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Voorwoord 
In deze bundel beschrijven we de bevordering van micro organisme bij het maken van brood 

met als voornaamste doelgroep de eerste graad van het secundair onderwijs. Voor de tweede 

graad kan deze bundel geschikt zijn aangezien er enkele uitbreidingen voorzien werden. Het 

doel van deze bundel is om suggesties te geven die tijdens een STEM-les kunnen worden 

uitgevoerd. Daarbij behoren onze resultaten en werkwijzen tot de mogelijkheden, maar 

moedigen we vooral de creativiteit en de vindingrijkheid van leerlingen aan tijdens de STEM-

lessen.   

Aan deze bundel hebben vier studenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs (UCLL 

Limburg) gewerkt. Elke student heeft een vak dat gelinkt kan worden aan STEM (biologie, 

wiskunde, chemie, techniek). Door samen te werken hebben we alle facetten van STEM 

kunnen verwerken in deze bundel. Daarnaast zijn er ook toetsen van de vakken geschiedenis, 

godsdienst en Nederlands terug te vinden in deze bundel, zodat zelfs naast de STEM-uren 

met het onderwerp kan worden gewerkt.  

In dit voorwoord willen we verder enkele personen en scholen bedanken. Eerst en vooral 

willen we Filip Poncelet, Lieve Evens en Ann Emonds bedanken voor de fijne begeleiding die 

we mochten ontvangen tijdens het experimenteren en het schrijven van de bundel. Ook willen 

we enkele scholen bedanken die ons enkele onderdelen hebben laten uitproberen tijdens hun 

lessen. Het gaat om het GO! Atheneum in Bilzen, de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad, 

Go! Atheneum Campus van Eyck in Maaseik. Dankzij hun medewerking hebben we de bundel 

kunnen uitbreiden en verbeteren. Als laatste zouden we graag de vrijwilligers van de Sevens 

molen in Kaulille en de Napoleonsmolen in Hamont bedanken voor de hulp en de graanstalen 

die we van hen gekregen hebben.  

Wij wensen de lezers van deze bundel erg veel inspiratie toe voor hun STEM-lessen!  

 

Jasmine Dirkx, Martijn Hontis, Samantha Scherps, Larissa van Dommelen 

Diepenbeek, 5 april 2019 
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Inleiding 
In deze bundel behandelen we de bevordering van micro-organismen, meer bepaald 
fermentatie. We hebben ervoor gekozen om specifiek rond het fermentatieproces van brood 
te werken. Brood bestaat uit vier hoofdingrediënten, namelijk gist, water zout en bloem. Met 
elk van die ingrediënten hebben wij experimenten uitgevoerd, voornamelijk met het idee om 
deze ingrediënten zelf te ontginnen of te kweken. Met al die zelf ontgonnen en gekweekte 
producten kan uiteindelijk een brood gebakken worden. Daarnaast worden er ook nog andere 
experimenten met brood voorzien.  

Grote structuur van het project:  

 

 

  

Brood 

Gist Water Zout Bloem
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Doelstellingen 
Hieronder vind je een overzicht van alle doelstellingen die leerlingen kunnen bereiken bij het 
uitvoeren van dit STEM-project. Wij kozen ervoor om met verschillende categorieën te 
werken. De algemene doelstellingen kunnen behaald worden doorheen de bundel in 
verschillende onderdelen. Je moet als leerkracht zelf bepalen in welke mate de leerlingen aan 
die doelstellingen hebben kunnen werken als je slechts een deel van de onderzoeken uitvoert. 
Daarnaast worden ook doelstellingen rond zout, water, gist, bloem, brood en ICT voorzien. 
Afhankelijk van de experimenten die worden uitgevoerd per deel, kunnen de doelstellingen 
deels of volledig bereikt worden. De koppeling met het leerplan techniek wordt gemaakt in de 
bijlage op pagina 401.  

 Algemene doelstellingen  

A1 De leerlingen kunnen een hypothese formuleren bij een onderzoeksvraag.  

A2  De leerlingen kunnen een werkwijze met nodige materiaallijst opstellen bij een 
onderzoeksvraag.  

A3 De leerlingen kunnen een experiment op een veilige manier uitvoeren.  

A4 De leerlingen kunnen de resultaten van een experiment waarnemen en juist 
interpreteren.  

A5 De leerlingen kunnen een correct besluit formuleren bij een onderzoeksvraag.  

A6 De leerlingen kunnen over het verloop en de resultaten van hun onderzoek 
rapporteren.  

A7 De leerlingen kunnen hun behaalde resultaten presenteren aan de klas.  

A8 De leerlingen kunnen in groep samenwerken om een taak tot een goed einde te 
brengen.  

A9 De leerlingen kunnen spellings- en grammaticaregels toepassen bij het rapporteren 
van hun behaalde resultaten. 

A10 De leerlingen kunnen reflecteren over hun gebruikte aanpak en behaalde 
resultaten.  

A11 De leerlingen kunnen op een veilige manier in een labo werken.  

 

 Doelstellingen bloem  

Bl1 De leerlingen kunnen de verschillende overbrengingen in een molen verklaren en 
noteren.  

Bl2  De leerlingen kunnen de verschillende molentypes linken aan het juiste icoon.  

Bl3 De leerlingen kunnen de verschillende onderdelen van de molen op een schema 
aanduiden en verklaren.  

Bl4 De leerlingen kunnen de werking van een molen in hun eigen woorden noteren na 
een molenbezoek.  

Bl5 De leerlingen kunnen met behulp van de handmolen verschillende soorten granen 
tot een bruikbaar product malen om brood te malen.  

Bl6 De leerlingen kunnen verklaren waarom graanplantjes beter groeien bij bepaalde 
delen van het lichtspectrum.  
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 Doelstellingen water 

W1 De leerlingen kunnen een simplistische proefopstelling maken om troebel water 
helder te maken. 

W2 De leerlingen kunnen gebruik maken van dagelijkse voorwerpen om een 
waterzuiveringssysteem te ontwerpen.  

W3 De leerlingen kunnen de functie van actieve kool uitleggen binnen de 
proefopstelling.  

 

 Doelstellingen zout 

Z1 De leerlingen kunnen in eigen woorden verklaren wat primaire zoutwinning inhoudt.  

Z2  De leerlingen kunnen Hallstatt situeren op een blinde kaart.  

Z3 De leerlingen kunnen de verschillen verklaren tussen directe en indirecte 
zoutwinning. 

Z4 De leerlingen kunnen verschillende vormen van indirecte zoutwinning in een 
schema noteren.  

Z5 De leerlingen kunnen verklaren wie archeologen zijn en waarom zij van belang zijn 
in de geschiedenis.  

Z6 De leerlingen kunnen de functie van zout in het Romeins rijk verklaren.  

Z7 De leerlingen kunnen gebruik maken van kristallisatie om zout en water te scheiden. 

Z8 De leerlingen kunnen verklaren wat kristallisatie is. 

 

 Doelstellingen CO2 

C1 De leerlingen kunnen verschillende voorbeelden uit het dagelijkse leven geven 
waarbij CO2 vrijkomt. 

C2 De leerlingen kunnen bij de verschillende proeven een opstelling opbouwen naar 
aanleiding van een onderzoeksvraag.  

C3 De leerlingen kunnen de vorming van CO2 kwalitatief aantonen.   

C4 De leerlingen kunnen de vorming van CO2 kwantitatief aantonen.  

C5 (Uitbreiding) De leerlingen kunnen theoretische hoeveelheid CO2 bepalen wanneer 
de reactievergelijking gegeven is.  

C6 (Uitbreiding) De leerlingen kunnen het rendement van de CO2proeven bepalen.  

 

 Doelstellingen gist 

G1 De leerlingen kunnen het gistingsproces in hun eigen woorden uitleggen.  

G2  De leerlingen kunnen met hun inzicht over het gistingsproces zelf een 
proefopstelling bedenken bij een gegeven onderzoeksvraag .  

G3 De leerlingen kunnen een proefopstelling bouwen om het gistingsproces aan te 
tonen in een gistmengsel.  

G4 De leerlingen kunnen een microscoop hanteren om gist te bekijken. 

G5 De leerlingen kunnen zelf gist kweken met behulp van fruit en water.  
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 Doelstellingen zuurdesem 

Z1 De leerlingen kunnen zuurdesem maken.  

Z2 De leerlingen kunnen de verschillende processen die voorkomen in zuurdesem 
beschrijven.  

Z3 De leerlingen kunnen met een eigen proefopstelling achterhalen op welke manier 
je zuurdesem het beste kan bewaren.  

Z4 De leerlingen kunnen op een veilige manier zuurdesembrood bakken.  

Z5 De leerlingen kunnen met behulp van ingrediënten uit het dagelijks leven 
zuurdesem neutraliseren.  

Z6 De leerlingen kunnen aan de hand van neutralisatie bepalen bij welke 
bewaarmanier er het meeste melkzuur wordt gevormd.  

 

 Doelstellingen brood  

Br1 De leerlingen kunnen met behulp van een recept een brood bakken.  

Br2  De leerlingen kunnen op een veilige wijze in de keuken werken, onder andere met 
een oven.  

Br3 De leerlingen kunnen aan de hand van een atlas op een kaart de 4 huidige landen 
uit de vruchtbare sikkel herkennen. 

Br4 De leerlingen kunnen de verschillende historische periodes op een lange termijn 
tijdlijn plaatsten. 

Br5 De leerlingen kunnen verklaren wat de Egyptenaren met hun brood deden. 

Br6 De leerlingen kunnen uit een secundaire bron achterhalen dat Egyptenaren 
zuurdesem gebruikten om hun broden te laten rijzen.  

Br7 De leerlingen kunnen ten minste één voorbeeld geven over het gebruik van brood 
in het Christendom. 

Br8 De leerlingen kunnen de functie van de godin Demeter achterhalen uit een 
secundaire bron.  

Br9 De leerlingen kunnen in eigen woorden verklaren of het brood al dan niet belangrijk 
was bij de Grieken.  

Br10  De leerlingen kunnen het verschil in broodgebruik tussen de Romeinen en Grieken 
in eigen woorden verklaren.  

Br11 De leerlingen kunnen de aan de hand van een bron over Marcus Terrentius Varro 
in eigen woorden verklaren wat het effect was van de expansie op het graangebruik.  

Br12 De leerlingen kunnen aan de hand van een bron (geschreven door Gaius Gracchus) 
verklaren wat de graanwetten waren en waarom ze niet in dank werden afgenomen 
door de senatoren. 

Br13 De leerlingen kunnen aan de hand van een secundaire bron verklaren welke functie 
het brood had in de middeleeuwen.  

Br14 De leerlingen kunnen in eigen woorden de moeilijkheden die de broodverdeling 
ondervond in de nieuwste tijd verklaren. 

Br15 De leerlingen kunnen verklaren welk ingrediënt in brood vervangen werd door 
commerciële gisten.  
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 Doelstellingen ICT 

I1 De leerlingen kunnen informatie opzoeken op het internet omtrent de 
onderzoeksvraag die ze onderzoeken.  

I2  De leerlingen kunnen met behulp van een ICT-tool groepsleden beoordelen.  

I3 De leerlingen kunnen met behulp van een ICT-tool een verslag schrijven.  

I4 De leerlingen kunnen met behulp van een ICT-tool een presentatie maken en geven 
voor de klas.  

I5  De leerlingen kunnen gegevens invoeren in Excel.  

I6 De leerlingen kunnen een grafiek teken in Excel.  

I7 De leerlingen kunnen een vergelijking uit een grafiek halen in Excel.  

 

 Doelstellingen techniek 

T1 De leerlingen kunnen de verstekzaag op een correcte en veilige manier gebruiken.  

T2 De leerlingen kunnen nauwkeurig en correct aftekenen met behulp van meetlat, 
winkelhaak en potlood. 

T3 De leerlingen kunnen de kolomboormachine correct en veilig gebruiken. 

T4 De leerlingen kunnen een Arduinoprogramma schrijven om aan de noden van de 
rijskast te voldoen.  

T5 De leerlingen kunnen correct een led aansluiten op een breadbord. 

T6 De leerlingen kunnen hamer en nagels correct gebruiken om de rijskast in elkaar te 
zetten. 

T7 De leerlingen kunnen een schroevendraaier en schroeven op een correcte manier 
gebruiken. 

T8 De leerlingen kunnen een lampenhouder op een correcte en veilige manier 
aansluiten.  

T9 De leerlingen kunnen een de hoogtemaat gebruiken om op aluminium af te tekenen. 

T10 De leerlingen kunnen de kraspen op een correcte en veilige manier gebruiken. 

T11 De leerlingen kunnen verschillende vijlen op een correcte en veilige manier 
gebruiken. 

T12 De leerlingen kunnen de hefboomplaatschaar op een correcte en veilige manier 
gebruiken. 

T13 De leerlingen zijn nauwkeurig bij het werken. 

T14 De leerlingen springen zuinig om met het materiaal.  

T15 De leerlingen zijn kritisch.  

T16 De leerlingen kunnen de kaspasser correct en veilig gebruiken.  
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Evaluatie 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een STEM-project te beoordelen. Eerst en vooral is 
het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het proces en het product. Je kan er als 
leerkracht voor kiezen om op slecht een van de twee te focussen, maar het is zeker mogelijk 
om een combinatie te maken.  

Met het proces bedoelen we de weg die wordt afgelegd. Het gaat om attitudes tijdens het 
uitvoeren van de proeven, tussentijdse resultaten, het respecteren van de veiligheid … in een 
STEM-project is het proces erg belangrijk. Het nadenken van de leerlingen, het bedenken van 
oplossingen en het experimenteren moet zo veel mogelijk bevorderd worden. Door op een 
goede manier het proces te begeleiden en te beoordelen, kunnen leerlingen daarin 
gestimuleerd worden.  

Het product kan zowel het resultaat van de proef zelf zijn, als het resultaat in de vorm van 
een verslag of rapport. Wij raden het in sommige gevallen af om het resultaat van een proef 
te beoordelen. Als leerlingen vanuit een onderzoeksvraag zelf een proefopstelling hebben 
moeten bedenken, is het waardevoller om het proces en het rapporteren te beoordelen dan 
om louter het feit of de proef al dan niet ‘gelukt’ is te beoordelen. Het is in dat geval zeker ook 
mogelijk om de leerlingen na reflectie een nieuwe kans te geven en de proef opnieuw uit te 
voeren. Als de leerlingen een handleiding of een stappenplan moeten volgen, is het wel 
mogelijk om het resultaat te beoordelen. Dan is het resultaat in principe een weerspiegeling 
van de nauwgezetheid waarmee het stappenplan of de handleiding werd gevolgd.  

Het is belangrijk om op voorhand duidelijk te maken aan de leerlingen wat je precies gaat 
beoordelen. Deel op voorhand de verschillende criteria mee en benadruk uitdrukkelijk wat je 
van de leerlingen verwacht. Op die manier kunnen de leerlingen doelgericht te werk gaan. 

Hieronder kan je inspiratie vinden voor het evalueren van je leerlingen tijdens een STEM-
project. 

 Hoe kunnen leerlingen hun werk presenteren?  

Hieronder vind je enkele mogelijkheden waarop leerlingen hun werk kunnen presenteren. De 
presentatiemethoden gaan van inhoudelijk eenvoudig naar moeilijk. Als je verschillende 
STEM-projecten uitvoert in een schooljaar, kan je variëren in deze presentatiemethoden door 
de moeilijkheidsgraad op te bouwen.  

 Klasgesprek  

Je kan ervoor kiezen om de resultaten te bespreken in een klasgesprek. Laat elke groep zijn 
onderdeel voorbereiden. Vervolgens bespreek je één voor één de verschillende 
experimenten, waarbij elke groep aan de beurt komt. Let er bij deze werkwijze goed op dat je 
de groepen stimuleert om visueel te werken. Laat de leerlingen de proefopstellingen tonen 
aan elkaar (of minstens een schets van de proefopstelling), zodat de bespreking niet abstract 
wordt. Ook hier geef je op voorhand aan wat je juist verwacht (hoe lang duurt de voorstelling, 
wat moeten ze precies bespreken…). 

Nadat elke groep zijn eigen experiment heeft besproken, is er nog de mogelijkheid om daar 
dieper op in te gaan. Laat de leerlingen elkaar feedback geven. Ook onderstaande vragen 
kunnen inspiratie bieden.  
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- Wat vinden de leerlingen van elkaars experimenten?  
- Wat hadden ze beter kunnen doen? Wat ging er wel goed?  
- Hoe kunnen we dit onderwerp nog verder onderzoeken? Welke onderzoeksvragen 

kan je in dat geval stellen?  
 

 PowerPointpresentatie 

Laat de leerlingen een PowerPointpresentatie maken waarin ze hun onderzoek voorstellen. 
De leerlingen hebben ongetwijfeld in het verleden al met PowerPoint gewerkt, waardoor deze 
aanpak voor zich spreekt. Spreek duidelijk met de klas af wat de criteria zijn voor de 
PowerPoint. Hieronder kan je enkele aandachtspunten terugvinden.  

- Aantal dia’s / aantal foto’s / aantal woorden…  
- Uit welke onderdelen moet de PowerPoint bestaan? (inleiding, onderzoeksvraag, 

hypothese, werkwijze…) 
- Zijn er kernwoorden gebruikt in de PowerPoint?  
- Moet elk groepslid aan het woord komen tijdens de presentatie?  
- Hoe veel tijd krijgen ze tijdens de presentatie?  
- Wat is de deadline voor de presentatie?  

 
Het is ook mogelijk om de PowerPoint niet voor de klas te laten presenteren, maar het te laten 
uploaden of te laten doorsturen naar de leerkracht. Op die manier is het eerder een 
geschreven verslag. Een PowerPoint is echter minder lang: het is bijvoorbeeld niet de 
bedoeling dat je volzinnen gaat gebruiken. Je kan het dan zien als een tussenstap naar een 
volwaardig geschreven verslag.  

