
 

Lerarenfiche Hoofdstuk 4: Bedrijfsstudie 
 

Deze fase in een notendop: 
 
In deze laatste fase van het lessenpakket ontdekken de leerlingen het bedrijf Danone door 
de website te bestuderen en de bijhorende vraagjes op te lossen. Er wordt ingezoomd op 
het productieproces van yoghurt en de ecologische voetafdruk van Danone. Ook 
onderzoeken ze de genomen maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. 
 

Tijd: 1 lesuur 

Leerdoelen:  
 
De leerlingen 

- kunnen het productieproces van yoghurt schematisch weergeven a.d.h.v. de 
informatie die ze op de website vinden. 

- Kunnen de ecologische voetafdruk van Danone in kaart brengen a.d.h.v. de 
informatie die ze op de website vinden. 

 
STEM-doelen 
LPD S10: De leerlingen bereiken dit doel door het bedrijf Danone te bestuderen en de 
bijhorende vraagjes op te lossen. 
 
Labo- en productietechnieken: 
LPD L5: De leerlingen bereiken dit doet door het productieproces van yoghurt op grote 
schaal (bedrijfsniveau) en kleine schaal (in de klas) te bestuderen en te vergelijken met 
elkaar. 
 
STEM-doel: 
-inhoud/proces (productieproces) schematisch weergeven 
-begrip duurzaamheid onderzoeken 
 
 

Leerinhouden: 
 
Bedrijfsstudie Danone 
Productieproces van yoghurt 
Maatregelen ecologische voetafdruk 
 

Randvoorwaarden: 
 
Benodigdheden: 



 

o Laptop met internet (elke lln. 
 

 
 

o Link van Bookwidget (elke lln.) 
 

 
 

 
 

 
Voorkennis leerlingen:  
De leerlingen hebben het hele lessenpakket doorlopen. Ze weten wat het verschil is 
tussen plantaardige en dierlijke melk. Ze kennen het verschil tussen gepasteuriseerde en 
gesteriliseerde melk. Ook weten ze hoe door middel van fermentatie yoghurt gemaakt 
wordt en als laatste hebben ze de ecologische voetafdruk van de productie van melk en 
yoghurt bestudeerd. 
 

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

 Beschrijving 
leeractiviteit 

Duur Hoe organiseren? Hulpmiddelen 

1. Inleiding 5’ 🗹 Lkr. herhaalt klassikaal de vorige les. 

🗹 Lln. starten individueel hun computer 
op. 

🗹 Lln. Controleren of ze al het nodige 
materiaal hebben. 

- Tabblad 6 --> 
sectie 1 
   
 

2. Bedrijfsstudie + 
productieproces 

25’ 🗹 Lln. bestuderen individueel het bedrijf 
Danone en het productieproces dat 
daar toegepast wordt. 

🗹 De leerlingen stellen zelf een schema 
van het productieproces op. 

🗹 De leerlingen maken een vergelijking 

- Tabblad 6 --> 
sectie 1 

https://www.bookwidgets.com/play/PB4PPPS
?teacher_id=5466157991591936 

 



 

tussen het productieproces van 
yoghurt in de klas en in een bedrijf. 

 
3. Ecologische 

voetafdruk 
Danone 

20’ 🗹 Lln. Onderzoekt de maatregelen die 
Danone treft om hun ecologische 
voetafdruk zo laag mogelijk te houden. 

- Tabblad 6 --> 
sectie 2 
   

  
 
Extra uitleg leeractiviteiten:  
 
De leerlingen maken deze les individueel a.d.h.v. Bookwidgets. Deze les kan 
via afstandsonderwijs gegeven worden, de leerlingen kunnen zelfstandig 
werken. 
 

1. Inleiding 
De vorige les kan kort herhaald worden om zo de koppeling via de 
ecologische voetafdruk naar de bedrijfswereld te maken. 
De leerlingen kijken in deze inleiding ook welke benodigdheden ze allemaal nodig 
hebben voor deze les via het tabblad ‘Benodigdheden’ in de webquest. 

