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Voorwoord 

Je gaat nu van start met de module “Het Beste Ei”. Deze 

module is opgezet om je kennis te laten maken met het vak 

Natuur, Leven en Technologie. Waarschijnlijk is het daarom ook 

de eerste module die je gaat doen. Een belangrijk doel van 

deze module is je een aantal vaardigheden aan te leren die bij 

NLT van belang zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

mindmap maken, een logboek bijhouden, een experimenteel 

onderzoek doen en er een verslag van maken, een technisch 

ontwerp maken, op verschillende manieren presenteren en 

samenwerken in groepjes. Je zult merken dat de vaardigheden 

die je hier aanleert in de andere modules terugkomen. Het kan 

zijn dat bepaalde vaardigheden al gesneden koek voor je zijn. 

Je docent zal er dan wellicht voor kiezen om minder aandacht 

aan het aanleren daarvan te besteden. De voorkennis waar in 

deze module van wordt uitgegaan is die van de eerste tot en 

met de derde klas havo.  

Bij deze module hoort ook een game. De game is een mix van 

een multiplayer role game en een tycoon-achtig game. Het 

spelen van de game is niet noodzakelijk voor een goed begrip. 

Overleg met je docent of jullie de game ook gaan spelen. 
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Inleiding 

Je staat er niet elke dag bij stil, maar voordat een eitje 

gebakken of gekookt op je bord ligt, is er al heel wat mee 

gebeurd. Er zijn heel wat mensen mee bezig geweest. Dat hele 

traject 'van kont tot mond' is het onderwerp van deze module. 

Welke mensen zijn er allemaal betrokken bij het produceren, 

verwerken en vervoeren van eieren en welke mensen gebruiken 

eieren als grondstof voor hun product? En wat is voor elk van 

hen het beste ei? 

 

 

 

 

De leerdoelen van deze module zijn de volgende: 

 

 Je maakt kennis met het vak Natuur, Leven en Technologie 

 Je leert werken met de NLT-Toolbox; hiermee leer je 

vaardigheden aan die je in de rest van het vak nodig zult 

hebben, zoals: 

 een mindmap maken 

 een experimenteel onderzoek opzetten, uitvoeren en er 

verslag van doen 

 meten met coach 

 voor een technisch probleem de ontwerpeisen vaststellen, 

een ontwerp maken en uittesten 

 je voortgang vastleggen in een logboek 

 samenwerken in een groep 

 je resultaten en bevindingen presenteren door middel van 

posterpresentatie, demonstratie en 

powerpointpresentatie. 

 Je leert een onderwerp vanuit een breed kader te bekijken. 

Je combineert kennis en vaardigheden uit verschillende 

vakken. 
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De module bestaat uit (zie ook Fig. 1) 

1. Een gezamenlijk deel, de introductie (hoofdstuk 1), van 

ongeveer 5-10 slu. Hierbinnen leer je het onderwerp 

kennen en maak je kennis met vaardigheden zoals 

onderzoeken en ontwerpen.  

2. Vervolgens kies je één beroep dat op een of andere manier 

met eieren te maken heeft (hoofdstuk 2 t/m 7) en ga je 

daarmee in een klein groepje aan de slag. Je bestudeert 

welke eisen dit beroep aan eieren stelt en je doet daarover 

een onderzoekje en je maakt een technisch ontwerp.  

3. Als afsluiting presenteren jullie aan elkaar wat je gedaan 

hebt en zal er een individuele toetsing plaatsvinden.  

De beoordeling van de module zal bestaan uit een combinatie 

van beoordeling van je onderzoek, je ontwerp, je presentatie 

en de toets. 

 

 

 

 

INTRODUCTIE 

KEUZE UIT MEERDERE TRAJECTEN, namelijk : 

Transporteur 
  

Onderzoek 

Technisch ontwerp 

Bakker 
 

Onderzoek 

Technisch ontwerp 

Levensmiddelen-
fabrikant 

Onderzoek 

Technisch ontwerp 

Voedingsdes-
kundige 

Onderzoek 

Technisch ontwerp 

Ander beroep 
 

Onderzoek 

Technisch ontwerp 

PRESENTATIE EN TOETS 

 

 Figuur 1 Indeling module 
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Voorkennis 

De voorkennis die je voor deze module nodig hebt bestaat uit 

de kennis en vaardigheden uit de basisvorming havo. We gaan 

ervan uit dat je wel eens kennis hebt gemaakt met 

onderzoeken en ontwerpen. Verder beheers je de 

basisvormingsstof van de vakken natuurkunde, scheikunde, 

wiskunde en biologie.  

Werken met een logboek 

In deze module werk je het grootste deel van de tijd in een 

groepje aan onderzoeksopdrachten en ontwerpopdrachten. Het 

is dan erg handig om met een logboek te werken waarin je je 

activiteiten en de tijd die je eraan besteed hebt bijhoudt. Maar 

ook voor de individuele opdrachten is je logboek erg handig. 

We stellen voor dat je vóór in je logboek een aantal bladzijden 

vrij houdt om een schematisch overzicht te maken van je 

werkzaamheden. In de rest van je logboek vul je de volgende 

dingen in: 

 antwoorden op vragen (houd ook de nummering goed bij) 

 beschrijving van opdrachten 

 uitwerkingen van meetplannen, tabellen en grafieken bij de 

onderzoeksopdrachten 

 tabellen, schetsen, ideeën bij ontwerpopdrachten 

 

1. Opdracht 

Overleg met je docent of je per groep een logboek bijhoudt of 

individueel. Zie ook ►werkblad logboek in de NLT Toolbox 

Maak vooraan in je logboek een tabel zoals figuur 2.  

Gebruik de rest van je logboek om verslag te doen van je 

activiteiten tijdens deze module. Zorg dat je overzichtelijk 

werkt. Geef steeds aan welke opdracht of vraag je beschrijft.  

wat? wanneer? waar? hoe 
lang? 

met 
wie? 

aantekening (eventueel 
verwijzing naar verderop in 
het logboek) 

afspraak 

       

       

       
 

Figuur 2 Tabel logboek 
. 
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1 Introductie “Het Beste Ei” 

In dit hoofdstuk maak je kennis met het onderwerp van de 

module: “Het Beste Ei". Je doet wat ervaring op met het maken 

van een mindmap, het volgen van een ontwerpcyclus en het 

uitvoeren van een experimenteel onderzoek en gegevens 

verwerken met Coach 6. 

1.1 Artikelen en vragen 

Tekstbron 1: Geboorte van een kippenei 

Een hen doet er ongeveer 25 uur over om een ei te maken. De 

basis is een geel balletje (de dooier) in de eileider van de hen. 

De eileider is een gekronkelde buis van zo'n 75 centimeter lang. 

De dooier zakt langzaam de eileider af naar buiten. Een dooier 

is eigenlijk een eicel met veel reservevoedsel. Onderweg wordt 

hij netjes ingepakt. Eerst komt er eiwit omheen, daarna twee 

vliezen en de schaal. Terwijl het ei door de eileider glijdt, 

wordt de achterkant puntig, de voorkant blijft stomp. Bijna 

iedere dag komt er een nieuwe gele dooier in het begin van de 

eileider. 

