
 

 

 

Hoe kunnen we het rottingsproces van fruit tegengaan? 

 

Bouwsteen 2: Microscopie: Hoe wordt een preparaatje gemaakt en bekeken onder de 
microscoop? Hoe groot zijn cellen in werkelijkheid?  
 

Deze fase in een notendop: 
 
Vertrekkend vanuit de onderdelen waaruit een microscoop is opgebouwd, leren de leerlingen hoe ze stap 
voor stap de microscoop dienen te gebruiken. Ook wordt er dieper ingegaan op de vergrotingen die ze 
kunnen bekomen door aan de revolver te draaien. Ze leren het materiaal kennen waarmee ze een preparaat 
kunnen maken en de manier waarop dit materiaal wordt gebruikt. Bovendien legt deze fase de link met 
wiskunde doordat de werkelijke grootte van de getekende cellen en celorganellen naderhand berekend 
wordt.  

Tijd: 1 u  15 min. 
 

Leerdoelen: De leerlingen kunnen 
- de delen van een microscoop benoemen; 
- de voorwerpen voor het gebruik van een preparaatje benoemen; 
- een definitie voor de vergrotingsfactor formuleren; 
- de zichtbare celorganellen op een tekening benoemen; 
- de ware grootte van waarnemingen onder de microscoop berekenen; 
- met de gevraagde vergroting door de microscoop kijken. 

STEM-doelen: De leerlingen kunnen 

- LPD 2 (W2): op een hygiënische manier een preparaatje maken.  

 

Leerinhouden: Oculair, tubus, statief, revolver, objectief, voorwerptafel, preparaatklem, 
macroschroef, microschroef, lichtbron, voorwerpglas, dekglaasje, pipet, gedestilleerd water, 
pincet, prepareernaald, scheermesje, celmembraan, cytoplasma, celwand, celkern, vacuole, 
bladgroenkorrels, vergrotingsfactor, omzettingen van mm naar μm. 
 

Randvoorwaarden: 
Materiaal per 2 leerlingen: 

1 microscoop 

 



3 petrischaaltjes 

 

3 voorwerpglazen 

 

3 dekglaasjes 

 

1 scheermesje 

 



1 prepareernaald 

 

1 spuitfles gedestilleerd water 

 

 
Materiaal voor klasgebruik: 

Meerdere flesjes met lugol: 
▪ 70 ml gedestilleerd water 
▪ 7 g kaliumjodide (KI) 
▪ 5 g dijood (I2) 
▪ 5 g natriumacetaat (NaCH3COO) 

 

3 Aardappelmesjes 

 



1 appel 

 

1 peer 

 

1 banaan 

 

 
 
Voorkennis leerlingen:    

o De leerlingen hebben in het 1e middelbaar al eens met een microscoop gewerkt. 
o De leerlingen kunnen de grote celorganellen van een cel benoemen. 
o De leerlingen kunnen al vanuit de lagere school getallen met 10 vermenigvuldigen. 
o De leerlingen kunnen vanuit de lagere school en het 1e middelbaar vraagstukken oplossen. 
o De leerlingen kennen de volgorde van bewerkingen uit de leerstof van het 1e middelbaar. 

 

Externen: Geen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschrijving leeractiviteiten:  
Deel conceptenmap dat bij deze leeractiviteit hoort: 
 

 
 
Overzicht leeractiviteit: timing + hoe te organiseren + hulpmiddelen + Leerplandoelen 

 Beschrijving 
leeractiviteit 

Duur Hoe organiseren? 
Hulpmiddelen 
LPD-nummer 

1. Inleiding +  8’ 🗹 Filmfragment klassikaal bekijken. 
 

- Filmfragment 
- Cursus p. 11 
 

2. Materiaal en 
gebruik ervan 
voor preparaat 

10’ 🗹 Opdracht 1 individueel maken (2 min.). 

🗹 Opdracht 1 klassikaal verbeteren. 

🗹 Opdracht 2 klassikaal bespreken  
(2 min.). 
 

🗹 Opdracht 3 individueel maken (1 min.). 

🗹 Opdracht 3 klassikaal verbeteren. 

🗹 Maken van preparaatje demonstreren, 
terwijl leerlingen meedoen (3 min.). 

 

- Cursus p. 12 
- Preparaat- 
  materiaal 
 
→ LPD 2 

3. Onderdelen 
microscoop + 
vergrotingen 

15’ 🗹 Opdracht 4 individueel maken (2 min.). 

🗹 Opdracht 4 klassikaal verbeteren. 
 

🗹 Opdracht 5 individueel maken (1 min.). 

🗹 Opdracht 5 klassikaal verbeteren. 

🗹 Gebruik microscoop demonstreren, 
terwijl leerlingen meedoen (10 min.). 

 

- Cursus p. 13 
- Cursus p. 14 
 
→ LPD 9 

4. Onderdelen 
plantaardige cel 

7’ 🗹 Filmfragment klassikaal bekijken. 