Naast PowerPoint, een Microsoft Officeprogramma, kan er ook gekozen worden voor andere 
tools. Zo zijn Google presentaties of Prezi online mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met 
PowerPoint. Dat wordt uitgewerkt in bijlage 14 op pagina 398.  

 Poster 

Laat de leerlingen een poster maken waarop ze hun experiment laten zien. Daarna kan je een 
postertentoonstelling in de klas organiseren, waarbij de leerlingen eventueel rondleidingen 
geven aan elkaar. Bij een poster is het een uitdaging om alle relevante informatie op een 
beperkt oppervlak weer te geven. Geef daarom opnieuw duidelijk aan wat je precies verwacht.  

Er zijn verschillende programma’s die je kan gebruiken voor het maken van een poster. Het 
programma van Microsoft Office dat je daarvoor kan gebruiken, is Publisher. Daar zijn de 
meeste leerlingen echter niet mee bekend, waardoor je beter voor een alternatief kan kiezen. 
In Word kan je bijvoorbeeld ook posters maken, een programma dat leerlingen uiteraard beter 
kennen. Ook voor posters zijn er online heel wat mogelijkheden, die helaas voornamelijk in 
het Engels functioneren. Websites zoals Canva, Pictochart, Venngage en Adobe Spark 
bieden veel mogelijkheden. Met hulp van de leerkracht (omwille van het Engels) zal het maken 
van een poster zeker lukken! 

 Verslag  

Naast het geven van een presentatie voor de klas, is het maken van een klassiek verslag ook 
een mogelijkheid om de resultaten te rapporteren. Zo’n verslag wordt meestal gemaakt in 
Word. Net zoals bij de voorgaande presentatiemogelijkheden, maak je best duidelijk aan de 
leerlingen wat je precies verwacht (aantal pagina’s, aantal woorden, welke onderdelen …).  
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Bij dit verslag is het zeker ook mogelijk om samen te werken met de leerkracht Nederlands. 
Binnen het vak Nederlands moeten er ook steeds heel wat teksten geschreven worden en er 
is zeker een mogelijk om beide te combineren. In dat geval wordt het schrijven van teksten 
zeer normaal-functioneel binnen het vak Nederlands, wat betekent dat de leerlingen een 
duidelijk verband zien tussen het schrijven van een tekst en de functie daarvan in het 
dagelijkse leven.  

Naast Word zijn hier ook weer enkele online toepassingen die de leerlingen kunnen gebruiken. 
Word Online en Google documenten zijn twee voorbeelden die gemakkelijk in gebruik zijn 
tijdens groepswerken. Bij het gebruik van die toepassingen kunnen leerlingen op meerder 
computers tegelijk in hetzelfde document werken, ook op afstand. Stimuleer je leerlingen om 
zulke toepassingen te gebruiken!  

 Hoe kan je het werk van de leerlingen beoordelen?  

Hieronder vind je verschillende manieren waarop je het werk van de leerlingen kan 
beoordelen.  

 Peerevaluatie (procesevaluatie)  

Het werk van de leerlingen beoordelen kan door middel van peerevaluatie. Heel vaak zullen 
de leerlingen bij STEM in groepen werken en het is altijd interessant om de mening van de 
groepsgenoten te horen en daar rekening mee te houden bij het geven van punten. Je kan de 
leerlingen bevragen via enkele vragen op papier, maar ook toepassingen zoals Google Forms 
(Google Formulieren) kunnen gemakkelijk gebruikt worden om de leerlingen hun mening over 
het groepswerk te vragen. Enkele mogelijke vragen die gesteld kunnen worden, zijn:  

- Hoe verliep de samenwerking binnen de groep? (goed – matig – niet goed)  
- Hoe hard heb ik zelf gewerkt voor dit groepswerk? (hard – gemiddeld – niet zo hard) 
- Hoe hard heeft groepslid X gewerkt voor dit groepswerk? (hard – gemiddeld – niet zo 

hard)  
- Wat vond je van het STEM-project? (Fijn – gewoon – niet fijn) of (leerrijk – niet zo 

leerrijk – volledig herhaling)  
- …. 

 Toetsen (productevaluatie)  

Ook toetsen behoren tot de mogelijkheden, al blijft dat vrij beperkt. Vooral de geschiedenis 
die in deze bundel aan bod komt, zou bevraagd kunnen worden op een toets. Afhankelijk van 
de theorie die je aanbrengt bij de leerlingen, zou daar ook een kleine toets aan gekoppeld 
kunnen worden. Enkele voorbeelden van niet-geschiedenisonderdelen die getoetst kunnen 
worden:  

- Als je een inleiding doet over het gistingsproces en welke stoffen daarbij komen 
kijken, zou je hierover een kleine toets kunnen doen. Hetzelfde geldt voor theorie rond 
andere micro-organismen (zoals de melkzuur- en azijnzuurbacteriën).  

- Als je de wiskundige berekeningen (op pagina 199 in de bundel) rond verdunningen 
tijdens de les ziet, kan je een toets geven waarbij ze enkele vraagstukken moeten 
oplossen.  

- Je kan een toets geven waarbij de leerlingen de onderdelen van de microscoop 
moeten kunnen aanduiden of moeten kunnen zeggen hoe je de totale vergroting 
berekent.  
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Let er steeds bij op dat je enkel theorie bevraagt die je hebt gezien. Werkwijzen die de 
leerlingen bedenken kunnen uiteraard niet getoetst worden.  

 Criteria (Proces- en productevaluatie) 

Omdat het niet altijd evident is om de juiste evaluatiecriteria te kiezen bij een STEM-project, 
willen wij enkele suggesties geven. Hieronder vind je een overzicht dat is opgedeeld in 
verschillende categorieën. Je kan natuurlijk binnen één project nooit al deze criteria 
beoordelen, het is de bedoeling om enkele relevante criteria eruit te halen en die te 
beoordelen.  

Die criteria kunnen zowel van toepassing zijn op het proces, zoals de vaardigheden en de 
attitudes van de leerlingen. Ook worden er enkele criteria voorzien die gebruikt kunnen 
worden bij het beoordelen van bijvoorbeeld een poster, een presentatie of een werkstuk.  

In bijlage 13 op pagina 393 kan je ook een voorbeeldevaluatieformulier terugvinden voor 
techniek.  
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Attitudes (procesevaluatie)  

 0 1 2 3 

Samenwerking  De leerling heeft de groep 
tegengewerkt. 

De leerling heeft het nog 
moeilijk met samenwerken 

De leerling kon goed 
samenwerken.  

De leerling kon erg goed 
samenwerken.  

Taakgericht werken De leerling was meer dan 2 
keer met iets anders bezig. 

De leerling was 2 keer met 
iets anders bezig. 

De leerling is één keer met 
iets anders bezig geweest. 

De leerling heeft de hele tijd 
taakgericht gewerkt. 

Medeleerlingen niet storen  De leerling heeft meer dan 2 
keer een andere groep 
gestoord. 

De leerling heeft 2 keer een 
andere groep gestoord. 

De leerling heeft één keer 
een andere groep gestoord. 

De leerling heeft de andere 
groepen niet gestoord. 

Netjes werken De leerling heeft meerdere 
keren geknoeid en niet alles 
opgeruimd na de proef. 

De leerling één geknoeid en 
niet alles opgeruimd na de 
proef of de leerling heeft 
meerdere keren geknoeid. 

De leerling heeft één keer 
geknoeid of niet alles 
opgeruimd na de proef. 

De leerling heeft niet 
geknoeid en alles 
opgeruimd na de proef. 

Doorzetten De leerling moet steeds 
aan het werk gezet worden. 

De leerling vindt het lastig 
om steeds door te werken, 
af en toe moet hij aan het 
werk gezet worden.  

De leerling kan zich goed 
concentreren en werk door, 
slechts een enkele keer 
moet hij aan het werk gezet 
worden.  

De leerling werkt 
geconcentreerd door totdat 
de opdracht af is. 

Problemen oplossen Als de leerling een 
probleem tegenkomt, stopt 
hij met werken. 

Als de leerling een 
probleem tegenkomt, 
vraagt hij de leerkracht 
meteen om hulp. 

Als de leerling een 
probleem tegenkomt, denkt 
hij eerst nog even na of hij 
een andere oplossing kan 
vinden en laat de leerkracht 
eventueel dan weten dat hij 
hulp nodig heeft.  

Als de leerling een 
probleem tegenkomt, denkt 
hij eerst nog even na, dan 
vraagt hij de 
medeleerlingen om hulp. 
Als daar niets uitkomt, 
vraagt hij de leerkracht om 
hulp. 

Voor jezelf opkomen De leerling zegt pas zijn 
mening na gesprek met zijn 
groepsgenoten. 

De leerling heeft moeite om 
uit te leggen waarom hij 
een bepaalde mening 
heeft.  

De leerling durft meestal 
zijn mening te zeggen en te 
verdedigen. 

De leerling durft zijn 
mening te zeggen en te 
verdedigen. 

Afspraken nakomen De leerling komt de 
afspraken niet na. 

De leerling moet vaak aan 
afspraken herinnerd 
worden. 

De leerling komt meestal 
de gemaakte afspraken na. 

De leerling komt alle 
gemaakte afspraken na. 
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Initiatief tonen De leerling doet alleen 
maar iets als een ander het 
vraagt. 

De leerling heeft vaak 
aansturing nodig voordat hij 
initiatief toon. 

De leerling toont meestal 
initiatief, maar heeft soms 
aansporing nodig.  

De leerling toont duidelijk 
initiatief. 

 

Vaardigheden (procesevaluatie)  

 0 1 2 3 

Microscopie  
 

De leerling kan niet op een 
correcte manier 
scherpstellen en inzoomen 
op een preparaat, hij had 
hulp nodig van de 
leerkracht of 
medeleerlingen.  

De leerlingen kan 
scherpstellen en/of 
inzoomen op een 
preparaat, maar had bij een 
van de twee hulp nodig van 
de leerkracht of van 
medeleerlingen.  

De leerling kan 
scherpstellen en inzoomen 
op een preparaat, maar 
heeft enkele pogingen 
nodig voordat het lukt.  
 

De leerling kan moeiteloos 
en op een correcte manier 
scherpstellen en inzoomen 
op een preparaat.  
 

Creativiteit (zelf 
proefopstelling bedenken) 

De leerling heeft veel hulp 
van de leerkracht nodig om 
een eigen proefopstelling 
bedenken. 

De leerling met enkele tips 
van de leerkracht een 
eigen proefopstelling 
bedenken. 

De leerling kan met een tip 
van de leerkracht een 
eigen proefopstelling 
bedenken. 

De leerling kan zonder de 
hulp van de leerkracht een 
eigen proefopstelling 
bedenken. 

Probleemoplossend 
denken (bij een probleem in 
de proefopstelling) 

Bij een probleem in de 
proefopstelling heeft de 
leerling veel hulp van de 
leerkracht nodig om een 
oplossing bedenken. 

Bij een probleem in de 
proefopstelling kan de 
leerling met meerdere tips 
van de leerkracht een 
oplossing bedenken. 

Bij een probleem in de 
proefopstelling kan de 
leerling met een tip van de 
leerkracht een oplossing 
bedenken. 

Bij een probleem in de 
proefopstelling kan de 
leerling zonder hulp van de 
leerkracht een oplossing 
bedenken. 

Veiligheid De leerling toont geen 
verantwoordelijkheid en 
werkt daarom onveilig.  

De leerling kan veilig 
werken als hij daarop 
gewezen wordt door de 
leerkracht of door 
medeleerlingen.  

De leerling werkt 
grotendeels veilig, maar 
moet daar soms op 
gewezen worden door de 
leerkracht of 
medeleerlingen.  

De leerling kan op een 
verantwoordelijke en veilige 
manier werken. 
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Presentatie (productevaluatie)  

 0 1 2 3 

Voorbereiding De leerling is onvoldoende 
voorbereid.  

De leerling is voldoende 
voorbereid.  

De leerling is goed 
voorbereid.  

De leerling is erg goed 
voorbereid.  

Stemvolume  De leerling praat erg stil, hij 
is erg moeilijk te verstaan 

De leerling praat redelijk 
stil, maar is verstaanbaar.  

De leerling praat luid 
genoeg, maar sommige 
stukjes waren niet duidelijk 
verstaanbaar.  

De leerling praat luid en 
duidelijk.  

Tempo   De leerling praat veel te 
snel of net veel te traag.  

De leerling praat een beetje 
te snel of een beetje te 
traag.  

Het tempo van de leerling 
is goed, maar soms is het 
tempo te snel of te traag.  

Het tempo van de leerling 
is precies goed.  

Materiaal  De leerling gebruikt geen 
materiaal om zijn 
presentatie te 
ondersteunen.  

De leerling gebruikt een 
beetje materiaal om zijn 
presentatie te 
ondersteunen.  

De leerling gebruikt 
voldoende materiaal om 
zijn presentatie te 
ondersteunen.  

De leerling gebruikt veel 
materiaal om zijn 
presentatie te 
ondersteunen.  

Aantal dia’s  De leerling gebruikte 
minder dan het aantal 
afgesproken dia’s.  

De leerling gebruikte 
evenveel of meer dan het 
aantal afgesproken dia’s.  

  

Taalgebruik De leerling gebruikt niet het 
correcte taalregister.  

De leerling gebruikt soms 
het correcte taalregister.  

De leerling gebruikt 
meestal het correcte 
taalregister.  

De leerling gebruikt het 
correcte taalregister.  
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Verslag (productevaluatie)  

 0 1 2 3 

Verslag volledig invullen 
(indien ze een 
gestructureerde basis 
krijgen) 

De leerling heeft meer dan 
twee dingen niet (volledig) 
ingevuld op het verslag. 

De leerling heeft twee 
dingen niet (volledig) 
ingevuld op het verslag. 

De leerling heeft één ding 
niet (volledig) ingevuld op 
het verslag. 

De leerling heeft alles op 
het verslag ingevuld. 

Taal (indien samenwerking 
met Nederlands)  

De leerling is slordig in zijn 
geschreven taal.  

De leerling besteedt te 
weinig aandacht aan zijn 
geschreven taal en maakt 
nog veel fouten.  

De leerling besteedt 
aandacht aan zijn 
geschreven taal, maar 
maakt af en toe nog fouten.  

De leerling besteedt veel 
aandacht aan zijn 
geschreven taal en maakt 
geen / weinig fouten.  

Lengte  Het verslag is niet de 
afgesproken lengt.   

Het verslag heeft de 
afgesproken lengte.  

  

Structuur  De leerlingen volgt niet de 
afgesproken structuur.  

De leerling volgt meestal de 
afgesproken structuur.  

De leerling volgt altijd de 
afgesproken structuur.  

 

Vaktaal  De leerling gebruikt geen 
vaktaal en legt die ook niet 
uit.  

De leerling gebruikt niet 
veel vaktaal, en legt het 
onvoldoende uit.  

De leerling gebruikt 
voldoende vaktaal maar legt 
de termen niet altijd uit.  

De leerling gebruikt 
voldoende vaktaal en legt 
de termen ook uit 

Inhoud De leerling beheerst de 
inhoud niet.  

De leerling beheerst de 
inhoud een beetje.  

De leerling beheerst de 
inhoud goed.  

De leerling beheerst de 
inhoud uitstekend.  
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Handleiding 

1 Iconen  

In deze bundel werken we met icoontjes. Je kan ze telkens terugvinden in de linkermarge. Zo 
kan je gemakkelijk bepaalde onderdelen terugvinden.  

 

Dit icoontje duidt op informatie die meegedeeld wordt. 
 

 

Dit icoontje duidt op het uitvoeren van een (chemische) proef. 

 

Dit icoontje duidt op het maken van iets materieel. 
 

 

Dit icoontje duidt op het gebruik van een ICT-tool. 

 

Dit icoontje duidt op het aanbrengen van geschiedenis. 
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 Verslag  

Hieronder is een verslag te vinden met uitleg over wat er in elk onderdeel te vinden is. Dit 
verslag is opgesteld volgens de OVUR-methode: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, 
reflecteren.   

In de bijlage 8 op p 354 is er een voorbeeld van een leeg verslag waarbij je de leerlingen zelf 
het verslag kan laten maken.  

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is de aanleiding tot de proef. Het mag geen ja/nee-vraag zijn. 

 Hypothese 

De hypothese moeten de leerlingen steeds zelf invullen. Het is een antwoord op de 
onderzoeksvraag dat de leerlingen zelf hebben beredeneerd. De leerlingen antwoorden wat 
zij denken dat juist is.  

Bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag “Hoe kan je het gistingsproces meten?” kunnen er 
verschillende hypotheses zijn: 

 Je kan het gistingsproces meten door de hoeveelheid vrijgekomen CO2 te meten. 

 Je kan het gistingsproces meten door de hoeveelheid vrijgekomen alcohol te meten. 

 Je kan het gistingsproces meten door de hoeveelheid vrijgekomen warmte te meten. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

Soms heb je bepaalde technieken nodig om een proef uit te voeren. Die staan beschreven in 
de bijlages achteraan in de bundel. In ‘2.1 Technieken’ wordt er steeds naar de bijlages 
verwezen indien dan nodig is. 

Voorbeelden van technieken: het maken van (helder) kalkwater, het aflezen van eenheden op 
een maatcilinder, het gebruik van de microscoop, het maken van een preparaat … 

 Materiaal + stoffen  

In dit onderdeel staan steeds alle materialen en stoffen die er nodig zijn om de proef uit te 
voeren. Hier wordt er beschreven welke materialen er in de bundel gebruikt zijn. Natuurlijk 
kan je in elke proef bepaalde materialen en/of stoffen ook vervangen door andere.  

