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Indeling
• Het STEM-project

• Van melk tot kaas: theoretisch overzicht

• Indeling van kaas afhankelijk van
• Kaassoort
• Vetgehalte en energetische waarde
• Rijpingsproces

• De STEM-bundel : indeling en gebruik

• Bereiden van kaas via KIT
• Vergelijking met andere processen
• pH – uitzicht - afmeting

• Maken van de kaaspers
• Maken van de pers
• Fysische aspecten →meten 
• Wiskundige aspecten

• Bioplastiek met melk

• Rijpingskast/droogkast

• Breadboard troebelmeting/fotometer



GO³- STEM-projecten 



Groepsindeling en onderwerp

• Fermenteren: zuurdesembrood (van 1ste graad naar 2de graad) Lauren Devos (Bio-wisk), Jordy Kuypers (Te-Me), Noortje 

Duysters (Ch-Wi); Filip Poncelet - Ann Emonds (IKSO Hoeselt)

• Biomeiler/compost heater (2de graad) Zita Janssens (Wi-Fy), Christoph Swinnen (TE-Inf), Michelle Coomans (Ch-Ec) ; Filip 

Poncelet - Renaat Frans (Biotechnicum Bocholt)

• Telescoop (1ste/2de graad): Kobe Roex (wisk-fys), Jarne Symons (Te-Bio); Julie Loyen (wisk-fys); 

Mieke Schuermans - Erica Andreotti (Beringen Spectrumcollege/ KHJ Kiewit)

• Green energy to go (van 3de graad naar 2de graad): Levy Domen (Ch-fys), Senne Van Bets (El-Te), Jochen Maes (El-Me), 

Tibo Houben (El-Te); Renaat Frans - Ann Emonds (Mosa-rt, Maaseik)

• STEM-verwondering in de context van het heelal (1ste graad): Sam Daniëls (wisk-fys), Chiara Elia (Ch-EN)  

Erica Andreotti - Renaat Frans (Beringen Spectrumcollege)



Fermenteren: zuurdesembrood



Biomeiler/compost heater



Telescoop - ESERO

Fysica/aardrijkskunde: kijken naar planeten in het 
zonnestelsel en hun beweging 
b.v. Jupiter en de manen, Saturnus...

Saturnu
s

Jupiter 
en 
manen
17/12/2
020

22/12/2
020

Techniek/engineering: een telescoop ontwerpen 

en bouwen, technische vaardigheden!

Bezoek naar UGent voor workshop over telescoop 

bouwen SSVI in a box

ESERO is het scholenprogramma van 
het Europese Ruimtevaart 
Agentschap ESA.
https://eserobelgium.be/

Europese en Belgische 
ruimtevaartcontext en actuele 
missies als context 

Historische linken, b.v. observaties door Galileo...



Bier wei-coholic



Green energy to go



Hoe brengen we de verwondering binnen de STEM-lessen?

- Verwondering in de wetenschappen
bv. Laat een foto zien uit Astronomy picture of the day.
Laat hierover vragen stellen, ontwerp activiteiten...

Dit kan trouwens ook werken voor techniek/engineering (zie 
foto van Marsrover).

- Linken leggen met taal, cultuur, geschiedenis… er is ook een 
leerkracht Nederlands die talig zal bezig zijn met verwondering 
context heelal. 

De verwondering van wetenschappers, ingenieurs, historische 
figuren (Galilei?) of huidig onderzoek in de klas brengen.

- Geen lespakket van 100 blz. over één onderwerp maar korte 
lesonderwerpen over verwonderende zaken bv. stelling van 
Pythagoras, traagheidsbeginsel van Galilei, lancering van een 
raket, wat zien we aan de sterrenhemel?, Mars Rovers....

STEM-verwondering context heelal 

A Spiral Aurora over Iceland. 
Image Credit: Davide Necchi.

