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Inleiding 

Het thema fruit sluit nauw aan op de leefwereld van leerlingen. Zo zijn er velen die hun 

dagelijkse portie fruit meenemen naar school als vieruurtje. Anderen gebruiken het voor of 

na het sporten. Ook op de school wordt fruit vaak al dan niet voorgesneden aangeboden. In 

dit geïntegreerd onderzoeksproject willen we de leerlingen bewust maken van de weg die de 

fruitsoorten afleggen, namelijk van natuur (het telen van fruit) tot mens (het consumeren van 

fruit). In deze bundel wordt de focus voornamelijk gelegd op twee fruitsoorten, namelijk de 

appel (inheemse fruitsoort) en de banaan (uitheemse fruitsoort). Na elk onderwerp maken 

we een soort van checklist waarbij we de fruitsoorten zullen vergelijken. Deze checklisten 

dienen telkens als kleine synthese van het onderdeel. 
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Doelstellingen 

De doelstellingen worden doorheen de lerarenbundel gekoppeld aan het lesdeel.  Er zijn twee 

verschillende soorten doelstellingen. Enerzijds heb je de procedurele doelstellingen en 

anderzijds de conceptuele doelstellingen. De procedurele doelen zijn overkoepelend met 

andere projectbundels. De conceptuele leerplandoelstellingen daarentegen hebben specifiek 

betrekking tot dit project. Binnen de conceptuele doelstellingen kunnen we een onderscheid 

maken tussen de hoofddoelen en de subdoelen. 

 

1. Conceptuele doelen 

Hoofddoelstellingen (H) 

LPD 53.1 De leerlingen onderzoeken de eigenschappen van bodem en ondergrond in functie 

van bodemgebruik (bouwen, landbouw, invloed op fauna en flora). 

LPD 78 De leerlingen lichten de functie van de verschillende voedingsstoffen toe voor de 

opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam. 

LPD 90 De leerlingen vergelijken functies van verschillende verpakkingen en 

conserveringstechnieken in functie van het voedingsmiddel. 

 

Subdoelstellingen (S) 

LPD 68 De leerlingen karakteriseren de kenmerken van de grote klimaatzones. 

LPD 79 De leerlingen leggen het fotosyntheseproces uit in functie van stofomzettingen en 

stofuitwisselingen. 

LPD 76 De leerlingen lichten de keuze van transportmiddelen toe in de weg van grondstof tot 

eindproduct op kleinschalig en grootschalig niveau. 
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2. Procedurele leerplandoelen 

LPD 1 De leerlingen formuleren een onderzoeksvraag voor een afgebakend probleem aan de 

hand van aangereikte criteria. 

LPD 3 De leerlingen verzamelen bij een onderzoeksvraag gegevens aan de hand van een 

(terrein)waarneming, een meting, terrein technieken of een experiment volgens een gegeven 

werkwijze. 

LPD 4 De leerlingen gebruiken nauwkeurig, met zorg en op een veilige wijze de gepaste 

hulpmiddelen om metingen, lokalisaties, experimenten en een terreinstudie uit te voeren. 

LPD 6 De leerlingen trekken conclusies op basis van waarnemingen, kaarten, GIS-viewers, 

atlas, satellietbeelden, luchtfoto’s, schema’s, grafieken, tabellen, determineertabellen en 

diagrammen. 

LPD 8 De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag. 

LPD 9 De leerlingen passen stapsgewijs een wetenschappelijke methode toe om een probleem 

te onderzoeken.  

LPD 11 De leerlingen doorlopen een probleemoplossend proces waarbij kennis en 

vaardigheden uit meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend. 

LPD 19 De leerlingen gebruiken en onderhouden courante systemen duurzaam, doelgericht, 

veilig en ergonomisch.  

LPD 21 De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met 

de maatschappij. 

Didactische opbouw bundel 

1. Begrippen 

Per onderdeel van de inhoud wordt steeds een lijst gegeven van begrippen die in dat 

specifieke onderdeel aan bod zullen komen. Deze begrippen zullen telkens cursief gedrukt 

staan.  

 

2. Inkleurmodel 

In de bundel maken we gebruik van het inkleurmodel. Met dit model wordt duidelijk gemaakt 

rond welk vak (fysica, chemie, biologie, techniek of aardrijkskunde) er gewerkt wordt op welk 

moment. Daarbij wordt vooral de overgang tussen de verschillende vakken duidelijk gemaakt 

met behulp van verbindingsvragen. Het inkleurmodel staat bij zo’n overgang steeds 

weergegeven in de linkermarge. Daarnaast wordt de verbindingsvraag gesteld.  

 

Op de volgende pagina staat het in kleurmodel gegeven die de hele projectbundel 

weerspiegelt.  
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Inhoud 

1. Inleiding  

De verwondering  

Om leerlingen op een leuke en prikkelende manier warm te maken voor het thema fruit begint 

dit lessenpakket met een introductie spel, gebaseerd op het gekende trivial pursuit.  

 

Het doel van het spel is om als eerste groep je pionkaart vol te hebben. Dit moeten ze doen 

door 2 gokvragen (geel), 2 openvragen (groen), 1 doe vraag (rood) en 1 meerkeuzevraag (roze) 

juist te beantwoorden of uit te voeren.  

 

Methode 1: Groepen 

In de eerste methode ben je als  leerkracht, een observator en begeleider. Je helpt  bij 

de opstart van het spel en bij de proeven. Ook wanneer je merkt dat een groep niet 

goed meewerkt kun je als leerkracht inspringen. Deze manier is ideaal om attitude te 

observeren en te beoordelen.  

 

Tijd:  50 minuten  

  Werkvorm: Spel  

Organisatie:  

• Maak 4 groepjes en verdeel het materiaal.  

• Bespreek klassikaal de opstart van het spel.  

• Zet de groepjes zelfstandig aan het werk. 

 

  Materiaal:  

• Een spelbord/groep  (bijlage 1: spelbord)  

•  Een spelreglement/groep (bijlage 1: spelregels) 

• Een doos met materialen/groep (bijlage 1) 

• Een fruitpakket/groep (bijlage 1) 

• Infofiches (bijlage 1: infofiches) 

• PowerPoint (dia 2)   
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Methode 2: Klassikaal  

In de tweede methode ben je als leerkracht, de quizmaster en tijdbewaker. Je 

hebt op deze manier iets meer controle op de klas en kan er ook op toezien dat 

elke leerling participeert.  

 

Tijd:  50 minuten  

  Werkvorm: Spel  

Organisatie:  

• Maak 4 groepjes (elke groep is 1 team) en leg het materiaal vooraan 

op 1 tafel.  

• Bespreek klassikaal de opstart van het spel.  

 

Materiaal:  

• Een groot spelbord op PowerPoint/geprint (bijlage 1: Spelbord)  

•  Pionnen die op de projectie/ print geplaatst kunnen worden.  

(magnetisch/stickers)  

• Een doos met materialen (bijlage 1) 

• Een grote dobbelsteen  

• Infofiches (bijlage 1: infofiches)  

• Een fruitpakket/groep (bijlage 1)  

 

 

De inleiding  

In de leerlingenbundel starten we met een kleine inleiding over het 

thema fruit.  We plaatsen fruit in de voedingsdriehoek en stellen ons 

de vraag waarom fruit juist daar geplaatst wordt.  

Als leerkracht sta je weer centraal in de klas en kun je erop toezien 

dat elke leerling mee is.  

 

 Tijd:  5 minuten  

 Werkvorm: Onderwijsleergesprek (klassikaal) 

 Organisatie:  

• Leerlingen blijven op hun plaats zitten.  

Materiaal:  

• PowerPoint (dia 3) 

• Leerlingenbundel gesloten versie versie (pagina 3)  
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Hoofdstuk 1: Groeivoorwaarden  

Hoofdonderzoeksvraag: Wat is het verschil in 

groeivoorwaarden tussen een appel- en een 

bananenboom? 
 

In dit hoofdstuk bespreken en vergelijken we de verschillende natuurlijke voorwaarden voor 

een optimale groei van de appelboom en de bananenboom. Hierbij behandelen we de bodem 

en ondergrond, het klimaat en het fotosyntheseproces.  

 

1. Bodem en ondergrond 

Didactische informatie  

Hoofddoelstelling: LPD 53.1 De leerlingen onderzoeken de eigenschappen van bodem en 

ondergrond in functie van bodemgebruik (bouwen, landbouw, invloed op fauna en flora).  

 

Begrippen: korrelgrootte, bodemdoorlaatbaarheid, overbemesting, uitspoeling 

 

Hoofdonderzoeksvraag: Wat is het verschil in groeivoorwaarden tussen een appel- en een 

bananenboom? 

 

Conclusie: Het verschil is dat een appel in een koelgematigd klimaat met zachte winter geteeld 

wordt (beperkt aantal groeimaanden) en een banaan in een warm en altijd nat klimaat (heel 

het jaar door groeimaanden). De andere groeivoorwaarden zijn gelijk.  

 

Korrelgrootte en bodemdoorlaatbaarheid  

Een eerste belangrijke voorwaarde tot het groeien van fruit zoals appels en bananen is de 

bodem waarop het fruit wordt geteeld. Hierbij zullen we eerst onderzoeken, door een aantal 

proeven over bodemdoorlaatbaarheid en korrelgrootte uit te voeren. 

 

Subonderzoeksvraag: Welke bodemsoort is het meest geschikt om appels en bananen op te 

telen? 

 

Conclusie: Leem, want het laat water traag genoeg door waardoor de planten genoeg tijd 

hebben om het water en de mineralen op te nemen. 
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Proef 1: Korrelgrootte  

Het principe van deze proef is dat de leerlingen voelen aan de verschillende grondsoorten 

(leem, klei, grind en zand) en op basis daarvan een conclusie vormen in verband met het 

verschil in korrelgrootte.  

 

Proef 2: Bodemdoorlaatbaarheid  

Het principe van deze proef is dat de leerlingen onderzoeken welke bodemsoort het meeste 

water doorlaat en welke het meeste water vasthoudt. Op deze manier kunnen de leerlingen 

een conclusie vormen over welke bodemsoort de grootste bodemdoorlaatbaarheid heeft.  

 

 Methode 1: klassikaal  

In de klassikale versie voer je als leerkracht zelf de proef vooraan uit als 

demonstratie. Zo kun je toezien dat elke leerling meewerkt en aanbod komt. 

Je zorgt ook voor een klassikaal moment om de leerlingenbundel in te vullen.  

 

Tijd:  50 minuten  

  Werkvorm: klassikale demonstratie  

Organisatie:  

• Maak 4 groepjes. 

• Geef per groepje 1 zakje met een grondsoort (zand, leem, klei of 

grind). 

• Geef de leerlingen ongeveer 5 min de tijd om aan de grondsoort te 

voelen (proef 1). 

• Bespreek klassikaal wat de leerlingen gevoeld hebben aan de hand 

van de leerlingenbundel.  

• Nodig de leerlingen uit om in een halve cirkel rondom de 

demonstratietafel te komen staan.  

• Voer proef 2 uit.  

• Bespreek klassikaal wat er gebeurt.  

• Leerlingen gaan terug naar hun plaats en vullen klassikaal de 

vragen in.  

 

                           Materiaal:  

• 4 trechters (plastiek of glas)  

• 4 koffiefilters  

• 4 erlenmeyers 250ml 

• grind, zand, leem en klei (telkens een handje)  

• 400 ml water  

• Timer (gsm of keukenwekker)  

• PowerPoint (dia 6-11) 

• Leerlingenbundel gesloten versie versie (pagina 4-6)  
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Methode 2: groepen   

Als leerkracht ben je de begeleider. In deze versie kun je focussen op bepaalde 

vaardigheden (indien je ervoor kiest dat de leerlingen zelf de trechters maken) 

en attitudes van de leerlingen.  

 

Verbindingsknooppunt (AA-TE): Op welke manier kunnen we de bodemdoorlaatbaarheid 

testen van grondsoorten?  

 

Tijd:  60min  

Werkvorm: Kort practica gecombineerd met hoekenwerk in groep.  

Organisatie:  

• Je maakt de keuze of je de opstelling zelf voorbereid of je de leerlingen 

de opstelling laat maken.  