 

Er zijn ook afwijkende eieren, soms vallen twee balletjes eigeel 

tegelijk in de eileider van de hen, waar omheen zich dan de 

schaal vormt. Zo'n ei heet een dubbeldooier. Soms legt een hen 

een ei zo groot als een duivenei waarin geen dooier zit. Zo'n ei 

ontstaat doordat een stukje eiwit zich losmaakt van de wand 

van de eileider. Om dat eiwit vormen zich vervolgens een 

eivlies en een schaal. Zo'n ei wordt ook wel een 'scheet' of 

'hanenei' genoemd. Soms heeft een ei wèl een vlies maar géén 

schaal. Dit is een windei. 

Bron: http://www.blijmeteenei.nl 

 

2. Opdrachten bij tekstbron 1 

a. Hier gaat het over een kippenei. Niet alleen vogels leggen 

eieren. Noem minstens 4 diergroepen die geen vogel zijn 

maar wel eieren leggen. 

b. Van welke dieren behalve de kip eet de mens ook eieren? 

 

Tekstbron 2: Waarom heeft een ei een eivorm? 

Als een vogel een ei naar buiten aan het persen is, is dat ei nog 

zacht aan de buitenkant. De gang waardoor dat ei gaat, het 

oviduct, bestaat uit ringvormige spieren die samentrekken 

achter het ei om het naar voren te duwen.  

 

Hierdoor krijgt het aanvankelijk bolvormige ei aan de 

achterkant een beetje een kegelvorm, terwijl de voorkant 
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onveranderd blijft. Na het leggen wordt het ei meteen hard, 

waardoor de ontstane vorm behouden blijft. Er zijn ook dieren 

waarvan de eieren geen harde schaal krijgen, zoals bepaalde 

reptielen. Die eieren kunnen hun bolvorm na het leggen 

terugkrijgen. 

Evolutie speelt trouwens ook een rol bij de vorm van eieren. 

Vogelsoorten die hun nesten op hoge kliffen bouwen, hebben 

vaak eieren met een duidelijke kegelvorm, zodat ze minder 

gauw uit het nest rollen en naar beneden kukelen. Hier heeft 

natuurlijke selectie plaatsgevonden: de vogels met spitse 

eieren hadden in het verleden een grotere kans zich voort te 

planten dan vogels met rondere eieren. Aan de andere kant 

hebben vogels die hun eieren in een holletje leggen juist wel 

bolvormige eieren. Daar kan een ei niet naar beneden vallen, 

dus geeft een extreme eivorm geen voordeel.  

(Bronnen: New Scientist, Wikipedia) 

 

3. Opdrachten bij tekstbron 2 

a. Kegelvormige eieren vallen minder snel van een klif. Leg uit 

hoe dat komt. 

b. In de biologie onderscheiden we oorzaken en functies. De 

oorzaak van iets geeft aan hoe iets tot stand is gekomen. De 

functie van iets geeft aan waar het nuttig voor is. In het 

artikel wordt een oorzaak en een functie van de kegelvorm 

gegeven. Welke oorzaak en welke functie wordt genoemd? 

 

Tekstbron 3: Vaccins 

Wereldwijd worden risicogroepen zoals 65-plussers, astma-

patiënten en diabetici opgeroepen om de jaarlijkse griepprik te 

halen. In Nederland halen jaarlijks 3,5 miljoen mensen uit de 

risicogroep de gratis griepprik bij hun huisarts. Wie buiten die 

groep valt, kan hem voor ongeveer 15 tot 20 euro krijgen. De 

griepprik is het vaccin dat bescherming biedt tegen de subtypen 

van het influenzavirus (het virus dat griep veroorzaakt) die op 

dat moment het meeste voorkomen.  

De griepvaccins worden geproduceerd in bevruchte, bebroede 

kippeneieren: een klein beetje virus wordt ingespoten, dit 

vermenigvuldigt zich in het ei, en na een paar dagen verder 

bebroeden wordt geoogst. Vervolgens wordt het gezuiverd van 

alle kippenei-bestanddelen en ten slotte wordt het virus 

geïnactiveerd met een chemisch middel. Daarna is het een 

kwestie van verdunnen om de gewenste dosis voor de jaarlijkse 

griepprik te krijgen.  

In Nederland worden nu wekelijks honderdduizenden eieren 

gebruikt voor de productie van griepvaccin. Het werken met 

eieren is eigenlijk heel onhandig. Want in het geval van een 

epidemie moet de vaccinfabriek op volle toeren draaien.  

Dat kost vrachtwagens vol met eieren die snel vervoerd moeten 

worden want de eieren zijn natuurlijk niet lang houdbaar. 
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Bovendien moeten de eieren zelf ook nog voldoen aan strenge 

eisen. Het ei moet een bepaalde grootte hebben en de juiste 

schaaldikte en het moet gedesinfecteerd worden. Vandaar dat 

niet zomaar iedere kippenboer eieren kan leveren voor het 

maken van het griepvaccin. Het vervaardigen van het vaccin 

met bebroede eieren is daarom eigenlijk helemaal niet zo 

handig. 

Naar kennislinkartikel 'Griep gevaarlijk? Ja!', februari 2005 

http://www.kennislink.nl 

 

4. Opdrachten bij tekstbron 3 

a. Welke drie eisen worden aan de eieren gesteld waarmee 

griepvaccin wordt gemaakt? 

b. Bedenk van elk van de eisen waarom het ei daaraan moet 

voldoen. 

 

5.  Extra vraag over het Ei 

Ei in de taal 

In veel spreekwoorden en gezegden komt het ei voor. Schrijf bij 

onderstaande uitspraken wat ze betekenen: 

a.  Zijn ei kwijt kunnen 

b.  Iets verkopen voor een appel en een ei 

c.  Op eieren lopen 

d.  Eieren voor zijn geld kiezen 

 

Tekstbron 4: Eiwit of eiwit? 

Als een kippenboer of een bakker spreekt over ‘eiwit’ dan 

bedoelt hij/zij ‘het wit van het ei’, het materiaal dat in een 

kippenei om de dooier heen zit. 

Als een scheikundige de term ‘eiwit’ gebruikt, slaat dit op een 

begrip uit de wereld van de moleculen. Een eiwit is dan ‘een 

organische stof die is opgebouwd uit aminozuren’. Eiwitten 

worden in de scheikunde ook wel proteïnes genoemd. In alle 

cellen van alle levende wezens komen eiwitten voor. Er zijn 

heel veel verschillende eiwitten. Het zijn vaak grote moleculen 

met een ingewikkelde structuur. De bouw en de functie van 

cellen en organismen is afhankelijk van eiwitten. Zo zijn 

eiwitten betrokken bij de spijsvertering, de bloedstolling, de 

celdeling, enzovoorts.  