 
2. Bedrijfsstudie 

De leerlingen bestuderen de website grondig door de bijhorende vraagjes op te 
lossen en leren Danone zo stap voor stap beter kennen. Door deze bedrijfsstudie 
gaan ze ook te weten komen hoe Danone yoghurt produceert. Uiteindelijk moeten 
de leerlingen zelf een schema van het productieproces kunnen opstellen. 
 
De leerlingen maken ook een vergelijking van het productieproces van yoghurt 
tussen hoe ze het in de klas hebben gemaakt en hoe het in een bedrijf wordt 
gemaakt. 
Enkele belangrijke verschillen tussen het productieproces in de klas en een fabriek: 

In de klas In een fabriek 

De melk is hoogst waarschijnlijk al 
gepasteuriseerd. 

De melk moet nog gepasteuriseerd 
worden. 

Beetje yoghurt toevoegen zodat de 
melk kan fermenteren en er yoghurt 
kan ontstaan. 

Melkzuurbacteriën toevoegen zodat de 
melk kan fermenteren en er yoghurt 
kan ontstaan. 

Yoghurt-melk mengsel moet lang 
verwarmd worden. 

Melkmengsel met de 
melkzuurbacteriën moet niet zo lang 
verwarmd worden. 

Productie op kleine schaal Productie op grote schaal 

Meestal geen speciale kledij tijdens 
het produceren 

Werknemers speciale kledij aan zoals 
een schort en hoedje 

Yoghurt wordt (meestal) verpakt in 
glazen keukenpotjes 

Yoghurt wordt verpakt in speciaal 
ontwikkelde yoghurtpotjes 

Productie gebeurt meestal met 
keukengerei 

Yoghurt wordt in afgesloten ketels 
geproduceerd 

 



 

3. Ecologische voetafdruk van Danone 
De leerlingen gaan op de website van Danone op zoek naar de verschillende 
initiatieven dat het bedrijf doet om de ecologische voetafdruk te verlagen. Zo 
hebben ze een speciale installatie gezet om het afvalwater te reinigen en te 
hergebruiken. Hierdoor beperken ze hun waterverbruik tot 75%. Ook investeert 
het bedrijf in een duurzame herkomst van de producten. De leveranciers krijgen 
een energietest waaruit kan gehaald worden waar de punten zijn om te besparen. 
Hierdoor zullen de veebedrijven meer ecologisch vriendelijke melk afleveren. 

 
 
 

Situering conceptenmap 
 

 
 
Het is de bedoeling dat de leerlingen op het einde van de lessenreeks zelf een 
conceptenmap kunnen maken. Dit doen ze a.d.h.v. een mindmap. Ze krijgen wel het 
algemene woord ‘Dierlijke melk – plantaardige melk’ zodat ze weten waarmee ze moeten 
beginnen. 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
 
Webquest in Bookwidgets 

- Tabblad 2: Benodigdheden 
- Tabblad 6: Bedrijfsstudie 

 
Bouwsteen: 

- Lerarenfiche H4: Bedrijfsstudie 
 
Bijlage 

- Evaluatiecriteria  
 

Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 
Bedrijfsstudie 
https://www.danone.be/nl 
https://www.youtube.com/watch?v=I4WosvCgm_M 
 
Ecologische voetafdruk 
https://www.danone.be/nl 

 

https://www.danone.be/nl
https://www.youtube.com/watch?v=I4WosvCgm_M
https://www.danone.be/nl


 

 
 
 

Leerplandoelstellingen: 
 
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Biotechnieken B+S 2de graad D/A finaliteit 
D/2021/13.758/053 
 
STEM-doelen: 
LPD S10: De leerlingen leggen aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de    
wisselwerking tussen natuurwetenschappen, technische wetenschappen en wiskunde 
onderling en met de maatschappij uit. 
 
Labo- en productietechnieken: 
LPD L5: De leerlingen lichten de bereidingstechnologie van een voedingsmiddel toe. 
 

 
 
 
 