🗹 Opdracht 6 tekening klassikaal opstellen 
(4 min.). 

 

- Cursus p. 14 
- Celmodel 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rijpen en 

rotten 

 
Rottingsproces 

tegengaan 
 

Rijpe 
vruchten 

 Microscopie 

 Preparaat  
Plantaardige 

cellen 



5. Microscopie 25’ 🗹 Lln. volgen per 2 het stappenplan op  
p. 12 

🗹 Opdracht 8 wordt per 2 gemaakt (maar 
iedereen vult de opdracht volledig in). 
→ per preparaat ± 10 min. 
→ tekening 2e vergroting celorganellen  
     benoemen (3 min.) 
→ microscoop correct opruimen (2 min.) 

 

- Cursus p. 12 
- Cursus p. 15 
- Cursus p. 16 
- Microscoop 
- Preparaat- 
  materiaal 
→ LPD 2 
→ LPD 9 
 

6. Vraagstukken 
oplossen 

10’ 🗹 Lln. maken opdracht 9 per 2 (8 min.). 

🗹 Opdracht 9 klassikaal verbeteren. 
 

- Cursus p. 16 

 
Extra uitgebreide info bij leeractiviteit: 

1. Inleiding 
 
In het begin van dit hoofdstuk geef je best even aan dat micro-organismen microscopisch 
klein zijn en enkel waarneembaar met een microscoop. Je gaat hier uiteindelijk de invloed 
van micro-organismen op de cellen van fruit bekijken. In het begin van dit hoofdstuk is er 
een filmpje voorzien waarin de leerlingen kennis zullen maken met al het materiaal om 
aan microscopie te kunnen doen. Er wordt enerzijds uitgelegd hoe de leerlingen een 
preparaatje kunnen maken van een vrucht zoals een appel. Anderzijds wordt er uitgelegd 
hoe de leerlingen een microscoop dienen te gebruiken. Het is goed om voor dit onderdeel 
het eerste deel van het filmpje te tonen. 
 
 

2. Wat is een preparaat en hoe moet je dat maken? 
 
Materiaal voor een preparaat 
Aan de hand van het filmfragment dat de leerlingen bekeken hebben, hebben ze al een 
eerste keer kennisgemaakt met de verschillende materialen om een preparaat te maken. 
Vervolgens kunnen ze met behulp van een opdracht in de cursus controleren of de namen 
van de verschillende materialen zijn blijven hangen. Daarnaast kan je in de klas nog eens 
samen met leerlingen bespreken, waarom we ervoor moeten zorgen dat het materiaal dat 
we voor ons preparaatje gebruiken zo zuiver mogelijk moet zijn. 
 
Maken van een preparaat 
Eenmaal dit gekend is voor de leerlingen kunnen ze de opdrachten maken waarin ze de 
stappen om een preparaat te maken in de juiste volgorde moeten plaatsen. Je kan er 
daarna voor kiezen om er een preparaatje samen met de leerlingen te maken of je laat ze 
zelf m.b.v. het stappenplan in de cursus een preparaatje maken. 
 
Filmfragment: https://www.youtube.com/watch?v=rOqkVMpObEA 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rOqkVMpObEA


3. Wat zijn de onderdelen van een microscoop en hoe werken de vergrotingen? 
 

De leerlingen krijgen nu best het einde van het filmfragment te zien waarin wordt 
uitgelegd hoe ze tewerk moeten gaan met een microscoop. Hierin worden de onderdelen 
van de microscoop aangehaald. Hierna de leerlingen een opdracht dienen te maken om te 
controleren of ze al de onderdelen van de microscoop kunnen benoemen door de 
verschillende namen bij het juiste onderdeel te noteren. 

 

 
 
 

De leerlingen krijgen nu afbeeldingen van verschillende lenzen te zien enerzijds van het 
oculair en anderzijds van het objectief, elk met hun specifieke vergrotingen. Aan de hand 
van deze afbeeldingen dienen de leerlingen een tabel in te vullen met de verschillende 
vergrotingen, waarbij ze de totale vergroting voor iedere objectieflens zullen moeten 
berekenen. 
 

 
 
Daarnaast wordt er een tekst met uitleg voorzien over de vergrotingen van de 
verschillende lenzen. Het is dan ook aan de hand van deze tekst dat de leerlingen een 
definitie voor de vergrotingsfactor kunnen formuleren. 
 
Vervolgens is het in dit deel handig om al eens samen met de leerlingen het gemaakte 
preparaat onder de microscoop te bekijken. 

 
 
 
 
 

 
 



4. Bouw van een plantaardige cel 
 
Je laat de leerlingen nu best het filmpje zien over de bouw van een plantaardige cel waarin 
de verschillende celorganellen besproken worden. Daarna is het goed om met behulp van 
een celmodel de leerlingen nog eens te bevragen over deze organellen en gaandeweg een 
tekening op te stellen. 
 