Bijvoorbeeld: in de bundel wordt er vaak gebruik gemaakt van rietjes, die kunnen vervangen 
worden door rubberen slangen. Voor de verschillende soorten suikers bij de gistproeven hoef 
je ook geen glucose, fructose … gebruiken. Er kan ook gebruik gemaakt worden van 
snoepjes, fruit, bloemsuiker, bruine suiker … 

 

Materiaal Stoffen 
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 Opstelling (foto) 

In dit onderdeel wordt een foto of illustratie geplaatst. Die foto of illustratie geeft weer hoe de 
proefopstelling eruit moet zien 

 Veiligheid 

In dit onderdeel worden veiligheidsmaatregelen besproken voor bepaalde stoffen. Soms 
moeten de leerlingen handschoenen aandoen.  

Heel vaak staat er bij veiligheid niets. Dat is ook niet nodig aangezien je meestal met huis-, 
tuin- en keukenmaterialen werkt. 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

Bij de werkwijze wordt er stap voor stap uitgelegd hoe je de proef moet uitvoeren en/of hoe je 
de proefopstelling klaarzet.  

 Waarnemingen 

Tijdens het uitvoeren van de proef kan je bepaalde dingen zien, die worden beschreven bij 
waarnemingen.  

Voorbeelden van waarnemingen zijn: op het oppervlak worden er gasbellen gevormd, na 10 
minuten verschijnen er gasbellen vanuit het rietje … 

 Reflecteren 

 Optredende reacties 

Hier staan de reacties die plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de proef. 

 Verklaring  

In het onderdeel verklaring wordt er verklaard waarom er een bepaalde reactie plaatsvindt of 
waarom er een bepaald product beter werkt dan een ander. 

 Besluit 

Het besluit is een antwoord op de onderzoeksvraag. 

 Opmerkingen bij het uitvoeren van de proef 

In dit onderdeel wordt er eventuele extra informatie besproken. Dat kan extra informatie zijn 
of informatie die kan helpen bij het uitvoeren van de proef
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Micro-organismen 

1 Wat zijn micro-organismen?  

Micro-organismen zijn organismen die je niet met het blote oog kan waarnemen. Het zijn 
vaak eenvoudige organismen. Enkele voorbeelden, die in dit project nog regelmatig aan bod 
zullen komen, zijn bacteriën en gisten. Daarnaast bestaan er nog heel wat andere micro-
organismen, zoals protozoa, algen, schimmels, nematoden, platwormen… Let op: Niet elke 
soort van deze groepen behoren tot de micro-organismen! Zo zijn er ook platwormen die wel 
met het blote oog zichtbaar zijn.  

1.1. Hoe is een cel opgebouwd?  

Een eukaryote dierlijke cel ziet er over het algemeen 
uit zoals op de tekening hiernaast, zo zien leerlingen 
het ook in de eerste graad.  

- De celmembraan is de grens tussen de cel 
en de buitenwereld. Het houdt alles wat in 
de cel zit binnen in de cel, maar laat ook 
transport van stoffen toe.  

- De celkern bevat het DNA (erfelijke 
informatie) van de cel. Er ligt een kern-
membraan rond om het af te schermen van 
de rest van de cel.  

- Het cytoplasma of celplasma is een 
vloeistof waarin alle onderdelen van de cel 
drijven. Die verschillende onderdelen 
worden ook wel celorganellen genoemd. 
Wat die verschillende celorganellen zijn, is 
hier niet verder van belang, maar je kan het 
vergelijken met het lichaam. Als de cel het 
lichaam is, zijn de organellen de organen van het lichaam.  

    

1.2. Soorten micro-organismen 

Micro-organismen kan je op verschillende manieren indelen.  

- Eencellig of meercellig: er zijn zowel eencellige als meercellige micro-organismen.  
- Eukaryoot of prokaryoot: een prokaryote cel is eerder primitief. Het heeft geen 

celorganellen en het DNA drijft los in het cytoplasma (er is geen celkern aanwezig). 
Een eukaryote cel is er eentje zoals hierboven beschreven werd.     
 

In deze bundel zullen we het verder voornamelijk hebben over bacteriën en gisten. Dat zijn 
allebei eencellige organismen, maar bacteriën zijn prokaryote cellen terwijl gisten eukaryoten 
zijn. Op de volgende pagina kan je zien wat de verhouding is qua grootte tussen bacteriën en 
gisten op microscopisch niveau.  
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1.3. Fermentatie  

Fermentatie is de omzetting van biologische stoffen, zonder dat daar zuurstof bij aan te pas 
komt.  Het is met andere woorden een anaeroob proces. Verschillende organismen, 
waaronder bacteriën, schimmels en gisten zijn in staat om stoffen te fermenteren. Het rijzen 
van brood door middel van gist of zuurdesem, de productie van alcoholische dranken, yoghurt, 
karnemelk, zuurkool… Het zijn allemaal voorbeelden van stoffen die een fermentatieproces 
doormaken. In ons project focussen we ons op het fermentatieproces dat zich in brood 
voordoet, maar het begrip fermentatie is dus ruimer dan alleen het rijzen van brood. De 
specifieke reacties die zich voordoen bij die gisting, vind je verder in de bundel.  

vergelijking gist (links) en bacteriën (rechts) qua grootte. Dit is een schets 
van wat je zou zien onder de microscoop met vergroting 10 x100. 



  Bacteriën  
    

 

23 

Bacteriën 
Bacteriën zijn prokaryote, eencellige organismen. Ze zijn onder de microscoop alleen 
zichtbaar als je immersieolie gebruikt bij een vergroting van 10 x 100, maar dan nog kan je ze 
niet heel duidelijk zien. Bacteriën kunnen verschillende vormen hebben. Je hebt kokken, 
bolvormige bacteriën, staafjes en spirocheten, wat bacteriën zijn met een spiraalvorm.  

  

 

In deze bundel gaat er voornamelijk sprake zijn van melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën. 

Melkzuurbacteriën kunnen zorgen voor melkzuurgisting. De reactie die daarbij plaatsvindt, 
ziet er als volgt uit:  

C6H12O6  2 C3H6O3 + energie 
glucose  melkzuur  + energie 

Deze reactie komt ook voor in het menselijke lichaam, namelijk bij het verzuren van de 
spieren. In normale omstandigheden gebruiken spieren zuurstof om hun energie te 
produceren en te verbruiken, dat noemen we aerobe ademhaling. Als we een zware 
inspanning doen, is er onvoldoende zuurstof ter beschikking en schakelen de spieren over op 
anaerobe ademhaling waarbij melkzuur wordt geproduceerd. Vanaf dan voelen we onze 
spieren verzuren. De reactie wordt overigens ook doorlopen voor de bereiding van yoghurt en 
kaas.  

Azijnzuurbacteriën kunnen zorgen voor azijnzuurgisting. De reactie die daarbij plaatsvindt, 
ziet er als volgt uit:  

CH3CH2OH   CH3COOH  + energie 
ethanol         azijnzuur     + energie 

 

Azijnzuurbacteriën zetten ethanol om in azijnzuur: 

CH3CH2OH + O2                            CH3COOH + H2O 

De bovenstaande onderdelen worden nog verder uitgewerkt in een ander deel in de bundel, 
namelijk in het onderdeel zuurdesem. Je kan het vinden vanaf pagina 223. 

azijnzuur- 
bacteriën 
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Gisten 
Gisten zijn eencellige, eukaryote micro-organismen. Gisten behoren tot het rijk van de 
schimmels. In tegenstelling tot bacteriën, kunnen gisten wel gemakkelijk onder de microscoop 
worden waargenomen. Met een microscoop kan je ook de knopvorming van gisten 
waarnemen. Knopvorming is een vorm van ongeslachtelijke voortplanting, waarbij een gistcel 
een uitstulping krijgt die uitgroeit tot een volwassen gistcel. Hieronder kan je die knopvorming 
waarnemen zoals je die zelf kan zien onder de microscoop bij een vergroting 10 x 100.  

 

Gisten doen aan alcoholgisting. Dit is de bijbehorende reactie:  

C6H12O6  2 C2H5OH +       2 CO2               + energie 
glucose  alcohol      + koolstofdioxide  +energie 

Alcoholgisting wordt onder andere gebruikt bij het bakken van brood en het maken van bier 
en wijn. In brood zorgt het gevormde koolstofdioxidegas ervoor dat er gasbellen in het deeg 
ontstaan. Die reactie gebeurt dus bij het rijzen van het deeg. De gevormde alcohol vervliegt 
tijdens het bakken van het brood. 
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Bloem 
Een eerste belangrijk ingrediënt van brood is bloem. In dit onderdeel kan je onder andere 
meer informatie vinden over de weg die graan aflegt tot bloem, maar ook zijn er experimenten 
opgenomen over de ontkieming van granen. Hieronder vind je een overzicht van de 
onderzoeksvragen die werden opgenomen in dit onderdeel:  

- Wat is de geschiedenis van molens?  
- Wat zijn de soorten molens?  
- Hoe werkt een molen?  
- Uit welke onderdelen bestaat een molen?  
- Hoe kunnen we graan zelf malen tot meel?  
- Hoe kunnen we de invloed van het lichtspectrum op de groei van de planten testen?  

 
Ook kan je in dit onderdeel het stappenplan terugvinden om de miniserres te bouwen.  
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Van graan tot bloem 
Graan staat in de lente en zomer op grote akkers en plots is het weg. We gaan in dit deel van 
de bundel het proces bekijken dat nodig is om van graan tot bloem of meel te komen.  
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1 Het malen van graan: molens 

De molen wordt ook wel de moeder van de mechaniek genoemd, 
omdat het tandwiel één van de oudste middelen is om beweging over 
te brengen. Deze techniek werd reeds in de Romeinse tijd toegepast 
in de watermolens. Het waren de eerste machines die in staat waren 
om de energie van water zinvol te gebruiken. 

Vanaf de 11de eeuw, of misschien al wat vroeger, wordt deze techniek 
overgenomen in de windmolens.  Daarna blijft de techniek eeuwenlang 
vrijwel ongewijzigd. Pas in het begin van de 20e eeuw worden bij 
sommige watermolens de houten tandwielen vervangen door een 
gietijzeren overbrenging terwijl de meeste windmolens het houten 
raderwerk behouden. 

 De geschiedenis van de molen  

 De klassieke oudheid 

Windmolens met draaiende wieken waren onbekend voor de Romeinen die in de 1ste eeuw 
v.C. bij ons het gezag van de Kelten overnamen. Zij kenden alleen maar watermolens, die ze 
enkel bij rivieren en beekjes konden plaatsen.  

 De middeleeuwen en nieuwe tijd voor de Franse 
Revolutie. (voor 1789) 

Het landschap in Vlaanderen werd eeuwenlang gekenmerkt door vele windmolens. Vanaf de 
11de eeuw verscheen er in elk dorp wel een molen. Die windmolens waren de opvolgers van 
de watermolens die hier bij ons de eeuwen voordien het maalwerk verzorgden. Ze stonden 
meestal iets buiten het dorp op een verhoogd stuk land om meer wind te kunnen vangen. Net 
zoals de watermolens, werden windmolens gebouwd in opdracht van de landsheer (koning, 
graaf of hertog) of abdij. De molens waren daardoor meestal ook banmolens, dat wilt zeggen 
dat de dorpsbewoners verplicht waren 
om hun granen daar te malen en ook een 
deel van hun opbrengsten (graan, mais of 
geld) af te staan aan de heer of abdij. 
Deed men dat niet, dan kon men een 
hoge geldboetes (of graanboetes) 
verwachten. In een molen werkte een 
molenaar. Die molenaar maalde het 
graan van de inwoners en mocht ook een 
deel van het gemalen graan voor zich 
houden als wijze van betaling. Dat heet 
het scheprecht of multer. Er bestond niet 
één type molen, maar er waren er 
meerdere (verder meer informatie). 
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 Na de Franse Revolutie (na 1789) 

De banplicht werd afgeschaft en de mensen mochten zelf molens oprichten. Hierdoor nam 
vooral het aantal windmolens exponentieel toe. De concurrentie werd dikwijls zo groot dat 
molenaars in sommige streken hun brood niet meer konden verdienen. 

Vanaf de 18de eeuw (1720) zagen de eerste stoommachines het daglicht. Zij namen het werk 
van de wind en watermolens over. Na de stoommachine kwamen de gas en dieselmotor 
opzetten die op hun beurt de stoommachines vervingen. Toch verdwenen pas in 1880, met 
de opkomst van de elektromotor, steeds meer en meer windmolens.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdwenen er nog meer 
molens uit Vlaanderen. Ook de Tweede Wereldoorlog 
zorgde ervoor dat er nog meer molens verloren gingen. 
Iedereen had het op de molens gemunt, zowel de 
geallieerden als de Duitsers, ze deden beiden namelijk 
hun uiterste best om zoveel mogelijk molens te 
vernielen. Zo werden er bijvoorbeeld in de buurt van de 
stad Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog meer 
dan 100 windmolens vernield.  Na de oorlog was het 
tijdperk van de traditionele windmolens voorbij. De 
windmolens die nog overbleven, raakten al snel in 
verval.  

De molens leken te verdwijnen uit Vlaanderen, maar 
gelukkig waren er nog eigenaars en gemeentebesturen 
die het historisch belang van zo’n molen inzagen en 
ervoor zorgden dat de molens beschermd werden als 
monument. Oorspronkelijk werd er alleen aandacht 
besteed aan het uitzicht van de molen, het malen was 
niet belangrijk. Naarmate de tijden veranderden, veranderden de mensen ook. Het belang 
groeide om terug een volledig functionerende molen te krijgen. Meer en meer gemeentes 
gingen hun molen terug volledig renoveren en in ere herstellen. De onderdelen voor de 
renovatie werden gehaald uit andere molens die niet meer te herstellen waren of de 
onderdelen werden volledig opnieuw gemaakt. Het is echter zo dat om verval en rotting tegen 
te gaan, een molen regelmatig moet draaien. Dat kunnen de mensen die in het 
gemeentebesturen zitten niet alleen. Daarvoor kunnen ze beroep doen op vrijwilligers. Die 
vrijwillige molenaars houden vandaag de molens nog draaiende.  

Vandaag staan zowel water-, wind- en andere molens er niet alleen voor. Molens en 
molenaars hebben zich verenigd in groepen en organisaties. Over heel Vlaanderen en 
Nederland zijn er verschillende van die organisaties. Zo is het Molennetwerk Kempenbroek 
een voorbeeld. Dat molennetwerk overkoepelt een deel van de molens in zowel Belgisch als 
Nederlands Limburg. 

 Soorten molens 

Zoals al eerder vermeld, bestaan er meerdere soorten molen (zeven om precies te zijn). Elke 
molen heeft een uniek karakter en straalt een eigen sfeer uit. De molens die je op 
onderstaande foto’s kan zien, staan allemaal in het molennetwerk Kempenbroek in Limburg. 
Windmolens kunnen bestaan uit twee types: een standaardmolen en een bovenkruier. De 
bovenkruier kan zijn kap (dak) 360° ronddraaien. Bij een standaardmolen draait het hele 
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molenkot (de volledige molen). Hieronder staan alle types beschreven. Bij elke type staat links 
het bijhorende symbool en rechts een foto. 

 De Standerdmolen (type: 
standaardmolen) 

De standerdmolen heet zo omdat het vierkante 
molenhuis draait om een houten standerd. Een standerd 
is een stevige rechtopstaande ronde balk. Het molenhuis 
kan om deze standerd naar de wind worden gedraaid. 
Standerdmolens malen allemaal graan en zijn dus 
korenmolens. 

Foto: Molen Sint Jan in Stramproy 

 Ronde stenen grondzeiler (type: 
bovenkruier) 

Een ronde stenen grondzeiler kan de molenaar vanaf de 
grond bedienen. Ze zijn vaak gebouwd als poldermolens 
maar het kunnen ook korenmolens zijn. Grondzeilers hebben 
geen stelling, ze staan namelijk vaak in het vrije veld en 
vangen daardoor voldoende wind. 

Foto: De Sevensmolen in Kaulille 

 Ronde stenen beltmolen (type: 
bovenkruier) 

Een ronde stenen beltmolen is een stenen molen 
waaromheen een heuvel van zand (belt) is gemaakt in 
plaats van een houten stelling. Onder in de belt is extra 
ruimte voor de opslag van graan en meel. De meeste 
beltmolens zijn korenmolens. 

Foto: Sint Annamolen van Weert-Keent. 

 Ronde stenen stellingmolen (type: 
bovenkruier) 

Een ronde stenen stellingmolen stond vroeger vaak op de 
wallen van een stad. Hier kon de molen voldoende wind 
vangen zonder belemmeringen. Het waren meestal 
korenmolens. Ze waren zo hoog gebouwd dat er ruimte 
was voor de molenaar en zijn gezin om onder in de molen 
te wonen. 

Foto: Napoleonsmolen Hamont 
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 Zes- of achtkante houten stellingmolen (type: 
bovenkruier) 

Een zes- of achtkante stellingmolen is een molen die hoog 
boven de bebouwing van de omgeving uitsteekt om voldoende 
wind te vangen. Er is een soort van stelling of balkon om de 
molen bebouwd om de molen te kunnen bedienen. 

Foto: Molen De Hoop in Swartbroek 

 Onderslag watermolen 

Een onderslag watermolen wordt door het 
stromende water van een beek of rivier 
aangedreven. Het water stroomt onder het 
waterrad door en zet zo het waterrad in beweging. 