In deze module kom je het woord eiwit in beide betekenissen 

tegen. Zo zul je bijvoorbeeld zien dat eiwitten (proteïnes) 

voorkomen in het wit van het ei, maar ook in de dooier en zelfs 

in de schaal! 

 

 

 

Tekstbron 5: Natuur, Leven en Technologie 
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NLT is er speciaal voor leerlingen die NG of NT hebben gekozen. 

Het is een combinatie van de zogenaamde bètavakken 

(natuurkunde, wiskunde, scheikunde, fysische aardrijkskunde 

en biologie). Dat betekent niet dat je bij NLT precies hetzelfde 

leert als bij de bètavakken. NLT laat zien hoe je de dingen die 

je bij de bètavakken leert, kunt toepassen en kunt combineren 

met andere dingen die je al weet. Je leert nieuwe dingen over 

onderwerpen die bij de 'gewone' bètavakken haast niet aan bod 

komen. En natuurlijk kom je veel te weten over de achtergrond 

van allerlei technieken. 

Modules 

Bij NLT wordt gewerkt in modules. Dat betekent dat je een 

aantal weken bezig bent met een bepaald onderwerp en daar 

van alles over leert. Daarna ga je verder naar de volgende 

module. Je bent nu begonnen aan de startmodule voor havo. 

Het hangt van de keuze van je docenten af welke modules je 

hierna nog gaat doen. Voorbeelden zijn: forensische techniek, 

digitale techniek, rijden onder invloed, communicatie en 

navigatie. 

Wat leer ik bij NLT? 

Bij NLT leer je de achtergrond kennen van allerlei technieken 

en takken van de wetenschap. Bij NLT combineer je wat je bij 

de verschillende bètavakken hebt geleerd én je verdiept die 

kennis. Zo kom je van alles te weten over de nieuwste 

technieken in geneeskunde en landbouw, over forensische 

technieken, ruimtevaart, de ontwikkeling van de aarde, de 

geheimen van cosmetica en nog veel meer dat te maken heeft 

met wetenschap en techniek.  

NLT voor Havo 

NLT voor havo richt zich op de toepassingen van de nieuwe 

ontwikkelingen in wetenschap en technologie. Door voor NLT te 

kiezen bereid je jezelf gericht voor op een HBO-opleiding in het 

bètavlak. Voorbeelden van dit soort HBO-opleidingen zijn 

biotechnologie, elektrotechniek, fysiotherapie, civiele 

techniek, diëtetiek, informatica, forensisch onderzoek, 

scheepsbouwkunde, medisch ingenieur, luchtvaarttechnologie. 

Uit folder 'Kies jij voor NLT?' 

 

6. Vraag bij tekstbron 5 

Wat is voor jou de reden om voor NLT te kiezen en wat 

verwacht je van het vak? 



NLT1-h001 Het Beste Ei 

 
 

9 

1.2 Mindmap 

Wat is een mindmap? 

In een mindmap maak je een visuele voorstelling van een 

onderwerp en alle aspecten die met dat onderwerp te maken 

hebben. Je kunt mindmaps op twee manieren gebruiken : je 

kunt er mee brainstormen, de ideeën die je in het hoofd hebt 

ordenen. Je kunt ook een mindmap maken als samenvatting; zo 

krijg je snel een overzicht van relevante aspecten en hun 

verbanden met elkaar en met het hoofdonderwerp. 

 

Hoe maak je een mindmap? 

 Neem een vel papier en leg het in de breedte voor je neer. 

 Schrijf in het midden het onderwerp van je mindmap. Maak 

vanuit het onderwerp vertakkingen naar allerlei 

deelaspecten van het onderwerp. 

 Groepeer aspecten, breng verbanden aan. 

 Gebruik kleuren, tekeningen en symbolen. 

 Gebruik zo weinig mogelijk tekst, alleen steekwoorden. Een 

mindmap wordt ook wel woordweb genoemd. 

 
Je kunt als tussenstap eerst alle woorden opschrijven die je bij 

het onderwerp vindt horen. Vervolgens sorteer je ze in een 

mindmap. Er bestaan ook computer programma’s om mindmaps 

te maken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figu
ur 3 

Voorbeeld Engelse mindmap over Joe en zijn carrière 
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Figuur 4 Voorbeeld mindmap over muziek 
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7. Opdrachten 

7.1. Mindmap ‘Muziek’ 

Probeer de mindmap over muziek in figuur 4 aan te vullen. 

7.2 Mindmap ‘Het Ei’ 

Maak nu zelf een mindmap over wat je al weet van Het Ei. 

Gebruik je kennis, je logica en je creativiteit. 

1.3 Ontwerpcyclus 

Inleiding 

Ontwerpen is groepswerk. Samen kom je vaak op meer en 

betere ideeën dan wanneer je alleen werkt. Daarom werk je bij 

deze les in groepjes. Samen maak je kennis met de stappen van 

het ontwerpproces aan de hand van onderstaande taken. 

Daarbij verwerk je de informatie uit de tekstbronnen. Aan het 

eind van de oefeningen heb je een overzicht van de hele 

ontwerpcyclus.  

Zie ook ►werkinstructie technisch ontwerpen in de NLT 

Toolbox.  

 

Tekstbron 6: Ontwerpopdracht 

Een ei is een lekker maar fragiel voorwerp. Hoewel je er - als je 

het goed doet - op kunt staan, zal het een val uit de koelkast 

vaak niet overleven, met een vieze smurrie als gevolg. Een 

hardgekookt ei kan al iets meer hebben, maar zelfs dat valt 

kapot van de hoogte van het aanrecht. Zou er niet een systeem 

ontworpen kunnen worden om het ei te beschermen tegen 

kapot vallen? 

Elk ontwerp begint met een ontwerpprobleem of 

ontwerpopdracht. De opdrachtgever zou hier bijvoorbeeld een 

keukenfabrikant kunnen zijn. Hij wil graag een simpele, 

goedkope oplossing voor eieren die van de hoogte van het 

aanrecht op de grond kapot vallen. De ontwerpopdracht luidt 

als volgt: ontwerp een opvangbak of landingsplatform om een 

hardgekookt ei op te vangen zonder dat het kapot valt. Het 

materiaal dat je mag gebruiken is: A4-papier, kladpapier, 

schaar, plakband, een hardgekookt ei.  

Met zo’n opdracht ga je als ontwerper aan het werk. Eerst 

verken je de opdracht. Je opdracht is niet alleen om iets te 

ontwerpen, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. 

Kortom: je moet het ontwerpprobleem goed analyseren en 

beschrijven. 
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8. Opdracht: analyse ontwerpopdracht 

Lees tekstbron 6.  

Vul met deze en je eigen informatie de mindmap in figuur 5 

aan. Neem hem over in je logboek en vul aan.  

In de cirkels: Wie hebben (nog meer) met dit probleem te 

maken? 

Op de lijntjes bij de cirkels: Wat willen deze 

‘probleemhebbers’? 

Hoe meer je verzint, hoe beter je het probleem in beeld krijgt. 