• Maak 4 groepjes en geef materiaal per groep. 

• Laat de leerlingen aan de hand van het stappenplan hun trechter maken 

en de bodemsoort onderzoeken.  

• Schuif na 10 min de leerlingen (of het materiaal) door naar de volgende 

groep. 

• Laat de leerlingen de volgende bodemsoort testen.  

• Schuif na 5 min de leerlingen (of het materiaal) door naar de volgende 

groep. 

• Herhaal dit tot iedereen alle bodemsoorten getest heeft.  

• Laat de leerlingen hun waarnemingen en besluit verbeteren met een 

verbetersleutel.  

 

Materiaal/groep:  

• 1.5L PET-fles  

• 1 ijzeren lat 30cm  

• 1 stanleymes  

• 1 alcoholstift  

• 1 schaar  

• 1 koffiefilter  

• 2 zakjes (ongeveer 1 handje) van elke bodemsoort 

• 100ml water   

• Prent van de korrelgrootte (zie bijlage 2: infofiches 1-4) 

• 1 praktijkstappenplan (zie bijlage 2: werkfiche trechters)  

• Leerlingenbundel open versie versie (pagina 3-5)  

• Verbetersleutel open versie versie (pagina 3-5) 

Niet nodig indien je de opstelling als 

leerkracht zelf voorziet. 



 

 
Hogeschool UCLL   

Lerarenopleiding BASO Wetenschappen en Techniek: Ruimte, Natuur en Techniek 

Campus Diepenbeek 

Bodemsoorten in Vlaanderen en Zuid-Amerika 

De leerlingen vergelijken aan de hand van bodemkaarten de locaties waar appels en bananen 

geteeld worden. Op deze manier komen ze erachter dat zowel de appel alsook de banaan op 

een leemgrond geteeld wordt.  

 

Subonderzoeksvraag: Op welke bodemsoort worden appels geteeld in Vlaanderen? 

 

Conclusie: Voornamelijk op leem en zandleem 

 

Subonderzoeksvraag: Op welke plaatsen is het onmogelijk om bananen te telen in Zuid-

Amerika? 

 

Conclusie: Aan de westkust en in het binnenland.  

 

  

Methode 1: Klassikaal  

In deze methode kom je als leerkracht voornamelijk aan het woord. Je kan de 

leerlingen gerichter laten zoeken en beter/korter begeleiden. 

 

Tijd:  5 minuten 

  Werkvorm: Onderwijsleergesprek   

  Organisatie: 

• Leerlingen blijven elk op hun plaats zitten.  

• Leerkracht zet onderwijsleergesprekken in om de vragen te 

beantwoorden.  

 

  Materiaal: 

• PowerPoint (dia 12-15)  

• Leerlingenbundel gesloten versie versie (pagina 7-9)  
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Methode 2: Dual-learning  

In deze methode gaan de leerlingen per twee de kaarten analyseren.  

 

 Tijd:  10 minuten  

 Werkvorm: Begeleid zelfstandig werk  

 Organisatie:  

• De leerlingen werken samen met hun buur.  

• De leerlingen analyseren samen de kaarten en vullen de 

oefeningen in.  

• Verbeteren gebeurt aan de hand van een verbetersleutel.  

 

Materiaal: 

• Verbetersleutel open versie versie (pagina 6 )  

• Leerlingenbundel open versie versie (pagina 6-8)  

 

 

Overbemesting en uitspoeling  

Naast een goede bodem en ondergrond hebben planten voldoende voedingsstoffen nodig. 

Dit wordt gedeeltelijk voorzien door de landbouwer. Echter kan hij ook teveel voedingsstoffen 

toevoegen aan de bodem. We spreken dan van overbemesting. In het onderdeel bodem en 

ondergrond zullen de leerlingen via een filmfragment kennismaken met dit begrip.  

 

Subonderzoeksvraag: Welke nadelen ondervindt de natuur als we de bodem te veel 

bemesten? 

 

Conclusie: Het overschot aan fosfaat en nitraat komt in de rivieren en in het grondwater 

terecht. Dit noemen we uitspoeling. Hierdoor zal het grondwater minder bruikbaar worden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wageningen Economic Research. (28/05/2015). Mest-en milieuproblematiek - Landelijk 

meetnet effecten mestbeleid [Film]. 
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               Methode 1: Huistaak  

                          Deze methode is voornamelijk tijd besparend. De leerlingen maken thuis de  

                          taak en je verbetert deze klassikaal in de les.  

 

                          Tijd:  15 minuten 

                          Werkvorm: Huistaak, via OLG verbeteren.  

                          Organisatie:  

• Extra opdracht als huistaak  

• Via een onderwijsleergesprek overlopen van de taak en verbeteren.  

 

                           Materiaal:  

• PowerPoint (dia 16-17)  

• Leerlingenbundel gesloten versie versie (pagina 10)  

 

                Methode 2: Dual-learning 

In deze methode vullen de leerlingen zelfstandig en per twee de oefening in. Als 

leerkracht kun je begeleiden en ondersteunen. Op deze manier weet je zeker dat 

iedereen heeft gewerkt aan de taak en zelf heeft nagedacht.  

 

                             Tijd:  20min  

                             Werkvorm: Begeleid zelfstandig werk  

                             Organisatie:  

• De leerlingen werken samen met hun buur. 

• Verbeteren gebeurt a.d.h.v. een verbetersleutel. 

 

                             Materiaal/leerling:  

• Tablet/computer  

• Oortjes/hoofdtelefoon  

• QR-code/hyperlink (bijlage 2: filmfragment) 

• Verbetersleutel open versie versie (pagina 9) 

• Leerlingenbundel open versie versie (pagina 9)  
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2. Klimaat 

Didactische informatie  

Subdoelstelling: LPD 68: De leerlingen karakteriseren de 

kenmerken van de grote klimaatzones. (S) 

 

Begrippen: Temperatuur, neerslag en klimatogram 

 

Weer en klimaat  

De leerlingen onderzoeken aan de hand van artikels het verschil tussen weer en klimaat.  

 

Subonderzoeksvraag: Wat is het verschil tussen weer en klimaat? 

 

Conclusie: Het klimaat is zo goed als onveranderlijk, over een groot gebied en een 

gemiddelde berekening over een langere periode. Het weer is plaatselijk, veranderlijk en een 

momentopname 

 

 Methode 1: klassikaal  

Met deze methode heb je controle over de tijd en kun je de leerlingen leiden 

naar antwoorden. 

 

Tijd:  5 minuten 

Werkvorm: Klasgesprek  

Organisatie:  

• Laat de leerlingen de artikels bekijken/lezen. 

• Voer een klasgesprek over de verschillen tussen weer en klimaat. 

• Vastzetting in kader.  

 

Materialen:  

• PowerPoint (dia 19)  

• Leerlingenbundel gesloten versie versie (pagina 11) 
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Methode 2: zelfstandig 

Met deze methode laat je de leerlingen vrij in hun leerproces. In de praktijk 

zien we dat leerlingen dan ook zelf gaan nadenken over antwoorden en de 

artikels meer als achtergrond informatie gaan dienen.  

 

Tijd:  10 min  

Werkvorm: Begeleid zelfstandig leren  

Organisatie: 

• Leerlingen werken zelfstandig aan de oefening. 

• Verbetering via verbetersleutel 

 

       Materiaal:  

• Verbetersleutel open versie versie (pagina 10) 

• Leerlingenbundel open versie versie (pagina 10) 

 

Klimatogram en klimaattypes  

Nu de leerlingen kennis hebben opgedaan over de bodemeigenschappen die nodig zijn om de 

verschillende fruitbomen op te kunnen planten, kunnen ze overgaan naar een tweede 

voorwaarde, namelijk de weersomstandigheden. Hier leren de leerlingen klimatogrammen 

lezen en deze informatie te gebruiken om een klimaattype te bepalen aan de hand van een 

determineertabel. 

 

Subonderzoeksvraag: Wat is het verschil tussen het noodzakelijk aantal groeimaanden voor 

appels en bananen? 

 

Conclusie: Bananen hebben het hele jaar door groeimaanden. De appel heeft enkel van april 

tot oktober groeimaanden.  

 

Subonderzoeksvraag: Welk klimaattype vind je terug op een plaats waar appels worden 

geteeld en op een plaats waar bananen worden geteeld? 

 

Conclusie: Appels groeien op een koelgematigd klimaat met zachte winter, bananen in een 

warm en altijd nat klimaat.  
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Methode 1: Klassikaal  

In deze methode begeleid je als leerkracht de leerlingen door middel van een 

onderwijsleergesprek.  

  

Tijd:  20 minuten  

Werkvorm: Onderwijsleergesprek 

Organisatie:  

• Leerlingen blijven op hun plaats zitten  

• Leerkracht lost samen met hen de vragen op aan de hand van een 

onderwijsleergesprek.  

 

Materialen:  

• PowerPoint (dia 20-26)  

• Leerlingenbundel gesloten versie versie (pagina 12-14) 

 

Methode 2: Zelfstandig werk  

In deze methode kun je testen of de leerlingen al kennis hebben in verband 

met de klimatogram. Voornamelijk in klassen die al een achtergrond hebben 

met dit onderwerp kun je deze methode toepassen. 

 

Tijd:  15 minuten 

Werkvorm: Begeleid zelfstandig werk 

Organisatie:  

• Leerlingen gebruiken klimatogrammen bij het oplossen van de 

vragen  

• Verbetering met verbetersleutel  

 

Materiaal:  

• Klimatogram van Ukkel (bijlage 2: infofiche 5)  

• Klimatogram van Rio de Janeiro (bijlage 2: infofiche 6) 

• Verbetersleutel open versie (pagina 11)  

• Leerlingenbundel open versie (pagina 11-13) 
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3. Licht 

De laatste voorwaarde om fruit te bekomen, is dat de plant aan fotosynthese kan doen. In dit 

onderdeel wordt aangehaald welke stofuitwisseling er plaatsvindt in en rondom de plant. 

Daarbij ligt de focus voornamelijk op het belang van licht en het vormen van suikers. Het 

aantonen van de aanwezigheid van suikers gebeurt aan de hand van een demonstratieproef. 

 

Didactische informatie  

Subdoelstelling: LPD 79 De leerlingen leggen het fotosyntheseproces uit in functie van 

stofomzettingen en stofuitwisselingen.  

 

Begrippen: fotosynthese, indicator, lugol, zetmeel en licht 

 

Indicator  

Subonderzoeksvraag: Waarvoor is lugol een indicator?  

 

Conclusie: Lugol is een indicator voor zetmeel.  

 

 Methode 1: Demonstratieproef  

De leerkracht voert de proef uit ter demonstratie 

 

Tijd:  10 minuten 

Werkvorm: Demonstratieproef  

Organisatie:  

• De leerlingen verzamelen zich in 

een halve cirkel rondom de demonstratie tafel.  

• De leerkracht voert de proef uit.  

• De leerlingen gaan terug naar hun plaats en vullen de vragen in  

• De vragen worden klassikaal verbeterd.  

Materiaal:  

• 2 proefbuizen 

• Proefbuisrek  

• Koffielepel/spatel 

• 100 ml water 

• Pipetje  

• Zetmeel 

• Lugol 

• PowerPoint (dia 28-29) 

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 15) 
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Methode 2: Groepen  

Door de leerlingen de proef zelf te laten doen, leer je hen ook 

stappenplannen  volgen en zelfstandige conclusies te trekken. 

 

Tijd:  15 minuten 

Werkvorm: Onderzoek proef  

Organisatie:  

• Verdeel de leerlingen over 4 groepen  

• Geef het materiaal en het stappenplan per groep  

• Leerlingen vullen de vragen in  

• Verbetering a.d.h.v. verbetersleutel 

 

Materiaal:  

• 2 proefbuizen 

• Proefbuisrek  

• Koffielepel/spatel 

• 100 ml water 

• Pipetje  

• Zetmeel 

• Lugol 

• Verbetersleutel open versie (pagina 14) 

• Stappenplan onderzoek (bijlage 2: onderzoekfiche zetmeel indicator) 

• Leerlingenbundel open versie (pagina 14) 
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Fotosynthese  

Desondanks dat we het fotosyntheseproces niet volledig zullen uitdiepen, is het toch een stap 

die we zeker niet mogen overslaan. Het is namelijk van belang voor het verdere verloop in dit 

thema.  