 

5. Microscopie 
 
Het is nu tijd om de leerlingen zelf aan de slag te laten gaan. Ze dienen nu normaal nog 2 
preparaatjes te maken die ze nadien onder de microscoop zullen bekijken met de juiste 
vergroting. Zodanig dat ze de cellen in de cursus tekenen en de verschillende celorganellen 
benoemen. 
 

      
Cel van een appel (vergroting 100 x)                                      Cel van een peer (vergroting 400 x) 

 
Na het maken van de tekeningen, geef je de leerlingen best nog even de tijd om de 
microscopen op een correcte manier op te ruimen. 
 
 

6. Werkelijke grootte van cellen en celorganellen 
 
Eénmaal de leerlingen de verschillende cellen getekend hebben en de microscopen 
hebben opgeruimd, rest hen enkel nog het oplossen van enkele vraagstukken. In de 
vraagstukken dienen de leerlingen de werkelijke grote van een cel en celorganel te 
berekenen. Zo krijgen ze een beter inzicht in de betekenis van de vergrotingsfactor. 
Daarnaast worden ze zich ervan bewust hoe klein cellen en celorganellen in werkelijkheid 
maar zijn. 

 
 
 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Dit zijn verdere verwijzingen naar concreet lesmateriaal voor leerlingen, zoals werkblaadjes, en voor leerkrachten, zoals PowerPoint 
presentaties. Mogelijks zal hier al naar verwezen worden in de beschrijving leeractiviteiten. Bedoeling is dat je hier een link maakt naar 
de respectievelijke werkblaadjes, presentaties, etc. 

Cursus voor de leerkracht: Conserveertechnieken fruit 
Voorbeeld plantaardige (en dierlijk) cel: Celmodellen 
Werkbundel: Bouwsteen 2 
Evaluatie: Bijlage: Evaluatiecriteria 
Algemene bookwidget: 
https://www.bookwidgets.com/play/DB3JGDT?teacher_id=5548063328305152  

Reader: 
Dit zijn verwijzingen naar voor de leerkracht interessante bronnen over deze bouwsteen met extra achtergrondinformatie (filmpjes, 

https://drive.google.com/file/d/13gY25LIZYmGAm-dZHWU8lLQH8OxOnpqk/view?usp=sharing
https://www.bookwidgets.com/play/DB3JGDT?teacher_id=5548063328305152


boeken, artikels, websites, etc.) 

 
Microscopie: 

● https://biologielessen.nl/index.php/vergroten/34-onderdelen-van-de-microscoop 
● https://nl.wikipedia.org/wiki/Microscoop 
● https://www.ronaldschulte.nl/objectieven.html 

 
Preparaatjes: 

● https://sites.google.com/site/microscopiebiologie1/hoe-maak-je-een-preparaat 
● https://www.youtube.com/watch?v=rOqkVMpObEA 

 
Cellen: 

● https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/biologie/verschil-plantaardige-en-dierlijke-
cellen 

● https://www.meneerspoor.nl/cel.html 
 
 
ICT-tools: n.v.t. 
 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Basisoptie Moderne talen en wetenschappen: 
Wetenschappen A-stroom:  
STEM-doelen 
LPD 2 De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe tijdens het uitvoeren van een  
           onderzoekproject of een experiment. 
 
Biologie 
LPD 9 Leerlingen tonen structuren aan via lichtmicroscopische waarnemingen aan de hand van een  
           zelfgemaakt preparaat. 

 
 
 
 
 
 
 

https://biologielessen.nl/index.php/vergroten/34-onderdelen-van-de-microscoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microscoop
https://www.ronaldschulte.nl/objectieven.html
https://sites.google.com/site/microscopiebiologie1/hoe-maak-je-een-preparaat
https://www.youtube.com/watch?v=rOqkVMpObEA
https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/biologie/verschil-plantaardige-en-dierlijke-cellen
https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/biologie/verschil-plantaardige-en-dierlijke-cellen
https://www.meneerspoor.nl/cel.html


Bijlage: Evaluatiecriteria 
 

  LERENDE ONTDEKKER ONDERZOEKER EXPERT 

  De leerling kan het nog 
niet. 

De leerling kan het niet 
alleen, maar met hulp 
lukt het. 

De leerling kan het, 
maar moet er nog heel 
hard over nadenken. 

De leerling kan het 
zonder problemen. 

Inhoudelijke criteria 

B De leerling kan de onderdelen van een 
microscoop benoemen.     

B De leerling kan het materiaal om een 
preparaatje te maken met de juiste 
terminologie benoemen. 

    

V De leerling kan de zichtbare celorganellen 
onder de microscoop benoemen.     

Praktische criteria 

B De leerling zorgt ervoor dat al het materiaal 
proper is alvorens hij/zij tewerk gaat.     

B De leerling maakt volgens de aangeleerde 
methode een preparaatje.     

V De leerling kan een gekleurde vloeistof onder 
een klaargemaakt preparaatje aanbrengen.     

B De leerling kan de microscoop op een correcte 
manier hanteren.     

V De leerling kan de microscoop op een correcte 
manier opruimen.     

 
 
 


