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Verdiepingsmodule 2: Gisting in de biomeiler 

 
 

 

We hebben in basismodule 2 verschillende soorten micro-organismen besproken. 
Daarnaast hebben we dieper ingezoomd op de gisten. We gaan nu bekijken hoe 
dat gist er microscopisch uitziet. 

 

                  Gistcellen onder de microscoop  
 

Wat neem je microscopisch waar wanneer je gist onder de microscoop bekijkt? 
 

Heb je zelf al een idee hoe de gistcellen er microscopisch zullen uitzien? Kruis jouw  
hypothese aan. 
❑ Wanneer we een gistcel onder de microscoop bekijken, zien we een plantaardige cel 

met  een celwand en een celmembraan. 
❑ Wanneer we een gistcel onder de microscoop bekijken, zien we een dierlijke cel met 

een  celmembraan en geen celwand. 
❑ Wanneer we een gistcel onder de microscoop bekijken, zien we noch een dierlijke 

cel,                                  noch een plantaardige cel. 

 
 

 
 

Jouw leerkracht heeft het microscopisch 
preparaat al gemaakt. Deze proef moet je dus 
niet zelf uitvoeren, je moet enkel de 
waarnemingen invullen. 

 

Doelen die je bereikt met het afwerken van deze module: 
❑ Je kan gisten classificeren binnen het juiste rijk. 
❑ Je kan verklaren hoe gistcellen zich vermenigvuldigen. 
❑ Je kan de verschillende stappen van de vermenigvuldiging van een gistcel in de juiste volgorde 

plaatsen. 
❑ Je kan de gunstige omstandigheden die gistcellen nodig hebben om te vermenigvuldigen 

benoemen. 
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Waarneming: Wat neem je waar als je door de microscoop kijkt? Maak een tekening 

van jouw waarnemingen. 
 
 

 
 

 
Wanneer we gist onder de microscoop bekijken, zien we allemaal kleine gistcellen. 
Wanneer je goed kijkt, zie je de gistcellen bewegen. 
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Vermenigvuldiging van gistcellen 
 
  

 

Voor het composteringsproces in de biomeiler is het belangrijk dat er 

voldoende micro- organismen aanwezig zijn. Je hebt net gezien dat 

gistcellen zich vermenigvuldigen, nu gaan we kijken op welke manier ze dit 

doen. 

 
 

Hoe kunnen gistcellen zich vermenigvuldigen? 

 Hoe denk jij dat gistcellen zich kunnen vermenigvuldigen? Kruis jouw hypothese aan. 
❑ Gistcellen vermenigvuldigen zich door geslachtelijke voortplanting. 
❑ Gistcellen vermenigvuldigen zich door ongeslachtelijke voortplanting. 
❑ Andere: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Oefening 1: Bekijk de voorstelling van een gistcel en beantwoord de onderstaande vragen. 
 

A) Welke onderdelen kan je 
benoemen op nevenstaande 
afbeelding? 

1.  Celkern 

2.  Celmembraan  

3.  Celwand  
 

B) Kruis het juist antwoord aan. 

Een gistcel behoort tot het rijk van 

de.... 

❑ Planten 

❑ Dieren 

❑ Schimmels 
Tip: denk terug aan basismodule 2! 
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Oefening 2: Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen van de vermenigvuldigen 

van de gistcel. Koppel de juiste afbeelding aan de bijhorende tekst. Schrijf de juiste letter en cijfer 

bij de juiste stap. 
 

A B C 

 
 

 

D E F 

 

 
 

 
 

1 2 3 

De cellen laten elkaar los. Er wordt een scheidingswand 
gevormd. 

Er ontstaat een celwand 
tussen de twee celdelen. Elk 
celdeel bevat een celkern. 

4 5 6 

De celkern splitst: het begin 
van de dochtercel. 

Het begin: de moedercel. Knopvorming: Gisten kunnen 
zich vermeerderen door 
middel van knopvorming. Dit is 
een vorm van ongeslachtelijke 
voortplanting, waarbij de 
eencellige zichzelf kopieert. 

 
 

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6 

5C 4E 6F 2B 3D 1A 
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Een gistcel is ongeveer 10 keer kleiner dan een haar. 
- Een haar is gemiddeld 0,06 mm dik. 
- De gemiddelde gist is tussen de 3 en 4 micrometer (1 micrometer = 

0,001 mm). 
 