 

Verbinding knooppunt AA - BI: Via welk proces kan de plant zijn eigen energierijke stoffen 

voorzien bij optimale klimaat- en de bodemvoorwaarden? 

 

Subonderzoeksvraag: Welke invloed heeft licht op de plant? 

 

Conclusie: Door de invloed van licht maakt een plant zijn eigen voedingsstoffen (zetmeel) aan.  

 

Methode 1: Klassikaal  

Omdat dit een moeilijke proef is raden wij aan om deze klassikaal te doen aan 

de hand van een demonstratie. Vervolgens kun je zelf kiezen om de vragen 

klassikaal te bespreken of de leerlingen deze zelf te laten invullen en aan de 

hand van een verbetersleutel laten controleren.  

 

  Tijd:  15 minuten  

  Werkvorm: Demonstratieproef  

  Organisatie:  

• De leerlingen verzamelen zich vooraan in een halve cirkel rond 

de demonstatie tafel.  

• Leerkracht voert de demonstratieproef uit en laat de leerlingen 

hun waarneming verwoorden.   

• Keuze: klassikaal invullen van de vragen of zelfstandig invullen 

met verbetersleutel.  

Materiaal:  

• De plant ‘Kindje op moeders schoot’ in pot 

• Lugol 

• 3 petrischaaltjes 

• Aluminiumfolie 

• 2 kookplaten 

• Ethanol (alcohol) 

• Water 

• PowerPoint (dia 30-32) of verbetersleutel open versie (pagina 15)  

• Stappenplan demonstratieproef (bijlage 2: onderzoesfiche 

demonstratieproef) 

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 16), open versie (pagina 

15)  
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Praktijk  

Na alle voorwaarden besproken te hebben, wordt de verworven informatie vastgezet door 

een stukje praktijk. Hierbij zullen de leerlingen zelf een plantenbak bouwen die voorzien wordt 

van een autonoom watertoevoersysteem. Bij het in gebruik nemen van de zelfgemaakte 

plantenbak is het uiteraard de bedoeling om rekening te houden met de voorwaarden die ze 

in deze ronde van het project besproken hebben, zoals bodemsoort, klimaat, licht, water, etc.  

 

Verbinding knooppunt BI/AA - TE: Hoe kunnen we een plantenbak bouwen rekening 

houdend met enkele groeivoorwaarden nl. water, licht en ondergrond? 

 

 Methode 1:  Plastieken fles  

In deze opdracht maken de leerlingen een vereenvoudigd 

‘plantenbakje’ met behulp van een grote PET-fles. Als 

leerkracht zou je hier de nadruk kunnen leggen op het gebruik 

maken van gerecycleerde materialen. 

 

Tijd: 50 minuten 

Werkvorm: Praktijk  

Organisatie:  

• Verdeel de klas in 4 groepen en leg per groep 

de materialen klaar.  

• Kies als leerkracht hoe vrij je de leerlingen wilt laten werken. 

(Gesloten versie: je legt stap voor stap uit en de leerlingen 

volgen. Open versie: je laat de leerlingen het stappenplan 

volgen maar duidt nog op de gevaren)  

• Beoordeel als leerkracht op orde en attitude.  

Materiaal/groep:  

• 6 PET-fles (1.5L) 

• 1 bol wol  

• 2kg potgrond  

• 1L water  

• Jong plantje 

Middelen/groep: 

• 6 stanleymessen  

• 6 scharen 

• 6 priemen  

• 6 alcoholstiften  

• 6 latten (30 cm)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 19-23) 

• 3 stappenplannen (bijlage 2: werkfiche methode 1 )  
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Methode 2: houten bakje 

De leerlingen maken in deze versie een echt plantenbakje 

uit hout. Dit wil zeggen dat deze versie ook meer tijd in 

beslag zal nemen. De tijd van de uitwerking is deels 

afhankelijk van de uitrusting in het lokaal en de 

voorbereiding die je als leerkracht doet. Afhankelijk van 

je eigen voorbereiding kan je de tijd aanpassen.  

 

Tijd:  4 lesuren 

Werkvorm: Praktijk  

  Organisatie:  

• Verdeel de klas in 4 groepen  

• Laat groep 1 en 2 starten met zagen  

• Laat groep 3 en 4 starten met het figuurzagen  

• Wissel de groepen als deze klaar zijn.  

• Doe het monteren klassikaal  

• Voor degene die sneller klaar zijn kunnen al verpotten  

Materiaal/leerling: 

• 1 Lat (Vurenhout geschaafd) 140 x 750 x 12 mm 

• 1 Lat (Vurenhout geschaafd) 117 x 500 x 12 mm  

• 1 Lat (grenenhout geschaafd) 30 x 80 x 19 mm  

• 1 Plank (Triplex) 180 x 100 x 3 mm  

• 3 Koord wol 600mm 

• 2 Scharnieren 25 x 18 mm  

• 1 Terracotta bloempotje d. 90mm  

• 3 Plastieken rietjes  

• 1 PET-fles 1l 

• 500 gram Potgrond  

• 1 Jong plantje  

• Stappenplan (bijlage 2: werkfiche: methode 2)  

 

Middelen (aantal afhankelijk van het lokaal):  

• Kolomboormachine  

• Boor (diameter 6.5mm)  

• Cirkelboor (diameter 70mm) 

• ijzeren meetlat 30cm 

• Winkelhaak  

• Potlood  

• Alcoholstift  

• Schuurpapier 

• Verstekzaag  

• Houtlijm  

• Figuurzaag  

• Schroevendraaier  

• Priem  

• Schaar  

• Stanleymes  
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Hoofdstuk 2: Transport 

Hoofdonderzoeksvraag: Welke fruitsoort wordt 

op de meest milieuvriendelijke manier 

getransporteerd? 
 

In dit hoofdstuk gaan we meer inzoomen op de twee belangrijke aspecten binnen het 

transport van fruit, namelijk het traject dat ons fruit aflegt en hoeveel CO2 deze 

transportmiddelen uitstoten.  

 

1. Vervoerstraject  

Didactische informatie  

Subdoelstelling: LPD 76 De leerlingen lichten de keuze van transportmiddelen toe in de weg 

van grondstof tot eindproduct op kleinschalig en grootschalig niveau. (S) 

 

Begrippen: vervoerstraject, koelwagen, distributiecentrum  

 

Vervoerstraject  

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen het volledige traject dat de twee verschillende 

fruitsoorten afleggen wat betreft vervoer.  

 

Verbinding knooppunt BI/AA - TE: Via welk transport komt het fruit in de winkel terecht?  

 

Subonderzoeksvraag: Via welke transportmiddelen komt de vrucht in de winkel terecht?   

 

Conclusie: Fruit komt via 3 transportmiddelen naar ons toe vanuit de boomgaarden hier in 

België: tractor en kar, koelwagen, eigen vervoer. 

 

 

 Methode 1: Schema  

Deze methode geeft je als leerkracht de vrijheid om te kiezen voor een volledig 

open versie waarbij de leerlingen het schema zelf invullen en vervolgens 

verbeteren met een verbetersleutel of een gesloten versie waarin je het 

schema klassikaal bespreekt.  

 

  Tijd:   10 minuten 
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  Werkvorm: onderwijsleergesprek  

  Organisatie:  

• Geef de leerlingen +/ - 5 minuten om zelf over de invulling na te 

denken.  

• Bespreek en verbeter het schema:  

 

Tussenstappen:  Vervoermiddel: 

   Boomgaard   

 ↓   Vrachtwagen/Tractor + kar 

            Fruitveiling 

           ↓   Koelwagen 

Distributiecentrum 

           ↓   Koelwagen 

Grootwarenhuis 

           ↓   Eigen vervoer  

                  Thuis 

 

 

  Materiaal:  

• PowerPoint (dia 37)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 24)  

 

 

 

 

 Methode 2: Transportspel  

Het transportspel is een spel gebaseerd op monopoly. Het doel is om zoveel 

mogelijk opslag panden te kopen en je tegenspelers failliet te laten gaan.  

Je kan als leerkracht voor deze methode kiezen als je voldoende tijd hebt om 

dit project uitgebreid te bekijken. Als leerkracht ben je hier begeleider en kan 

je voornamelijk letten op attitude.  

  

Tijd:  50 minuten 

Werkvorm: Spel 

  Organisatie:  

• Verdeel de leerlingen in 4 groepen.  

• In elke groep heb je 6 verschillende spelers (1 boer met tractor, 1 

boer met boot, 1 handelaar met koelwagen, 1 distributeur met 

vrachtwagen, 1 winkelier met winkelwagen, 1 koper met auto)  

• Laat de leerlingen eerst het regelement lezen voor ze beginnen. 
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• Kijk er als leerkracht op toe dat het spel juist gespeeld wordt en let 

op de tijd.  

• Het spel is afgelopen als iemand in een van de 4 groepen is 

gewonnen.  

• Na het spel overloop je klassikaal de weg die het fruit heeft moeten 

afleggen. Dit doe je aan de hand van het schema:  

 

Tussenstappen:  Vervoermiddel: 

   Boomgaard     

 ↓   Vrachtwagen/Tractor + kar 

             Fruitveiling 

           ↓   Koelwagen 

Distributiecentrum 

           ↓   Koelwagen 

Grootwarenhuis 

           ↓   Eigen vervoer  

                          Thuis 

 

Materiaal/groep: 

• Spelbord (bijlage 3: Spelbord)  

• Spelregels (bijlage 3: Spelregels) 

• Materiaaldoos (bijlage 3)  

• Leerlingenbundel open versie (pagina 18) 

• Verbetersleutel open versie (pagina 18)  
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2. Uitstoot 

In het onderdeel uitstoot peilen we naar de voorkennis van leerlingen in verband met de link 

tussen CO2 en klimaatverandering.  

 

Didactische informatie  

Subdoelstelling: LPD 76 De leerlingen lichten de keuze van transportmiddelen toe in de weg 

van grondstof tot eindproduct op kleinschalig en grootschalig niveau. (S) 

 

Begrippen: sneeuwbal effect of vicieuze cirkel 

 

Hoofdonderzoeksvraag: Welke fruitsoort wordt op de meest milieuvriendelijke manier 

getransporteerd? 

 

Conclusie: Vanuit ons perspectief zou je zeggen de appel, omdat deze minder kilometers moet 

afleggen. Gaan we echter kijken naar de uitstoot, moeten we concluderen dat de banaan met 

het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel naar hier komt, namelijk de boot.  

 

Voorkennis ophalen 

Om te peilen naar de voorkennis beginnen we met een brainstrom. Als leerkracht kun je hier 

weer kiezen of je deze klassikaal wilt doen of hen in groepjes wil laten nadenken.  

  

 Methode 1: Brainstorm op papier  

In de werkbundel staat er een wolkje waar de leerlingen een brainstorm op 

kunnen maken. Hier vind je ook enkele richtvragen voor de leerlingen.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: brainstorm op papier  

Organisatie:  

• Geef de leerlingen 5 minuten om zelf na te denken en hun brainstorm 

te noteren.  

• Bespreek kort in de klas wat de leerlingen hebben opgeschreven.  

 

Materiaal: 

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 25)  
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Methode 2: Brainstorm Mentimeter  

Mentimeter is een online tool om onder andere een brainstorm op een ludieke 

manier visueel te maken voor de leerlingen. Leerlingen kunnen zich via een 

code of QR-code aanmelden op een door uw gemaakte pagina waar ze de 

brainstorm kunnen maken.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: brainstorm op Mentimeter 

Organisatie:  

• Geef de leerlingen 5 minuten om zelf na te denken en hun brainstorm 

in te geven. 

• Bespreek kort in de klas wat de leerlingen hebben opgeschreven.  

 

Materiaal: 

• Mentimeter  

• Smartphone/tablet 
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Uitstoot  

In dit deel gaan we dieper inzoomen op de problematiek die we in ons dagelijks leven 

tegenkomen en hoe we zelf een handje kunnen helpen om de planeet groener te maken. Dit 

doen we aan de hand van een filmfragment.  

 

Verbinding knooppunt TE - AA: Welke fruitsoort wordt op de meest milieuvriendelijke 

manier getransporteerd? 