Foto: Luysmolen in Bocholt 

 Rosmolen 

De rosmolen is een graan- of oliemolen die door 
dierkracht wordt aangedreven. Meestal ossen of 
paarden (rossen). Dit type molen kwam vooral in 
de middeleeuwen voor en kon, omdat er geen 
wind of water nodig was voor de aandrijving, op 

iedere denkbare plaats worden opgebouwd 

Foto: reconstructietekening van een rosmolen. In het molen 
netwerk Kempen broek blijft geen van dit soort molens over. In Weert staat wel een 
reconstructie. 

 Hoe werkt een molen?  

We beginnen vanboven in de molen en werken zo onze weg naar beneden. Als je een volledig 
overzicht wil zien, kan je het schema hieronder bekijken (op pagina 34). 

 De kap (dak) 

In de kap van de windmolen zit het vangwiel. Het is een groot houten tandwiel met een 
diameter van ongeveer 3 meter waarop een kleiner wiel, de bonkelaar, is aangesloten. De 
bonkelaar is op zijn beurt bevestigd op de grote as (de koning) die vervolgens alle toestellen 
in de molen bedient via andere tandwielen. Het vangwiel zit met houten wiggen vast op de 
wieken as.  

Er is ook rem aanwezig in de molen. Die noemen we de 
vang en die is bevestigd op het vangwiel. De rem bestaat 
uit gebogen wilgenblokken of een metalen plaat die door 
een zware balk tegen het vangwiel wordt getrokken en zo 
de molen doet stoppen. De rem mag enkel door de 
molenaar bediend worden. Dat kan zowel in de kap of op 
de grond via een koord. Er kan alleen geremd worden als 
de molen in de juiste richting draait (rechtsom).  
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 Luiwerk 

Natuurlijk heeft een molen graan nodig om te malen. 
Het graan wordt in zakken aangevoerd door boeren 
uit de omgeving. Om ervoor te zorgen dat de 
molenaar niet met zware zakken graan naar boven 
moet sleuren, hebben ze een systeem bedacht dat, 
door gebruik te maken van de wind, de zakken naar 
boven kan halen.  

Op de koning is de luitafel bevestigd waarop een 
wiel zit. Als de koning draait, dan draait dat wiel ook. 
Op dat wiel zit een touw met een houten klem 
waaraan zakken kunnen bevestigd worden. Als er 
wind is kan de molenaar dit systeem ‘automatisch’ 
gebruiken. Mocht er geen wind zijn, kan de molenaar de zakken handmatig naar boven 
trekken.  

 

 

 

 

 

 

 

links: wiel met touw. rechts: luitafel: sevenmolen 

Luiwerk in werking: 
Napoleonsmolen Hamont 

kaar gevuld met graan 
Napoleonsmolen Hamont 
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 De steenzolder 

De zakken graan zijn naar boven gebracht, maar moeten uiteraard nog gemalen worden. De 
maalstenen staan op de steenzolder. Op koning zit hier ook een groot tandwiel of spoorwiel 
bevestigd dat een rondsel aandrijft. Aan die rondsel zit het klauwijzer waaraan de bovenste 
molensteen bevestigd is. De twee stenen zitten in een steenkist die ervoor zorgt dat het 
gemalen graan niet in het rond vliegt. Op de steenkist staat een kaar, dat is een grote houten 
bak waarin de molenaar het graan giet dat hij met het luiwerk naar boven bracht. Het gemalen 
graan wordt via een graantrechter naar de verdieping eronder gebracht, waar het in zakken 
wordt gedaan en terug aan de boeren wordt gegeven. Natuurlijk is elke boer anders, ze willen 
allemaal een andere grofheid van het gemalen graan. Om dat in te stellen kan de molenaar 
gebruik maken van het licht. Dat is een hefboomsysteem dat bestaat uit drie houten balken 
met een lederen riem. Als de molenaar aan de riem trekt kan de afstand tussen de stenen 
geregeld worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaar gevuld met graan: Sevenmolen 
Kaulille 

graantrechter: Napoleonsmolen Hamont 
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 Onderhoud  

De molenstenen zijn vervaardigd uit natuur of kunststeen met een 
gewicht tussen de 1000 en 1500kg. In die molenstenen worden 
groeven aangebracht die ervoor zorgen dat het graan gemalen 
wordt. De twee stenen die met het groeven tegen elkaar liggen 
vormen het steenkoppel. Na verloop van tijd worden de groeven 
in de stenen bot en wordt het graan niet meer goed gemalen. Om 
de stenen te scherpen wordt er gebruik gemaakt van een Bil of 
scherphamer en de kneushamer. De bilhamer is vervaardigd uit 
hard staal en wordt gebruikt om de groeven in de molenstenen terug op de juiste diepte te 
krijgen. 

De kneushamer wordt gebruikt om de molensteen terug vlak te 
maken. Terwijl de bilhamer scherpe hoeken heeft, heeft de 
kneushamer een vlak met stalen punten. Die punten worden ook 
vervaardigd uit hard staal.  

De molenaar is verplicht om op de 
knieën te gaan zitten om de stenen 
te scherpen. Elke steen kan meerdere uren tot soms een 
volledige dag in beslag nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil of scherphamer 

Kneushamer 

Molenonderhoud 
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 Onderdelen van de molen 

 

rem/ vang 

wieken 

koning(as)  

luiwerk 

kap  

steen- 
zolder   

rondsel 

klauwijzer 

 kaar 

steenkist 

Graantrechter  

vangwiel 

wieken as 

bonkelaar 

spoorwiel 
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Graan en meel zijn onlosmakelijk verbonden met brood. Meel is een ingrediënt dat broodnodig 
is om brood te maken. We gaan eerst focussen op hoe het graan vandaag tot meel verwerkt 
wordt. Daarna bekijken we een klein stukje geschiedenis, waar we geen oefeningen voor 
hebben gemaakt. Ten slotte bestuderen we het deel over de molen. De bovenstaande teksten 
en oefeningen kunnen in ook gecombineerd worden met een eventueel molenbezoek. De 
leerlingen krijgen dan een werkbundel mee die ze tijdens het bezoek (of erna) kunnen 
oplossen.  

 Zelf een molen maken. 

We gaan zelf graan proberen te verkrijgen. We hebben in dat kader ook geprobeerd om zelf 
een graanmolen te maken. Dat bleek echter een moeilijkere opdracht dan verwacht. We 
hadden verschillende ideeën om zo’n molen zelf te kunnen maken, maar we liepen steeds 
vast op één punt: de molenstenen. Die stenen zijn van het soort “blauwe steen”, kwartsiet of 
een kunstmatige samenstelling. Die stenen zijn zeer hard en moeilijk te bewerken ook de prijs 
van de stenen die nodig zouden zijn om het originele ontwerp te realiseren zou te hoog zijn. 
De leerlingen zouden dat nooit tot een goed 
einde kunnen brengen.  

Na veel nadenken kwam beton uit de bus. We 
zouden dan mallen maken om het beton in te 
storten. De leerlingen zouden die mallen zelf 
kunnen maken en ook zelf het beton maken, 
storten en laten uitharden. Na overleg met een 
beton-expert hebben we geconstateerd dat 
het originele ontwerp eigenlijk ook geen 
haalbare kaart was. Het beton zou veel te dun 
zijn aan de zijkant van het onderste deel, 
waardoor dat sowieso stuk zou gaan. Verder 
was het ontwerp ook te hoog, waardoor een 
mooie ronddraaiende beweging maken 
onmogelijk was. Als laatste zei hij ook dat het 
maken van de groeven in de onderkant ook 
geen evidentie was, aangezien het beton 
al voldoende hard moest zijn om de 
groeven niet terug te laten dichtlopen. 
Kortom, het idee om dit ontwerp in beton te 
maken werd met het advies van de expert 
van tafel geveegd. 

Vastberaden om toch een molen 
(molenstenen) te maken, hebben we een 
ontwerp gemaakt dat dubbel zo groot zou 
worden dan het origineel. In het 
maakproces van deze stenen kwamen we 
tot de conclusie dat het maken van de 
mallen ook niet gemakkelijk was. Het zou 
nagenoeg onmogelijk zijn om dat door 
leerlingen te laten uitvoeren. Eenmaal de 
mallen gemaakt konden we beginnen met 
het storten van het beton. Dat ging nog vrij 

Mal voor de onderste steen 

Mal voor de bovenste steen 
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simpel in vergelijking met de rest van het proces. De staaf in de onderste steen is een pvc-
buis, net zoals het gat in de bovenste steen.   

Om het beton toch wat extra stevigheid mee te 
geven, hebben we geopteerd om stukken ijzeren 
hekwerk in te voegen. Zo kunnen we vermijden dat 
het beton snel zou breken, mochten we het willen 
vervoeren, of bij plotse schokken. Dat hebben we 
gedaan bij zowel de onderste als bovenste steen. 
De versteviging zit ongeveer in het midden van de 
stenen voor een maximale stevigheid. Op het 
hekwerk wordt dus nog een laag beton gestort. 
Eenmaal de mal vol was, werd het beton gelijk 
geveegd met plank zodat we een recht oppervlak 
kregen. Met een hamer hebben we ook zachtjes 
tegen de mal geslagen om eventuele gasbellen naar 
het oppervlak te krijgen en zo te verwijderen. Dat 
proces is op zowel de onderste als de bovenste 
molensteen toegepast.  

 

Voor de bovenste steen moest er ook een gat 
voorzien worden om een handvat door te steken, 
waarmee de molen vervolgens kan rondgedraaid 
worden. Dat hebben we gedaan door ook hier gebruik 
te maken van een pvc-buis die aan beide uiteinde 
dicht zat met kurk (om insijpeling van beton te 
voorkomen) in het beton (op de laag van het 
werkwerk).  

Voor de groeven in de molensteen hebben we 
gebruik gemaakt van een soort ‘stempel’. Waarmee we 
dan, na het voldoende uitharden van het beton, de 
groeven in het beton konden krijgen. De groeven lopen 
op elke steen in tegenovergestelde richting. Hierna 
hebben we de stenen gedurende anderhalve dag verder 
laten drogen. Na het drogen moeten de hard geworden 
betonnen blokken uit de mal gehaald worden. We wilden 
de mallen behouden, maar dat was niet mogelijk. 
Eenmaal we de stenen uit de mal gehaald hadden, 
stuitten we op een nieuw probleem.  De stenen wilden niet 
draaien doordat er toch nog veel gasbellen naar het 
oppervlak waren gekomen en zo een ruw maanachtig landschap op de stenen toverde. Zelfs 
dat probleem werd opgelost door het maken van 2 kunststof schijven die op de stenen werden 
geplakt, waardoor de stenen over de kunststof schoven en niet over het ruwe beton.  

Verstervingswerk in de onderste steen. 

Gelijkgeveegde beton + verwijderen van gasbellen 
met een hamer. 

De stempel die gebruikt is op de groeven in 
het beton te maken. 
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Kortom: de 2de versie van de molenstenen kan 
ondanks tegenslagen toch ronddraaien. Ik heb 
echter mijn twijfels of ze wel geschikt zullen 
zijn om graan te malen. Het ruwe beton kan 
afbrokkelen waardoor dat er stukken beton 
tussen het meel komen te zitten en dat is 
absoluut niet de bedoeling.    

 

De groeven in de onderste en bovenste steen. 
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De twee gedroogde molenstenen. 
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Verslag: Graan malen met de 

handmolen  

1 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag  

Hoe kunnen we graan zelf malen tot meel (en er brood mee bakken)?  

  Hypothese 

Dit moeten de leerlingen zelf invullen.  

 Voorbereiden 

2.3 Begrippen als achtergrond voor experiment 

 

De handmolen: het geheel 



  Bloem 
    

 

43 

Belangrijke onderdelen:  

 

2.3 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Handmolen  

 Rechte afboording van het 

tafelblad  

 Dun tafelblad  

 Graan dat je wil malen ( tarwe, maïs, 

haver, rogge,…)  

 

 

  

De maalstenen Het wormwiel  De stelschroef 
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2.4 Opstelling (foto) 

 

3 Uitvoeren 

3.3 Werkwijze 

1. Giet het graan bovenaan in de koker.  

2. Draai aan het handvat. Het wormwiel en de molenstenen komen nu in beweging. 

Het gemalen graan valt langs de zijkanten van de stenen naar beneden.  

3. Er staat een opvangbakje klaar om het gemalen graan op te vangen.  

4. Schroef de maalstenen dichter tegen elkaar. Op deze manier kan het graan nog 

fijner gemalen worden. 

5. Maal het graan een tweede maal. 

 

3.4 Waarnemingen 

Maaltests 

We hebben verschillende graansoorten gemalen.  

- Tarwe 

- Gerst  

- Rogge 

- Maïs 

- Haver  

In volgende afbeeldingen zie je de fases van het graan tijdens het malen van graan tot 

meel.  
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Tarwe:  

  

 

 

 
 

 

  

Tarwe  Tarwe 1x gemalen  

Tarwe 2x gemalen  Tarwe 3x gemalen  

Tarwe 4x gemalen  Tarwe gezeefd 
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Gerst:  

  

 

 

 
 

 

Gerst Gerst 1x gemalen  

Gerst 2x gemalen  Gerst 3x gemalen  

Gerst 4x gemalen  Gerst gezeefd   



  Bloem 
    

 

47 

Rogge:  

  

  

  

Rogge Rogge 1x gemalen  

Rogge 2x gemalen  Rogge 3x gemalen  

Rogge 4x gemalen  Rogge gezeefd 



  Bloem 
    

 

48 

 
 

Maïs: 

 

 

  

Roggemeel winkel Rogge restproduct  

Maïs 1x gemalen  Maïs  

Maïs 2x gemalen  Maïs 3x gemalen  
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Haver:  

 
 

Maïs gezeefd  Maïs 4x gemalen  

Maïs restproduct   

Haver Haver 1x gemalen  
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Haver 2x gemalen  Haver 3x gemalen  

Haver 4x gemalen  Haver gezeefd  

Haver restproduct  
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Bijkomende bewerkingen 

Na het malen met de molen is het nodig om het gemalen graan nog eens te zeven. Dit doen 

we zodat de grote delen uit het meel gezeefd worden. Wanneer we meel zeven wordt dit 

eindproduct “bloem” genoemd.  

4 Reflecteren 

4.3 Besluit 

Je kan je eigen graan malen tot meel met een handmolen.  

5 Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

Bij het malen kan het dat de gemalen graandeeltjes in het rond vliegen en niet allemaal in 

het bakje terecht komen. Je kan een plastic zakje gebruiken om rond de molenstenen te 

binden. Dit zakje zorgt ervoor dat de graandeeltjes naar het bakje geleid worden.  
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Stappenplan miniserres 
De experimenten die we uitgevoerd hebben in verband met de ontkieming van granen vonden 

allemaal plaats in miniserres. Op die manier kunnen er meer parameters constant gehouden 

worden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Hieronder kan je een stappenplan 

terugvinden voor het maken van zo’n serre. Uiteraard is een eigen ontwerp ook mogelijk of 

kunnen de experimenten zonder een serreconstructie uitgevoerd worden. 
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Verslag kiemingsproeven 

1. Oriënteren 

1.1 Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we de invloed van het lichtspectrum op de groei van de planten testen?  

1.2  Hypothese 

Dit moeten de leerlingen zelf invullen.  

2. Voorbereiden 

2.1 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Groeileds  

 Mini serres bedekt met groene en 

rode of blauwe folie.  

 3 bakjes  

 Gieter  

 Tuinkers  

 Potgrond  
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2.2 Opstelling (foto) 

 

Zorg ervoor dat de 3 serres in de buurt van een raam staan waar de zon de volledige dag op 

schijnt. Zorg dat de serre met de groeileds in de buurt van een stopcontact staat, deze 

heeft stroom nodig.  

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

1. Vul de bakjes tot de helft met potgrond.  

2. Bevochtig de potgrond een beetje.  

3. Maak een gleuf in het zand in het midden van het bakje.  

4. Strooi de tuinkerszaadjes in de gleuf.  

5. Dek zachtjes de gleuf toe met potgrond.  

6. Bevochtig de grond nogmaals.  

7. Zet de serres op een zonnige plek (serre met groeileds bij een stopcontact).  

8. Geef tuinkers dagelijks water.  

9. Bekijk ook dagelijks de kleur van de plantjes / de groei van de plantjes (neem 

foto’s)  
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3.2 Waarnemingen 

Dag 1 

groeileds rode folie  groene folie  

 

 

 

Dag 2 
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Dag 3 

 

 
 

Dag 4 
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 Reflecteren 

 Verklaring  

Planten zullen het beste groeien bij blauw of rood licht. Bij groen/geel licht verloopt de groei 

trager. Fotosynthese is een proces dat plaatsvindt onder invloed van licht. Hieronder zie je 

een overzicht van het kleurenspectrum en hoe goed de fotosynthese verloopt bij 

verschillende kleuren licht.  

 

Rond het groene licht zien we dat de grafiek een duik neemt. Dat betekent dat groene 

planten minder efficiënt aan fotosynthese kunnen doen als er enkel groen licht aanwezig is. 

Dat is ook de reden waarom planten er groen uitzien. Ze absorberen de blauwe en rode 

tinten en reflecteren de groene kleuren.  

 Besluit 

We zien duidelijk een verschil in groei. De groeileds zorgen voor de snelste groei. De rode 

folie geeft ook een zeer goed resultaat. De groene folie geeft duidelijk geen goed resultaat. 

De groei wordt duidelijk geremd bij de groene folie. Omdat deze plantjes trager groeien, zijn 

ze ook iets donkerder groen van kleur. De snel groeiende plantjes zijn aan de stengel wel nog 

licht/ wit van kleur.  