Perseverance Selfie with Ingenuity
Image Credit: NASA, JPL-Caltech, MSSS

https://www.nasa.gov/


Studenten STEM GO³ presenteren…… 

Filip.Poncelet@ucll.be

Dinsdag 7 juni 2022

Biomeiler – fermentatie: brood – de telescoop –
Green energy tot go - STEMverwondering

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


www.chemieleerkracht.be

LINK1, STEM projecten

2, Productieprocessen   LINK

3, Webinar STEM zuivel   LINK

4 Experimenten : melk    LINK - LINK

http://www.chemieleerkracht.be/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-19-experimenten/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productieprocessen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-stem-project-kaas/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-16-experimenten/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/proefjes-lager-onderwijs/


STEM-bundel KAAS

BUNDEL

-Voedingsdriehoek (Voeding)
-HACCP-wetgeving (Voeding)
-Maken van kaas (Voeding/Wetenschappen)
-Het coagulatieproces met zuur (citroen/azijn), enzymen (stremsel/ananassap) (Bio)
-Hygiënisch werken (Voeding)
-Maken van een kaarspers (Techniek)
-Gebruik van 3D- tekenprogramma: Sketch 
–Kaarspers en wiskunde: Stelling van Pythagoras//convergentie hoeken 
(Techniek/Wisk)- koppeling aan geogebra
-Perspotje 3D-print// maken van perspotje (Techniek)
-Hefboomkrachten (Fysica)
-Micro-organismen onder microscoop: Lactobacillus bulgaricus/Streptococcus 
thermophilus (Biologie)
-Micro-organismen (Lactobacillus in yakult) kweken op voedingsbodem (Biologie)
-Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van eiwitten/suikers/vetten/chloriden in 
melk/kaas (chemie)
-De energiewaarde van de gemaakte kaas (voeding/biologie)
-Invloed van pH en temperatuur op de werking van het stremsel tijdens het 
coagulatieproces (biochemie)
-Maken van een turbidimeter met een breadbord (techniek)
-Onderzoek naar geschikte verpakking voor kaas (techniek/wetenschappen)
-Kaas in Frankrijk: culturele uitstap (frans) 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2018/08/Bundel-Fermentatie-2018.pdf


Kaartjes: Lekker van bij ons



Bookwidgets : zuivel



Productieprocessen KAAS
ALGEMEEN PROCES IN BEDRIJF

THUIS KAASMAKEN



Webinar: Zuivel

•Bundel op chemieleerkracht.be LINK– presentatie LINK
•Kit Carolina BioKits: pakket voor in de klas LINK
•Brouwland: startpaketten LINK + zuivelverwerking LINK
•Videofragmenten kaas Vb1– Vb2 – vb3 – animatie stremmen vb
•Kwalitatieve analyse van melk LINK
•Kazen met elkaar vergelijken via de link Lekker van bij ons LINK
•Steekkaarten om de kazen met elkaar te vergelijken LINK
•Kaartjes voor kaasspel LINK– LINK
•63 productieprocessen kaas LINK
•Bioplastics LINK melk

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2019/10/Activiteit-Maken-van-kaas.pdf
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2019/10/Kaas-Presentatie-navorming.pdf
https://www.carolina.com/teacher-resources/Document/carolina-biokits-enzymes-and-the-science-of-cheesemaking-sample-teachers-manual/tr32943.tr
https://www.brouwland.com/nl/onze-producten/zuivelverwerking/startpakketten-kaasbereiding
https://www.brouwland.com/nl/onze-producten/zuivelverwerking
https://www.youtube.com/watch?v=QGt8fRdeEFg
https://www.youtube.com/watch?v=3laXjVuQxYw&list=PLcdCFIVyN0OfV3XqWPSoXQ8ILkVZjsv1S&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=eQdA_iecHyM
https://vimeo.com/178990925
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/samenstelling-van-melk/
https://www.lekkervanbijons.be/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2021/01/lekker-van-bij-ons.pdf
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2021/01/Kaartjes-vervolg.pdf
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2021/01/Kaartjes.pdf
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productieprocessen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2021/01/Bioplastics-aan-de-hand-van-melk.pdf


Proeven met melk/Kaas



MELK

• Grondstof voor bereiding van zuivelproducten

• Vele oorsprongen mogelijk

• Ideaal voedingsmiddel (zeer compleet)

• Melkproductie tijdens de lactatieperiode      (300 dagen)