Het ene idee roept vaak het andere op.... Schrijf samen zoveel 

mogelijk op.  

Ook moeten in de analysefase de volgende vragen worden 

beantwoord: 

 Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? 

 Zijn er problemen die hierop lijken en ken je daar 

oplossingen van? 

 

Tekstbron 7: Programma van eisen opstellen 

De analyse van de opdracht leidt tot eisen waaraan het ontwerp 

moet voldoen. Ook de wensen van de opdrachtgever en de 

gebruiker moeten in het ontwerp worden verwerkt. De 

ontwerper stelt daarom een programma van eisen op. Dit 

programma van eisen vormt een soort contract met de 

opdrachtgever. Ontwerper en opdrachtgever leggen hiermee 

vast waar het te ontwerpen product aan moet voldoen.  

Er bestaan verschillende soorten eisen. 

 Eisen die met de taak en de functie van het (nieuwe) 

product te maken hebben: Wat moet dat (nieuwe) product 

kunnen? Waar moet het voor zorgen? 

 
 

Figuur 5 Mindmap opvangbak hardgekookt ei 
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 Eisen die met het gebruik van het (nieuwe) product te 

maken hebben: Hoe bruikbaar is het? Hoe kun je het 

gebruiken? 

 Eisen die met de vormgeving en de prijs van het (nieuwe) 

product te maken hebben: Hoe duur mag het zijn? Hoe kan 

het eruit zien? 

 Eisen die te maken hebben met de productie van het 

ontworpen product: Is productie mogelijk? Zijn de plannen 

haalbaar en uitvoerbaar? 

In het programma van eisen moeten de eisen helder worden 

geformuleerd, zodat je ze kunt controleren. 

Een eis als: 'de opvangbak moet handig zijn' is niet 

controleerbaar. Want wat de een handig vindt is dat voor de 

ander niet. Een eis als 'de opvangbak moet met 1 hand te 

gebruiken zijn' is wel controleerbaar. 

 

9. Opdracht: programma van eisen 

Lees tekstbron 7.  

Neem figuur 6 over in je logboek.  

Schrijf er nog minstens drie andere eisen bij. Ga hiervoor terug 

naar de buitenste ring van de mindmap (figuur 5) Zet in de 

kolom achter de eisen in de tabel welk soort eis dit is.  

 

Tekstbron 8: Ideeën verzamelen 

Als de eisen zijn opgeschreven, komt een moeilijk maar 

creatief moment voor de ontwerper. Het ontwerp moet immers 

aan de eisen voldoen. Hiervoor zijn goede ideeën nodig. Vaak 

kun je op heel verschillende manieren aan een bepaalde eis 

voldoen. Er bestaat nooit maar één oplossing voor een 

ontwerpeis! 

De ideeëntabel kan je helpen om verschillende ideeën te 

verzinnen voor de vele taken en eigenschappen die het nieuwe 

ontwerp moet hebben. In de linkerkolom van die tabel vertaal 

je de eisen die vooral met de werking en de taken van het 

nieuwe product te maken hebben in vragen die steeds beginnen 

met ‘Hoe kun je…’.  

Een eis is bijvoorbeeld 'moet een gekookt ei van een hoogte van 

1,5 meter op kunnen vangen zonder dat het apparaat kapot 

gaat’. De beginvraag in de ideeëntabel is dan 'hoe kun je de 

opvangbak stevig maken?'  

Eis Soort eis 
1 Moet een gekookt ei van een hoogte van 1,5 meter op kunnen vangen, 
zonder dat het apparaat kapot gaat  

Taak-eis 

2 Moet uit goedkope materialen bestaan 
  

 

3 Moet makkelijk te produceren zijn. 
 

Productie-eis 

.... 
 

 

Figuur 6 Programma van eisen 
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Als je de linkerkolom ingevuld hebt, begint de creatieve fase. 

Je probeert voor iedere vraag verschillende mogelijke 

uitwerkingen te verzinnen. Die schrijf je in de 

rechterkolommen op. Denk daarbij vooral door op ideeën, die 

niet direct voor de hand liggen en die op het eerste gezicht niet 

bruikbaar lijken. Ze kunnen de opstap zijn naar andere ideeën 

die misschien wel uitvoerbaar zijn. 

 

10. Opdrachten 

10.1 Bedenk verschillende uitwerkingen 

Lees tekstbron 8.  

 Ga met deze informatie aan de slag met de ideeëntabel in 

figuur 7. Vertaal minstens een van jullie eigen eisen uit het 

programma van eisen in een beginvraag voor de ideeënfase. 

Noteer deze in de eerste kolom van de ideeëntabel.  

Bedenk daarna verschillende uitwerkingen bij iedere taak of 

eigenschap van het ontwerp. Die uitwerkingen moeten wel 

realiseerbaar zijn. In veel gevallen is het heel handig om bij de 

verschillende uitwerkingen te tekenen. In een schets kun je 

vaak veel beter laten zien wat je bedacht hebt. 

10.2 Groepsopdracht: formuleer een ontwerpvoorstel 

Maak een ontwerpvoorstel voor een opvangbak. Maak schetsen 

en een beschrijving. Je docent is de opdrachtgever. Laat hem 

of haar je ontwerp beoordelen. 

 

 

Tekstbron 9: Prototype  

Als het ontwerpvoorstel door de opdrachtgever is goedgekeurd, 

kan een prototype of proefmodel gebouwd worden. In ons 

geval: een prototype voor de opvangbak. Zo’n prototype 

gebruik je om na te gaan of het (nieuwe) product ook aan de 

gestelde eisen voldoet. Het prototype moet je dan testen.  

In veel gevallen heeft dit tot gevolg dat het ontwerp verder 

wordt verbeterd. Bij de evaluatie van de testen zijn een aantal 

verbeterpunten aan het licht gekomen. Het ontwerp wordt 

vervolgens verbeterd.  

 
Hoe kun je  
 

Mogelijke uitwerkingen 
 
A B C 

1 de bak stevig 
maken? 

meerdere lagen papier 
gebruiken 

papier oprollen   
 

... 
 
 

  

Figuur 7 Ideeëntabel 
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 CONTROLEMOMENT: Laat je ontwerpvoorstel door je docent 

controleren. Daarna kun je een prototype gaan bouwen.  

 

11. Opdrachten 

11.1 Test het ontwerp 

Lees tekstbron 9. 

Je gaat nu een prototype bouwen van je opvangbak. Gebruik 

papier, plakband en een schaar. Vervolgens gebruik je een 

hardgekookt ei om je ontwerp te testen.  

 

11.2 Maak een overzicht van de ontwerpstappen 

a. Zet de zes stappen uit de ontwerpcyclus onder elkaar (zie 

figuur 8). Ga voor jezelf na of je aan iemand anders uit kunt 

leggen wat ontwerpers bij elke ontwerpstap doen. Schrijf 

achter elke stap wat jij hebt gedaan om de opvangbak te 

ontwerpen. 

b. Je hebt net een prototype gemaakt (stap 5) en getest (stap 

6). Je kunt vast wel verbeterpunten noemen voor jouw 

prototype. Noem minstens twee verbeterpunten 

(ontwerpproblemen: stap 1) en schrijf ook op hoe je ze zou 

kunnen verbeteren. 

c. Maak een verslag. Zie de ►werkinstructie verslag technisch 

ontwerp in de NLT Toolbox. 