 Opmerkingen bij het uitvoeren van de proef 

Naast de invloed van licht op de groei van de plantjes, kunnen ook andere invloeden getest 

worden in de serres. Zo kan je bijvoorbeeld verschillende soorten bodems testen (witte zand, 

potgrond, zeezand, schors…) en de bevloeiing van water.  
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Water 
In dit deel van de bundel wordt het ingrediënt water verder onderzocht. We willen eender welk 
water kunnen gebruiken voor ons brood, dus bijvoorbeeld ook beekwater, en daarvoor hebben 
wij proeven opgezet rond waterzuivering. Naast de proeven met waterzuivering kan er met 
leerlingen ook een bezoek naar een waterzuiveringsinstallatie op het programma gezet 
worden. We onderzochten de onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we vervuild water zuiveren tot 
helder water?’ 
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Waterzuivering 

1 Oriënteren 

1.1. Onderzoeksvraag  

Hoe kunnen we vervuild water zuiveren tot helder water? 

1.2. Hypothese 

Dit moeten de leerlingen zelf invullen.  

 Voorbereiden 

2.1 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Kleine steentjes (gezuiverd met 

water)  

 (fijn) zand  

 Keukenrol 

 Vervuild water 

 Plastic flesje  

 Scherp mesje/ schaar 

 Grote maatbeker  

 Statief  

 Statiefklemmen  

 

 Actieve kool 

 Vuil water: water uit: beek, kanaal, zee 

… 
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2.2 Opstelling (foto) 

 

2.3 Veiligheid 

Actieve kool:  

 H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten. 

 P235+P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. 

 P407 Ruimte laten tussen stapels/pallets.  

 P413 Bulkmateriaal, indien meer dan 10 kg/22 lbs, bij temperaturen van 

maximaal 50 °C/122 °F bewaren. 

3 Uitvoeren 

3.1 Werkwijze 

1. Maak de proefopstelling met statief en statiefklemmen zoals op de opstelling is 

aangegeven. Inden er geen statieven beschikbaar zijn, kan je het flesje ook 

gewoon vasthouden. 

2. Verwijder de bodem van het plastic flesje met een scherp mesje of een schaar.  

3. De onderste laag van het flesje bestaat uit watjes, zorg dat de watjes goed 

aansluiten tegen de rand van het flesje, de watjes zorgen er op die manier voor 

dat de actieve kool niet in het gezuiverde water terecht komt. 

4. Bovenop de watjes strooien we 3 gram actieve kool.  

5. Bovenop de actieve kool strooien we het witte zand. 

6. Bovenop het witte zand strooien we de fijne kiezels.  
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7. Het vervuilde water wordt voorzichtig boven in het flesje gegoten op de 

kiezelsteentjes.  

8. Het zuivere water vangen we op onderaan in de maatbeker of een ander flesje. 

3.2 Waarnemingen 

Het water is aanzienlijk zuiverder dan het water dat bovenaan in het flesje werd gegoten. De 
zichtbare stukken onzuiverheden zijn uit het water gefilterd.  

4 Reflecteren 

4.1 verklaring 

De grootste toepassing van actief kool (qua volume) vindt men in de drinkwatersector, waarbij 
adsorptie op actief kool meehelpt om veilig drinkwater te produceren. Door adsorptie van 
verontreinigende stoffen, zoals pesticiden en andere persistente organische stoffen, kan 
zuiver water worden bekomen. 

 
Het grootste vuil in het water blijft achter tussen de grove stenen (bladeren, takjes …) 
Het kleinere vuil blijft achter in het witte zand. 
Het kleinste vuil wordt geadsorbeerd door de actieve kool. 

4.2 Besluit 

Je kan water zuiveren door middel van een zelfgemaakte waterfilter. … 

5 Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

Sommige materialen in deze proeven kunnen vervangen worden door andere, om de proef 
met huis- tuin- en keukenmateriaal uit te voeren. Zo kunnen maatbekers vervangen worden 
door flesjes of doosjes, het fijne zand door zeezand, keukenrol door watjes … 
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Zout  
Zout is een basisingrediënt dat brood heel wat smakelijker maakt. Ook daarnaar deden we 
onderzoek op verschillende manieren. Enerzijds wordt er meer verteld over de geschiedenis 
van zout, maar anderzijds hebben we ook een proefopstelling gemaakt rond zout. Daarbij 
onderzoeken we de onderzoeksvraag: ‘Op welke manier kunnen we zout winnen uit 
zeewater?’ 
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Zout winnen uit zeewater 

1. Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Op welke manier kunnen we zout winnen uit zeewater? 

 Hypothese 

Dit moeten de leerlingen zelf invullen.                                                                                                                                                              

2. Voorbereiden 

2.1 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘Hoeveelheden op een maatcilinder aflezen.’ nodig. Die 
techniek staat beschreven in bijlage 3 op pagina 330.  

2.2 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Kleine steentjes (gezuiverd met 

water)  

 (Fijn) zand  

 Keukenrol 

 Plastic flesje  

 Scherp mesje/ schaar 

 2 maatbekers 

 Statief  

 Statiefklemmen  

 Pan/ketel/maatbeker 

 Gasvuur/ elektrisch vuur/ 

bunsenbrander 

 Zeewater   

 Actieve kool 
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2.3 Opstelling (foto) 

 

 

2.4 Veiligheid 

Actieve kool:  

 H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten. 

 P235+P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. 

 P407 Ruimte laten tussen stapels/pallets.  

 P413 Bulkmateriaal, indien meer dan 10 kg/22 lbs, bij temperaturen van 

maximaal 50 °C/122 °F bewaren. 

3. Uitvoeren 

3.1 Werkwijze 

Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk onzuiverheden tussen het opgeloste zout zit, 
wordt het zeewater eerst gezuiverd. 

1. Maak de proefopstelling met statief en statiefklemmen zoals op de opstelling is 

aangegeven. Inden er geen statieven beschikbaar zijn kan je ook het flesje 

gewoon vasthouden. 

2. Verwijder de bodem van het plastic flesje met een scherp mesje of een schaar.  

3. De onderste laag van het flesje bestaat uit keukenrol, zorg dat de watjes goed 

aansluiten tegen de rand van het flesje, de watjes zorgen er op die manier voor 

dat de actieve kool niet in het gezuiverde water komt. 
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4. Bovenop de keukenrol strooien 3 gram actieve kool.  

5. Bovenop de actieve kool strooien we het witte zand. 

6. Bovenop het witte zand strooien we de fijne kiezels.  

7. Het vervuilde water wordt voorzichtig boven in het flesje gegoten op de 

kiezelsteentjes.  

8. Het zuivere water vangen we op onderaan in de maatbeker of een ander flesje. 

Vervolgens verdampen we het water zodat het zout overblijft. 

1. Breng het gezuiverde water in de pan/ketel/maatbeker 
2. Verwarm het gezuiverde water met een kookvuur of bunsenbrander zodat het 

water verdampt. 
3. Blijf verwarmen tot je droog zout verkregen hebt. Wees voorzichtig want het zout 

kan af en toe wegspatten door het kokende water. 
 

3.2 Waarnemingen 

Al na een paar minuten is al het water verdampt en blijft er zout over. 

 

4. Reflecteren 

4.1 Optredende reacties 

Het water verdampt tijdens het kookproces. 

4.2 Verklaring 

Zout kan niet verdampen, water wel. Door het water op te warmen, verdampt het. 
Natriumchloride vormt kristallen waardoor de zoutkorrels of zoutkristallen achterblijven in de 
pan. Dat verschijnsel noemt met kristalliseren.  
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4.3 Besluit 

We kunnen zout winnen uit zeewater met behulp van kristallisatie. 

5. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

Deze proef is uitgevoerd met echt zeewater. Het is natuurlijk zo dat niet elke leerkracht zomaar 
aan zeewater kan geraken. Als vervanger kan je zeewater kopen in een zee-aquariumwinkel 
of je kan zout oplossen in beekwater, kraanwater of zelfs gedestilleerd water.  

De kristallisatie van het zout kan ook bekomen worden door middel van de rijskast die hierna 
besproken wordt. Je kan het vinden bij het onderdeel brood op pagina 257. 
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De geschiedenis van zout en 

zoutgebruik.  
Dit gedeelte bevat een werkblad dat individueel moet ingevuld worden door de leerlingen en 
als taak kan fungeren. Eenmaal ingevuld wordt dit afgegeven aan de leerkracht die het dan 
verbetert en teruggeeft aan de leerlingen.  

 
Vandaag is zout niet meer weg te 
denken uit het dagelijkse leven. Het 
is zo ingeburgerd dat er nauwelijks 
nog stilgestaan wordt bij het belang 
ervan. De rol die het zout vroeger 
had, wordt vandaag mogelijk nog 
meer onderschat. Nochtans is een 
evenwichtige opname van zout 
levensnoodzakelijk voor mens en 
dier. Wat voeding betreft zal zout 
niet alleen belangrijk zijn geweest 
als smaakversterker, maar ook 
omwille van zijn conserverende 
eigenschappen. Daarnaast heeft 
zout ook heel wat artisanale toepassingen gekend, zoals bij het leerlooien, de metallurgie, 
keramiek- en glasproductie. Tenslotte werden aan zout ook 
wel eens genezende en goddelijke krachten toegekend (Huys, 2006). Zout moet een van de 
belangrijkste ruilmiddelen in de geschiedenis zijn geweest, maar de herkomst van het zout is 
moeilijk te lokaliseren.  

 

Geef enkele voorbeelden waarvoor zout vandaag de dag gebruikt wordt? 

 

 

 

 

Zoutwinning in de prehistorie  

Duid op onderstaande tijdlijn de verschillende historische periode aan. Duid ook aan 
wanneer de landbouw ontstaan is in de vruchtbare sikkel en wanneer in het Westen, 
vermeld datums (bv: ca 150 v.C.).  

 

 

 

 

De leerlingen geven hier een eigen antwoord op. Bv: kruiden, bewaring, smaakstof …  
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Verschillende vormen van zoutwinning  

Primaire vorm van zoutwinning 

Een van de eenvoudigste technieken om zout te winnen, bestaat erin het zoutlaagje dat op 
de rotsen wordt achtergelaten door de zee af te schrapen. Als het klimaat het toeliet, kon het 
water dat de terugtrekkende zee (eb) tussen de rotsen achterliet verdampen en het 
overblijvende zout ‘geoogst’ worden. Er kan gesteld worden dat deze techniek al bestond zo’n 
10 500 jaar geleden. Archeologisch is deze techniek echter niet te bewijzen. 

 
Lees de tekst en los de vragen i.v.m. primaire zoutwinning op.  

 

Leg in eigen woorden uit wat primaire zoutwinning is.  

 

 

 

 

Doorstreep wat niet past bij de bron(tekst).  

 Primair – secundair 

 Geschreven – ongeschreven  

 Wie doet onderzoek naar de activiteiten beschreven in de bron?  

Archeologen  
 
 

 

Directe vorm van zoutwinning 

Een andere naam voor directe 
zoutwinning is natuurlijke ontginning. Dat 
houdt in dat het zout wordt ontgonnen 
zonder gebruik te maken van een, voor die 
tijd, complex technisch proces. Het kan 
gebeuren op twee verschillende manieren. 
Manier één is het gebruik van zoutpannen. 
Dat kon gedaan worden op plaatsen waar 
het klimaat (weinig regen en voldoende 
zon) het toeliet en de ondergrond niet 
goed doordringbaar was (bv, klei) (Huys, 
2006). Er kan op deze manier kunstmatig 
of natuurlijk zout ontgonnen worden.  Deze 
zoutpannen lagen vaak dicht bij de kust. 
De werking van de zoutpannen is vrij 
simpel. Het zeewater blijft achter in de zoutpanne in La Palma 

Primaire zoutwinning is het oogsten van zout dat achterblijft na het verdampen van 

zeewater.  
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gemaakte bassins en verdampt, waarna enkel het zout achterblijft en uit de bassins geschept 
kan worden.   
 
Een tweede manier van ontginning is door gebruik te 
maken van zoutmijnen. Daarbij gaan de mensen het 
zout dat in verschillende lagen in de bodem aanwezig 
is mijnen. Dat deden ze door gebruik te maken van 
primitieve mijngangen. De oudste sporen van 
zoutmijnen zijn teruggevonden in Saksen en dateren 
uit de bronstijd (3000v.C. – 1200 v.C.)  In Hallstatt werd 
deze techniek op grote schaal toegepast. Een van 
deze prehistorische mijnen in Hallstatt is nog bewaard 
gebleven. Men heeft hier een museum van gemaakt 
met veel interactieve leermethodes.  
 
Lees de tekst en los de vragen i.v.m. directe 
zoutwinning op. 

 

Geef een andere naam voor directe zoutwinning. 

 

Leg uit wat directe zoutwinning is.  

 

 

 

 

Vul het onderstaande schema in verband met de verschillende vormen van directe 
zoutwinning. Gebruik de tekst.  

Manieren  Locatie  werking Periode  
Zoutpannen  Aan de kust Zoutwater blijft 

achter in het bassin 
en verdampt, 
waardoor zout 
achterblijft.  

/ 

Natuurlijke ontginning  

reconstructie van prehistorische mens die zout 
aan het mijnen zijn in de mijn in Hallstatt. 

Het zout werd ontgonnen uit natuurlijke bronnen zoals  zoutmijnen of een zoutpannen.  
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Zoutmijn Hallstatt Zout wordt uit de 
bodem gehaald. 

3000 v.C. – 1200 
v.C. 

 

Gebruik de atlas en duid aan waar Hallstatt gelegen is. In welk huidig land ligt Hallstatt? 

 

 

 

     Oostenrijk  
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Indirecte zoutwinning 

In tegenstelling tot de directe methode maakt de indirecte methode gebruik van een 
ingewikkelder proces. Dat proces wordt ook wel briquetagetechniek genoemd. (Huys, 2006). 
Die term verwijst naar de voorwerpen (kruiken) uit klei die gebruikt werden bij deze techniek, 
om zo het kalk en verontreinigende stoffen (zand, steen…) te laten bezinken. Die gedeeltelijke 
verdamping gebeurt in ‘evaporation 
tanks’. Zo’n tanks werden terug-
gevonden in Essex en dateren uit de 
ijzertijd. Na de verdamping werd het 
water in de kruiken gedaan. Een 
volledige verdamping van het 
zeewater is bij ons niet mogelijk en de 
eerste verdamping is alleen mogelijk 
in de zomer, daarom moet het 
zoutwinningsproces bij ons als een 
seizoensarbeid worden gezien. 
(Huys, 2006) De mensen van toen 
hadden het zoutwater in de kleien 
‘kruiken’ zitten, maar hoe zorgde ze 
ervoor dat het zout in het water ging 
kristalliseren? Het antwoord is vrij 
simpel. Ze hingen de kruiken boven 
een vuur en wachtten gewoon totdat 
het water verdampt was en het zout 
achterbleef. Om het zout uit de kruik 
te halen, moest de kruik 
kapotgeslagen worden. Het zijn die 
scherven die we vandaag de dag 
terugvinden en kunnen onderzoeken.  

Lees de tekst en los de vragen i.v.m. indirecte zoutwinning op. 

 

Hoe wordt het proces genoemd dat bij indirecte zoutwinning gebruikt wordt?  

 

 

Leg kort in eigen woorden uit welke stappen er doorlopen worden bij deze techniek om 
van zeewater tot zout te komen. 

zeewater 

 

 

 

Is het mogelijk om bij ons het zoutwater volledig te laten verdampen? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, waarom wel?  

verschillende ovens om zout te winnen 

     Briquetagetechniek  

 Evaporation tanks  

 Water in klei kruiken 

 Kruiken boven vuur hangen  

 Kruiken kapot slaan om zout te aan het zout te kunnen. 

Neen, dat is bij ons niet mogelijk. Water verdampt minder snel als het te koud is. 
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Hoe werd dan bij ons het zoutwater volledig verdampt? Waar moest op gelet worden?  

 

 

 

 

Hoe weten wij vandaag de dingen die we weten 
over deze soort zoutwinning?  

 

 

 

 

Omcirkel wat past bij de foto hiernaast .  

 Primair – secundair 

 Geschreven – ongeschreven  

 Wie doet onderzoek naar de activiteiten beschreven in de bron?  

Archeologen  
 
 

 

Besluit 

Zoals bij het gedeelte brood al gezegd werd, is brood per toeval ontdekt. Het is dus niet 
mogelijk dat er al zout werd toegevoegd bij het graanpapje dat het eerst brood genoemd werd. 
Zout had heel wat andere eigenschappen die nuttig waren voor de mensen die leefden in de 
prehistorie. Zo gebruikte men het als ruilmiddel, bewaarmiddel en om leer te looien.  

  

 

 

links: kruik uit klei doormidden 
gesneden met zout- rechts: volledige 
kruik uit klei zonder zout. 

Bij ons is het niet mogelijk om een volledige verdamping te bekomen. Bij ons kan alleen 

een gedeeltelijke verdamping plaatsvinden in de zomer door middel van evaporation 

tanks. Men moest letten op de temperatuur. Dit kan alleen in de zomer omdat het anders 

te koud is.   

 

Omdat archeologen de overblijfselen onderzoeken 

en vanuit het onderzoek een verklaring proberen 

te formuleren.  
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5.1 Zout en de Romeinen  

Net zoals de Grieken voor hen, gingen de Romeinen zout produceren en verhandelen. Zout 
werd gebruikt als betalingsmiddel (sal= zout salarium=salaris= loon). Ze ontgonnen hun 
zout uit de zoutpannen die aan de middellandse zee gelegen waren. Dat zout was van cruciaal 
economische belang in de beginfase van de expansie. Zo was de stad Ostia een belangrijke 
schakel in de zouthandel en moest deze stad kost wat kost in Romeinse handen blijven.  

