
De levenscyclus van fruit: van het ontstaan tot het rottingsproces 
en hoe we dit kunnen tegengaan.

Tegengaan m.b.v. 
conserveertechnieken





Doelstellingen
Leerplandoelstellingen

Basisoptie Moderne talen en wetenschappen: Wetenschappen

LPD 2 De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe tijdens het uitvoeren van 
een onderzoekproject of een experiment.

LPD 9 Leerlingen tonen structuren aan via lichtmicroscopische waarnemingen aan de 
hand van een zelfgemaakt preparaat.

LPD 10 De leerlingen maken weloverwogen keuzes bij het uitvoeren van experimenten 
rekening houdend met het laboreglement en de gevarenpictogrammen.

LPD 20 De leerlingen illustreren het positieve en het negatieve effect van micro-
organismen op voeding.

LPD 21 De leerlingen illustreren positieve en negatieve effecten van micro-organismen 
aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven.



Doelstellingen

Leerplandoelstellingen

Leerplan techniek:

- Techniek 1ste graad A-stroom (D/2019/13.758/012)

LPD 9 De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit in de verschillende 
ervaringsgebieden: constructie, transport, energie, ICT, biotechniek om een eenvoudig 
technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en criteria.

Fasen van een iteratief technisch proces: • Behoefte/probleem; • Ontwerpen/mogelijke 
oplossingen; • Maken; • In gebruik nemen/testen; • Evalueren/bijsturen. BN: toepassen

LPD 12 De leerlingen realiseren voor minimum 4 ervaringsgebieden (constructie, 
transport, energie, ICT, biotechniek) een systeem, product of bereiding op basis van een 
ontwerp BN: toepassen

- Biotechniek

LPD 34 De leerlingen illustreren dat biotechnische systemen ingrijpen op de ontwikkeling 
van (micro-)organismen in de voedingsindustrie.

Je kan hier voorbeelden van bewaartechnieken aanhalen die ingrijpen op de groei van 
micro-organismen zoals steriliseren, fermenteren … (= conserveren).



Ontwikkeling van fruit

LPD: 20

De leerlingen illustreren het positieve en het negatieve effect van micro-organismen op voeding.

Theorie: klassikaal
• Van zaadje tot boom
• Ontwikkeling vruchten
• Beplanting in Belgje

Experiment: klassikaal
• Welke stofeigenschappen veranderen er tijdens de rijping van fruit?

Materiaal Stoffen 

Universeel indicator Lugol 

Clinistix 



Conserveertechnieken: 
fermentatie

LPD: 2, 10, 21

LPD 2: De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe tijdens het uitvoeren van een onderzoekproject of een 
experiment.

LPD 10: De leerlingen maken weloverwogen keuzes bij het uitvoeren van experimenten rekening houdend met het 
laboreglement en de gevarenpictogrammen.

LPD 21 De leerlingen illustreren positieve en negatieve effecten van micro-organismen aan de hand van voorbeelden uit 
het dagelijks leven.

Theorie: klassikaal
• De verschillende conserveertechnieken
• Werking fermentatie 
• Voor en nadelen fermentatie
• Grafiek opstellen: zuurtegraad i.f.v. tijd 

Experiment: klassikaal/groepswerk
• Appellimonade maken
• Omgevingsfactoren die fermentatie beïnvloeden
Materiaal Stoffen 

Statief, buret, erlenmeyer 
(4 of 5)

Natriumhydroxide  

indicator fenolftaleïne



LPD: 10 + alle doelstellingen van techniek (zie dia 4)

LPD 10: De leerlingen maken weloverwogen keuzes bij het uitvoeren van experimenten rekening houdend 
met het laboreglement en de gevarenpictogrammen.

Theorie: klassikaal
• Wat is voedsel drogen
• Verschillende droogmethodes 
• Perspectieftekenen 

Realisatie: klassikaal/ individueel resultaat
• Zelf droogrekje maken

Materiaal 

Technieklokaal 

Conserveertechnieken: 
Drogen 



Theorie: klassikaal
• Verschillende stappen om siroop te maken
• Conserveertechnieken die hierin voorkomen

Conserveertechnieken: 
concentreren 



Microscopie 

LPD: 9

LPD 9 Leerlingen tonen structuren aan via lichtmicroscopische waarnemingen aan de hand van een 
zelfgemaakt preparaat.

Theorie: klassikaal
• Onderdelen microscoop
• Werking microscoop
• Hoe preparaat maken

Experiment: groepswerk (per 2)
• Preparaat maken en bekijken onder microscoop

Materiaal Stoffen 

Microscopen (Lugol) 

Glaasjes voor preparaat 