 
 

 De Bock, S. (Regisseur). (2017). De opwarming van de aarde: Missie aarde [Film]. 

 

 Methode 1: Klassikaal  

 

  Tijd:  15 minuten  

  Werkvorm: Onderwijsleergesprek op basis van een filmfragment  

  Organisatie:  

• Start het filmpje op  

• Bespreek door middel van een onderwijsleergesprek het filmpje en los 

de vragen op.  

Materiaal: 

• Hyperlink (bijlage 3: filmfragment)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 26-28)  

• PowerPoint (dia 39-44)  
 

Methode 2: Webquest  

De leerlingen bekijken zelfstandig de video en lossen vervolgens de vragen in 

kleine groepjes op. Als leerkracht kun je inzetten op attitude.  

 

  Tijd:  15 minuten  

  Werkvorm: Begeleid zelfstandig werk   

  Organisatie:  

• Verdeel de leerlingen in 6 groepjes.  

• Geef elke leerling een tablet/gsm (eventueel oortjes of hoofdtelefoon)  

• Leerlingen bekijken het filmfragment  

• Leerlingen vullen de vragen in  

• Controle via verbetersleutel  

Materiaal: 

• Tablet/gsm (eventueel oortjes of hoofdtelefoon)  

• Verbetersleutel open versie (pagina 19-20) 

• Leerlingenbundel open versie (pagina 19-20)  
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Appel vs banaan: uitstoot  

In dit onderdeel maken we de vergelijking 

tussen een appel en een banaan op vlak 

van vervoer. Dit is een slechts een klein 

onderdeel maar essentieel voor de 

bewustwording.  

 

 Methode 1: Klassikaal  

In deze methode kun je als leerkracht ondersteunen en helpen met gericht 

kijken.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: Begeleid zelfstandig werk met klassikale bespreking  

Organisatie:  

• Geef de leerlingen 5 minuten om zelf na te denken over de 

geformuleerde vragen.  

• Bespreek vervolgens de vragen klassikaal.  

 

Materiaal:  

• PowerPoint (dia 45)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 28)  

 

Methode 2: Zelfstandig  

In deze methode laat de je de leerlingen volledig zelfstandig deze opdracht 

invullen. Als leerkracht kun je zo een inschatting maken over het analytisch 

gedrag van uw leerlingen.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: open leren  

Organisatie:  

• De leerlingen vullen de vragen zelfstandig in, leerkracht begeleid waar 

nodig  

• Verbetering met verbetersleutel  

 

Materiaal: 

• Verbetersleutel open versie (pagina 21) 

• Leerlingenbundel open versie (pagina 21)  
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Klimakompass  

Als laatste maken we gebruik van de app Klima Kompass om deze uitstootcijfers te 

concretiseren en te linken aan de leefwereld van de leerlingen. Aangezien dit een Duitstalige 

app is, zullen de leerlingen meer sturing nodig hebben.   

 

 Methode 1: klassikaal  

In deze methode kun je de leerlingen betrekken door een berekening te maken 

van de klas.  Als leerkracht vertaal je de punten en helpt je de leerlingen met 

het juiste invullen.  

 

Let op: Dit is een app die enkel op GSM (Android) of tablet werkt om dit visueel 

te maken voor de leerlingen moet je, het scherm van je tablet of GSM kunnen 

projecteren.  

Tip: Test dit op voorhand uit! 

 

Tijd:  20 minuten  

Werkvorm: Klasgesprek  

Organisatie:  

• Open de app en projecteer deze aan het bord.  

• Neem telkens het gemiddelde of meest voorkomende antwoord van 

de klas.  

• Probeer de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten vertalen op deze 

manier leren ze ook een taal.  

• Vergelijk jullie antwoorden met de gemiddelde voetafdruk.  

• Los de vragen op in de werkbundel.  

 

Materiaal:  

• Tablet/gsm 

• app Klimakompass  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 29)  
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 Methode 2: individueel  

Op deze manier kan je de leerlingen deze taak als 

huistaak meegeven of als extra opdracht voor de 

leerlingen die sneller klaar zijn. Als leerkracht kun je er 

nog voor kiezen om op het einde alle resultaten samen 

te leggen en te kijken wie de kleinste ecologische 

voetafdruk heeft.  

 

  Tijd:  15min  

  Werkvorm: Open leren (zelfstudie)  

  Organisatie:  

• Geef de leerlingen ongeveer 7 minuten om 

dit voor zichzelf in te vullen  

• Geef vervolgens ongeveer 7 minuten om de 

vragen op te lossen.  

• Verbetering aan de hand van een 

verbetersleutel.  

 

Materiaal: 

• Gsm/Tablet  

• app Klima Kompass  

• Verbetersleutel open versie (pagina 22)  

• Leerlingenbundel open versie (pagina 22) 
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Hoofdstuk 3: Consumeren 

Hoofdonderzoeksvraag: Welke voedingsstoffen 

bevinden zich in fruit? 
 

De laatste ronde zal zich richten op het menselijk aspect, namelijk het 

consumeren van fruit. Hierbij wordt er gekeken naar 2 verschillende onderwerpen. Enerzijds 

zullen de leerlingen ontdekken welke voedingsstoffen er allemaal aanwezig zijn in deze 

voedingsmiddelen en het belang ervan voor het menselijk lichaam. Anderzijds is het de 

bedoeling dat de leerlingen enkele conserveertechnieken aangereikt krijgen die toegepast 

kunnen worden op fruit.  

 

1. Voedingstoffen 

Didactische informatie  

Hoofddoelstelling: LPD 78 De leerlingen lichten de functie van de verschillende 

voedingsstoffen toe voor de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam. (H) 

 

Begrippen: glucose, zetmeel, eiwitten, vetten, vochtgehalte, voedingsmiddel, voedingsstof, 

voedingsmiddelentabel, energiewaarde 

 

Hoofdonderzoeksvraag: Welke voedingsstoffen bevinden zich in fruit? 

 

Conclusie: In fruit vinden we voornamelijk de voedingsstoffen zetmeel, suiker en water terug.  

 

 

Voedingsstoffen 

In dit onderdeel gaan de leerlingen onderzoeken welke voedingsstoffen we terug vinden in 

fruit.   

 

Subonderzoeksvraag: Wat zijn de verschillende voedingsstoffen en welke bevinden zich in 

voedingsmiddelen? 

 

Conclusie: Er zijn 7 voedingsstoffen die zich in voedingsmiddelen bevinden: zetmeel, water, 

mineralen, koolhydraten, vetten, vezels en eiwitten.  
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 Methode 1: Klassikaal  

Je kan als leerkracht zelf kiezen welke etiketten je laat zien en op die manier 

ervoor zorgen dat ze alle voedingsstoffen makkelijk terug vinden.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: Onderwijsleergesprek  

Organisatie:  

• Projecteer 2 voedingswaarde tabellen  

• Laat de leerlingen de 7 voedingsstoffen zoeken  

• Vul de oefening in de leerlingenbundel in  

 

Materiaal: 

• PowerPoint (dia 49)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 32) 

 

 Methode 2: Zelfstandig  

Als leerkracht moet je met deze methode voornamelijk begeleiden en 

ondersteunen waar nodig.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: (begeleid) zelfstandig leren  

Organisatie:  

• Laat de leerlingen zelf verpakkingen meenemen (of neem er als 

leerkracht zelf mee)  

• Zorg dat je per tafel minstens 2 verpakkingen hebt. 

• De leerlingen zoeken per 2 de 7 voedingsstoffen  

• Verbeteren met verbetersleutel  

 

Materiaal:  

• Verpakkingen van voedingsmiddelen  

• Verbetersleutel open versie (pagina 25) 

• Leerlingenbundel open versie (pagina 25)  
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Functies van voedingsstoffen 

In dit onderdeel zoomen we dieper in op de drie functies van voedingsstoffen. Hierbij 

ontdekken de leerlingen ook het nut van voedingsstoffen en de reden dat wij eten.  

 

Verbinding knooppunt TE - BI:  Wat is het nut van het consumeren van fruit? 

 

Subonderzoeksvraag: Wat zijn de verschillende functies van voedingsstoffen? 

 

Conclusie: Je hebt drie categorieën waarin we voedingsstoffen kunnen verdelen: bouwstoffen 

(= stoffen die je helpen je cellen op te bouwen vb. vezels), beschermstoffen (= stoffen die je 

gezondheid helpen beschermen vb. vitaminen) en brandstoffen (= stoffen die energie leveren 

aan je lichaam vb. koolhydraten)  

 

 Methode 1: Klassikaal  

Je kan als leerkracht zelf bepalen hoeveel je de leerlingen zelf laat doen en bent 

zeker dat ze op het einde het juiste antwoord hebben.  

 

Tijd:  15 minuten  

Werkvorm: Onderwijsleergesprek  

Organisatie:  

• Projecteer het huisje aan bord.  

• Laat de leerlingen het huisje aanvullen en nadenken over wat deze 

elementen voor ons doen.  

• Maak samen met de leerlingen de link naar bescherm(stoffen), 

brand(stoffen) en bouw(stoffen).  

• Laat de leerlingen nu zelfstandig nadenken over de casussen.  

• Verbeter samen en verklaar waarom dit de voornaamste functie is van 

de voedingsstof 

 

Materiaal:  

• PowerPoint (dia 50-52) 

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 33-34) 
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 Methode 2: Zelfstandig  

Als leerkracht moet je met deze methode voornamelijk begeleiden en 

ondersteunen waar nodig.  

   

  Tijd:  20 minuten  

  Werkvorm: (begeleid) zelfstandig werken  

  Organisatie:  

• De leerlingen vullen zelfstandig of per 2 de vragen in  

• Verbeteren met verbetersleutel  

 

Materiaal:  

• Leerlingenbundel open versie (pagina 26 -27)  

• Verbetersleutel (pagina 26-27)  

 

 

Voedingstoffen in een appel/banaan  

In dit deel zal de focus voornamelijk liggen op de indicatoren en welke voedingsstoffen we 

kunnen terug vinden in de appel en de banaan. Hiervoor moeten ze natuurlijk eerst weten 

waar de verschillende indicatoren voor staan.  

 

Subonderzoeksvraag: Welke voedingsstoffen zijn aanwezig in een appel en een banaan? 

 

Conclusie:  In beide fruitsoorten zitten suikers, water en zetmeel. (Het kan zijn dat ook de 

albustix (eiwitten) iets aangeven op de banaan, afhankelijk van de rijpheid van het fruit.)  

 

  Methode 1 : Klassikaal  

   In deze methode laat je de leerlingen zelf onderzoeken in groepjes van 

   6 om daarna klassikaal de bevindingen samen te voegen.  

 

   Tijd:  60 minuten  

   Werkvorm: Begeleid zelfstandig onderzoek met klassikale vastzetting  

   Organisatie:  

• Verdeel de klas in 4 groepen. Geef elke groep de 5 

indicatoren. 

• Bespreek de oefening klassikaal, wat kunnen ze aflezen 

of wat kunnen ze ontdekken?  

• Hou de 4 groepen en deel nu het fruit uit.  

• Bespreek klassikaal welke indicatoren iets aangeven.  
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Materiaal: 

• Set indicatoren (bijlage3 )  

• Set fruit (bijlage 3)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 35)  

• PowerPoint (dia 53-55)  

 

Methode 2: Zelfstandig leren  

In deze methode laat je de leerlingen vrij in het onderzoek. Het kan zijn dat 

sommige klassen nog wat sturing nodig hebben bij het onderzoeken van de 

indicatoren. Speel hier als leerkracht op in waar nodig.   

 

Tijd:  60 minuten 

Werkvorm: Begeleid zelfstandig leren  

Organisatie:  

• Deel de klas op in 4 groepen, geef elke groep de indicatoren en het 

fruit.  

• De leerlingen gaan zelf aan de hand van het stappenplan het 

onderzoek doorlopen.  

• Verbetering aan de hand van de verbetersleutel  

 

Materiaal: 

• Set indicatoren (bijlage 3)  

• Set fruit (bijlage 3) 

• Leerlingenbundel open versie (pagina 28) 

• Verbetersleutel open versie (pagina 28)   

 

Voedingsmiddelentabel  

We hebben eerder verpakkingen onderzocht en er achter gekomen dat we daar de 

voedingsstoffen op terug konden vinden. Vers fruit heeft maar zelden een 

voedingswaardentabel op de verpakking staan , zeker als je ze per stuk gaat kopen. In dit deel 

stellen we ons de vraag hoe we dan kunnen zien welke voedingsstoffen er in ons fruit zit.  