5.2 Zout in het ancien régime 

Het zout werd dus alom gegeerd. Ook de eeuwen na de Romeinen bleef zout een uiterst 
kostbaar middel en was voorbehouden voor de welgestelde burgers. Het economisch belang 
van het zout ging zeker niet onopgemerkt aan vorsten voorbij. Zo werd zout een vorm om 
belastingen te betalen. De Franse koning Filips 4 (1268-1314) stelde zelfs een zouttaks in 
die ‘gabelle’ werd genoemd, om zo zijn oorlogen tegen onder andere Engeland en het 
graafschap Vlaanderen te bekostigen. Tot in de negentiende eeuw kende België ook een 
accijns op zout.  

In de verslagen die ontdekkingsreizigers schreven, kunnen we opmaken dat de inboorlingen 
van de ‘nieuw’ ontdekte landen verzot waren op zout. Ze waren er zo verzot op dat de 
waarden van het zout ook wel kon vergeleken worden met de waarden van goud. De 
ontdekkingsreizigers konden bijna alles krijgen als ze zout als betaling gaven. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de Nederlandse VOC in de zeventiende eeuwen scheepsladingen vol 
zout transporteerde naar de pas ontdekte wereld vervoerde.  Zout bleef een zeer gegeerd 
product zelfs tot aan het einde van de 18de eeuw.  

Hoe kon de koning meer winst halen uit zout?  

 

 

 

 

5.3 Zout in de nieuwste tijd 

Net zoals in het ancien régime was zout tot aan de Tweede Wereldoorlog een belangrijk 
product, vooral om smaak te geven aan gerechten en om goederen te bewaren. Zout 
werd hier ook nog altijd ‘ambachtelijk’ gemaakt. Zout werd gehaald uit zoutpannen of 
zoutmijnen werd en daarna verhandeld.  

 

  

De koning ging een belasting plaatsen op zout. Mensen die zout gebruikten moesten 

er een belasting voor betalen.  
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Verslag CO2 proeven 
Bij de gisting wordt er CO2 gevormd, maar gisting is niet de enige proef waarbij dit kan 
gebeuren. Er zijn nog heel wat andere toepassingen, waaronder in het dagelijks leven, waarbij 
er CO2 gevormd wordt. Ook in deze proeven wordt er eerst aangetoond dat het gas dat 
vrijkomt er CO2 is (kwalitatief onderzoek), daarna wordt de hoeveelheid vrijgekomen CO2 bij 
elke reactie onderzocht (kwantitatief onderzoek). 
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Proef 1: ademen: kwalitatief 
Deze proef kan enkel kwalitatief worden aangetoond. Kwantitatief deze reactie aantonen is 
niet erg makkelijk, daar wordt ook niet verder op ingegaan. 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Komt er CO2 vrij bij ademen? 

 Hypothese 

De leerlingen vullen dit zelf in. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘(Helder) kalkwater maken.’ nodig. Die techniek staat 
beschreven in bijlage 2 op pagina 327.  

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 proefbuis 

 rietje  

 helder kalkwater 

 

 Opstelling (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

  

rietje 

proefbuis met helder kalkwater 
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 Veiligheid 

Calciumhydroxide 
Ca(OH)2  

  

CAS 
1305-62-0 

Gevaar 

H 318  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P 280.1+3-305+351+338  Beschermende handschoenen en oogbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. 
Blijven spoelen. 

WGK 1 Mr: 74,1 KHLim 42 

 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

1. Vul de proefbuis voor 1/3 met kalkwater. (anders spat het kalkwater uit de proefbuis 

door het blazen, je kan ook gebruik maken van een erlenmeyer) 

2. Blaas m.b.v. het rietje voorzichtig in de proefbuis zodat het kalkwater er niet uitspat. 

 Waarnemingen 

Het kalkwater wordt troebel. 
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 Reflecteren 

 Optredende reacties 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Een neerslagreactie waarbij CaCO3 neerslaat. 

 Verklaring 

Bij een reactie waarbij je kalkwater mengt met koolstofdioxide slaat er calciumcarbonaat neer. 
CaCO3 is als zuivere stof een witte vaste stof.  

 Besluit 

Er komt CO2 vrij bij ademen. 
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Proef 2: het ontleden van bakpoeder 

door verhitting: kwalitatief 
Deze proef kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden aangetoond. Kwalitatief vind je terug 
in de volgende proef. 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Komt er CO2 vrij bij het ontleden van bakpoeder door verhitting?  

 Hypothese 

Dit moeten de leerlingen zelf invullen. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘(Helder) kalkwater maken’ in bijlage 2 op pagina 327 nodig.  

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 2 proefbuizen  

 2 rietjes 

 Ballon 

 Elastiek 

 Bunsenbrander 

 2 statieven met statiefklemmen 

 Helder kalkwater 

 1 gram bakpoeder 
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 Opstelling (foto) 

 

 Veiligheid 

Calciumhydroxide 
Ca(OH)2  

  

CAS 
1305-62-0 

Gevaar 

H 318  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P 280.1+3-305+351+338  Beschermende handschoenen en oogbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. 
Blijven spoelen. 

WGK 1 Mr: 74,1 KHLim 42 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

1. Vul de proefbuis voor 1/3 met kalkwater (anders spat het kalkwater uit de proefbuis 

door het blazen, je kan ook gebruik maken van een erlenmeyer) 

2. Verwarm het bakpoeder. 
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 Waarnemingen 

Het kalkwater wordt troebel. 

 

 Reflecteren 

 Optredende reacties 

2 NaHCO3(v) Na2CO3(v) + CO2 (g) + H2O(g) 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Een neerslagreactie waarbij CaCO3 neerslaat. 

 Verklaring 

Bij een reactie waarbij je kalkwater mengt met koolstofdioxide slaat er calciumcarbonaat neer. 
CaCO3 is als zuivere stof een witte vaste stof.  

 Besluit 

Er komt CO2 vrij bij de verhitting van bakpoeder. 
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Proef 2: het ontleden van bakpoeder 

door verhitting: kwantitatief 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Hoeveel CO2 komt er vrij bij het verhitten van bakpoeder? 

 Hypothese 

De leerlingen moeten dit zelf invullen. 

 Voorbereiden 

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Flesje 0,5 l 

 Maatkolf 0,5 l 

 Proefbuis 

 2 rietjes 

 Ballon 

 Elastiek 

 Bunsenbrander 

 2 statieven met statiefklemmen 

 Grote maatbeker 

 Maatcilinder 

 Kraanwater 

 1 gram bakpoeder 
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 Opstelling (foto) 

 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

1. Bouw de proefopstelling na zoals op de foto.  

a. In de proefbuis zit het bakpoeder 

b. Zorg dat je het flesje vult met 0,5 l kraanwater. Je kan dit doen m.b.v. de 

maatkolf van 0,5 l. De grote maatbeker is ook gevuld met kraanwater. 

c. Knijp het flesje niet vast tussen de klemmen, zo duw je al heel wat water uit 

het flesje. Maak jet m.b.v. elastieken of een touwtje vast zodat het aan de 

klemmen blijft hangen. 

2. Verwarm het bakpoeder. Blijf verwarmen tot er geen gasbellen meer vrijkomen. 

3. Na de reactie draai je onder water het dopje weer op de fles. Haal het flesje uit het 

water en meet m.b.v. een maatcilinder hoeveel water er nog in zit. 

4. Weeg af wat er achter blijft in de proefbuis. 

 Waarnemingen 

Er blijft 344 ml water achter in het flesje  500 ml - 344 ml = 156 ml CO2 

Overgebleven in proefbuis: 0,7 g 
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 Reflecteren 

 Optredende reacties 

2 NaHCO3(v)   Na2CO3(v) + CO2 (g) + H2O(g) 

 Besluit 

Er komt 156 ml CO2 vrij bij het verhitten van 1 g bakpoeder. 
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Proef 3: bakpoeder en azijn: kwalitatief 
Deze proef kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden aangetoond. Kwalitatief vind je terug 
in de volgende proef. 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Komt er CO2 vrij bij het samenbrengen van bakpoeder en azijn?  

 Hypothese 

De leerlingen moeten dit zelf invullen. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘(Helder) kalkwater maken.’ nodig. Die techniek staat 
beschreven in bijlage 2 op pagina 327.  

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 2 proefbuizen  

 2 rietjes 

 Ballon 

 Elastiek 

 2 statieven met statiefklemmen 

 Helder kalkwater 

 1 gram bakpoeder 

 10 ml huishoudazijn (8%) 

 Opstelling (foto) 

 



  Zout  
    

 

93 

 Veiligheid 

Calciumhydroxide 
Ca(OH)2  

  

CAS 
1305-62-0 

Gevaar 

H 318  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P 280.1+3-305+351+338  Beschermende handschoenen en oogbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. 
Blijven spoelen. 

WGK 1 Mr: 74,1 KHLim 42 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

1. Vul de proefbuis links voor 1/3 met kalkwater (anders spat het kalkwater uit de 

proefbuis door de vrijkomende gasbellen, je kan ook gebruik maken van een 

erlenmeyer) 

2. In de rechtse proefbuis zit 10 ml huishoudazijn. 

3. Breng 1 gram bakpoeder in de ballon waarin het rietje zit. Breng de ballon over de 

proefbuis. 

4. Houd de ballon omhoog zodat het bakpoeder in de huishoudazijn valt. 

 Waarnemingen 

Het kalkwater wordt troebel. 
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 Reflecteren 

 Optredende reacties 

NaHCO3 + CH3COOH -> CH3COONa + H2O + CO2  

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Een neerslagreactie waarbij CaCO3 neerslaat. 

 Verklaring 

Bij een reactie waarbij je kalkwater mengt met koolstofdioxide slaat er calciumcarbonaat neer. 
CaCO3 is als zuivere stof een witte vaste stof.  

 Besluit 

Er komt CO2 vrij bij het samenbrengen van bakpoeder en azijn. 
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Proef 3: bakpoeder en azijn: 

kwantitatief 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Hoeveel CO2 komt er vrij bij het samenbrengen van bakpoeder en azijn?  

 Hypothese 

De leerlingen moeten dit zelf invullen. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘Aflezen van een maatcilinder.’ nodig. Die techniek staat 
beschreven in bijlage 3 op pagina 330. 

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 Proefbuis 

 2 rietjes 

 Ballon 

 Elastiek 

 2 statieven met statiefklemmen 

 Flesje 0,5 l 

 Maatkolf 0,5 l 

 Grote maatbeker 

 Maatcilinder  

 Helder kalkwater 

 1 gram bakpoeder 

 10 ml huishoudazijn (8%) 
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 Opstelling (foto) 

 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

1. Bouw de proefopstelling na zoals op de foto.  

a. In de proefbuis zit de azijn. 

b. Zorg dat je het flesje vult met 0,5 l kraanwater. Je kan dit doen m.b.v. de 

maatkolf van 0,5 l. De grote maatbeker is ook gevuld met kraanwater. 

c. Knijp het flesje niet vast tussen de klemmen, zo duw je al heel wat water uit 

het flesje. Maak jet m.b.v. elastieken of een touwtje vast zodat het aan de 

klemmen blijft hangen. 

2. Houd de ballon omhoog zodat het bakpoeder in de huishoudazijn valt. 

3. Na de reactie draai je onder water het dopje weer op de fles. Haal het flesje uit het 

water en meet m.b.v. een maatcilinder hoeveel water er nog in zit. 
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 Waarnemingen 

 

Er blijft 258,5 ml water achter in het flesje  500 ml - 258,5 ml = 241,5 ml CO2 

 Reflecteren 

 Optredende reacties 

NaHCO3 + CH3COOH -> CH3COONa + H2O + CO2  

 Besluit 

Er komt 241,5 ml CO2 vrij bij het samenbrengen van 1 gram bakpoeder en 10 ml azijn. 
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Proef 4: eierschalen in zuur: 

kwalitatief 

Deze proef kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden aangetoond. Kwalitatief vind je terug 
in de volgende proef. 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Komt er CO2 vrij bij het samenbrengen van eierschalen en azijn?  

 Hypothese 

De leerlingen moeten dit zelf invullen. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘(Helder) kalkwater maken.’ nodig. Die techniek staat 
beschreven in bijlages 2 op pagina 327. 

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 2 proefbuizen  

 2 rietjes 

 Ballon 

 Elastiek 

 2 statieven met statiefklemmen 

 Mortier en stamper 

 Helder kalkwater 

 1 gram fijngemalen eierschalen 

 15 ml huishoudazijn (8%) 
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 Opstelling (foto) 

 
 

 

proefopstelling eierschalen met mortier 
en stamper 

fijngemalen eierschalen 

 

 Veiligheid 

Calciumhydroxide 
Ca(OH)2  

  

CAS 
1305-62-0 

Gevaar 

H 318  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P 280.1+3-305+351+338  Beschermende handschoenen en oogbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. 
Blijven spoelen. 

WGK 1 Mr: 74,1 KHLim 42 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

Eierschalen malen: 
1. Breng voldoende kleingemaakte eierschalen in de mortier. 

2. Stamp de eieren fijn tot ze aanvoelen als bloem. 

Proefopstelling:  
1. Vul de proefbuis links voor 1/3 met kalkwater (anders spat het kalkwater uit de 

proefbuis door de vrijkomende gasbellen, je kan ook gebruik maken van een 

erlenmeyer) 

2. In de rechtse proefbuis zit 10 ml huishoudazijn. 
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3. Breng 1 gram fijngemalen eierschalen in de ballon waarin het rietje zit. Breng de 

ballon over de proefbuis. 

4. Houd de ballon omhoog zodat de eierschalen in de huishoudazijn vallen. 

 Waarnemingen 

Het kalkwater wordt troebel. 

 

 Reflecteren 

 Optredende reacties 

CaCO3 + 2 CH3COOH -> CO2 + H2O + Ca(CH3COO)2  

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Een neerslagreactie waarbij CaCO3 neerslaat. 

 Verklaring 

Bij een reactie waarbij je kalkwater mengt met koolstofdioxide slaat er calciumcarbonaat neer. 
CaCO3 is als zuivere stof een witte vaste stof.  

 Besluit 

Er komt CO2 vrij bij het samenbrengen van eierschalen en azijn. 
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Proef 4: eierschalen in zuur: 

kwantitatief 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Hoeveel CO2 komt er vrij bij het samenbrengen van eierschalen en azijn?  

 Hypothese 

De leerlingen moeten dit zelf invullen. 

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘Eenheden van een maatcilinder aflezen.’ nodig. Die 
techniek staat beschreven in bijlage 3 op pagina 330. 

 Materiaal + stoffen  

Materiaal Stoffen 

 2 proefbuizen  

 2 rietjes 

 Ballon 

 Elastiek 

 2 statieven met statiefklemmen 

 Mortier en stamper 

 Flesje 0,5 l 

 Maatkolf 0,5 l 

 Grote maatbeker 

 Maatcilinder 

 Helder kalkwater 

 1 gram fijngemalen eierschalen 

 15 ml huishoudazijn (8%) 
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 Opstelling (foto) 

 

 
 

proefopstelling eierschalen met mortier 
en stamper 

fijngemalen eierschalen 

 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

Eierschalen malen: 
1. Breng voldoende kleingemaakte eierschalen in de mortier. 

2. Stamp de eieren fijn tot ze aanvoelen als bloem. 

Proefopstelling:  
1. Bouw de proefopstelling na zoals op de foto.  

a. In de proefbuis zit de azijn. 

b. In de ballon zitten de fijngemalen eierschalen. 

c. Zorg dat je het flesje vult met 0,5 l kraanwater. Je kan dit doen m.b.v. de 

maatkolf van 0,5 l. De grote maatbeker is ook gevuld met kraanwater. 

d. Knijp het flesje niet vast tussen de klemmen, zo duw je al heel wat water uit 

het flesje. Maak jet m.b.v. elastieken of een touwtje vast zodat het aan de 

klemmen blijft hangen. 

2. Houd de ballon omhoog zodat de fijngemalen eierschalen in de huishoudazijn 

vallen. 

3. Na de reactie draai je onder water het dopje weer op de fles. Haal het flesje uit het 

water en meet m.b.v. een maatcilinder hoeveel water er nog in zit. 

 Waarnemingen 

Er blijft 329 ml water achter in het flesje  500 ml - 329 ml = 171 ml CO2 
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 Reflecteren 

 Optredende reacties 

CaCO3 + 2 CH3COOH -> CO2 + H2O + Ca(CH3COO)2  

 Besluit 

Er komt 171 ml CO2 vrij bij het samenbrengen van eierschalen en azijn. 
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CO2: uitbereiding stoichiometrie 
Deze uitbereiding is vooral bedoeld voor een 4de jaar, aangezien de leerlingen dan 
stoichiometrie krijgen.  

In dit deel berekenen we aan de hand van stoichiometrie, hoeveel CO2 er theoretisch bij de 
proeven zou moeten vrijkomen. Dat vergelijken we naderhand met de hoeveelheid CO2 die in 
werkelijkheid is vrijgekomen, dat heet het rendement. Het rendement bereken je als volgt: 

 

 

 

 Ademen 

De proef ‘Ademen’ is niet kwantitatief uitgewerkt. Er zijn dus ook geen gegevens om deze 
proef uit te werken met rendement.   

 Ontleden bakpoeder door verhitting 

 Werkelijke opbrengst 

Vrijgekomen CO2: 156 ml  

Overgebleven in pb: 0,7 g 

 Theoretische opbrengst 

Bakpoeder (NaHCO3) ontbindt bij verwarmen volgens onderstaande reactievergelijking. 