1. Ongemodificeerde melk

• Losse melk
• Hoevemelk

• Volle melk

• Verpakte melk
• Warmtebehandeling

• Gepasteuriseerde melk: LP of HP

• Gesteriliseerde melk: eventueel UHT



1. Ongemodificeerde melk

• Verpakte melk
• Vetgehalte

• Volle melk

• Halfvolle melk

• Magere melk

• Gewijzigd vochtgehalte
• Geconcentreerde melk

• Geëvaporeerde melk

• Gecondenseerde melk

• Melkpoeder



2. Chemische samenstelling

• Melk is een o/w emulsie

• Bouw:
• 85-87% water

• 3.5-4% vet

• 4.7-5.2% lactose

• 3 – 3.5% eiwitten

• 0.6 – 0.8 % mineralen

• Andere belangrijke micronutriënten



Projectje : melk onder microscoop
-verse melk
-volle melk
-halfvolle melk
-magere melk
-condens-/geconcentreerde melk



Projectje: voedings-
middelentabel



Gefermenteerde melk
Indeling
• Melkproducten door fermentatie van lactose met specifieke structuur 

en andere metabole producten

• Grondstof: melk of afgeleide

• Additieven: suiker, fruit, siroop

• Groei van microflora

• Indeling via consistentie:
• Dunne drinkbare product

• Dikvloeiige producten

• Puddingachtige produkten Projectje: m.o. kweken
microscoop
pH volgen/lactose afname
bewaarkast 



Gefermenteerde melk
Yoghurt

• Fermentatie door L. bulgaricus en S. thermophilus
op homogenen melk en leefbare m.o.

• Reacties:
• Lactose→ glucose + galactose
• Glucose/galactose  tot pyruvaat

• Pyruvaat tot melkzuur





Kaas
Klassificatie
• Verscheidene parameters:

• Aangewende melk

• Aard van de coagulatie

• Watergehalte van droogrest

• Vetgehalte van droogrest

• Rijpingsomstandigheden



Kaas
Klassificatie
• Verse kaas (platte kaas, kwark)

• Geen rijping

• Hoog vochtgehalte (56-80%)

• Bekomen door aanzuring met weinig stremsel van melk

• Wrongel snijden en uitlekken van wei

• Eventueel room toevoeging



Kaas
Klassificatie
• Zachte kaas:

• Vervormbaar of vloeibaar

• Korte rijping

• Beperkte houdbaarheid

• Vochtgehalte  48-65%

• Wrongel snijden en oppervlakkig persen

• Oppervlakteflora



Kaas
Klassificatie
• Halfharde kaas:

• Vochtgehalte : 40-50%

• Rijping 1-12 maanden

• Wrongel met heet water op 36°C brengen



Kaas
Klassificatie
• Harde kaas:

• Vochtgehalte 30-40%

• Lange rijping (jaar)

• Wrongel verwarmen en uitpersen



Kaas
Klassificatie
• Smeltkaas:

• Uit harde kaas

• Malen en pasteurisatie  van kaas

• Toevoeging van smeltzouten: citraten, fosfaten, polyfosfaten



KAZEN Vochtge-

halte

Rijpingstijd Droog-proces

Verse 56-80% geen geen

Zachte 48-65% 1-6 weken Uitlekken

Licht persen

Halfharde 40-50% 1-12 maanden Water 36°C

Harde 30-40% 1 jaar of langer Persen

Water 60°C



MELK

STANDAARDISATIE MET EVENTUEEL TOEVOEGINGEN

VERZURING

STREMMEN

VERWERKEN VAN DE WRONGEL

UITPERSEN VAN DE WRONGEL

ZOUTEN

RIJPEN



MELK

STANDAARDISATIE MET EVENTUEEL TOEVOEGINGEN

VERZURING

STREMMEN

VERWERKEN VAN DE WRONGEL

UITPERSEN VAN DE WRONGEL

ZOUTEN

RIJPEN

Melkpoeder, 
room

zout

stremsel

melkzuurbact
eriën

Micro-
organismen

https://www.youtube.com/watch?v=QGt8fRdeEFg

Film2

https://www.youtube.com/watch?v=QGt8fRdeEFg
https://www.youtube.com/watch?v=3laXjVuQxYw&list=PLcdCFIVyN0OfV3XqWPSoXQ8ILkVZjsv1S&index=1


https://www.youtube.com/watch?v=9fk1m93EDDM

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

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productieprocessen/

https://www.youtube.com/watch?v=9fk1m93EDDM
https://www.youtube.com/watch?v=eQdA_iecHyM
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productieprocessen/


Kaas
Technologie
• Melk:

• Koeimelk

• Schapenmelk

• Geitenmelk

• Mengmelk

• Buffelmelk

• Eventueel toevoegingen: melkpoeder, room

Geschiedenis: https://www.youtube.com/watch?v=QKae1k1BDdA

https://www.youtube.com/watch?v=QKae1k1BDdA


Kaas
Technologie
• Verzuring:

• Pasteurisatie van melk

• Standaardisatie

• Toevoeging starters : 0.5 – 5 gewicht%
• St. lactis

• St. cremoris



Kaas
Technologie
• Stremmen:

• Toevoeging van lebferment: uit kalf

• Pepsine

• Stremselenzymen uit schimmels

• Chymosine

• Uitvoering 30-40°C ½ uur tot vele uren

https://vimeo.com/178990925

https://vimeo.com/178990925




Zuur + verhitten



Stremsel Stremsel

Vloeibare toestand Meer vastere toestand
=  wrongel



biureet

Droge stof

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/samenste
lling-van-melk/

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/samenstelling-van-melk/


biureet

biureet

biureet

Droge stof

Droge stof

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/samenste
lling-van-melk/

vitB2: dithioniet

Fehling

Chloride, calcium,
Fosfaat)

Chloride, calcium,
Fosfaat)

SudanIII

Projectje: analyse melk

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/samenstelling-van-melk/


Kaas
Technologie
• Verwerking van wrongel:

• Versnijden coagulum

• Afscheiden van wei

• Kaas krimpt door synerese

• Eventueel met een verwarming voor harde kaas



Kaas
Technologie
• Uitpersen van wrongel:

• Variërende druk uitpersen

• Afhankelijk van watergehalte kaas

Projectje: kaaspers
-maken
-druk/hefboom
-wiskunde hoeken



Vormen en persen

• Vormen

• Persen

• Uit de vorm nemen



Kaas
Technologie
• Zouten:

• Bij alle kazen behalve verse kaas

• Beïnvloed de kwaliteit en structuur

Projectje: pekelen
-effect controleren
-gehalte bepalen
-pekelbad maken



Foto’s zouten



Kaas
Technologie
• Rijping of affinage:

• Factoren:
• Watergehalte

• M.o.

• Uitwendige factoren

• Traag proces



Kaas
Technologie
• Rijping of affinage: producten

• Omzetting lactose tot zuur

• Lipase activiteit

• Protease activiteit

• Rijping:
• Jongbelegen

• Belegen

• Extra belegen

• Oud



Kaas
Technologie
• Indeling

• Droge korstkaas

• Smeer-rijpe kaas

• Schimmel-gerijpte kaas

• Blue schimmelkaas

• Gaatjeskaas



WEI

• Bijproduct van kaas

• Bevat wateroplosbare componenten van wei

• Gebruik: vooral als C-, N-bron

• Product:
• Weipoeder

• Gedemineraliseerde weipoeder

• Weiproteïne



https://www.lekkervanbijons.be/

OEFENING

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productie
processen/

https://www.lekkervanbijons.be/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productieprocessen/


























Opdrachten
• Kaastypes: halfharde- verse- harde – zachte
• Vetgehalte
• Melktype
• Microbiële groei bij rijping
• Smaak
• Coating/verpakking

• Relatie kaastype en vetgehalte
• Smaak en microbiële groei
• Vetgehalte en calorieën 



STEM-bundel KAAS

BUNDEL

-Voedingsdriehoek (Voeding)
-HACCP-wetgeving (Voeding)
-Maken van kaas (Voeding/Wetenschappen)
-Het coagulatieproces met zuur (citroen/azijn), enzymen (stremsel/ananassap) (Bio)
-Hygiënisch werken (Voeding)
-Maken van een kaarspers (Techniek)
-Gebruik van 3D- tekenprogramma: Sketch 
–Kaarspers en wiskunde: Stelling van Pythagoras//convergentie hoeken 
(Techniek/Wisk)- koppeling aan geogebra
-Perspotje 3D-print// maken van perspotje (Techniek)
-Hefboomkrachten (Fysica)
-Micro-organismen onder microscoop: Lactobacillus bulgaricus/Streptococcus 
thermophilus (Biologie)
-Micro-organismen (Lactobacillus in yakult) kweken op voedingsbodem (Biologie)
-Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van eiwitten/suikers/vetten/chloriden in 
melk/kaas (chemie)
-De energiewaarde van de gemaakte kaas (voeding/biologie)
-Invloed van pH en temperatuur op de werking van het stremsel tijdens het 
coagulatieproces (biochemie)
-Maken van een turbidimeter met een breadbord (techniek)
-Onderzoek naar geschikte verpakking voor kaas (techniek/wetenschappen)
-Kaas in Frankrijk: culturele uitstap (frans) 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2018/08/Bundel-Fermentatie-2018.pdf


Probleem?