 

Subonderzoeksvraag: Hoe kunnen we de voedingswaarden vaststellen van een verse appel 

en een verse banaan? 

 

Conclusie: We kunnen de voedingswaarden aflezen vanuit de voedingsmiddelentabel. Hierin 

vinden we de voedingsstoffen en de  energiewaarde van voedingsmiddelen terug.  

 

 

 



 

 
Hogeschool UCLL   

Lerarenopleiding BASO Wetenschappen en Techniek: Ruimte, Natuur en Techniek 

Campus Diepenbeek 

 Methode 1: (Begeleid) zelfstandig met klassikale vastzetting  

In deze methode leren de leerlingen gemakkelijker opzoek vaardigheden bij. Je 

kan ze bijsturen als ze dit nodig hebben.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: Begeleid zelfstandig met klassikale vastzetting 

Organisatie:  

• De leerlingen vullen de leerlingenbundel in.  

• Klassikale vastzetting van de stappen die de leerlingen gebruikt 

hebben om het antwoord te vinden.   

• Klassikaal overlopen van de antwoorden.  

 

Materiaal:  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 36-37)  

• PowerPoint (dia 56)  

 

 

 

Methode 2: (begeleid) zelfstandig werken  

In deze methode laat je de leerlingen volledig vrij tijdens deze oefening. Je kan 

als leerkracht observeren en begeleiden waar nodig.  

 

Tijd:  10 minuten  

Werkvorm: (begeleid) zelfstandig leren  

Organisatie:  

• Elke leerling vult zelfstandig de oefeningen in  

• Verbetering aan de hand van verbetersleutel  

 

Materiaal:  

• Leerlingenbundel open versie (pagina 29-30)  

• Verbetersleutel open versie (pagina 29)  
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2. Conserveren 

In dit lesdeel gaan de leerlingen onderzoeken welke conserveertechnieken er gebruikt worden 

voor fruit. Dit gebeurt aan de hand van enkele onderzoeken en een praktijkoefening. 

Hieronder vindt u meer uitleg per techniek terug. 

 

Verbinding knooppunt BI - TE: Op welke manier kan het fruit met zijn voedingsstoffen 

bewaard worden? 

 

Didactische informatie  

Hoofddoelstelling:  LPD 90 De leerlingen vergelijken functies van verschillende verpakkingen 

en conserveringstechnieken in functie van het voedingsmiddel. (H) 

 

Begrippen: conserveren, konfijten, koelen, vriezen, drogen, bacteriën, zoetstoffen 

 

 

Hoofdonderzoeksvraag: Met welke conserveertechnieken kunnen we de voedingsstoffen in 

fruit bewaren? 

 

Conclusie:  We kunnen fruit op 2 manieren het beste bewaren. Konfijten (= toevoegen van 

suikers) is lekkerder maar drogen (= ontnemen van vocht) is gezonder omdat er niets wordt 

toegevoegd.  

 

Conserveren  

In het eerste deel gaan de leerlingen online opzoek naar de juiste definitie van conserveren 

en moeten deze in eigen woorden formuleren. Als leerkracht kun je ervoor kiezen om deze 

klassikaal nog te bespreken of er van uit gaan dat de leerlingen het juiste hebben.  

 

Subonderzoeksvraag: Wat is conserveren? 

 

Conclusie: Het in goede conditie bewaren om aantasting door onder andere bacteriën te 

voorkomen en op die manier producten langer te bewaren.  

 

 

  Materiaal:  

• Gsm/tablet 

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 38), open versie (pagina 

31) 

• PowerPoint (dia 58) 
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Drogen en Konfijten  

In het tweede deel gaan we dieper in op de technieken drogen en konfijten. Leerlingen 

ontdekken door te proeven. Je kan als leerkracht zelf nog kiezen om het uit te breiden en de 

leerlingen zelf fruit te laten conserveren. Hiervoor vindt u een stappenplan in de bijlage maar 

wordt hier niet verder besproken.  

 

Subonderzoeksvraag: Hoe kunnen we fruit het beste conserveren?  

 

Conclusie: De ‘beste’ conserveermethode is drogen. Hierbij wordt er niks toegevoegd en 

behoudt het fruit de meeste voedingswaardes. Konfijten zouden we als ‘beste’ kunnen 

beschouwen omdat deze vaak lekkerder wordt gevonden.  

 

 Methode 1: Hoekenwerk 

In deze methode kan je als leerkracht begeleiden en ondersteunen waar nodig. 

De leerlingen krijgen een bepaalde tijd om de vragen op te lossen en daarna 

door te schuiven naar de volgende groep. Als leerkracht zorg je voor een 

klassikale vastzetting en de behoudt je de controle over de tijd.   

 

Tijd:  30 minuten  

Werkvorm: Hoekenwerk  

Organisatie:  

• Verdeel de klas in 4 groepen. 2 groepen gedroogd fruit en 2 

groepen krijgen gekonfijt fruit.  

• Na 10 minuten schuif je door (vul als leerkracht eventueel het 

fruit aan waar nodig). 

• Na 10 minuten gaat iedereen weer naar zijn/haar plaats en 

hou je een klassikale vastzetting.  

 

Materiaal:  

• Set gekonfijt fruit (bijlage 3)  

• Set gedroogd fruit (bijlage 3)  

• Leerlingenbundel gesloten versie (pagina 38-40) 

• PowerPoint (dia 59-62)  
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  Methode 2: zelfstandig werken  

De leerlingen leren hier in groep werken. Als leerkracht ben je 

begeleider en biedt ondersteuning waar nodig.  

 

Tijd:  30 minuten  

Werkvorm: Begeleid zelfstandig leren  

Organisatie:  

• Verdeel de klas in 4 groepen. Geef per groep een set 

gedroogd fruit en een set gekonfijt fruit.  

• De leerlingen vullen in groep de opdrachten in.  

• Verbetering aan de hand van de verbetersleutel.  

 

Materiaal:  

• Set gekonfijt fruit (bijlage 3)  

• Set gedroogd fruit (bijlage 3)  

• Leerlingenbundel open versie (pagina 31-33)  

• Verbetersleutel open versie (pagina 31-33)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 
Hogeschool UCLL   

Lerarenopleiding BASO Wetenschappen en Techniek: Ruimte, Natuur en Techniek 

Campus Diepenbeek 

Bijlage 

Legende  

Wat  Tips  
Spelregels  De spelregels kunnen per groep of per leerling 

uitgeprint worden. Wij raden aan om deze per 
spelgroep uit te printen en te lamineren zodat 
deze langer gebruikt kunnen worden.  

Spelborden  De spelborden zijn ontworpen om geprint te 
worden op een min. A3 papier. Wij raden aan 
om de maat 50x50cm aan te houden maar 
begrijpen dat dit niet overal mogelijk is. Om de 
spelborden te verstevigen plak je de geprinte 
versie op een stuk karton en plastificeer je deze 
handmatig.  

Pionnen/ huisjes Bij het transportspel zijn er pionnen/huisjes die 
gemaakt kunnen worden. Wij raden aan om 
deze uit te printen, dubbel te vouwen en te 
lamineren. Vervolgens kun je deze uitknippen 
en in een blokje klei of piepschuim prikken om 
er echte pionnen van de maken.  

Infofiches  Wij raden aan om de infofiches uit te printen en 
te lamineren.  

Onderzoekfiche Wij raden aan om de  onderzoekfiches uit te 
printen en te lamineren. De onderzoekfiches 
zijn in de eerste plaats voor de leerkracht. Wil je 
deze toch uitprinten voor de leerlingen vergeet 
dan zeker niet de waarneming en de besluiten 
te verwijderen en te vervangen naar lijntjes.  

Materiaallijsten  Achteraan in de bijlage vind u de volledige 
materiaallijsten met kostprijs. De lijsten die u 
tussendoor vind is per onderdeel geschat. Hier 
staat steeds bij vermeld of dit voor een groepje 
is of per leerling.  

Werkfiches Werkfiches zijn stappenplannen. Je kan er als 
leerkracht voor kiezen of je deze lamineert en 
bundelt of deze per leerling uitprint.  

Filmfragmenten  Voor de filmfragmenten bieden we jullie de link 
en een QR-code aan. Je kan de QR-code 
gebruiken om de leerlingen gemakkelijker de 
fragmenten te laten vinden. (De QR-codes zijn 
gemaakt via Bookwidgets)  
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Bijlage 1.  Inleiding  

 

1. Verwondering  

1.1. Materiaaldoosje/ groep  

Hoeveelheid  Wat  

1 Ballon  

1  Dobbelsteen  

4  Geleiders met krokodillenklem  
1  Jumbo LED  

3 Koperen centen (5 cent)  

1 Potlood  

1  Post-it notes klein  

6  Pionnen  

6 Pionkaarten  

1  Spelbord  

1 Spelregels  
3 Spijkers  

36  Taartpunten  

24 Vragenkaarten 

1.2. Fruitdoosje/ groep  

Hoeveelheid Wat  

1  Appel  

2  Banaan 

4  Citroen  
1  Kiwi  

3  Mandarijn 

1.3 Extra materiaal proeven  

Hoeveelheid Wat 

1  Doorzichtige bak water (5L) 

1  Weegschaal voor fruit  

1  Aardappelschilmesje  

1 Keukenrol  
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     Spelregels      

1. Spelbegin  
➢ Maak groepjes van 2 leerlingen.  

➢ Per bord spelen er 4 groepjes  

➢ Kies per groepje een pion kleur en fruitkaart 

➢ Plaats je gekozen pion in het midden van het spelbord  

➢ De jongste speler mag beginnen, daarna volg je de richting van de klok 

 

2. Tijdens het spel  
➢ Elke kleur staat voor een bepaalde soort vraag.  

• Rood: een doe opdracht  

• Geel: een gok vraag  

• Roze: een meerkeuze vraag  

• Groen: een open vraag  

• Wit: Gooi nog een keer  

➢ De groep die rechts van de spelende groep zit, leest de vraag voor.  

➢ Voer de opdrachten zo goed mogelijk uit.  

• Doe-opdrachten: Zorg dat de stappen correct zijn uitgevoerd, pas als de constructie 

werkt of je een juiste conclusie kan trekken verdien je je punt.  

• Gok vraag: Iedereen mag mee spelen. De groep die het dichtste bij zit krijgt het punt. 

(Bij deze vraag is de persoon die de vraag leest uitgesloten van antwoorden, 

natuurlijk mag zijn/ haar partner nog wel antwoorden)  

• Meerkeuze: Het eerste antwoord dat ze zeggen is juist of fout. Je krijgt maar 1 kans.  

• Open vragen: beantwoord de vraag zo correct en volledig mogelijk.  

➢ Was na elke doe- opdracht je handen. Zo houden we het spelbord en de kaartjes schoon.  

➢ Trek je een kaartje waarvan de vraag of opdracht al geweest is of waar dat de kleur niet op 

staat?  Dan heb je pech en moet je een beurt overslaan. 

➢ Trek je een kaartje waar dat een verwijzing staat naar een QR-code dan scan je deze en 

bekijk je de informatie of prent.  

 

3. De winnaar  
➢ De eerste groep die 1 rood, 1 roze, 2 groene en 2 gele vlakjes heeft verzameld is de winnaar. 

➢ Merk je dat op de andere spelborden nog spellen bezig zijn, ga je verder voor plaats 2 -3 etc.  

 

4. QR- codes  
Bij sommige vragen staat de verwijzing “(Zie QR-code)”. Hieronder vind je per vraag een QR-code met 

verduidelijking.  Je kan ook een infofiche aan de leerkracht vragen als de QR-code niet werkt.  