 

 
 
 
Figuur 8 Weergave van de ontwerpcyclus 
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1.4 Stappenplan “Experimenteel 
Onderzoek doen” 

Je hebt misschien al eens een onderzoek gedaan in eerdere 

jaren. Je kunt onderzoek doen op verschillende manieren. 

Binnen Natuur, Leven en Technologie zul je vaker een 

experimenteel onderzoek gaan uitvoeren. Hieronder staan de 

stappen die je moet nemen tijdens een experimenteel 

onderzoek weergegeven.  

12. Opdracht  

Bestudeer de stappen in figuur 9 en lees de ►werkinstructie 

natuurwetenschappelijk onderzoek in de NLT Toolbox 

Beantwoord de volgende vragen: 

a. Bedenk naar aanleiding van de mindmap die je in paragraaf 

1.2 hebt gemaakt twee mogelijke probleemstellingen.  

Probleemstelling 

Je probleemstelling kan zijn: 

 een probleem dat voorgelegd wordt  

 een idee/probleem wat je zelf uit je omgeving oppakt. 

 

b. Formuleer bij beide problemen uit vraag 12a een 

onderzoeksvraag.  

Wat wil je gaan onderzoeken?  

 formuleer een algemene onderzoeksvraag (concreet) 

 splits eventueel de algemene onderzoeksvraag op in 

deelvragen. 

 

c. Formuleer bij beide onderzoeksvragen een hypothese. Dat 

wil zeggen: bedenk wat volgens jou de uitkomst van de vraag 

zal zijn.  

 

Nu zul je eerst de onderliggende theorie moeten bestuderen. 

Zoek bronnen met informatie over je probleem. 

Stel een onderzoeksplan op.  

d. Bedenk voor één van de onderzoeksvragen een experiment 

waarmee je antwoord op de vraag kunt krijgen. Gebruik 

►werkinstructie werkplan experiment en ►werkblad 

werkplan experiment in de NLT Toolbox. 

Werkplan maken 

 duidelijke tekening van de opstelling 

 duidelijke instructies hoe je de metingen gaat doen. 

Uitvoeren onderzoek/experiment  

Metingen, waarnemingen doen: 

 lees instrumenten nauwkeurig af 

 noteer goed welke grootheden je meet 

 
 

Figuur 9 Stappen 

experimenteel onderzoek 
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 verwerk je metingen in duidelijke tabellen, maak zonodig 

berekeningen, maak zonodig grafieken. Gebruik hierbij de 

►werkinstructie tabellen maken en/of de werkinstructie 

grafieken maken in de NLT Toolbox 

Conclusie trekken 

Zijn je resultaten betrouwbaar, zijn ze precies genoeg, heb je 

gemeten wat je wilde meten? 

Geef antwoord op je onderzoeksvraag met behulp van je 

resultaten. Zijn je hypothesen uitgekomen? 

Heeft jouw experiment nieuwe vragen opgeroepen voor nieuwe 

experimenten? 

Maak een verslag. Verwerk eventueel in de je verslag een 

evaluatie. Gebruik hierbij de ►werkinstructie practicumverslag 

in de NLT Toolbox. 

 

Tekstbron 10: Een ei hoort erbij 

Eieren schilderen, zoeken of een wedstrijd eiertikken: een ei 

hoort erbij met Pasen. Maar wat hebben het ei en het paasfeest 

eigenlijk met elkaar te maken? 

Ons christelijk paasfeest staat bol van de 'eiersymboliek'. Eieren 

worden gegeten, verstopt, aan paastakken gehangen of 

beschilderd. Al die dingen hebben een eigen achtergrond.  

In veel culturen staat het ei voor nieuw leven. Het eten van 

eieren hoort daarom bij voorjaarsfeesten. Zo aten de Chinezen 

al duizend jaar voor Christus drie dagen lang koude rijst met 

eieren om het opbloeien van de natuur te vieren. De 

Germanen, die vóór onze jaartelling in Europa woonden, 

offerden eieren aan hun goden. Door ze bij hun akkers te 

begraven, smeekten ze om een vruchtbaar jaar. Hier komt de 

traditie vandaan om paaseieren te verstoppen. 

Joden aten eieren juist bij een begrafenis, omdat ze geloofden 

dat de dode aan een nieuw leven begon. Zo kwam het ei bij 

Pasen terecht. Christenen vieren dat Jezus is gestorven én uit 

de dood is opgestaan. De eerste christenen schilderden hun 

eieren rood, om het bloederige lijden van Jezus te herdenken. 

Ze hadden daarvoor alle tijd, want de veertig dagen voor Pasen 

was vastentijd. In die periode at niemand vlees, zuivel of 

eieren. Eieren werden gekookt zodat ze niet gingen rotten. Met 

de paasdagen hield het vasten op en deden mensen zich tegoed 

aan de verzamelde berg vrolijk beschilderde eieren. 

bron: Spits, column Anno, 5 april 2007 
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1.5 Gegevens verwerken met Coach 6  

In deze paragraaf leer je gegevens verwerken met het 

computerprogramma Coach 6. 

Nodig 

Je hebt een pc of laptop met Coach 6 en eventueel 10 eieren, 

een weegschaal en een schuifmaat nodig. 

 

Tijdsduur 

je bent hier ongeveer 2 uur mee bezig. 

 

Wat leer je? 

Je leert: 

 gegevens invoeren in Coach 6  

 daarvan een grafiek/diagram te maken  

 te laten berekenen wat de beste lijn door de meetpunten is 

(regressie). 

13. Opdracht: uitvoering 

Je gaat in deze opdracht werken met gegevens van eieren: 

lengte, breedte en gewicht. Je kunt deze opdracht op twee 

manieren doen: 

 Je werkt met het bestaande ►coachbestand 'database bij 

1.5'. Hierin vind je een lijst met lengte, breedte en gewicht 

van een aantal eieren. 

 Je maakt een eigen database van 10 eieren. Open daarvoor 

het coachbestand 'lege database bij 1.5'. Neem 10 eieren en 

nummer ze met een viltstift. Meet vervolgens van elk ei: 

lengte, breedte en gewicht. De lengte en breedte meet je 

op het langste resp. breedste gedeelte van het ei met 

bijvoorbeeld een schuifmaat. Het gewicht meet je met een 

weegschaal.  

Maak een tabel (zie figuur 10) van je metingen in je logboek. 

 

Vervolgens ga je je gegevens verwerken in Coach 6: 

Start het programma Coach 6, Meten 

 

Nummer van 

het ei 

Lengte (cm) Breedte (cm) Massa (g) 

1    

2    

Figuur 10 Tabel metingen 
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Open het ►coachbestand 'database bij 1.5' . Of als je een eigen 

database hebt gemaakt open je het ►coachbestand 'lege 

database bij 1.5'. 