Vul in en omcirkel het juiste antwoord. 
Gistcellen behoren tot het rijk van de  schimmels.  Als ze zich in gunstige omstandigheden 
bevinden, dan zullen ze zich voortplanten door knopvorming. 
 Dit is een vorm van ongeslachtelijke/geslachtelijke voortplanting. Tijdens deze knopvorming 
zal                                      een deel van de moedercel, die de genetische eigenschappen bevat, overgaan in een 
dochtercel. De celwand verzwakt en er ontstaat een                             scheidingswand tussen moeder- en 
dochtercel waardoor ze elkaar kunnen loslaten. 

 

 

 
 

 

We hebben in basismodule 2 verschillende soorten micro-organismen besproken. 
Daarnaast hebben we dieper ingezoomd op de gisten. We gaan nu onderzoeken 
welke factoren een invloed hebben op de vermenigvuldiging van gisten. 

 

                  Factoren die een invloed hebben op het gistingsproces 
 

 

Heeft (suiker)water/suiker een invloed op het gistingsproces? 

Denk jij dat (suiker)water een invloed heeft op het vermenigvuldigen van gisten? Kruis 
jouw hypothese aan. 
❑ Water heeft  een invloed op het gistingsproces. Zonder water, kan  er geen gisting 

plaatsvinden. 
❑ Suikerwater heeft een invloed op het gistingsproces. Zonder voeding (=suiker) kan er  

geen gisting plaatsvinden. 
❑ Voeding en een vochtige omgeving hebben geen invloed op het gistingsproces. 

Gisting      kan ook plaatsvinden zonder voeding en een vochtige omgeving. 
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Benodigdheden: 

✓ 4 maatbekers (even groot volume) 
✓ 20 gram droge gist 
✓ 100 ml water 
✓ 10 gram suiker 
✓ Spatel 
✓ Balans 

 
 

Werkwijze: 
 

1. Verzamel de gevraagde materialen en middelen. 
2. Neem de eerste maatbeker en vul deze met 50 ml water. 
3. Los 5 gram suiker op in het water van de eerste maatbeker. 
4. Weeg 5 gram droge gist af met behulp van de balans en voeg dit toe aan de eerste 

maatbeker. 
5. Neem de tweede maatbeker en vul deze met 50 ml water. 
6. Weeg 5 gram droge gist af met behulp van de balans en voeg dit toe aan de tweede 

maatbeker. 
7. Weeg 5 gram gist en 5 gram suiker af met behulp van de balans en voeg dit toe aan de derde 

maatbeker. 

8. Voeg de overige 5 gram droge gist toe aan de vierde maatbeker. 
9. Vul de waarnemingen in na 5 minuten. 
10. Kruis het juiste besluit aan. 
11. Noteer eventueel nieuwe woorden en zoek hiervan de betekenis op. 
12. Ruim al de materialen terug op, zorg dat de werkplek zuiver is en ordelijk achter gelaten 

wordt. 
 
 

Teken je waarnemingen in de onderstaande tabel. 

Maatbeker 1: 
suikerwater en droge 
gist 

Maatbeker 2: water en 
droge gist 

Maatbeker 3: droge gist 
en suiker  

Maatbeker 4: droge gist  
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Kruis het juiste besluit aan. Meerdere antwoorden zijn correct. 
Gisten vermenigvuldigen zich voortdurend onder gunstige omstandigheden. 
Welke              omstandigheden zijn gunstig voor gisten? 
❑ Voeding (suiker) is noodzakelijk voor het gistingsproces. 
❑ Een vochtige omgeving is noodzakelijk voor het gistingsproces. 
❑ Een vochtige omgeving heeft geen invloed op het gistingsproces. 
❑ Voeding (suiker) heeft geen invloed op het gistingsproces. 

 

 

In het volgende experiment nemen we de informatie van het vorige experiment mee. 
In  het volgende experiment maken we dus gebruik van suikerwater. 

 

Heeft de temperatuur een invloed op de vermenigvuldiging van gisten? 

