon op 
fles 3. Het 
volume van de 
overige 
ballonnen is ook 
lichtjes 
toegenomen.   

Na 60 min 

 

De ballonnen zijn 
allemaal nog 
lichtjes 
toegenomen in 
volume. De 
ballon op fles 2 is 
omgevallen, 
omdat er een 
deel van de 
gistsuspensie in 
de ballon 
terechtgekomen 
is.  

Na 75 min 

 

Er is niet veel 
verschil in 
volume zichtbaar 
met de vorige 
foto. De ballon op 
fles 4 is ook 
omgevallen.  

Na 90 min 

 

Er is niet veel 
verschil in 
volume zichtbaar 
met de vorige 
foto.  

 

Waarneming Volume ballon 

Fles 1 1930 ml 

Fles 2 505 ml 

Fles 3 405 ml 
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Fles 4 538 ml 

Fles 5 2323 ml 
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Besluit 
We vergelijken fles 2, 3, 4 en 5 steeds met de eerste fles omdat daar geen stoffen 
aan toegevoegd werden om de gisting tegen te gaan.  
 
Het volume van de ballon op fles 2 is kleiner dan de ballon op fles 2. Door het 
toevoegen van sulfiet, wordt de stofwisseling van gistcellen afgeremd. Er wordt wel 
CO2 gevormd, maar minder. 
 
Ook bij fles 3 zien we dat het volume van de ballon kleiner is dan bij fles 1. Door het 
toevoegen van azijn gaat de gisting stagneren. Er is dan een teveel aan ethanal (een 
tussenstap in de omzetting) en daardoor stagneert de fermentatie.  
 
Zoals bij de vorige onderzoeksvraag reeds vermeld, gaat zout ervoor zorgen dat het 
water in de gistcellen via osmose naar buiten stroomt. Omwille van die reden 
stagneert de gisting. Het volume van de ballon op fles 4 is kleiner dan de ballon op 
fles 1. Er is hier wel meer CO2 gevormd dan in de vorige proef omdat we hier ook 
suiker toegevoegd hebben. 
 
Door het toevoegen van citroensap, verlaagt de pH van de gistsuspensie. De ideale 
pH-waarde voor de meeste soorten gist ligt tussen 3,5 en 5,5. Omwille van die reden 
is het volume van de ballon op fles 5 groter dan het volume van de ballon op fles 1. 
 

Tips/ toepassing/ weetjes 

 Het is belangrijk dat de ballon goed over het flesje heen zit. Anders gaat er 
lucht ontsnappen, waardoor het resultaat van de proef beïnvloed wordt.   

 
 

Evaluatie 

De evaluatie van de leerlingen kan gebeuren aan de hand van een laboverslag. Ook 

is het een mogelijkheid om tijdens het labo de leerlingen te evalueren aan de hand 

van vooropgestelde attitudes. In het begin van de bundel vind je al een Rubric met 

een paar attitudes.  Dat kan ook gebeuren via Rubrics of via Classdojo. 

 

Eventuele optimalisatie en toekomstmogelijkheden 

Het is mogelijk om nog andere conserveermiddelen uit te testen.  
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 Probleemstelling: Hoe worden gistcellen zichtbaar onder de 
microscoop? 

 

Onderwerp  

Tijdens deze reek van onderzoeken gaan we gistcellen onder de microscoop bekijken 
op verschillende manieren. We maken gebruik van verschillende methodes, zoals 
verdunnen, kleuren met methyleenblauw en we maken ook gebruik van immersie-
olie. 
 

Doelgroep en doelstellingen 

Deze proeven kunnen uitgevoerd worden door leerlingen uit de eerste, tweede en 
derde graad. De proeven waar gebruik gemaakt wordt van methyleenblauw en 
immersie-olie worden best niet uitgevoerd in de eerste graad. 
 
De doelstellingen bij deze experimenten zijn: 
 

Cognitieve doelstellingen 
C1: De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag opstellen. 

C2: De leerlingen kunnen een hypothese opstellen. 

C3: De leerlingen kunnen het juiste materiaal en stoffen uitkiezen. 

C4: De leerlingen kunnen een efficiënte werkwijze opstellen. 

C5: De leerlingen kunnen de waarnemingen correct noteren. 

C6: De leerlingen kunnen het juiste besluit uit het experiment vormen. 

C9: De leerlingen kunnen een verslag op de wetenschappelijke methode maken. 
 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen volgen de veiligheidsregels. 

A5: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A6: De leerlingen ruimen alles na het experiment terug op. 