 

 
 
Figuur 11 Start het programma Coach 6 

Figuur 12 Open het experiment 
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Kijk goed wat je in de verschillende vensters ziet: tabel met 

gegevens, handleiding, grafiek /diagram etc.  

a. Wat is uitgezet in de grafiek?  

Diagram / grafiek 

In figuur 13 zie je rechts onderin een venster met een grafiek. 

b. Mag je –wiskundig gezien- een lijn door de punten trekken? 

Weergave veranderen  

Je kunt de lijn verwijderen door in het diagramvenster 

(grafiekvenster) met de rechtermuisknop te klikken en 

‘diagraminstelling’ te kiezen.  

 

 
Je krijgt nu een venster dat ‘diagram maken/wijzigen’ heet.  

Bij ‘Kies kolom’ kun je zien dat C1 op de x-as wordt uitgezet, 

en C2 en C3 op de y-as. Ga dit na. 

 
Figuur 13 Het experiment 

 
Figuur 14 Diagraminstelling 
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Onder in het venster (figuur 16) kun je voor de y-as(sen) 

aangeven hoe je wilt dat de gegevens worden weergegeven in 

de grafiek, bijvoorbeeld met een lijn of alleen de punten.  

 

 
Zorg ervoor dat je onder 'symbool' dikke punten kiest, dus neem 

die van 5x5. Kies voor de lengte een andere kleur dan voor de 

breedte. Sluit het venster af door op OK te drukken. 

 

Toevoegen van kolommen  

 Ga naar het venster met de tabel. We gaan een kolom 

‘gewicht’ toevoegen aan de tabel. Dit kan door met de 

rechtermuisknop in het tabelvenster te klikken. Kies 

‘tabelinstelling’.  

 
Figuur 15 X-as 

 
Figuur 16 Instellingen y-as 
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Selecteer bij ‘kies kolom’: C4 en bij ‘verbinding’ kies je: 

handinvoer. 

Vul bij ‘grootheid’, ‘eenheid’ en ‘decimalen’ de juiste waarden 

in (= gewicht ei, mg en 1). Sluit af met OK. 

Voer nu in die kolom de onderstaande gewichten in door in de 

tabel in de eerste cel van de kolom te klikken en te typen. Je 

kunt met de pijltjestoetsen naar de volgende cel. Als je je 

eigen database gebruikt, voeg je uiteraard ook je zelf gemeten 

gewichten in.  

Sla je resultaat op zodat je deze gegevens altijd weer kunt 

openen als er iets mis gaat.  

 

Grafiek/diagram aanpassen 

Je kunt de grafiek / het diagram veranderen door met de 

rechtermuisknop te klikken in het diagramvenster en 

‘diagraminstelling’ te veranderen.  

x-as 

Bij ‘kies kolom’ selecteer je eerst de kolom voor de x-as. 

Let erop dat het knopje voor de x-as is geselecteerd! 

y-as 

Kies nu –door erop te klikken- uit het rijtje kolommen de kolom 

die je op de y-as wilt hebben. Selecteer bij ‘as’ de y-as en pas 

de weergave aan. 

 

Kolommen in beeld 

Je kunt meerdere kolommen laten weergeven in de grafiek / 

het diagram. Je kunt de rest op ‘onzichtbaar’ instellen. Je kunt 

ook nog kiezen uit een linker of rechter y-as. 

Domeinen/bereik van de assen 

Gebruik ‘automatisch zoomen’ via de rechtermuisknop om de 

verdeling van de x- en y-as automatisch aan te laten passen aan 

de waarden in de tabel.  

Als je dit ongedaan wilt maken of wilt veranderen dan kan dat 

weer in het venster diagraminstelling; op de onderste regel kun 

je het domein / bereik van de assen instellen. 

Lijn of punten? 

Onder in het venster ‘diagraminstelling’ kun je aangeven hoe je 

wilt dat de gegevens worden weergegeven, bijvoorbeeld met 

een lijn of alleen de punten. Dit kan ook met de optie 

‘weergave’  

Gewicht ei (g) 

53,6 
57,4 
57,6 
56,4 
56,7 
56,9 
58,7 
55,9 
57,6 
57,0 

57,2 
52,3 
58,0 
53,9 
58,5 
56,4 
56,3 
58,2 
56,4 

 
Figuur 17 Gewichten van 19 eieren 
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Andere grafieken 

Maak een grafiek / diagram met als x-as de lengte van de 

eieren en op de y-as de breedte. Kolommen die je niet in beeld 

wilt kun je op 'onzichtbaar' zetten in het venster 'diagram 

maken/wijzigen'. Na het veranderen van de instellingen van de 

grafiek moet je vaak 'automatisch zoomen' om een goede 

weergave te krijgen. 

 

c. Verwacht je een verband tussen deze twee grootheden? 

Je zou de grafiek / het diagram naar een worddocument 

kunnen kopiëren met de optie ‘kopieer naar klembord’ onder 

de rechtermuisknop. 

 

Formule in kolom 

Als je kijkt naar figuur 18 zie je dat er bij het ideaal gevormde 

ei een vaste relatie is tussen de breedte gedeeld door de 

lengte, deze is bij een ideaal ei namelijk 0,737.  

Deze lijn gaan we in de grafiek zetten. Dit doen we weer met 

de optie ‘diagraminstelling’ via de rechtermuisknop. Bij 

bijvoorbeeld kolom C6 kiezen we als ‘verbinding’: formule. 

Vul in het formuleveld in: 0.737*C2 (lengte). 

 
 

Figuur 18 Verhouding lengte en breedte ideaal ei 
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Zorg ervoor dat de kolom ook in de grafiek wordt getekend. Als 

je niks ziet, kies dan via de rechtermuisknop ‘automatisch 

zoomen’ 

d. Zitten er ideaal gevormde eieren bij? 

Maak ook een grafiek van twee andere kolommen. Verwacht 

je een verband tussen die twee? Welke relatie zou er zijn? 

Regressie (welke lijn past het beste door je meetpunten?) 

Kies een van de grafieken die je hebt gemaakt. Je hebt als het 

goed is nagedacht over je verwachtingen over het verband 

tussen de grootheden, de relatie tussen x en y.  

e. Welke soort lijn kun je trekken door de meetpunten: een 

rechte of een lijn met een kromming? Trek deze lijn in de 

grafiek / het diagram via de rechtermuisknop, optie ‘lijn 

schetsen’. 

 

Functiefit 

Je kunt deze lijn ook laten berekenen door het programma: 

met de rechtermuisknop selecteer je ‘functiefit’. 

 
Figuur 19 Formule invoeren 
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In het venster dat nu verschijnt zie je bij ‘functietype’ dat je 

heel veel verschillende typen functies kunt kiezen. We 

gebruiken nu alleen de volgende: 

rechte lijn: y=ax+b 

kromme, kwadratische functie: y=ax2+bx+c 

 
Met de knop ‘schatting’ laat je de gekozen lijn berekenen en 

zie je die ook in de grafiek / het diagram. 