1. Hoeveel is het kunstwerk “comedian” van Maurizo Cattelan waard? 
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2. Welke fruitsoort is het duurste?  

a) Yubari- cantaloupe                      b) Gele frambozen                      c) Drakenfruit  

 

 

 

3. Stappenplan: Citroenbatterij. 

 

 

 

 

4. Stappenplan: De ballon en de mandarijn. 

 

 

 

 

 

5. Stappenplan: Het zinken of drijven van een mandarijn. 

   

 

 

 

6. Hoe open je een banaan het beste?  
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Spelbord  
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Infofiche 1: Prent “comedian” van Maurizo Cattelan  
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Infofiche 2: Prent fruitsoorten   

 

 

A. Yabari- Cantaloupe 

C. Drakenfruit 

B. Gele Frambozen 
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Onderzoekfiche 1: Citroenbatterij 

 

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we een LED-lampje laten 

branden door middel van een citroen?  

 

Benodigdheden: 

- 3 citroenen 

- 3 muntjes van vijf cent 

- Een aardappelschilmes 

- 3 spijkers 

- 4 geleiders met aan beide uiteinde een krokodillenklem  

- LED-lampje (25 à 30mA) 

 

Werkwijze:  

1. Leg de drie citroenen naast elkaar.  

2. Maak een sneetje (ten grootte van het 5 cent stukje) aan de linkerkant van 

de citroenen.  

3. Stop in elk sneetje een muntstuk.  

4. Steek de spijkers aan de rechterkant van de citroen. (Let op dat deze het 

muntstuk niet raakt!)  

5. Sluit de eerste geleider aan op het eerste muntstuk.  

6. Sluit vervolgens 1 geleider aan op de spijker en verbindt deze aan het 

muntstuk van de volgende citroen. Herhaal dit voor de derde citroen. 

7. De laatste geleider sluit je enkel aan op de spijker.  

8. Sluit het lange beentje van de LED aan, aan de geleider die vertrekt vanuit 

de spijker.  

9. Sluit het korte beentje van de LED aan, aan de geleider die vertrekt vanuit 

het muntje.  

 

Waarneming:  

De LED gaat branden.  

 

Besluit:  

De citroenen vervangen een batterij. Door het spanningsverschil tussen het koper (de munt) 

en de zink (de spijker) ontstaat er een elektrische spanning. In de citroen zit citroenzuur. Dit 

zuur zal de aanwezige spanning doorgeven. Hierdoor zal het LED-lampje branden.  
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Onderzoekfiche 2: Zinken of drijven 

 

Onderzoeksvraag:  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mandarijn naar de 

bodem zinkt?  

 

Benodigdheden:  

- Emmer water  

- Mandarijn  

 

Werkwijze:  

1. Leg de mandarijn in het water. 

2. Haal de mandarijn uit het water.  

3. Pel de mandarijn. 

4. Leg de mandarijn terug in het water. 

 

Waarneming:  

De mandarijn met schil rond drijft, terwijl deze zonder schil zinkt. 

 

Besluit:  

De mandarijn zonder schil zonk direct naar de bodem. De mandarijn met schil bleef 

daarentegen drijven. Dit komt doordat er tussen de schil en de mandarijn nog lucht aanwezig 

is. Zoals je wel weet vanuit het dagelijks leven (bijvoorbeeld uitademen in een zwembad) 

stijgen deze luchtbelletjes in water. Bijgevolg zal de mandarijn met schil niet zinken. 
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Onderzoekfiche 3: De ballon  

 

Onderzoeksvraag:  

Wat gebeurt er met een ballon als we er mandarijn sap 

op laten druppelen?  

 

Benodigdheden:  

- Ballon  

- Mandarijn  

 

Werkwijze:  

1. Blaas de ballon op en knoop deze dicht. 

2. Pel de mandarijn. 

3. Maak met je nagel een kleine inkeping in de schil van de mandarijn. 

4. Plooi het stukje schil dubbel tegen en houd deze tegen de ballon aan. 

5. Knijp lichtjes in de schil zodat het sap er uit komt. 

 

Waarneming: 

De ballon ploft.  

 

Besluit:  

Een ballon is gemaakt van rubber. Als je een ballon opblaast en dicht knoopt, dan kan de lucht 

er niet meer zomaar uit. Het rubber is gespannen en zit om de samengeperste lucht heen. In 

de schil van een mandarijn zitten stoffen (o.a. limoenen) die de rubber kunnen beschadigen. 

Er zullen kleine gaatjes ontstaan in de ballon waardoor de lucht plots kan ontsnappen en dus 

zal ploffen. 
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Bijlage 2: Groeivoorwaarden  

Bodem en ondergrond  

Materiaal methode 1:  

Hoeveelheid  Wat  

4  Erlenmeyer 250ml  

4 Koffiefilters  

4  Trechter ø75mm 
400ml Water  

500 gr  Grind  

500 gr  Zand  

500 gr Leem  

500 gr  Klei  

4 Infofiches korrelgrootte  

 

Materiaal methode 2:  

Hoeveelheid  Wat  

1 PET- fles  1L 

4 Meetlat  

4 Stanley mesjes  

4 Scharen  

400ml Water  

500 gr  Grind  
500 gr  Zand  

500 gr Leem  

500 gr  Klei  

4 Infofiches korrelgrootte  
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Werkfiche: Trechters  

  Was je fles uit en verwijder 
het etiket en de dop. 
 
 
Meet vanaf de dop naar 
beneden 12 cm af.  
Teken hier een lijn.  
 
 
Controleer of de lijn recht is.  
 
 
 
 
Snij nu de bovenkant van de 
onderkant af.  
 
 
Controleer of je netjes en 
recht geknipt hebt.  
 
Zet de bovenkant, 
ondersteboven in de 
onderkant.  
 
Vouw de koffiefilter open 
en plaats deze in de 
bovenkant.  
 
Vul de filter met je 
bodemsoort.  
 
! Zorg dat je +/- 1 cm van de 
bovenrand verwijdert blijft. 
 
Voer nu de proef uit.   
  

 

 

 

 

 

 

START 

Teken een lijn op 12 cm 

controleer 

Snij de bovenkant weg 

controleer 

Prepareer de fles 

fout 

juist 

fout 

juist 

Zet in elkaar 

Vul de filter  

Voer de proef uit  

Klaar  
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Onderzoekfiche: Doorlaatbaarheid  

Onderzoeksvraag: 

Welke bodemsoort (grind, zand, leem of klei) houdt het meeste water, mineralen en 

voedingsstoffen vast?  

 

Benodigdheden 

− 4 plastic flesjes 

− 4 koffiefilters 

− GSM 

− Water 400 ml 

− Grind, zand, leem, klei (een handje) 

Werkwijze  

1. Doe de 4 verschillende grondsoorten in de 

koffiefilters die in de 4 verschillende flesjes zitten. 

2. Giet eenzelfde hoeveelheid water gelijktijdig over de 4 grondsoorten (twee 

leerlingen gelijktijdig). 

3. Een derde leerling start de timer van de timer van de GSM op het moment dat het 

water in de trechters gegoten wordt. 

4. Vergelijk de waterhoeveelheid die na 2 minuten doorgesijpeld is en in de 

erlenmeyers terechtgekomen is. 

 

Waarneming: 

Het water loopt meteen door de grind en het zand. Het water blijft staan op de klei. Het water 

wordt eerder vastgehouden door de leem. Het loopt er traag doorheen. 

 

Besluit: 

Grind is ongeschikt om fruit op te telen. Zand is minder geschikt doordat het geen mineralen 

kan vast houden. Klei is ook minder geschikt doordat het water op de bodem blijft staan. Leem 

is zeer geschikt om fruit op te telen. Het laat water traag door waardoor de planten genoeg 

tijd hebben om het water op te nemen. Ook worden mineralen goed vastgehouden in een 

leembodem. 
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Onderzoekfiche: Korrelgrootte 

Onderzoeksvraag: 

Wat is het verschil in korrelgrootte tussen de verschillende bodemsoorten (grind, zand, leem 

en klei)?  

 

Benodigdheden 

− Grind, zand, leem, klei (een handje) 

Werkwijze  

1. Neem wat grind in je hand en voel aan de korrels. 

2. Herhaal stap 1 voor de andere bodemsoorten (zand, 

leem, klei). 

3. Vergelijk datgene wat je voelt met de infofiche van de 

bodemsoort.  

 

Waarneming: 

- Grind heeft grote korrels, ze zijn afzonderlijk voelbaar (eerder grote keien). 

- Bij zand zijn de korrels duidelijk voelbaar. 

- Bij leem zijn de korrels weinig tot niet voelbaar. 

- Bij klei zijn de korrel niet voelbaar (eerder stof). 

 

Besluit: 

Bij een grote korrelgrootte zijn de korrels goed voelbaar en is er veel ruimte tussen de korrels, 

bij een kleine korrelgrootte zijn de korrels weinig of niet voelbaar en is er zeer weinig ruimte 

tussen de korrels. 
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Infofiche 1: Grind  
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Infofiche 2: Leem  
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Infofiche 3: Zand  
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Infofiche 4: Klei  
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Filmfragment: Fosfaat, nitraat en overbemesting 

 

 

research, W. e. (Regisseur). (2015). Mest- en milieuproblematiek- 

landelijk meetnet effecten mestbeleid [Film].:  

 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBNAMncUfMI&fbclid=IwAR1D5eCBM7SQNfX0Uf5pyP

QcZ879Ak248ZagjCaFHs-xVeTTK8MWirduYvM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBNAMncUfMI&fbclid=IwAR1D5eCBM7SQNfX0Uf5pyPQcZ879Ak248ZagjCaFHs-xVeTTK8MWirduYvM
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNAMncUfMI&fbclid=IwAR1D5eCBM7SQNfX0Uf5pyPQcZ879Ak248ZagjCaFHs-xVeTTK8MWirduYvM
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Licht  

1. Proef: zetmeel indicator  

Hoeveelheid Wat  

200 gr Zetmeel  

800ml  Water  

4 Koffielepel  

8 Proefbuis  

4 Proefbuishouder 

4 Lugol  

2. Proef: demonstratieproef fotosynthese  

Hoeveelheid Wat 

1 Aluminiumfolie  

250ml (Ethanol) Alcohol  
1 Lugol  

3 Petrischaaltje ø100mm 

1 Plant (vb. goudaardbei ) 

250 ml Water  
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Onderzoekfiche: Zetmeel indicator   

Onderzoeksvraag: Waarvoor is lugol een indicator?  

 

Benodigdheden 

• 2 proefbuizen 
• Proefbuisrek  
• Koffielepel/spatel 
• Spuitfles met water 
• Zetmeel 
• Lugol 

Werkwijze 
1. Vul beide proefbuizen voor de helft met water. 
2. Voeg in de tweede proefbuis een spatelpunt zetmeel toe. 
3. Druppel in beide proefbuizen 3 druppels lugol. 
4. Houd je duim op de proefbuis en schud er even mee. 

Waarneming 
 De buis met zetmeel wordt donkerpaars-zwart. De buis met water wordt geel.  

 

Besluit  

Lugol is een indicator voor zetmeel. Lugol verkleurt van geel naar donkerpaars-zwart 

als er zetmeel aanwezig is.  
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Onderzoekfiche demonstratieproef: fotosyntheseproces 

Onderzoeksvraag: Welke invloed heeft licht op de plant? 

 

Benodigdheden 

- De plant ‘Goudaardbei’ in pot 

- Lugol 

- 3 petrischaaltjes 

- Aluminiumfolie 

- Kookplaten 

- Ethanol (alcohol) 

- Water 

Werkwijze 

Voorbereiding: 

1. Dek bij de plant één blad volledig af. 

2. Laat de plant een hele nacht in het licht staan. 

3. Pluk het afgedekte blad en een niet-afgedekt van de plant. 

4. Leg beide bladeren een paar seconden in kokend water om de celwanden 

kapot te maken. 

5. Leg daarna de bladeren in kokende alcohol om de bladeren te ontkleuren. 

Uitvoeren 

1. Overgiet het niet afgedekte blad rijkelijk met lugol. 

2. Overgiet het volledig afgedekte blad rijkelijk met lugol. 

3. Vergelijk de resultaten. 

 

Waarneming:  

Er zal een zwarte/paarse verkleuring optreden bij het niet afgedekte en 

gedeeltelijk afgedekte blad op de plaats waar er licht is kunnen invallen. 