A7: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A8: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A9: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A10: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 
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Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen werken met een microscoop. 
S2: De leerlingen kunnen een preparaat maken. 
S3: De leerlingen kunnen een suspensie verdunnen. 
S4: De leerlingen kunnen een verdunningsfactor berekenen. 
S5: De leerlingen kunnen een suspensie kleuren met methyleenblauw. 
S6: De leerlingen kunnen immersie-olie correct gebruiken. 
 

Aanpak als leraar 

Je kan als leraar de leerlingen de onderzoeksvraag geven: Hoe worden gistcellen 
zichtbaar onder de microscoop? Het is dan mogelijk om de leerlingen in groepjes te 
verdelen en hen zelf te laten achterhalen hoe dat mogelijk is door opzoekwerk. 
Eventuele bijvragen zoals de verschillen tussen levende en dode gistcellen 
onderzoeken zijn mogelijk. 
 
De leerlingen moeten wel al kunnen werken met de microscoop. Ze moeten weten 
wat ze wel en niet mogen doen. Meer uitleg over microscopie staat al eerder 
beschreven.  
 

Organisatie  

Het opzoekwerk kan in een computerlokaal of een gewoon lokaal met laptops of 
iPad’s plaatsvinden. Het uitvoeren van kan best plaatsvinden in een labo waar 
microscopen ter beschikking zijn. Het is ook mogelijk om in een gewoon lokaal met 
microscopen te werken. Het is dan wel belangrijk dat er voldoende ruimte en 
stopcontacten aanwezig zijn. 
 

Labo 

Onderzoeksvraag 1: 
Hoe maak je een preparaat? 
 

Benodigdheden 

 Voorwerpglas 

 Dekglaasje 

 Vloeistof: water 

 Prepareernaald 

 Pincet 
 

Veiligheid 
De manier waarop je met een microscoop werkt en de dingen waar je op moet letten 
werden eerder beschreven. 
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Werkwijze 
1. Neem het voorwerpglas. 

 
2. Doe een druppel water op het voorwerpglas. 

 
3. Leg het voorwerp dat je wil bekijken in de waterdruppel met behulp van een 

pincet. Het is belangrijk dat het voorwerp dun genoeg is, zodat het licht van 
de microscoop er doorheen kan vallen.  
 

4. Zet het dekglaasje met de zijkant schuin tegen de druppel water en laat het 
langzaam zakken met behulp van een prepareernaald. 

 
5. Bij te veel water haal je het weg met behulp van papier.  

Bij te weinig water leg je een druppel tegen het dekglaasje aan.  
 

Afval 
Verwijder het dekglaasje en veeg met een doekje het draagglaasje schoon. Was 
nadien het dekglaasje en draagglaasje af. Je kan ze vervolgens hergebruiken. 
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Onderzoeksvraag 2: 
Hoe neem je gistcellen waar onder de microscoop? 
 

Methode: verdunnen 
 

Benodigdheden 

 Gist 

 Draagglaasje 

 Dekglaasje 

 Microscoop 

 Witte suiker 

 Leidingwater 

 Gedestilleerd water 

 Proefbuisjes 

 Pipet 
 

Voorbereiding 
1. Maak een gistsuspensie: voeg 10g gist bij 100 ml water met een temperatuur 

van 35-38°.  (Dit maakt de gistcellen actief en vergroot de kans om 
(beginnende) knopvorming waar te nemen) 
 

2. Voeg 5g witte suiker toe aan de gistsuspensie. 
 

3. Laat dit een tijdje staan en roer af en toe.  

 

Werkwijze 
1. Neem met een pipet een kleine hoeveelheid gistmengsel en breng het in een 

proefbuisje of een klein bekerglas.  
 

2. Voeg met behulp van een pipet gedestilleerd water toe aan het proefbuisje of 
bekerglas om het gistmengsel te verdunnen. 

 
3. Neem met behulp van een pipet een druppel uit het proefbuisje of bekerglas 

en breng het op een draagglaasje. Breng vervolgens een dekglaasje aan. De 
manier waarop dat gebeurt, hebben we reeds besproken. 
 