Selecteer verschillende functietypen en kijk welke het beste 

past. 

In het venster ‘Functie-fit’ kun je de berekende waarden voor 

a, b, c enz. aflezen. 

 
Figuur 20 Functiefit 

 
 

Figuur 21 Functiefit en schatting 
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1.6 Introductie rollen 

Je hebt nu kennisgemaakt met het onderwerp 'het ei' en met 

enkele vaardigheden. In het vervolg van de module zul je deze 

kennis en kunde gaan toepassen en verbeteren: zeven beroepen 

die iets met eieren te maken (kunnen) hebben komen aan bod, 

en verder ook de kip als producent en de mens als consument 

van eieren.  

De kip 

Het begint bij de kip. De kip legt haar ei om - na bevruchting 

door een haan - nageslacht te produceren. Maar ook als er geen 

haan in de buurt is blijft de kip eieren leggen. Al eeuwen 

worden kippeneieren gegeten door mensen. Kippen worden 

speciaal gefokt om de beste eieren te leggen, voor de mens. 

Maar wat is voor de kip eigenlijk het beste ei? 

De kippenboer 

Er zijn verschillende soorten kippenboeren. Er zijn eigenaren 

van legbatterijen die de kippen in kleine hokken houden. Eieren 

en voer worden met lopende banden van en naar de kippen 

vervoerd. De boer heeft een grote productie van schone en 

onbeschadigde eieren. Scharrelkippen hebben iets meer ruimte. 

Ze mogen rondlopen met maximaal 7 kippen per vierkante 

meter, maar zitten nog wel binnen in schuren. Vrije uitloop-

kippen mogen buiten rondlopen en biologische kippen hebben 

nog meer ruimte per kip tot hun beschikking. Wat zijn voor een 

kippenboer belangrijke aspecten van de eieren? 

De transporteur 

De eieren moeten van de boer naar de winkel vervoerd worden. 

De transporteur van eieren heeft een nogal breekbare lading bij 

zich. Die moet goed verpakt zijn. Ook heeft de transporteur als 

er vogelgriep heerst, te maken met extra maatregelen. Wat is 

voor de transporteur belangrijk voor zijn eieren? 

De consument 

Jijzelf hebt vast wel eens een eitje gegeten. Je bent dus een 

consument. Voor jou zijn andere dingen belangrijk dan voor de 

transporteur of de boer. Wat vind je belangrijk aan je eitje? 

Koop je biologische eieren? Of gewoon de goedkoopste? Let je 

op de smaak van de eieren? Wat is voor jou het beste ei? 

De bakker 

Een bakker gebruikt eieren als grondstof voor zijn producten. 

Soms heeft hij alleen de dooier nodig, soms alleen het wit van 

het ei: dan moet hij op een handige manier de twee van elkaar 

scheiden. Er zijn ook bedrijven die eidooier en wit van het ei al 

gescheiden aanleveren. Eieren zijn grondstof voor bijvoorbeeld 
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cakes, schuimgebak en mayonaise. Wat zoekt de bakker in een 

eitje? 

De levensmiddelenfabrikant 

Ook fabrieksmatig worden veel eieren verwerkt. Heb je wel 

eens een eiersalade gegeten? Zouden ze in de fabriek al die 

eieren zitten te pellen en snijden? Of gaat het op een andere 

manier? Hoe worden eieren in een fabriek gebruikt? En wat is 

het beste ei voor een levensmiddelenfabrikant? 

De cosmeticafabrikant 

Het is niet het eerste waar je aan denkt, maar eieren worden 

als bestanddeel gebruikt voor verschillende 

cosmeticaproducten. Bestanddelen van eieren zitten 

bijvoorbeeld in shampoos, gezichtscrèmes en zeep. Welke 

eigenschappen van het ei zijn dan belangrijk? 

De voedingsdeskundige 

Eieren zijn vaak onderwerp van discussie. Zijn eieren wel of 

niet gezond voor je? In eieren zit cholesterol. Er is discussie of 

die cholesterol nou wel of niet slecht voor je is. De eiwitten die 

in eieren zitten kunnen juist weer erg gezond voor je zijn. Maar 

hoe zit het met salmonella? Eieren kunnen besmet zijn met 

salmonella. Hoe kun je je daartegen beschermen? De 

voedingsdeskundige houdt zich met dit soort onderwerpen 

bezig. Wat zou hij het beste ei vinden? 

De vaccinfabrikant 

Vaccins worden vaak geproduceerd met behulp van 

kippeneieren. Een virus wordt ingespoten in bevruchte 

kippeneieren. Hierin vermenigvuldigt het virus zich. Daarna 

wordt het gedood en gezuiverd om er een vaccin van te maken. 

De vaccinfabrikant gebruikt weer heel andere eigenschappen 

van het ei. Waar moet een ei aan voldoen om geschikt te zijn 

voor vaccinproductie? 

 

14. Vraag 

Eigenlijk kun je zeggen dat elke persoon op zijn eigen manier 

naar het ei kijkt. Als hij het perfecte ei voor zijn doel zou 

moeten ontwerpen, dan stelt hij bepaalde ontwerpeisen aan 

zijn ei.  

Bedenk voor twee van bovenstaande beroepen/consument/kip 

minimaal twee ontwerpeisen voor het beste ei voor die 

persoon/kip. 

In het vervolg van deze module zijn de transporteur, de 

consument, de bakker, de levensmiddelenfabrikant en de 

voedingsdeskundige uitgewerkt in onderzoeksopdrachten en 

ontwerpopdrachten. Je kiest met je groepje één van de rollen 

en gaat daarmee aan het werk. De andere vier rollen (kip, 
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kippenboer, cosmeticafabrikant en vaccinfabrikant) zijn nog 

niet uitgewerkt. Eventueel kun je in overleg met je docent zelf 

een onderzoeksopdracht en ontwerpopdracht bedenken. Stem 

dit eerst goed af met je docent! 

 
 

 CONTROLEMOMENT: Laat de antwoorden op de vragen en de 

opdrachten van hoofdstuk 1 door je docent controleren. Na 

goedkeuring kun je met je groepje verder gaan met één van de 

hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6 of 7. 
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2 Transporteur 

2.1 Introductie transporteur 

“Hallo, ik ben Willem van Vervoeren. Ik heb een 

transportbedrijf dat voornamelijk eieren vervoert. Een 

breekbare vracht, maar daarom vind ik het ook een uitdaging 

om de eieren steeds weer heel bij de klanten af te leveren. De 

vrachtwagen waar ik meestal mee rijd, heeft een laadruimte 

met de volgende binnenmaten: lengte 6,50 m, breedte 2,60 m 

en hoogte 3,20 m. Er passen dus heel wat eieren in. Die zitten 

normaal gesproken allemaal op grote pallets van 1x1x1 meter.  