Denk jij dat de temperatuur een invloed heeft op de vermenigvuldiging van gisten? 
Kruis jouw hypothese aan. 
❑ De temperatuur heeft geen invloed op de vermenigvuldiging van gistcellen. Gistcellen 

vermenigvuldigen zich zowel onder lage als hoge temperaturen. 
❑ De temperatuur heeft een invloed op de vermenigvuldiging van gistcellen. Gistcellen 

vermenigvuldigen zich enkel wanneer de temperatuur hoog is. 
❑ De temperatuur heeft een invloed op de vermenigvuldiging van gistcellen. Gistcellen 

vermenigvuldigen zich enkel wanneer de temperatuur laag is. 
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Benodigdheden: 
✓ 2 maatbekers 
✓ 50 ml koud kraantjeswater met suiker 
✓ 50 ml warm kraantjeswater met suiker 
✓ 10 gram droge gist 
✓ Balans 
✓ 2 petrischaaltjes 

 

 
Werkwijze: 
1. Verzamel de gevraagde materialen en middelen. 
2. Weeg 5 gram droge gist af in het eerste petrischaaltje met behulp van de balans. 
3. Weeg 5 gram droge gist af in het tweede petrischaaltje met behulp van de balans. 
4. Voeg de afgewogen hoeveelheid droge gist toe aan de maatbeker met koud kraantjeswater 

met suiker. 
5. Voeg de afgewogen hoeveelheid droge gist toe aan de maatbeker met warm kraantjeswater 

met suiker. 

6. Kruis de waarnemingen aan. 
7. Formuleer een besluit na het uitvoeren van de proef. 
8. Noteer eventueel nieuwe woorden en zoek hiervan de betekenis op. 
9. Ruim al de materialen terug op, zorg dat de werkplek zuiver is en ordelijk achter gelaten 

wordt. 
 
 
 

Kruis aan wat je ziet gebeuren na 5 minuten. Opgelet: er zijn meerdere  antwoorden 
correct! 
❑ Het vermenigvuldigen van gisten verloopt sneller in de maatbeker met warm  suikerwater. 
❑ Het vermenigvuldigen van gisten verloopt sneller in de maatbeker met koud suikerwater. 
❑ Het vermenigvuldigen van gisten verloopt trager in de maatbeker met warm suikerwater.  
❑ Het vermenigvuldigen van gisten verloopt trager in de maatbeker met koud suikerwater. 
❑ Het vermenigvuldigen van gisten verloopt in beide maatbekers even snel. De temperatuur 

van het suikerwater heeft geen invloed op de vermenigvuldiging van gisten.  
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Vul het besluit aan en omcirkel het juiste antwoord. 
Naast voeding (suiker) en water, heeft ook de temperatuur  een invloed op de vermenigvuldiging 
van gisten. 

• Wanneer de temperatuur hoger is, verloopt het vermenigvuldigen sneller/trager. 

• Wanneer de temperatuur lager is, verloopt het vermenigvuldigen sneller/trager. 
 

 

Kruis het juiste antwoord aan. Opgelet: er zijn 
meerdere antwoorden correct! 
❑ De rechtse maatbeker bevat droge gist en 

koud suikerwater. 
❑ De rechtse maatbeker bevat droge gist en 

warm suikerwater. 
❑ De linkse maatbeker bevat droge gist en 

koud suikerwater. 
❑ De linkse maatbeker bevat droge gist en 

warm suikerwater. 
 

 

In het volgende experiment nemen we de informatie van het vorige experiment mee. 
In  het volgende experiment maken we dus gebruik van warm suikerwater. 
 

Heeft zuurstof een invloed op de vermenigvuldiging van gistcellen? 

Heb je zelf al een idee welke invloed zuurstof heeft op de vermenigvuldiging van 
gistcellen? Kruis jouw hypothese aan. 
❑ Gistcellen vermenigvuldigen niet in een zuurstofarme omgeving. 
❑ Gistcellen vermenigvuldigen vlot in een zuurstofrijke omgeving. 
❑ De hoeveelheid zuurstof heeft geen invloed op de vermenigvuldiging van gistcellen. 
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Benodigdheden: 
 

✓ 2 erlenmeyers van 250 ml 
✓ 11,0 gram droge gist 
✓ 200 ml warm suikerwater 
✓ Balans 
✓ Parafilm 
✓ Bruistablet 

 
 

Werkwijze: 
 

1. Verzamel de gevraagde materialen en middelen. 
2. Voeg een bruistablet toe aan de eerste erlenmeyer met suikerwater. 
3. Laat het bruistablet oplossen (ongeveer 1 minuut). 
4. Weeg ondertussen 2 x 5 gram droge gist af met behulp van de balans. 
5. Breng in beide erlenmeyers 5 gram droge gist aan. 
6. Sluit de erlenmeyer met het bruistablet af met parafilm. 
7. Vul de waarnemingen in. 
8. Formuleer een besluit na het uitvoeren van de proef. 
9. Noteer eventueel nieuwe woorden en zoek hiervan de betekenis op. 
10. Ruim al de materialen terug op, zorg dat de werkplek zuiver is en ordelijk achter gelaten 

wordt. 
 