4. Bekijk het preparaat onder de microscoop. 
 

Afval 
Verwijder het dekglaasje en veeg met een doekje het draagglaasje schoon. Was 
nadien het dekglaasje en draagglaasje af. Je kan ze vervolgens hergebruiken. 
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Onze uitvoering 
 

Hoeveelheid gistmengsel Hoeveelheid water Resultaat 
(vergroting 10x40) 

1 druppel / 

 
1 druppel 20 ml  

 
2 druppels 20 ml 

 
3 druppels 20 ml 
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4 druppels 20 ml 

 
15 druppels 20 ml 

 
20 druppels 20 ml 

 
25 druppels 20 ml 

 
 
 
 
 
 



122   
   

 
 

 

GO3-PROJECT | UCLEUVEN-LIMBURG 

 

 Inhoud Resultaat 

Proefbuis 1 1 ml gistmengsel, 9 ml water 

 
Proefbuis 2 1 ml uit proefbuis 1, 9 ml water 

 
Proefbuis 3 1 ml uit proefbuis 2, 9 ml water 

 
Proefbuis 4 1 ml uit proefbuis 3, 9 ml water 

 
Proefbuis 5 1 ml uit proefbuis 4, 9 ml water Geen gistcellen meer zichtbaar  

 

 



123   
   

 
 

 

GO3-PROJECT | UCLEUVEN-LIMBURG 

Besluit 
Als je de gistsuspensie niet verdunt, krijg je een onduidelijk beeld van allemaal 
gistcellen die op elkaar liggen. Om een duidelijk beeld te krijgen, gaan we de 
suspensie verdunnen.  
 
Hoe meer je de gistsuspensie verdunt, hoe minder gistcellen je ziet onder de 
microscoop. Zo wordt het onderscheid tussen de gistcellen duidelijk en liggen ze niet 
meer op elkaar. Als je de gistsuspensie te hard verdunt, dan zijn er geen gistcellen 
meer zichtbaar.  
 

Tips/ toepassing/ weetjes 
Je kan de leerlingen zelf op zoek laten gaan naar de ideale verdunning door hen 
dingen te laten uitproberen. 
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Onderzoeksvraag 3 
Hoe bepaal je of gistcellen dood of levend zijn? 
 

Methode: kleuring met methyleenblauw 
Door methyleenblauw aan de gistsuspensie toe te voegen wordt 
onderscheid gemaakt tussen levende en dode gistcellen 

 

Veiligheid 
De manier waarop je met een microscoop werkt en de dingen waar je op 
moet letten werden eerder beschreven.  
 
Let bij het gebruiken van methyleenblauw op dat je niet morst. Draag een labojas om 
je kledij te beschermen. De vlekken gaan er niet meer af. Ook op je handen blijft een 
blauwe kleur achter, die er niet makkelijk af gaat.  
 

Benodigdheden 

 Gist 

 Methyleenblauw 

 Draagglaasje 

 Dekglaasje 

 Microscoop 

 Witte suiker 

 Gedestilleerd water 

 Proefbuisjes 

 Pipet 
 

Voorbereiding 
1. Maak een gistsuspensie: voeg 10g gist bij 100 ml water met een temperatuur 

van 35-38°.  (Dit maakt de gistcellen actief en vergroot de kans om 
(beginnende) knopvorming waar te nemen) 
 

2. Voeg 5g witte suiker toe aan de gistsuspensie. 
 

3. Laat dit een tijdje staan en roer af en toe.  
 

Werkwijze 
1. Neem met een pipet een kleine hoeveelheid gistmengsel en breng het in een 

proefbuisje. Op die manier kan je het verdunnen zoals eerder besproken 
werd. 
 

2. Pipeteer 1 ml van de verdunning in een proefbuis en leng aan met 1 ml 
methyleenblauw.  

 
3. Neem met behulp van een pipet een druppel uit het proefbuisje en breng het 

op een draagglaasje. Breng vervolgens een dekglaasje aan. 
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4. Bekijk met een geschikte vergroting. 

Afval 
Verwijder het dekglaasje en veeg met een doekje het draagglaasje schoon. Was 
nadien het dekglaasje en draagglaasje af. Je kan ze vervolgens hergebruiken. 
 

Onze uitvoering 
Vergroting 10x40 

 
 

Besluit 
De levende gistcellen blijven een witte kleur behouden, terwijl de dode gistcellen 
blauw kleuren door het methyleenblauw.  
 

Tips/ toepassing/ weetjes 
Laat je preparaat niet te lang liggen voordat je het bekijkt. De aanvankelijk levende 
cellen gaan onder andere door het toevoegen van methyleenblauw ook dood. 
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Onderzoeksvraag 4: 
Hoe neem je knopvorming waar onder de microscoop? 
 