 

Besluit:  

Lugol is een indicator voor zetmeel. Waar de verkleuring optreedt is er dus 

sprake van aanwezigheid van zetmeel (bouwsteen glucose). Deze suikers zijn 

aangemaakt doordat er licht op de bladeren van de plant inviel. Daardoor 

kon de plant aan fotosynthese doen. Dit proces zorgt voor de aanmaak van 

glucose. 

 

 

 



 

 
Hogeschool UCLL   

Lerarenopleiding BASO Wetenschappen en Techniek: Ruimte, Natuur en Techniek 

Campus Diepenbeek 

Praktijk:  

Werkfiche: methode 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal methode 1/ leerling 

Hoeveelheid  Wat  

1 PET- fles  1L 

500 gr  Potgrond  

1  Jong plantje / zaadjes  

1 IJzeren meetlat  

1 Alcoholstift  
1  Schaar  

1  Stanleymes  

90 cm  Wol  
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STAPPENPLAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Was je fles uit en verwijder het etiket. 
 
 
Meet vanaf de dop naar beneden 12 
cm af.  
Teken hier een lijn.  
 
 
Controleer of de lijn recht is.  
 
 
 
 
Snij nu de bovenkant van de 
onderkant af.  
 
 
Controleer of je netjes en recht 
geknipt hebt.  
 
 
 
 
 
Prik een gat in het dopje van de fles.  
 
Steek er nu een aantal touwtjes door 
en knoop deze aan elkaar.  
! zorg ervoor dat je een overschot heb 
aan touw aan beide kanten.  
 
Vul nu de bovenkant met potgrond 
! zie erop toe dat je de touwtjes 
doorheen de potgrond verspreid  
 
Zet de bovenkant, ondersteboven in 
de onderkant.  
! vul eerst de onderkant met water 
 
Verpot het plantje in je fles  
 
 

START 

Teken een lijn op 12 

cm 

controlee

r 

Snij de bovenkant weg 

controlee

r 

Prepareer de fles 

Maakt de touwtjes 

vast  

Vul met potgrond 

Zet in elkaar 

Verpot het plantje 

FINISH 

fout 

fout 

juist 

juist 

Prik gaatje 
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TESTEN  

Vraagstelling:  
 

• Krijg ons plantje voldoende water?  

• Om de hoeveel tijd moet ik mijn waterreservoir bijvullen?  
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Praktijk:  

Werkfiche: methode 2  
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Materiaal methode 2/ leerling 

Hoeveelheid  Wat  

1 PET- fles  1L 

500 gr  Potgrond  

1  Vurenhout geschaafd 
(140 x 750 x 12mm)  

1  Vurenhout geschaafd  
(117 x 500 x 12 mm) 

1  Grenen  
(30 x 80 x 19)  

1 Triplex  
(180 x 100 x 3mm)  

2  Scharnieren 25 x 18 mm  

1  Terracota potje  
Ø90mm  

3  Rietjes  

1  Jong plantje / zaadjes  

1 Kolomboormachine  

1  Priem  

1  Boor ø 6.5mm  
1 Cirkelboor ø70mm  

1 Winkelhaak  

1 Potlood  
1 Verstekzaag  

1 Figuurzaag  

1  Houtlijm  

1  Schroevendraaier (plat klein)  
1  Schuurpapier  

1  Half zoete vijl  

1 IJzeren meetlat  

1 Alcoholstift  
1  Schaar  

1  Stanleymes  

90 cm  Wol  
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Stappenplan  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Teken op de lat 140x 750 x 12 

mm een lat van 140 x160 x12 mm 

af.  

 

 

Controleer of je juist hebt 

afgetekend  

 

 

Zaag de lat op de juiste lengte  

 

 

 

Herhaal nog 1x zodat je 2 latten 

hebt van 140 x160 x 12 mm  

 

 

Teken op de lat 117 x 500 x12mm 

een lat af van 117 x160 x12 mm  

 

 

 

Controleer of je juist hebt 

afgetekend  

 

 

Zaag uit de lat 117 x 500 x 12 mm 

de afgetekende lat van 117 x160 

x 12 mm 

 

Herhaal nog 1x zodat je 2 latten 

hebt van 117 x160 x 12 mm  

 

Start 

Aftekenen brede 

wanden 

Controleer 

Zagen wanden  

Herhaal voor de 2de 

wand 

Fout 

Juist 

Aftekenen smalle 

wanden 

Controleer 

Zagen wanden  

Herhaal voor de 2de 

wand 

Fout 

Juist 

1 
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 Teken op de lat van 140 x750 x 
12mm een lat van 140 x 240 x 
12mm af.  
 
 
 
Controleer of je juist hebt 
afgetekend.  
 
 
 
 
 
Zaag uit de lat 140 x750 x12 
mm een lat van 140 x240 x12 
mm 
 
 
 
 
Teken op 1 van de planken van 
140 x160 x 12mm de drie  
boorgaten af.  
Zie technische tekening  
 
 
Controleer of je juist 
afgetekend hebt.  
 
 
Priem de boorgaten voor het 
boren  
Wf. Priemen  
 
 
 
Span een houtboor van 
ø6.5mm in.  
 
 
 
Boor de gaten met een boor 
van ø6.5mm  
 
 

 

Aftekenen grondplaat 

controleer 

Zagen bodemplaat 

Aftekenen boorgaten  

controleer 

fout 

juist 

Fout 

Juist 

Priemen boorgaten 

1 

Boren gaten 

2 



 

 
Hogeschool UCLL   

Lerarenopleiding BASO Wetenschappen en Techniek: Ruimte, Natuur en Techniek 

Campus Diepenbeek 

  Vijl met een platte, half zoete 
vijl.  
En schuur de wanden tot ze op 
maat zijn en glad aanvoelen.  
! De randen waar je gaat 
lijmen moeten niet glad 
geschuurd.  
 
 
 
 
Volg de bouwtekening om het 
bakje te lijmen.  

 

 

 
 
 
Teken op de plank 
117x500x12mm een lat van 
117 x 112x12mm af.  
 
 
 
Controleer of je juist hebt 
afgetekend 
 
 
 
  
 
Zaag de lat 117 x112 x 12mm 
 
 
 
 
 
 
Aftekenen cirkel met diameter 
ø10cm 
 
 
Controle getekende houder  

 
 

 

2 

Bijwerken wanden 

Lijmen waterreservoir 

Aftekenen houder 

controleer 

Zagen houderplaat 

Aftekenen houder 

Controleer 

3 

fout 

juist 

fout 

juist 
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  Priem het centrumpunt 

 

Span de cirkelboor ø 

70mm in.  

 

Boor het centrum eruit  

 

 

 

Zagen buiten cirkel met 

de figuurzaag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijl de houder met een 

platte halfzoete vijl en 

werk af met schuurpapier.  

 

 

 

 

 

Lijm de houder op zijn 

plaats  

Zie bouwtekening  

 

 

 

3 

Zagen met figuurzaag 

Boren centerpunt 

Afwerken houder 

Lijmen houder 

4 
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Teken op de lat 140 x 750 

x12mm een lat af van 140 

x140 x12 mm  

 

Controleer of je juist hebt 

afgetekend  

 

 

Zaag uit de lat 140 x 750 x 

12 mm de afgetekende lat 

van 140 x140 x 12 mm 

 

 

 

Vijl de houder met een 

platte halfzoete vijl en werk 

af met schuurpapier.  

 

 

Aftekenen scharnieren op 

de achterwand: Leg de 

scharnieren op de 

aangegeven maten en zet 

met een scherp potlood een 

puntje waar de gaatjes 

komen.  

Zie bouwtekening  

 

 

Controleer of je juist hebt 

afgetekend  

 

 

 

 

4 

Aftekenen deksel 

controlee

r 

Zagen deksel 

Fout 

Juist 

Afwerken deksel 

Aftekenen scharnieren 

controleer 

5 

Fout 

Juist 
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  Priem de afgetekende 

gaatjes  

 

 

 

Monteer de scharnieren 

eerst op de achterwand  

 

 

 

Priem de gaatjes in de 

deksel  

 

 

Monteer de scharnieren op 

de deksel  

 

 

 

Teken op de triplexplank 

180 x 100 x 3 mm de mal 

van het wolkje.  

 

Zaag de vorm met de 

figuurzaag uit  

Wf. Zagen met figuurzaag  

 

 

 

 

Werk het wolkje af door 

met licht schuurpapier te 

schuren.  

 

 

5 

Priemen 

afgetekende 

gaatjes  

Monteren scharnieren 

Priemen in deksel 

Monteren scharnieren 

Aftekenen wolkje  

Zagen met figuurzaag 

Werk af met 

schuurpapier 

6 
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Teken op de lat 30 x 80 x 

19mm een blokje van 30 x 

30 x 19 af 

 

Controleer of de maat 

klopt  

 

 

 

Zaag het blokje 30 x 30 x 

19mm uit de lat 30 x 80 x 

19 mm 

 

  

Herhaal nog 1 maal  

 

 

 

 

 

Lijm het wolkje en de 

blokjes op hun plaats 

 

 

Teken de rietjes af op 7 cm 

en op 20 cm 

 

controleer de maten  

 

 

Knip op maat  

 

 

 

6 

Aftekenen steunpunten 

controleer 

Zagen steunpunten 

Herhaal voor steunpunt 

2 

Lijmen wolkje 

Aftekenen rietjes 

controleer 

Knippen rietjes 

Fout 

juist 

7 

Fout 

juist 
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  Herhaal voor nog 2 rietjes  

 

Knip uit de bol wol 3 

draden van 60 cm 

 

Rijg 1 rietje per draad.  

 

 

Monteer de rietjes in het 

bakje  

 

Zorg dat je fles schoon is en 

het etiket eraf gehaald.  

Meet vanaf bodem naar 

boven 15 cm af.  

 

Teken hier een lijn.  

Controleer of de lijn recht 

is.  

 

 

Snij nu de bovenkant van 

de onderkant af.  

 

Controleer of je netjes en 

recht geknipt hebt. Snij bij 

indien mogelijk  

 

 

 

Plaats de fles in het bakje 

en vul deze met water 

 

 

7 

Herhaal nog 2x 

Knip de wol 

Draad door het rietje 

Plaatsen rietjes 

Prepareer de fles 

Teken een lijn op 15 

cm 

controleer 

Fout 

Juist 

Snijden fles 

Werk bij waar nodig 

Plaats de fles in het 

bakje 

8 
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Plaats het bloempotje in de 

houder en laat de rietjes 

erin hangen.  

 

 

 

 

 

Vul het potje laag per 

laag en laat 1 touwtje per 

laag onder de grond. Zodat 

deze doorheen de aarde 

verspreid zijn.  

 

 

 

Verpot het plantje  

 

 

 

TESTEN  

 
Vraagstelling:  
 

• Krijg ons plantje voldoende water?  

• Om de hoeveel tijd moet ik mijn waterreservoir bijvullen?  

• Is de constructie stevig genoeg?  
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Plaatsen bloempotje 

Vullen bloempotje  

Verpotten plantje  

 

finish 
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Bouwtekeningen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 mm 

85 mm 

70 mm 

55 mm 
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ZIJAANZICHT VOORAANZICHT 

BOVENAANZICHT 
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3. Transport  

Vervoerstraject  

Materiaal methode 2:  

Transportspel / groep  

Hoeveel  Wat 

1  Spelbord  

6  Pionnen:  
Auto 
Boot  
Vrachtwagen  
Tractor  
Winkelwagen  
Koelwagen  

1 Spelregels  

2 Dobbelsteen  

20 Geluk-kaarten  

20 Ongeluk-kaarten 

22 Huiskaarten  

30 x elk 
briefje 

Valuta  

32  Huisjes  
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________________Spelregels      

 

1. Spelbegin  
- Kies elk 1 pion en zet deze op start  

- Elke speler krijgt  

 1 x  5 euro  

1 x  20 euro  

 1 x 50 euro  

 2 x 10 euro  

 2 x 100 euro  

 2 x 500 euro  

 5 x 1 euro  

- De jongste speler mag beginnen  

- Telkens als je terug op start komt krijg je 200 euro  

   

2. Tijdens het spel  
- Je kan tijdens het spel op een aantal vakjes terecht komen  

1.  Grond: Je kan deze kopen of als iemand anders deze al gekocht heeft moet je huur 

betalen. (zie eigendomsbewijzen)  

2. Een geluks- of ongeluksvlakje: kaartje trekken en hopen op geluk   

3. Vrij parkeren: Je krijgt het geld dat in het midden ligt.  

4. Gevangenis: Je komt slechts op bezoek. Kom je via een kaartje of via het bord in de 

gevangenis krijg je 3 kansen om 2 dezelfde dobbelstenen te gooien, lukt dit niet leg je 

50 euro in het midden.   