 

 
Vergelijk de twee erlenmeyers. Wat merk je op? Noteer jouw waarnemingen. 

In de gesloten erlenmeyer met bruistablet vindt er geen/weinig gisting plaats.  

In de open erlenmeyer vindt er wel gisting plaats.  

 
Waarom wordt er aan één erlenmeyer een bruistablet toegevoegd? / Waarom wordt 
deze  erlenmeyer afgesloten?  
De bruistablet zorgt ervoor dat er geen zuurstof (maar wel koolzuurgas) aanwezig is 
in de erlenmeyer.  
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Omcirkel het juiste antwoord. 
De vermenigvuldiging van deze gistcellen 
verloopt het best in een           
zuurstofrijke/zuurstofarme omgeving. 
 

 
 

Algemeen besluit: 
 

Er zijn 4 belangrijke invloedfactoren die criteria vormen voor het bouwen van onze biomeiler. 
Noteer de vier invloedfactoren onder de afbeeldingen. 

 

 

 

 
 

Zuurstof  
 

Water  
 

Temperatuur  
 

Voeding (suiker) 
 

 

 
 
 

Criteria voor onze biomeiler: 
 

✓ Verluchting voorzien (zuurstof) 
✓ Houtsnippers moeten vochtig zijn 
✓ Voedingsstoffen toevoegen (gft-afval) 
✓ Temperatuur op peil (niet te hoog en niet te laag) 
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Extra - Werken met de microscoop 
- Je hebt al geleerd over de microscopische en macroscopische waarnemingen. Daarnaast 

kan je ook zelf een microscopisch preparaat maken en dit bekijken onder de microscoop. Is 

dit leerstof die voor jou ver weg zit? Geen probleem! Scan de onderstaande QR-code en 

bekijk de webquest. 

- Denk je dat je de leerstof onder de knie hebt? Scan de onderstaande QR-code en maak de 

herhalingsoefeningen in de webquest. 
 

QR-code webquest: 

 

 
 
 
 
 
 

 

Link webquest 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Noteer na het maken van een 
oefening de score: 

 

Score herhalingsoefening 1: 
  /6 

 
Score herhalingsoefening 2: 
  /8 

 
Tel de scores van de 
herhalingsoefeningen op: 

 
Totale score: /14 

 
 

 

Mijn score is uitstekend. Mijn score is gemiddeld. Mijn score is slecht. 

Mijn score > 13/14 Mijn score ligt tussen 10/14 
en 13/14. 

Mijn score < 10/14 

Prima! Je kan goed overweg 
met de microscoop. 
Je kan jouw medeleerlingen 
die een slechte score hebben, 
helpen. 

Je hebt de werking van de 
microscoop niet helemaal 
onder de knie. Bekijk jouw 
fouten en maak de 
oefeningen nadien opnieuw. 

Wat jammer! Bekijk de hele 
webquest om de leerstof op 
te frissen. Indien je hiermee 
klaar bent, maak je opnieuw 
de herhalingsoefeningen. 
Als je vragen hebt, contacteer 
een medeleerling die een 
uitstekende score heeft! 

https://www.bookwidgets.com/play/Gx9yGC3R-iQAFYEEp_AAAA/EC2L4E3/extra-werken-m?teacher_id=5008045798064128
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Na elke module los je de vra(a)g(en) op, hier wordt de theorie van de module gekoppeld aan het 

ontwerp van onze kleine biomeiler. In verdiepingsmodule 4 gaan we effectief bouwen en komen we 

klassikaal terug op al deze vragen. We zoeken samen naar verklaringen op de gegeven antwoorden. 

Dit passen we dan toe op ons ontwerp van de biomeiler. 
 
 
 

QR-code 
 

 

Link vragen bij de modules 
 

 
 
 

 
 

Aan de hand van een bookwidget vul je na elke module de vra(a)g(en) in. 
 

Vragen 
 

Vragen bij verdiepingsmodule 2  

 
 

https://www.bookwidgets.com/play/_Ta7qZej-iQAFrHs0ggAAA/KC8PNKW/vragen-bij-de-m?teacher_id=5759317903933440
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Verklarende woordenlijst 
Noteer hieronder de moeilijke woorden en hun betekenis die je in deze module tegenkomt. 

 

Woord Omschrijving 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