2 NaHCO3(v)   Na2CO3(v) + CO2 (g) + H2O(g) 

Atoommassa’s:  
 Na: 22,989769 u 

 H: 1,00794 u 

 C: 12,0107 u 

 O: 15,999 u 

 
M(NaHCO3 ) = 1 ∙ 22,989769 u + 1 ∙ 1,00794 u + 1 ∙ 12,0107 u + 3 ∙ 15,999 u = 84,005409 g/
mol  
M(Na2CO3) = 2 ∙ 22,989769 u + 1 ∙ 12,0107 u + 3 ∙ 15,999 u = 105,987238 g/mol  
𝑀(CO2) = 1 ∙ 12,0107 u + 2 ∙ 15,999 u = 44,0087 g/mol  
M(H2O ) = 2 ∙ 1,00794 u + 1 ∙ 15,999 u = 18,01488 g/mol  
 

 Stel dat ik 1 gram bakpoeder neem hoeveel CO2 komt er dan vrij na verhitting? 

Formule: 𝑛 =
𝑚

𝑀
⇔ 𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑀 

 
2 mol NaHCO3 ↔  1 mol Na2CO3 + 1 mol CO2 + 1 mol H2O  

2 ∙ 84,005409 NaHCO3 ↔  1 ∙ 105,987238 Na2CO3 + 1 ∙ 44,0087 CO2 + 1 ∙ 18,01488 H2O  

   𝑅 = rendement (uitgedrukt in procent) 
   𝑂𝑎 = werkelijke opbrengst (actual) 

   𝑂𝑡 = theoretische opbrengst (theoretical) 

𝑅 =
𝑂𝑎

𝑂𝑡

∙ 100 % 



  Zout  
    

 

10
5 

168,010818 g NaHCO3 ↔  105,987238 g Na2CO3 + 44,0087 g CO2 + 18,01488 g H2O  
1 g NaHCO3 ↔  0,6308357953 g Na2CO3 + 0,2619396806 g CO2 +/ g H2O  

 
 

𝑉𝑚 =
𝑉

𝑛
    𝑉𝑚 = 22,414 𝑑𝑚3/𝑚𝑜𝑙 (dm3 = 1l = 0,001 ml) 

 

𝑛 =
𝑚

𝑀
⇒ 𝑛 =

0,2619396806 

44,0087
⇔ 𝑛 = 0,0059519977 𝑚𝑜𝑙   

V(CO2) = 22,414 ∙ 0,0059519977 = 0,1334080764 𝑙 = 133,4080764 𝑚𝑙  

 Rendement  

𝑂𝑎 = 156 ml CO2  

𝑂𝑡 = 133,4080764 𝑚𝑙 

𝑅 =
𝑂𝑎

𝑂𝑡
∙ 100    𝑅 =

156

133,4080764 
∙ 100 %   𝑅 = 117% 

Het rendement is 117%. De werkelijke opbrengst is groter dan de theoretische opbrengst. Dat 
is best mogelijk aangezien de weegschalen op school niet zo precies zijn. Het is mogelijk dat 
er meer bakpoeder is verhit dan precies 1 gram. Er is ook 0,7 gram Na2CO3 achtergebleven 
in de proefbuis. Ook dat is meer dan de theoretische opbrengst.  

 Bakpoeder en azijn 

 Werkelijke opbrengst 

Vrijgekomen CO2: 241,5 ml   

 Theoretische opbrengst 

NaHCO3 + CH3COOH -> CH3COONa + H2O + CO2  

Atoommassa’s:  
 Na: 22,989769 u 

 H: 1,00794 u 

 C: 12,0107 u 

 O: 15,999 u 

 
M(NaHCO3 ) = 1 ∙ 22,989769 u + 1 ∙ 1,00794 u + 1 ∙ 12,0107 + 3 ∙ 15,999 u = 84,005409 g/
mol  
M(CH3COOH) = 2 ∙ 12,0107 u + 4 ∙ 1,00794 u + 2 ∙ 15,999 u = 60,05116 g/mol  
M(CH3COONa) = 2 ∙ 12,0107 u + 3 ∙ 1,00794 u + 2 ∙ 15,999 u + 1 ∙ 22,989769 u =
82,032989 g/mol  
𝑀(CO2) = 1 ∙ 12,0107 u + 2 ∙ 15,999 u = 44,0087 g/mol  
M(H2O ) = 2 ∙ 1,00794 u + 1 ∙ 15,999 u = 18,01488 g/mol  
 
 

Formule: 𝑛 =
𝑚

𝑀
⇔ 𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑀 

 
1 mol NaHCO3 + 1 mol CH3COOH ↔ 1 mol CH3COONa + 1 mol H2O +  1 mol CO2 
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1 ∙ 84,005409 NaHCO3 + 1 ∙ 60,05116 CH3COOH
↔ 1 ∙ 82,032989 CH3COONa + 1 ∙ 18,01488 H2O +  1 ∙ 44,0087 CO2 

84,005409 g NaHCO3 + 60,05116 g CH3COOH
↔ 82,032989 g CH3COONa + 18,01488 g H2O +  44,0087 g CO2 

 Stel dat ik 1 gram NaHCO3 gebruik, hoeveel azijnzuur heb ik dan nodig en 
hoeveel CO2 wordt er gevormd?  

84,005409 g NaHCO3 + 60,05116 g CH3COOH ↔ 82,032989 g CH3COONa + 18,01488 g H2O +
 44,0087 g CO2  
1 g NaHCO3 + 0,7148487308 g CH3COOH ↔/ g CH3COONa +/ g H2O +  0,5238793611 g CO2   
 

 Gevormde CO2 

𝑉𝑚 =
𝑉

𝑛
⇔ 𝑉 = 𝑉𝑚 ∙ 𝑛    𝑉𝑚 = 22,414 𝑑𝑚3/𝑚𝑜𝑙 (dm3 = 1l = 0,001 ml) 

 

𝑛 =
𝑚

𝑀
⇒ 𝑛 =

0,5238793611

44,0087
⇔ 𝑛 = 0,0119039954   

V(CO2) = 22,414 ∙ 0,0119039954 = 0,2668161529 𝑙 = 266,8161529 𝑚𝑙  

 Azijn 8% nodig 

Hoeveel huishoudazijn van 8% heb ik nodig om 0,7148487308 g CH3COOH te hebben? 

 Dichtheid azijn = 1,05 g/cm³ = 1,05 g/ml 

 8 ml azijn → 8 ∙ 1,05 = 8,4 g azijn 

 0,7148487308 g CH3COOH →
0,7148487308 g

1,05 𝑔/𝑚𝑙
= 0,680808315 ml CH3COOH   

 Huishoudazijn met een concentratie van 8% wilt zeggen dat er 8 ml azijnzuur in 100 

ml oplossing zit 

 0,680808315 ml azijnzuur in hoeveel ml huishoudazijn? 
0,680808315 ml

8%
  = 8,510103938 ml huishoudazijn 

Ik heb dus 8,510103938 ml huishoudazijn nodig voor 1 g bakpoeder.  

Ik neem in de proef 10 ml huishoudazijn, dan heb ik een overmaat, maar op die manier weet 
je dat je zeker voldoende huishoudazijn hebt gebruikt. Er kan toch niet meer dan 1 g 
bakpoeder reageren. 

 Rendement  

𝑂𝑎 = 241,5 ml CO2  

𝑂𝑡 = 266,8161529  𝑚𝑙 

𝑅 =
𝑂𝑎

𝑂𝑡
∙ 100    𝑅 =

214,5

266,8161529
∙ 100 %   𝑅 = 80% 

Het rendement is 80%. De werkelijke opbrengst is kleiner dan de theoretische opbrengst. Dat 
is best mogelijk aangezien het rendement meestal lager dan 100% ligt. Het is mogelijk dat 
niet alle bakpoeder heeft gereageerd.  

:84,005409 
*1 
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 Eierschalen en zuur 

 Werkelijke opbrengst 

Vrijgekomen CO2: 171 ml   

 Theoretische opbrengst 

Eierschalen met azijnzuur: CaCO3 + 2 CH3COOH -> CO2 + H2O + Ca(CH3COO)2  

 Atoommassa’s:  

 Ca: 40,078 u 

 H: 1,00794 u 

 C: 12,0107 u 

 O: 15,999 u 

 
M(CaCO3 ) = 1 ∙ 40,078 + 1 ∙ 12,0107 + 3 ∙ 15,999 u = 100,0857 g/mol  
M(CH3COOH) = 2 ∙ 12,0107 u + 4 ∙ 1,00794 u + 2 ∙ 15,999 u = 60,05116 g/mol  
M(Ca(CH3COO)2) = 1 ∙  40,078 u + 2 ∙ (2 ∙ 12,0107 u + 3 ∙ 1,00794 u + 2 ∙ 15,999 u) =
158,16444 g/mol  
𝑀(CO2) = 1 ∙ 12,0107 u + 2 ∙ 15,999 u = 44,0087 g/mol  
M(H2O ) = 2 ∙ 1,00794 u + 1 ∙ 15,999 u = 18,01488 g/mol  
 
 

Formule: 𝑛 =
𝑚

𝑀
⇔ 𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑀 

 
1 mol CaCO3 + 2 mol CH3COOH ↔ 1 mol Ca(CH3COO)2 + 1 mol H2O +  1 mol CO2 

1 ∙ 100,0857 CaCO3 + 2 ∙  60,05116 CH3COOH
↔ 1 ∙ 158,16444 Ca(CH3COO)2 + 1 ∙ 18,01488 H2O +  1 ∙ 44,0087 CO2 

100,0857 g CaCO3 + 120,10232 g CH3COOH
↔ 158,16444 g Ca(CH3COO)2 + 18,01488 g H2O +  44,0087 g CO2 

 Stel dat ik 1 gram CaCO3 gebruik, hoeveel azijnzuur heb ik dan nodig en 
hoeveel CO2 wordt er gevormd?  

 
100,0857 g CaCO3 + 120,10232 g CH3COOH

↔ 158,16444 g Ca(CH3COO)2 + 18,01488 g H2O +  44,0087 g CO2 

1 g CaCO3 + 1,199994804 g CH3COOH
↔ 1,580290091 g Ca(CH3COO)2 + 0,1799945447 g H2O
+  0,4397101684 g CO2 

 

 Gevormde CO2 

𝑉𝑚 =
𝑉

𝑛
⇔ 𝑉 = 𝑉𝑚 ∙ 𝑛    𝑉𝑚 = 22,414 𝑑𝑚3/𝑚𝑜𝑙 (dm3 = 1l = 0,001 ml) 

𝑛 =
𝑚

𝑀
⇒ 𝑛 =

 0,4397101684

44,0087
⇔ 𝑛 = 0,0099914373   

V(CO2) = 22,414 ∙ 0,0099914373 = 0,2239480756 𝑙 = 223,9480756 𝑚𝑙  

:100,0857 
*1 
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 Azijn 8% nodig 

Hoeveel huishoudazijn van 8% heb ik nodig om 1,199994804 g CH3COOH te hebben? 

 Dichtheid azijn = 1,05 g/cm³ = 1,05 g/ml 

 8 ml azijn → 8 ∙ 1,05 = 8,4 g azijn 

 1,199994804 g CH3COOH →
1,199994804 g

1,05 𝑔/𝑚𝑙
= 1,142852194 ml CH3COOH   

 Huishoudazijn met een concentratie van 8% wilt zeggen dat er 8 ml azijnzuur in 100 

ml oplossing zit 

 1,142852194  ml azijnzuur in hoeveel ml huishoudazijn? 
1,142852194 ml

8%
  = 14,28565243 ml huishoudazijn 

Ik heb dus 14,28565243 ml huishoudazijn nodig voor 1 g CaCO3.  

Ik neem in de proef 15 ml huishoudazijn, dan heb ik een overmaat, maar op die manier weet 
je dat je zeker voldoende huishoudazijn hebt gebruikt. Er kan toch niet meer dan 1 g CaCO3 

reageren. 

 Rendement  

𝑂𝑎 = 171 ml CO2  

𝑂𝑡 = 223,9480756 𝑚𝑙 

𝑅 =
𝑂𝑎

𝑂𝑡
∙ 100    𝑅 =

171

223,9480756
∙ 100 %   𝑅 = 76% 

Het rendement is 76%. De werkelijke opbrengst is kleiner dan de theoretische opbrengst. Dat 

is best mogelijk aangezien het rendement meestal lager dan 100% ligt. Het is mogelijk dat 

niet alle eierschalen of alle delen van de eierschalen hebben gereageerd. Op eierschalen 

kunnen nog andere onzuiverheden zitten. 
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Gist 
Dit deel van de bundel gaat over proeven met gist. Eerst wordt er gekeken hoe gistingsproces 
gemeten kan worden. Nadat er onderzocht is hoe de gisting gemeten kan worden, wordt er 
bekeken hoe het gistingsproces geoptimaliseerd kan worden door een aantal parameters te 
veranderen.  

 

 

 

Wanneer je de reactie bekijkt, zie je dat suiker een reagent is. Dat is de eerste parameter die 
onderzocht wordt. Vervolgens zie je dat de reactie pas van start kan gaan als er een 
katalysator aanwezig is, in dit geval is dat de gist. In gist zitten enzymen die suiker afbreken 
tot alcohol en koolstofdioxide. Daarbij komt ook nog eens warmte vrij. Die enzymen worden 
door een aantal parameters beïnvloed: de temperatuur, de zuurtegraad en de concentratie 
van enzymen. Er zijn dus heel wat parameters die onderzocht kunnen worden. Hieruit zijn een 
aantal onderzoeksvragen opgesteld, die in de volgende pagina’s onderzocht en beantwoord 
worden: 

- Hoe kan je het gistingsproces meten?  
- Op welke andere kunnen we gas meten wanneer we geen gebruik willen maken van 

een buret of erlenmeyer? 
- Welke suiker zorgt voor een optimale gisting? 
- Welke concentratie suiker zorgt voor een optimale gisting? 
- Welke temperatuur zorgt voor een optimale gisting? 
- Welke zuurtegraad zorgt voor een optimale gisting? 

 
Naast het onderzoeken van de parameters van gist, zijn er nog andere proeven die rond gist 
werden uitgevoerd.  

- Hoe kunnen we zelf gist kweken?  
- Hoe kan je de aanwezigheid van gist controleren in zelfgekweekte gist?  
- Met welke voedingsstof kan je het beste gist kweken?  
- Hoe kunnen we gist zichtbaar maken onder de microscoop?  
- Hoe kunnen we een onderscheid maken tussen levende en dode gistcellen?  
- Hoe kunnen we het aantal gistcellen per volume berekenen?  

 

Tot slot werken we de resultaten van de meeste gistproeven uit in Excel. Hoe je de resultaten 
met Excel kan verwerken, vind je in bijlage 6 vanaf pagina 339. 

Reactie gistingsproces:  C6H12O6                  2 CH3CH2OH  +         2 CO2                  (+ warmte) 

        suiker                      alcohol       +  koolstofdioxide     (+ warmte) 
gist 
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Gistproef: Hoe kan je het 

gistingsproces meten? 
Om de vraag “Wat gaan we opvangen/meten om het metabolisme van de gist te kunnen 
meten?” te kunnen beantwoorden, bekijken we nogmaals de reactie:  

 

 

 
Er zijn drie producten die we nodig hebben om deze reactie te kunnen opstarten: water, suiker 
en gist. Volgens verschillende bronnen op internet vonden we deze verhoudingen: bij 100 ml 
water gebruiken we 10 gram droge gist, daar wordt 13 gram suiker aan toegevoegd als 
voedingsbron. Wij gaan 30 ml water gebruiken, dan worden de andere hoeveelheden: 3 g 
droge gist en 4 g suiker (afgerond).  

Er zijn drie reactieproducten bij de gisting die we kunnen meten: alcohol, koolstofdioxide en 
warmte. In deze proef wordt er besproken hoe je de vrijgekomen hoeveelheid koolstofdioxide 
kan meten. Het is gemakkelijk om koolstofdioxide te meten omdat er een groot volume 
koolstofdioxide gevormd wordt en je bij het meten van een gas dus grotere verschillen gaat 
zien dan bij de temperatuur en alcohol. De temperatuur zal maar 2-3 graden verschillen van 
de beginwaarde en de hoeveelheid alcohol is moeilijker om te meten. 

Indien jouw leerlingen toch verkiezen om de temperatuur of alcohol te meten, kunnen ze dat 
zeker proberen. Laat de leerlingen nadenken over een aantal dingen:  

 Hoe meet ik de temperatuur? 
 Hoeveel graden verschilt het gistmengel van het begin tot het einde van de proef? 
 Is dat verschil groot genoeg om duidelijke verschillen te zien waanneer je parameters 

gaat veranderen, zoals de voedingsstof (suiker) te veranderen? 
 Hoe meet ik de alcohol? 
 Hoeveel alcohol is er verdampt op het einde van de proef? (na bijvoorbeeld 25 min.) 
 Is er genoeg alcohol gevormd om duidelijke verschillen te zien waanneer je 

parameters gaat veranderen, zoals de temperatuur verhogen? 
 

Qua organisatie kan je de klas opdelen in een aantal groepjes 2-3 leerlingen per groep. Dus 
stel dat je 12 leerlingen in je klas hebt. Deel de klas dan op in 5 groepen. Elk groepje mag zelf 
bedenken hoe ze de gisting gaan meten door alcohol, koolstofdioxide of warmte te meten. Als 
alle leerlingen de proeven hebben uitgevoerd. Laat dan iedereen eens bij elkaar kijken. Laat 
ook zeker de leerlingen zelf een verslag geven over hoe ze de proef uitgevoerd hebben. Laat 
de leerlingen nadenken over de positieve en negatieve punten van hun proefopstelling en laat 
ze het vertellen in de klas. Als elk groepje uitleg heeft gegeven over hun proef, kan je samen 
met de klas bespreken welke opstelling jullie gaan gebruiken voor de komende proeven. 

  

Reactie gistingsproces:  C6H12O6                  2 CH3CH2OH  +         2 CO2                  (+ warmte) 

        suiker                      alcohol       +  koolstofdioxide     (+ warmte) 
gist 
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 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Wat gaan we opvangen/meten om het metabolisme van de gist te kunnen meten? 