 

- Gooi je 3 keer na elkaar 2 dezelfde dobbelstenen moet je ook naar de gevangenis.  

 

- Je mag huisjes bouwen op je grond van zodra je alle kaartjes hebt van die straat. Per 

huisje moeten de andere spelers meer huur betalen. (zie eigendomsbewijzen)  

 

3. De winnaar  
- Je wint het spel als je iedereen failliet hebt laten gaan. 
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Spelbord  
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Pionnen  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisjes  
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Uitstoot 

Wekfiche: Mentimeter  

  
 
1. Scan de QR-code of ga naar 
www.mentimeter.com  
 
 
 
2. Maak een nieuw account aan of klik op 
‘your presentations’  
 
 
 
 
 
3. Maak een nieuwe presentatie aan door 
op ‘new presentation’ te klikken. 
Vervolgens kun je je presentatie een naam 
geven  
 
 
 
 
4. Kies in de rechterkolom de stijl van je 
presentatie. (wij hebben voor de brainstorm 

‘wordcloud’ gebruikt) 
 
 
 
5. Vul de gegevens in die ze vragen (In dit 

geval de titel en aantal items die de leerlingen 
moeten invullen).  
 

6. Je kan nog bij ‘theme’ de kleuren 
aanpassen van je presentatie  
 
 
7. Kies vervolgens voor ‘share’. Met deze 
knop kun je je presentatie delen. Je krijgt de 
keuze uit een link of een code die de 
leerlingen kunnen ingeven of een QR-code 
die de leerlingen kunnen scannen.  Met de 
knop ‘present’ kun je je presentatie starten.  
 

 

http://www.mentimeter.com/
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Filmfragment: Uitstoot  

 

 

De Bock, S. (Regisseur). (2017). De opwarming van de aarde: Missie 

aarde[Film] 

 

 

 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=WVM-pzSiQ9w&fbclid=IwAR0HB6-o8EdYjpl-xfDIJ2atR-

fBbphz4RklrYyrUjxA4g66DiUbYFOhjK4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WVM-pzSiQ9w&fbclid=IwAR0HB6-o8EdYjpl-xfDIJ2atR-fBbphz4RklrYyrUjxA4g66DiUbYFOhjK4
https://www.youtube.com/watch?v=WVM-pzSiQ9w&fbclid=IwAR0HB6-o8EdYjpl-xfDIJ2atR-fBbphz4RklrYyrUjxA4g66DiUbYFOhjK4
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4. Consumeren  

Voedingsstoffen  

1. Voedingsmiddelen  

Hoeveel  Wat 

x Verpakkingen voedingsmiddelen  

  
2. Voedingsstoffen  

2.1. Set Fruit/ groep  

Hoeveel  Wat 
1 / 2 Appel  

1 / 2  Banaan  

2.2. set indicator / groep  

1  Lugol  
1  Diastix  

1  Albustix  

1  Bakpapier  

1 CoCl2 papier  
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Onderzoeksfiche : Voedingsstoffen 

Onderzoeksvraag: Welke voedingsstoffen zijn aanwezig in een appel en een banaan? 

 

Benodigdheden 

- 1 Appel 

- 1 Banaan 

- Diastix  

- Lugol  

- Albustix  

- bakpapier  

- CoCl2-papiertjes 

 

Werkwijze  

1. Hou een Diastix tegen fruitschijfje aan.   

2. Laat de diastix drogen.  

3. Herhaal stap 1 en stap 2 voor de albustix. 

4. Druppel een beetje lugol op het fruitschijfje.  

5. Laat het fruitschijfje in contact komen met het CoCl2-papiertje  

6. Breng het fruitschijfje in contact met het bakpapier.  

 

Tip: Kijk altijd eerst goed naar de beginkleur van de indicator. 

 

Waarneming: 

Er zal worden waargenomen dat zowel de diastix als 

de CoCl2-papiertjes verkleuren. Andere indicatoren 

zullen niet reageren met de appel noch de banaan. 

 

 

 

 

 

Besluit: 

Aangezien deze indicatoren een verkleuring vertonen is er zowel glucose als water/vocht 

aanwezig zijn in de fruiten. Omdat de andere indicatoren geen verkleuring hebben ondergaan 

kan er worden besloten dat er geen zetmeel, vet of eiwitten aanwezig zijn. 
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Conserveren  

1. Conserveertechnieken 

1.1. Set gedroogd fruit / groep  

Hoeveel  Wat 

1  Appel gedroogd  

1  Banaan gedroogd  

2 Appel  

2  Banaan  

1.2. Set gekonfijt fruit / groep  
Hoeveel  Wat 

1  Potje confituur  

1  Potje appelmoes  

6 Blokje Turks fruit  

6  Koffielepels 

2. Extra: Drogen van fruit  

Hoeveel  Wat 

1  Appel  
1  Citroen  

1  Kaneel  

1 Coco’s snippers  

1  Snijplank  
1  kom 

1 Keukenrol  

1 Aardappelschilmesje  
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Werkfiche: Drogen  

Voorbereiding:  

Maak als leerkracht een eerste portie gedroogd fruit thuis. Hierdoor oefent u zelf de techniek 

en kunt u de leerlingen meteen laten proeven. Het gedroogd fruit die de leerlingen maken kan 

u dan in de volgende klas laten proeven en zo verder.  

 

Materiaal: (per +/- 20 leerlingen) 

- 5 appels  

- 4 bananen 

- 2 citroenen  

- 1 potje kaneel (optie)  

- 1 doosje cocos snippers (optie)  

- Voedseldroger of oven  

- 10 aardappelschilmesjes  

- 10 kleine snijplankjes  

- 5 kommetjes  

- 1 keukenrol  

 

Werkwijze: 

1. Was de appels en snijdt deze in 4 gelijke stukken. 

2. Snij vervolgens plakje van 4 à 5 mm dik. 

3. Besprenkel de appelschijfjes met citroensap. (Optie: Besprenkel deze eventueel nog 

met een snuifje kaneel) 

4. Zet de voedseldroger op 57 graden.  

5. Controleer na 7 à 8 uur. 

 

 

Waarneming:  

Het fruit wordt ontdaan van vocht. Het krimpt in formaat.  

 

Besluit:  

Bij de conserveertechniek drogen wordt het vocht dat in het stuk fruit zit ontnomen. 

Waardoor deze langer houdbaar is.  
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Materiaallijst 

Onderstaande materiaallijst geeft de benodigdheden en materialen weer voor een klasgroep 

van 20 leerlingen. 

Hoeveelheid  Wat  Waar (kostprijs)  

4  Aardappelschilmesjes  Action (€ 2.60) 
1 Albustix (nieuw potje)  Farmaline (€ 14.34)  

20  Alcoholstiften  Action (€ 9.95) 

1  Aluminiumfolie (rol) Action (€ 1.19)  

7 Appel Delhaize (€ 2.98) 
1 Bakpapier (rol) Action (€ 0.78) 

4 Ballon  Action (€ 0.99) 

10  Banaan Delhaize (€ 5.40) 
4  Citroen  Delhaize (€ 1.90) 

4 CoCl2- papier  Zelf te maken of te vervangen met 
een vocht indicator  

1 Diastix (nieuw potje)  Farmaline (€ 5.54)  

8 Dobbelsteen  Action (€ 0.55)  

4  Erlenmeyers  Labshop.nl (€ 11.68) 

16 Geleiders met krokodillenklem  OPITEC (€ 5.20) 

8  Grind (handje)   

4 Jumbo LED (20 à 30 mA) OPITEC (€ 2.40) 

1 Kiwi  Delhaize (€ 0.55) 
8 Klei (handje)   

4  Koffiefilters  Delhaize (€ 0.45)  

20 Koffielepels  Action (€ 3.96) 

12 Koperen centen (5 cent)  / 

1 Keukenrol  Action (€ 1.47)  

10 Laptops (tablet) Afhankelijk van gekozen product  

20  Lat (30cm)  Action (€ 12.40) 

8 Leem (handje)   
4 Druppelflesjes Lugol  Pipingrock.com (€ 52.72) 

5 Mandarijn  Delhaize (€ 4.69) 

20  PET-flessen Leerlingen van thuis  

20  Plantje (jong of zaadjes)  Afhankelijk van gekozen product 
1 Plantje met groen blad  Afhankelijk van gekozen product 

20 Potgrond (500gr) Hubo (€ 5.39) 

4 Potlood  Action (€ 0.70)   

14 Post-it notes klein  Action (€ 5.80)  
20 Pionnen  Bol.com (€ 13.90)  

6 Pionkaarten  Extra documenten spel  

1  Spelbord trivial pursuit  Zie bijlage   

1 Spelregels  Zie bijlage  
1 Petrischaaltje  Labshop.nl (€ 1.62)  
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12 Spijkers  Action (€ 1.90)  

20  Stanleymes  Action (€ 24.90) 

20  Scharen Action (€ 7.80)  

36  Taartpunten  Extra documenten spel  

4  Trechters  Labshop.nl (€ 3.40) 

4 Turks fruit zakje  Leonidas (€ 20.00)  

10L  Water  /  

1  Weegschaal voor fruit  Bol.com (€ 9.99)  

4  Wol (bol)  Action (€ 6.36)  

24 Vragenkaarten Extra documenten spel  
8 Zand (handje)   

200g  Zetmeel  Pitpit.com (€ 300) 

 

Extra materiaal:  

Hoeveel  Wat  

1  Spelbord Monopoly Zie bijlage   
6  Pionnen:  

Auto 
Boot  
Vrachtwagen  
Tractor  
Winkelwagen  
Koelwagen  

Zie bijlage  
 

1 Spelregels  Bijlage  
2 Dobbelsteen  Action (€0.55/ 10 stuks) 

20 Geluk-kaarten  Extra documenten transport  

20 Ongeluk-kaarten Extra documenten transport  

22 Huiskaarten  Extra documenten transport  

30 x elk 
briefje 

Valuta  Extra documenten transport  

32  Huisjes  Zie bijlage  

1  Vurenhout geschaafd 
(140 x 750 x 12mm)  

Hubo (€ 7.74 / lat 210 cm)  

1  Vurenhout geschaafd  
(117 x 500 x 12 mm) 

Hubo  (€ 5.36 / lat 210 cm)  

1  Grenen  
(30 x 80 x 19)  

Hubo (€ 6.78 / 4 latten van 
270 cm)  

1 Triplex  
(180 x 100 x 3mm)  

Hubo (€ 18.29/ plaat 244 
x122cm) 

2  Scharnieren 25 x 18 mm  Hubo (€ 6.78/ 4st)  

1  Terracota potje  
Ø90mm  

Brico.(€ 0.79/ st)  

3  Rietjes  Bol.com (€ 8.27/ 100st)  
1 Kolomboormachine  Brico (€ 94/machine)  

1  Priem  Opitec (€ 3.25/st)  

1  Boor ø 6.5mm  Opitec (€ 3.80/ boorset)  
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1 Cirkelboor ø70mm  Gamma  (€ 42.99/ set)  

1 Winkelhaak  Opitec (€ 19.25/st)  

1 Verstekzaag  Opitec (€ 62.50/st) 

1 Figuurzaag  Brico (€ 109/ machine) 

1  Houtlijm  Opitec (€ 4.95/fles 250ml)  

1  Schroevendraaier (plat klein)  Opitec (€ 4.95/st)  

1  Schuurpapier  Opitec (€ 6.50/ 50 vellen) 

1  Half zoete vijl  Opitec ( € 13.95/st)  

5  Appel  Delhaize (€ 2.98)  

4 Citroen  Delhaize (€ 1.90) 
1  Kaneel  Delhaize (€ 1.20) 

1 Coco’s snippers  Delhaize (€ 2.39) 

20 Snijplank  Action (€  11.80) 

4  kom Action (€ 5.56) 
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