Kaas in de voedingsdriehoek 



Basis 

• Wat is gezonde voeding?

• Tegenstrijdige meningen

→ Nieuwe voedingsdriehoek 

https://www.voedingswaardetabel.nl/watiswat/

https://www.voedingswaardetabel.nl/watiswat/


Plaats van kaas in voedingsdriehoek 

• Lichtgroen

= positief, neutraal of onvoldoende bewezen 



Voedselveiligheid 



Goede hygiënepraktijken op school  

• Rauwe melk →mee opletten 

• Persoonlijke hygiëne! 

• Reinigen en ontsmetten 

• Goede uitrusting en inrichting van lokalen 



Kaas maken 



Wat nodig?



Wat nodig? 

• N 



Hoe te werk gaan?



Hoe te werk gaan?

• N 



Andere mogelijkheden 

• Brandnetelstremsel

• Ananassap 



Kaaspers 



Probleem 

• Vocht moet uit kaas



Oplossing 

• Kaaspers

• Langere tijd voor druk zorgen 



Probleem 

• Niet stabiel

• Centraal drukpunt i.p.v. over oppervlak



Optimalisatie 

• N 



Organisatie 

• 1e graad:
• Lln pers laten namaken:

• Model?

• Stappenplan?

• 2e graad:
• Zelf laten zoeken

• Vaardigheden techniek: uitleg / filmpje / werkfiches …



Pers: idee → realiteit

→



SketchUp



Nodige wiskundige achtergrond

-gelijkvormigheidskenmerken
-congruentiekenmerken
-stelling van Pythagoras
-Goniometrische getallen



Fysica achter pers

𝐹1 ∙ 𝑑1 = 𝐹2 ∙ 𝑑2

-druk
-moment van een kracht
-hefboomwerking



Fysica onderzoek

y = 3,053x + 14,72

y = 3,053x 
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Samenstelling kaas



Samenstelling kaas

• vetgehalte

• lactosegehalte

• eiwitgehalte

• watergehalte

• zoutgehalte

• vitaminen

• calcium

• fosfaten

• ijzer

enkel kwalitatief

energiewaarde bepalen

1 g eiwit → 4 kcal = 16,736 kJ
1 g vet → 9 kcal = 37,656 kJ
1 g koolhydraten → 4 kcal = 16,736 kJ



Vetgehalte

Soxhlet-extractie Extractie in proefbuis SUDAN-III



Lactosegehalte

Fehlingtest Titratie met benedictreagens



Eiwitgehalte

Albustix Biureet (kwalitatief) Biureet (kwantitatief)



Watergehalte
Autoclaaf



Zoutgehalte

Neerslagreactie Titratie volgens Mohr



Micro-organismen



CGP-project: zichtbaar maken micro-organismen

• Hygiëne integreren:

→ Onderzoek 1: hoe maak ik een voedingsbodem?
→ Onderzoek 2: hoe kan ik de micro-organismen zichtbaar

maken?
→ Onderzoek 3: hoe kunnen we micro-organismen

vermenigvuldigen?



Resultaat 48 uur na enten



micro-organismen aantonen



Ondervindingen: enten voedingsbodems met
alternatieven



Onderzoek 2: hoe kunnen we micro-organismen
vermenigvuldigen?



Onderzoek 2: hoe kunnen we micro-
organismen vermenigvuldigen?



Onderzoek parameters



Wat zijn de ideale omstandigheden voor de werking 
van de enzymen chymosine en pepsine?

• Wat is een enzym?



Onderzoek parameters

• ideale parameters voor werking chymosine en pepsine

temperatuur zuurtegraad



Onderzoek parameters: gebruik pH-meter

• pH-meter ijken → 2 oplossingen



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 1



Parameters: werkwijze 2



Troebelheidsmeter



Troebelheidsmeter