 Hypothese                                                                                                                                                                     

De hypothese is hier hetgeen de leerlingen gaan testen: alcohol, koolstofdioxide of 
tempratuur. 

2. Voorbereiden 

2.1. Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘Het aflezen van eenheden op een maatcilinder.’ nodig. Die 
techniek staat beschreven in bijlage 3 op pagina 330.  

2.2. Materiaal + stoffen  

 

 

Materiaal Stoffen 

 Balans 

 Weegschuitje 

 Rietjes  

 Ballonnen  

 Plakband  

 Elastiek  

 Buret van 50 ml 

 Erlenmeyer 100 ml  

 Maatbeker 

 Statief + statiefklemmen 

 Maatcilinder 

 Suiker 

 Droge gist  

 Water  
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2.3. Opstelling (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uitvoeren 

3.1. Werkwijze 

De werkwijze kan je best door de leerlingen zelf laten maken. Ze hebben waarschijnlijk een 
veel makkelijkere opstelling bedacht dan de opstelling die in de bundel wordt voorgesteld. 
Indien de leerlingen iets anders meten dan koolstofdioxide is ook de werkwijze totaal anders. 

A. Rietjes als verbinding.  
1. Steek het uiteinde van het eerste rietje door het uiteinde van het andere rietje.  
2. Plak ze aan elkaar vast met plakband. Tip: gebruik meer dan 1 laag plakband en ga 

ook in de lengte van het rietje.  
3. Test of het rietje luchtdicht is. Dat doe je door het rietje (ook het deel waar de plakband 

zit) onder water te houden en te blazen. Als er gasbellen verschijnen, is het niet 
luchtdicht en gebruik je meer plakband of begin opnieuw. Als er geen gasbellen 
verschijnen, is het rietje bruikbaar.  
 

B. Proefopstelling bouwen 
1. Bouw de opstelling na zoals op de foto. 
2. Vul de buret volledig met water en plaats hem ondersteboven in de maatbeker die 

gevuld is met water. Dat doe je door de buret te vullen, je duim erop te plaatsen en 
hem zo ondersteboven in het water te brengen. Laat pas los als de opening van de 
buret volledig onder water zit. Let erop dat het kraantje dicht is. 

3. Als de opstelling klaar is maak je de gistoplossing. 
4. Meet 30 ml water af m.b.v. de maatcilinder.  
5. Doe het water in de erlenmeyer. Roer goed door met de erlenmeyer rond te draaien.  

 
 

 

Verbindingen tussen 
rietjes 

Verbindingen tussen 
rietjes testen 

Proefopstelling  
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6. Voeg als laatste 3 gram gist toe in de erlenmeyer. Roer goed door met de erlenmeyer 
rond te draaien.  

7. Weeg 4 gram tafelsuiker af m.b.v. de balans en het weegschuitje. Breng de suiker bij 
30 ml water in de erlenmeyer, los de suiker op in het water. 

8. Weeg 3 gram gist af m.b.v. de balans en het weegschuitje. Voeg de gist toe in de 
erlenmeyer. Roer goed door met de erlenmeyer rond te draaien. 

9. Knip van de ballon het lange gedeelte (waar je normaal op 
blaast) af en maak boven in de ballon een klein gaatje door 
een heel klein sneetje in de ballon te knippen. 

10. Plaats de ballon een beetje gespannen over de erlenmeyer. 
Zorg dat het gat waar het rietje door moet niet te groot is na 
het aanspannen, zo sluit de ballon niet goed aan op het rietje 
en zal er koolstofdioxide ontsnappen. 

11. Maak de ballon vast door er een elastiek een aantal keer rond te draaien. 
12. Plaats het rietje door het gat van de ballen in de erlenmeyer. 
13. Zet de erlenmeyer vast tussen de klemmen van het statief. 
14. De andere kant van het rietje steek je in de buret. Zo kunnen de gasbellen vanuit het 

rietje in de buret komen.  
15. Wacht tot de eerste gasbellen zich vormen. Dit duurt ongeveer zo’n 12 minuten. Vanaf 

dan lees je elke 30 seconden de waarde af op de buret en noteer je ze in een tabel 
zoals hieronder. Het experiment stopt als er meer dan 50 ml gas gevormd is. 

 

3.2. Waarnemingen 

Na ongeveer 10 minuten zie je de eerste gasbellen verschijnen. Indien dat niet het geval is, 
ontsnapt er misschien ergens koolstofdioxide in je opstelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reflecteren 

4.1. Optredende reacties 

C6H12O6                2 CH3CH2OH  +   2 CO2     (+ warmte) 

 

4.2. Besluit 

We vangen koolstofdioxide op om het metabolisme van de gist te kunnen meten. 

  

Tijd (minuten)  Volume (milliliter)  

0 0 

0,5 … 

1,0 … 

1,5 … 

… … 

gist 
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5. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

We willen even vermelden dat de gemeten hoeveelheid koolstofdioxide niet de totale 
hoeveelheid vrijgekomen koolstofdioxide is. Er moet ten eerste al een bepaalde druk 
opgebouwd worden in de erlenmeyer om de bellen naar buiten te duwen. Daarbij moet ook 
nog het rietje, dat eerst voor een deel gevuld is met water, gevuld worden met koolstofdioxide. 

Ook zijn er nog andere manieren om de hoeveelheid koolstofdioxide te meten, die hieronder 
verder gespecifieerd worden: 

1. De buret kan vervangen worden door een maatcilinder 
2. Er kan een gewone ballon gespannen worden over de erlenmeyer om het gevormde 

koolstofdioxide op te vangen. Daarna kan je het volume van de onregelmatige ballon 
meten d.m.v. de onderdompelingsmethode van Archimedes, wat ook op twee 
manieren kan. 

3. I.p.v. het volume te meten, kan je het aantal vrijgekomen bellen tellen. 

5.1. Manier 1: De buret vervangen worden door een 
maatcilinder 

Het is logisch dat een buret vervangen kan worden door een maatcilinder. Een maatcilinder 
van een even groot volume als de buret is meestal wel minder nauwkeurig dan de buret. De 
buret is nauwkeurig tot 0,1 ml. Een maatcilinder van dezelfde grootte is meestal nauwkeurig 
tot 0,2 ml. 

5.2. Manier 2: gewone ballon gebruiken 

Een gewone ballon spannen over de erlenmeyer is de gemakkelijkste manier om de 
hoeveelheid koolstofdioxide te meten. Omdat sommige ballonnen meer uitrekken dan andere 
bij hetzelfde volume, moet je er wel voor zorgen dat alle ballonnen uit hetzelfde pak komen 
als deze methode gebruikt gaat worden. Dan moet je het volume van de ballon meten met de 
onderdompelingsmethode die je op 2 manieren kan uitvoeren.  

Als de ballon opgeblazen is en je wilt gaan meten, bind je de ballon zo dicht mogelijk tegen 
de hals van de erlenmeyer af door er een touwtje rond te knopen. Als het touwtje vast zit, haal 
dan de ballon van de erlenmeyer. Bij beide methodes moet je de ballon onder water houden. 
Het is niet zo makkelijk om dat te doen zonder je vingers mee onder te dompelen. Je vingers 
hebben zelf ook een bepaald volume dat gemeten wordt als ze samen met de ballon onder 
water gaan. Je kan aan het koordje van de ballon een lange (saté)stok hangen om de ballon 
onder water te houden (zie tekening).  

5.2.1. Methode 1:  

1. Neem een erlenmeyer die breed genoeg is om de ballon in te steken.  
2. Vul de erlenmeyer tot op een bepaald volume, bijvoorbeeld 200 ml.  
3. Dompel de ballon onder in het water en lees opnieuw het volume af, bijvoorbeeld 230 ml.  
4. Dan bereken je het volume van de ballon als volgt: 230 ml – 200 ml = 30 ml.  
5. Het volume van de ballon bedraagt 30 ml. 

5.2.2. Methode 2:  

1 Neem een overloopvat en een erlenmeyer.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiemtyj3ObgAhWMaFAKHRt2BCIQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/560276009872751365/&psig=AOvVaw3uuy7Pe1N4BEZJIX8w_QJ1&ust=1551727641135622
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiemtyj3ObgAhWMaFAKHRt2BCIQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/560276009872751365/&psig=AOvVaw3uuy7Pe1N4BEZJIX8w_QJ1&ust=1551727641135622


  Bijlagen 
    

 

11
5 

2 Zet het overloopvat op een tafel en zet de erlenmeyer onder ‘de overloop’ en vul het vat 
met water tot deze overloopt. Maak de maatcilinder leeg en zet deze terug onder de 
overloop.  

3 Dompel de ballon onder in het overloopvat. Wacht tot al het water uit het overloopvat in 
de maatcilinder gelopen in. 

4 Lees het volume af op de maatcilinder: bijvoorbeeld 30 ml. 
5 Het volume van de ballon bedraagt 30 ml. 

5.3 Methode 3: bellen tellen. 

De laatste methode is erg gemakkelijk. Toch kunnen de leerlingen in discussie treden omdat 
niet alle bellen even groot zouden zijn. Dat argument klopt, maar gemiddeld zijn de bellen 
even groot en komen ze ongeveer overeen met 0,1 ml. Hieronder de proef met het bewijs. 
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Gistproef: gasbellen tellen 

 Oriënteren 

 Onderzoeksvraag 

Op welke andere manier kunnen we gas meten wanneer we geen gebruik willen maken van 
een buret of erlenmeyer? 

 Hypothese 

Dit moeten de leerlingen zelf invullen                                                                                                                                                   

 Voorbereiden 

 Technieken 

In deze proef heb je de techniek ‘Het aflezen van eenheden op een maatcilinder.’ nodig. Die 
techniek staat beschreven in bijlage 3 op pagina 330.  

 Materiaal + stoffen  

  

Materiaal Stoffen 

 Balans 

 Weegschuitje 

 Rietjes  

 Ballonnen  

 Plakband  

 Elastieken  

 Erlenmeyer 100 ml  

 Maatbeker 

 Statief + statiefklemmen 

 Maatcilinder  

 Suiker 

 Droge gist  

 Water  
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 Opstelling (foto) 

 

 Uitvoeren 

 Werkwijze 

A. Rietjes als verbinding:  
1. Steek het uiteinde van het eerste rietje door het uiteinde van het andere rietje.  
2. Plak ze aan elkaar vast met plakband. Tip: gebruik meer dan 1 laag plakband en ga 

ook in de lengte van het rietje.  
3. Test of het rietje luchtdicht is. Dat doe je door het rietje (ook het deel waar de plakband 

zit) onder water te houden en te blazen. Als er gasbellen verschijnen, is het niet 
luchtdicht en gebruik je meer plakband of begin opnieuw. Als er geen gasbellen 
verschijnen, is het rietje bruikbaar.  
 

B. Proefopstelling bouwen: 
1. Bouw de opstelling na zoals op de foto. 
2. Vul de buret volledig met water en plaats hem ondersteboven in de maatbeker die 

gevuld is met water. Dat doe je door de buret te vullen, je duim erop te plaatsen en 
hem zo ondersteboven in het water te brengen. Laat pas los als de opening van de 
buret volledig onder water zit. Let op dat het kraantje dicht is.  

3. Als de opstelling klaar is maak je de gistoplossing. 
4. Meet 30 ml water af m.b.v. de maatcilinder.  
5. Doe het water in de erlenmeyer. 
6. Weeg 4 gram van de gekozen suiker af m.b.v. de balans en het weegschuitje. Breng 

de suiker bij 30 ml water in de erlenmeyer, los de suiker op in het water. Roer goed 
door met de erlenmeyer rond te draaien. 

 

 
 

Verbindingen tussen rietjes Verbindingen tussen rietjes 
testen 

Proefopstelling  
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7. Weeg 3 gram gist af m.b.v. de balans en het weegschuitje. Voeg 
de gist toe in de erlenmeyer. Roer goed door met de erlenmeyer 
rond te draaien.  

8. Knip het lange gedeelte waar je normaal op blaast af en maak 
boven in de ballon een klein gaatje door een heel klein sneetje in 
de ballon te knippen. 

9. Plaats de ballon een beetje gespannen over de erlenmeyer. Zorg 
dat het gat waar het rietje door moet niet te groot is na het aanspannen, zo sluit de 
ballon niet goed aan op het rietje en zal er koolstofdioxide ontsnappen. 

10. Maak de ballon vast door er een elastiek een aantal keer rond te draaien. 
11. Plaats het rietje door het gat van de ballen in de erlenmeyer. 
12. Zet de erlenmeyer vast tussen de klemmen van het statief. Zorg dat de gistoplossing 

in de erlenmeyer in het waterbad zit. 
13. De andere kant van het rietje steek je in de buret. Zo kunnen de gasbellen vanuit het 

rietje in de buret komen. 
14. Wacht tot de eerste gasbellen zich vormen. Dit duurt ongeveer zo’n 12 minuten. Tel 

vanaf dan de bellen, elke 30 seconden schrijf je het aantal bellen op en lees je de 
waarde af op de buret en noteer je ze in een tabel zoals hieronder. Het experiment 
stopt als er meer dan 50 ml gas gevormd is. 

 Waarnemingen 

Na ongeveer 10 minuten zie je de eerste gasbellen verschijnen. Indien dat niet het geval is, 
ontsnapt er ergens koolstofdioxide in je opstelling. 

tijd (min) aantal bellen volume (ml) Volume van 1 bel = 
volume / aantal bellen 

0 0 0 0 

0,5 9 0,9 0,1 

1 19 1,8 0,094736842 

1,5 29 2,7 0,093103448 

2 40 3,8 0,095 

2,5 53 5,1 0,096226415 

3 66 6,4 0,096969697 

3,5 80 7,7 0,09625 

4 95 9,2 0,096842105 

4,5 112 10,9 0,097321429 

5 128 12,6 0,0984375 

5,5 146 14,2 0,097260274 

6 163 16 0,098159509 

6,5 182 17,9 0,098351648 

7 203 19,7 0,097044335 

7,5 223 21,7 0,097309417 

8 243 23,5 0,096707819 

8,5 264 25,7 0,097348485 

9 285 27,6 0,096842105 
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9,5 307 29,7 0,096742671 

10 328 31,7 0,096646341 

10,5 350 33,8 0,096571429 

11 372 36 0,096774194 

11,5 395 37,2 0,094177215 

12 417 40,4 0,096882494 

12,5 440 42,6 0,096818182 

13 463 44,6 0,096328294 

13,5 486 47 0,096707819 

14 508 48,2 0,09488189 

 

 Reflecteren 

4.1. Optredende reacties 

C6H12O6                2 CH3CH2OH  +   2 CO2     (+ warmte) 

 Verklaring 

Bereken het gemiddelde volume van de gasbellen. 

Het volume van 1 bel komt gemiddeld overeen met 0,096658627 ml. 

1 Gemiddelde = 0,096658627 ml 
2 Grootste volume = 0,1 ml 
3 Kleinste volume = 0,093103448 ml 

 Besluit 

We kunnen bellen tellen wanneer we geen gebruik willen of kunnen maken van een 
erlenmeyer/buret. 
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Gistproef: Wat zijn de ideale 
omstandigheden voor het 

gistingsproces? 
Er zijn enorm veel parameters die invloed hebben op het gistingsproces die we zouden 
kunnen testen. Uit al die mogelijke parameters hebben we er een aantal gekozen die ons het 
meest interessant leken: soort suiker (voedingsstof), hoeveelheid suiker, temperatuur en de 
zuurtegraad. Natuurlijk kan je nog tal van andere parameters onderzoeken in de klas: 
hoeveelheid alcohol, hoeveelheid zout, hoeveelheid licht …  

Op de volgende pagina’s staan de proeven uitgewerkt met de gekozen parameters: soort 
suiker, hoeveelheid suiker, temperatuur en de zuurtegraad. Tijdens de proeven testen we 
telkens één parameter. Het is dus erg belangrijk om alle andere parameters steeds gelijk te 
houden. Het enige wat mag veranderen is de temperatuur. Stel dat je de invloed van 
temperatuur op de gisting gaat onderzoeken, dan is het belangrijk dat de hoeveelheid suiker, 
hoeveelheid gist, hoeveelheid toegevoegd water aan de gist … binnen de temperatuursproef 
hetzelfde blijven.  

Als we bijvoorbeeld de temperatuur als parameter zouden nemen zijn de hoeveelheden als 
volgt:  

 Proef 1: water 20°C + 3 gram gist + 4 gram suiker + 30 ml water 
 Proef 2: water 25°C + 3 gram gist + 4 gram suiker + 30 ml water 
 Proef 3: water 30°C + 3 gram gist + 4 gram suiker + 30 ml water 
 Proef 2: water 35°C + 3 gram gist + 4 gram suiker + 30 ml water 
 … 

 

We hebben nu een aantal parameters gekozen die we gaan onderzoeken. De vraag is nu 
wanneer we te maken hebben met ‘de beste temperatuur’ of ‘de beste suiker’. Daarvoor 
bekijken we nog eens de reactie:  

 

 

 

Hoe meer suiker er kan worden opgenomen en verwerkt worden door de gist, hoe meer CO2 
er ook gevormd wordt. De suiker waarbij de meeste CO2 gevormd wordt is dus de suiker die 
zorgt voor een optimale gisting. 

Na de proef ‘Wat gaan we opvangen/meten om het metabolisme van de gist te kunnen 
meten?’ heb je samen met de klas besproken wat je het beste kan meten en welke 
proefopstelling het beste is. Die proefopstelling moet je nu verder gebruiken voor de volgende  

 

Reactie gistingsproces:  C6H12O6                  2 CH3CH2OH  +         2 CO2                  (+ warmte) 

        suiker                      alcohol       +  koolstofdioxide     (+ warmte) 
gist 