Methode: gebruik van immersie-olie 
 

Benodigdheden 

 Gist 

 Immersie-olie 

 Draagglaasje 

 Dekglaasje 

 Microscoop 

 Witte suiker 

 Leidingwater 

 Gedestilleerd water 

 Proefbuisjes 

 Pipet 
 

Veiligheid 
De manier waarop je met een microscoop werkt en de dingen waar je op moet letten 
werden eerder beschreven.  
 

Voorbereiding 
1. Maak een gistsuspensie: voeg 10g gist bij 100 ml water met een temperatuur 

van 35-38°.  (Dit maakt de gistcellen actief en vergroot de kans om 
(beginnende) knopvorming waar te nemen) 
 

2. Voeg 5g witte suiker toe aan de gistsuspensie. 
 

3. Laat dit een tijdje staan en roer af en toe.  
 

Werkwijze 
1. Neem met een pipet een kleine hoeveelheid gistmengsel en breng het in een 

proefbuisje. Op die manier kan je het eventueel verdunnen. 
   

2. Neem met behulp van een pipet een druppel uit het proefbuisje en breng het 
op een draagglaasje. Breng vervolgens een dekglaasje aan.  

 
3. Breng op het dekglaasje een druppel immersie-olie aan.  

 
4. Bekijk onder de microscoop (met een zo groot mogelijke vergroting). 

 

Afval 
Verwijder het dekglaasje en veeg met een doekje het draagglaasje schoon. Was 
nadien het dekglaasje en draagglaasje af. Je kan ze vervolgens hergebruiken. Bij het 
gebruiken van immersie-olie veeg je ook de objectieven schoon met behulp van een 
lensdoekje.  
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Onze uitvoering 

Immersie-olie Vergroting 10x40 

 
Immersie-olie + methyleenblauw 
 
In onderzoeksvraag 3 staat de werkwijze 
beschreven om een preparaat te maken 
met methyleenblauw   

Vergroting 10x100 
 
 

 
 

Besluit 
Als je gebruik maakt van een grote vergroting zonder immersie-olie, kan je beeld 
verstoord worden door een ongelijke breking van het licht tussen de lucht en de lens. 
Door het gebruiken van immersie-olie, verdwijnt het luchtlaagje tussen de lens en het 
preparaat. Het objectief komt in contact met de olie die zich op het dekglaasje bevindt. 
De brekingsindex van de olie is gelijk aan de brekingsindex van glas. Daardoor krijg 
je een duidelijker beeld.  
 
Bij onze uitvoering is er geen duidelijk verschil met de preparaten waar geen gebruik 
gemaakt werd van immersie-olie. De kwaliteit van de microscopen en de objectieven 
kan hierin een rol spelen.  
 

Evaluatie 

De evaluatie van de leerlingen kan gebeuren aan de hand van een laboverslag. Ook 

is het een mogelijkheid om tijdens het labo de leerlingen te evalueren aan de hand 

van vooropgestelde attitudes. In het begin van de bundel vind je al een Rubric met 

een paar attitudes.  Dat kan ook gebeuren via Rubrics of via Classdojo. 
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 Probleemstelling: Op welke manier kan je de concentratie in een 
suspensie bepalen? 
 

Onderwerp  

We zijn op zoek gegaan naar een manier waarop we gisten kunnen tellen zonder 
gebruik te maken van een telkamer. Een telkamer aankopen is vrij duur, dus in het 
volgende onderzoek maken wij gebruik van een alternatieve techniek om gisten te 
tellen.  
 

Doelgroep en doelstellingen 

Deze proef kan uitgevoerd worden door leerlingen uit de tweede en derde graad.  
 
De doelstellingen bij deze experimenten zijn: 
 

Cognitieve doelstellingen 
C1: De leerlingen kunnen een onderzoeksvraag opstellen. 

C2: De leerlingen kunnen een hypothese opstellen. 

C3: De leerlingen kunnen het juiste materiaal en stoffen uitkiezen. 

C4: De leerlingen kunnen een efficiënte werkwijze opstellen. 

C5: De leerlingen kunnen de waarnemingen correct noteren. 

C6: De leerlingen kunnen het juiste besluit uit het experiment vormen. 

C9: De leerlingen kunnen een verslag op de wetenschappelijke methode maken. 
 

Affectieve doelstellingen 
A1: De leerlingen hebben respect voor elkaar. 

A2: De leerlingen hebben respect voor de leerkracht(en). 

A3: De leerlingen hebben respect voor het materiaal en de stoffen. 

A4: De leerlingen volgen de veiligheidsregels. 

A5: De leerlingen werken ordelijk tijdens het experiment. 

