
Lerarenfiche Hoofdstuk 3: Verschillende 
conserveringstechnieken 

 

Deze fase in een notendop: 
 
In deze fase van het lessenpakket ontdekken de leerlingen 6 conserveringstechnieken: 
pekelen, wecken, steriliseren, pasteuriseren, bewaarmiddelen, vacuüm verpakken. Elke 
hoek begint met een filmpje en eindigt met verschillende soorten vragen. Op het einde 
van het hoekenwerk maken de leerlingen een schema met de aangeleerde 
conserveringstechnieken in. Dit schema wordt uitgebreid doorheen het lessenpakket. 
 

Tijd: 2 lesuren 

Leerdoelen:  
 
De leerlingen 

- kunnen de verschillende conserveringstechnieken uitleggen. 
- kunnen de conserveringstechnieken indelen op basis van de groei van micro-

organismen. 
 

Leerinhouden: 
 
Pekelen, wecken, steriliseren, pasteuriseren, bewaarmiddelen, vacuüm verpakken. 
 

Randvoorwaarden: 
 
Benodigdheden: 

- Laptop met internetverbinding 
- Werkbundel 

 
Voorkennis leerlingen:  
De leerlingen kennen de geschiedenis van conserveren en weten wat conserveren is.  
De leerlingen kennen het bederf-proces en kennen de verschillende micro-organismen. 
 

Beschrijving leeractiviteiten: inkleurmodel nog toevoegen 
 
De leerlingen onderzoeken de verschillende conserveringstechnieken aan de hand van een 
filmpje of website dat ze moeten bekijken. Daarna maken ze hier verwerkingsopdrachten 
over in de vorm van een invultekst, open vragen, voorbeelden die ze moeten zoeken. 
 
De leerlingen krijgen een kwartier per hoek. Hoek 3 en hoek 4 horen samen maar hier 
krijgen ze wel 2 keer 15 minuten tijd voor. De leerlingen die in hoek 3 starten beginnen 
met hoek 3 te bestuderen en gaan daarna verder met hoek 4. De leerlingen die in hoek 4 
starten beginnen ook met hoek 3 te bestuderen en gaan daarna pas verder met hoek 4.  
 



Na het bestuderen van de laatste hoek, vullen de leerlingen het schema dat achteraan het 
hoekenwerk staat, verder aan. Zo krijgen ze een overzicht van de verschillende 
conserveringstechnieken. Het schema wordt verder aangevuld tijdens de overige lessen. 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
 
Werkbundel: Hoofdstuk 3: Verschillende conserveringstechnieken 
 

Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 
Botulisme: 
https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/botulisme 
http://www.afsca.be/consumenten/dagelijksleven/bewaring/zelfinmakenvoedingsmiddel
en/ 
 
Conserveren: 
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/conserveren.aspx 
https://vacuumtest.be/vacuum-verpakken/ 
https://weresmartworld.com/nl/kooktechniek-pekelen 
https://www.zelfmaakrecepten.nl/pasteuriseren-en-steriliseren/ 
 

Leerplandoelstellingen: 
 
Leerplan: Basisoptie STEM-technieken, STEM-wetenschappen 1ste graad A-stroom 
D/2019/13.758/034 
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