A6: De leerlingen ruimen alles na het experiment terug op. 

A7: De leerlingen kunnen werken in groep. 

A8: De leerlingen kunnen de taken verdelen in een groep. 

A9: De leerlingen kunnen zelfevaluaties en peerevaluaties invullen. 

A10: De leerlingen kunnen de verslagen tijdig inleveren. 

 

Psychomotorische doelstellingen 
P1: De leerlingen kunnen efficiënt informatie opzoeken op het internet. 

P2: De leerlingen kunnen zelf een onderzoeksplan opstellen. 
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Specifieke doelstellingen 
S1: De leerlingen kunnen werken met een microscoop. 
S2: De leerlingen kunnen een preparaat maken. 
S3: De leerlingen kunnen een suspensie verdunnen. 
S4: De leerlingen kunnen een verdunningsfactor berekenen. 
S5: De leerlingen kunnen een suspensie kleuren met methyleenblauw. 
S6: De leerlingen kunnen de concentratie van een suspensie berekenen. 
 

Aanpak als leraar 

Als leraar kan je vooraan in de klas een gistsuspensie maken. Nadien stel je de 
leerlingen de vraag: Hoe kunnen we de concentratie van deze suspensie bepalen?  
Je kan de leerlingen ook al vertellen over het principe van de telkamer en daarbij 
zeggen dat het duur is om aan te kopen en dat ze zelf een manier moeten vinden om 
de concentratie te bepalen.  
 
De leerlingen moeten wel al kunnen werken met de microscoop. Ze moeten weten 
wat ze wel en niet mogen doen. Meer uitleg over microscopie staat al eerder 
beschreven.  
 

Organisatie  

Het opzoekwerk kan in een computerlokaal of een gewoon lokaal met laptops of 
iPad’s plaatsvinden. Het uitvoeren van kan best plaatsvinden in een labo waar 
microscopen ter beschikking zijn. Het is ook mogelijk om in een gewoon lokaal met 
microscopen te werken. Het is dan wel belangrijk dat er voldoende ruimte en 
stopcontacten aanwezig zijn. 
 

Labo 

Onderzoeksvraag 1 
Hoe bepaal je de concentratie gistcellen in een suspensie? 
 

Methode: draagglaasje met millimeterpapier  
 

Benodigdheden 

 Millimeterpapier op transparant 

 Vierkantje 

 Draagglaasje 

 Plakband 

 Gistsuspensie 

 Methyleenblauw  

 Pipet 

 Proefbuisje 

 Microscoop 

 Dekglaasje (18 mm x 18 mm) 
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Veiligheid 
De manier waarop je met een microscoop werkt en de dingen waar je op moet letten 
werden eerder beschreven.  
 
Let bij het gebruiken van methyleenblauw op dat je niet morst. Draag een labojas om 
je kledij te beschermen. De vlekken gaan er niet meer af. Ook op je handen blijft een 
blauwe kleur achter, die er niet makkelijk af gaat.  
 

Voorbereiding 
1. Maak een gistsuspensie: voeg 10g gist bij 100 ml water met een temperatuur 

van 35-38°. 
 

2. Voeg 5g witte suiker toe aan de gistsuspensie. 
 

3. Laat dit een tijdje staan en roer af en toe.  
 

Werkwijze 
1. Druk millimeterpapier af op een transparant. 

 
2. Je knipt minstens 20 mm x 20 mm. 

 
3. Plak het stukje millimeterpapier op een draagglaasje met plakband.  

 
4. Verdun de suspensie zoals eerder beschreven werd: 

a. Proefbuis 1: 1ml gistsuspensie + 9 ml water 
b. Proefbuis 2: 1ml uit proefbuis 1 + 9 ml water 
c. Proefbuis 3: 1ml uit proefbuis 2 + 9 ml water 
d. Proefbuis 4: 1 ml uit proefbuis 3 + 9 ml water 

 
5. Pipeteer 1 ml van de verdunning in een vierde proefbuis en leng aan met 1 ml 

methyleenblauw.  
a. Proefbuis 5: 1 ml uit proefbuis 3 + 1 ml methyleenblauw 

 
6. Neem met behulp van een pipet een druppel uit proefbuis 4 en breng het op 

het millimeterpapier. Breng vervolgens een dekglaasje aan. 

1 druppel  50 l  
 

7. Tel de gistcellen in enkele vierkanten. Hoe meer vierkanten je telt, hoe 
nauwkeuriger.  
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Onze uitvoering 
 

Vierkant 1 2 3 4 5 … 

Aantal levende cellen 17 15 13 18 25  

Aantal dode cellen 2 3 0 1 5  

Totaal aantal cellen 19 18 13 19 30  

 

Totaal aantal levende cellen: 17 + 15 + 13 + 18 + 25 = 88 

Totaal aantal dode cellen: 2 + 3 + 0 + 1 + 5 = 11 
Totaal aantal cellen: 19 + 18 + 13 + 19 + 30 = 99 
 

Berekeningen 
1 druppel verspreid zich over een oppervlak van 18x18mm. Dit komt overeen 18x18 
vierkanten, dus 324 vierkanten. 

 

Het volume van 1 vierkant: 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 1 𝑑𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛
=

50 𝜇𝑙

324
= 0,15 𝜇𝑙 (afgerond op 2 

cijfers na de komma) 
 

1. Gemiddeld aantal levende cellen per vierkant: 

 
17+15+13+18+25

5
= 17,6 

Gemiddeld aantal dode cellen per vierkant:  
2+3+0+1+5

5
= 11  

Gemiddeld aantal cellen per vierkant: 
19+18+13+19+30

5
= 19,8  

 
 

2. Percentage levende cellen:  
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
=

88

99
= 88,89%  

 
Bijgevolg is het percentage dode cellen gelijk aan 11,11% 
 
 

 
3. Gemiddeld aantal levende cellen per vierkant: 

 
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑡𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛
=

88

5
= 17,6 

 
 
Het gemiddeld aantal dode cellen per vierkant: 

 
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑡𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛
=

11

5
= 2,2 
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4. Verdunningsfactor:  

 
Proefbuis 1: 1 ml gistsuspensie + 9 ml water  1/10 gistsuspensie 
Proefbuis 2: 1 ml uit proefbuis 1 + 9 ml water  1/100 gistsuspensie 
Proefbuis 3: 1 ml uit proefbuis 2 + 9 ml water  1/1000 gistsuspensie 
Proefbuis 4: 1 ml uit proefbuis 3 + 9ml water  1/10 000 gistsuspensie 
 
De gistsuspensie is tot nu toe 10 000 keer verdund. 
 
Proefbuis 5: 1 ml uit proefbuis 4 + 1 ml methyleenblauw  1/20 000 ml 
gistsuspensie.   
 
De gistsuspensie is in het totaal 20 000 keer verdund. 

 
 

5. Concentratie (aantal levende cellen per ml): 
 
𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  

= 17,6 ∙ 20 000 = 352000  

 Let op! Dit is de concentratie per 0,15 l! 
 

Om de concentratie per milliliter te verkrijgen, vermenigvuldig je de reactie nog 

met de factor 
1000

0,15
, want 1 ml = 1000 l.  

 
De concentratie per ml van de niet-verdunde gistsuspensie :  

𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∙
1000

0,15
  

= 17,6 ∙ 20 000 ∙
1000

0,15
= 2 346 666 667  

 
Er zijn dus gemiddeld 2 346 666 667 gistcellen aanwezig per milliliter in de 
gistsuspensie volgens de verhoudingen 10g gist, 5g suiker en 100 ml water. 
 
Je kan met behulp van deze gegevens ook de concentratie in de verschillende 
proefbuizen berekenen. 

 

Afval 
Verwijder het dekglaasje en veeg met een doekje het draagglaasje schoon. Was 
nadien het dekglaasje en draagglaasje af. Je kan het draagglaasje met 
millimeterpapier zo bewaren of je kan het millimeterpapier verwijderen. 
 

Besluit 
De concentratie bepalen van een gistsuspensie is niet makkelijk. Je moet eerst de 
gistsuspensie verdunnen en kleuren, zodat je onderscheid kan maken tussen de 
cellen.  
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Tips/toepassingen/weetjes 

 Hoe meer vierkanten je telt, hoe nauwkeuriger. 

 Je kan makkelijk online een PDF-bestand vinden van millimeterpapier. Dat 
kan je dan afdrukken op een transparant. De leerlingen hebben niet veel 
millimeterpapier nodig. 

 

Evaluatie 

De evaluatie van de leerlingen kan gebeuren aan de hand van een laboverslag. Ook 

is het een mogelijkheid om tijdens het labo de leerlingen te evalueren aan de hand 

van vooropgestelde attitudes. In het begin van de bundel vind je al een Rubric met 

een paar attitudes.  Dat kan ook gebeuren via Rubrics of via Classdojo. 

 