Voor mij zou het ideale ei een extra stevig ei zijn, een ei dat 

niet snel kapot gaat. Je kunt eieren maar tot een bepaalde 

hoogte stapelen. Op een gegeven moment kan het onderste ei 

het gewicht niet meer dragen van de stapels erboven. Gelukkig 

zitten eieren ingepakt in een verpakking die wat extra 

stevigheid geeft. En de pallets zijn op zo'n manier gestapeld 

dat de eieren niet onder het gewicht breken. Maar toch gebeurt 

het nog wel eens dat er ergens in de wagen een eitje breekt. 

En die verpakking en die pallets nemen ook weer ruimte in. Ik 

wil zoveel mogelijk eieren vervoeren met een zo klein 

mogelijke kans op brekende eieren. 

In de tijd van de vogelgriep had ik als vervoerder meerdere 

problemen. Er waren allerlei maatregelen genomen om de 

verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Als transporteur 

van eieren had ik daar natuurlijk ook mee te maken.” 

 

15. Vraag 

Willem wil weten hoeveel pallets met eieren hij per keer kan 

vervoeren. Beantwoord daartoe de volgende vragen. 

a. Bereken de inhoud van de laadruimte van de vrachtwagen. 

b. Leg uit hoeveel pallets van 1x1x1 m hij kan vervoeren. 

c. Bereken hoeveel lege ruimte hij dan nog over heeft.  

Willem wil ook weten hoeveel eieren er op een pallet gaan. 

Beantwoord daartoe de volgende vragen. 

d.  Bepaal de afmetingen van een gewoon kippenei. 

e.  Maak een schatting van het aantal eieren dat je in een laag 

van 1 x 1 meter kunt opslaan, rekening houdend met de 

verpakking. 

f.  Maak een schatting van het aantal lagen eieren dat je op 

deze manier kunt stapelen op 1 meter hoogte, weer rekening 

houdend met de verpakking. 

g.  Maak nu een schatting van het totaal aantal eieren dat je op 

een pallet kunt vervoeren. 
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Beantwoord de volgende vragen over de laatste vogelgriep.  

h. Zoek op wanneer er de laatste keer sprake was van 

vogelgriep. 

i. In welke gebieden heerste deze vogelgriep? 

j.  Waardoor werd deze vogelgriep veroorzaakt? 

k. Noem een aantal maatregelen waar Willem mee te maken 

heeft gehad. 

 

Willem: "De eieren zitten eigenlijk altijd op dezelfde manier 

verpakt, ze staan naast elkaar rechtop in een kartonnen 

eierdoos. Maar ik zou willen weten of het misschien wel 

handiger is om de eieren op hun kant neer te leggen en zo te 

stapelen. En wat zou er gebeuren als ik de eieren ‘op zijn kop’ 

stapel, met de luchtkamer naar beneden? In welk geval kunnen 

de eieren het meeste gewicht aan, zonder te breken?" 

Weten, doen en leren 

Bij de benodigde voorkennis hoort het begrip kracht. Verder 

moet je je verdiepen in het begrip druk.  

In dit onderdeel ga je experimenten uitvoeren om de sterkte 

van eieren te bepalen. Hierbij ga je krachten meten en drukken 

bepalen. 

Aan het eind van dit onderdeel kun je vragen beantwoorden 

over de sterkte van eieren en opgaven oplossen over kracht en 

druk. 

2.2 Onderzoek: sterkte van een ei 

Willem wil graag weten wat de sterkte van een ei is als je het 

rechtop zet, op zijn kant legt of op zijn kop zet. Met je groep 

ga je dit onderzoeken. Gebruik het stappenplan uit paragraaf 

1.4, zie ook onderzoek 16. 

16. Onderzoek: sterkte van een ei 

Lees de ►werkinstructie natuurwetenschappelijk onderzoek in 

de NLT Toolbox 

Probleemstelling 

We willen weten of het gewicht dat een ei kan dragen afhangt 

van de oriëntatie, de manier waarop je het neerzet. We willen 

dus voor verschillende oriëntaties de sterkte van het ei 

bepalen. We willen vaststellen bij welke kracht het zal breken. 

Opstellen onderzoeksvraag 

Je kunt verschillende onderzoeksvragen voor dit probleem 

bedenken. Bijvoorbeeld:  

Bij welke kracht breekt een ei? 

Bij welke oriëntatie (liggend/staand/op zijn kop staand) kan 

het ei de grootste kracht aan? 
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Figuur 22 Krachtvector 

 

  

 
Figuur 23 Krachtvector op ei 

16.1 Bedenk nog een aantal andere onderzoeksvragen. 

Kies er één van en schrijf die als onderzoeksvraag in je logboek. 

Theorie 

Eerst een stukje theorie over krachten. We weten dat als een 

kracht op een voorwerp werkt, deze kracht vervorming veroor-

zaakt of dat de kracht ervoor zorgt dat het voorwerp van plaats 

verandert en/of dat zijn snelheid verandert. Door een kracht 

kan een ei dus vervormen of breken.  

Als je een ei loslaat gaat het vallen door de zwaartekracht. Je 

weet dat de eenheid van kracht de Newton (N) is. Op een 

massa van 1 kg werkt een zwaartekracht van 9,8 N.  

16.2 Vraag 

a.  Bereken de zwaartekracht op een ei van 65 gram. 

b.  Maak een schatting van de kracht van de eieren in een pallet 

van vraag 15 op de onderste laag eieren. 

Een kracht is een vector. Dat wil zeggen dat hij een grootte en 

een richting heeft. Een kracht wordt meestal voorgesteld door 

een pijl. De lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht 

aan en de richting van de pijl geeft de richting van de kracht 

aan. De plek waar de pijl begint is het aangrijpingspunt van de 

kracht. 

Als je een kracht uitoefent op een ei ziet dat er dus uit zoals 

getekend in figuur 23. De kracht op de bovenkant van het ei 

moet opgeheven worden door tegenkrachten in het ei zelf, 

anders breekt het ei. 

16.3 Vraag 

Zoek uit welke krachten er voor zorgen dat het ei niet breekt 

als er van boven een kracht op wordt uitgeoefend. 

Je kunt met een vrij kleine kracht een smal gaatje in het ei 

prikken. Je kunt dat bijvoorbeeld met een eierprikker doen. 

Eigenlijk gaat het hierbij dan niet om de kracht maar om de 

druk. Hoe kleiner het oppervlak, hoe groter de druk. De 

formule die dit beschrijft is:  

F
p

A
  (1) 

Waarin: 

 F  = kracht (Newton) 

 A  =  oppervlakte (m2 of cm2)  

 p  =  druk (N/m2 of N/cm2) 

Dus hoe kleiner het oppervlak waarop de kracht werkt, hoe 

gemakkelijker het ei breekt. 

16.4 Vraag 

Het puntje van de prikker van een eierprikker heeft een opper-

vlakte van 0,05 mm2. De kracht waarmee geprikt wordt is 5 N. 

a. Bereken de druk op het ei. 
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Vergelijk dit met de druk die je uitoefent op de grond. Neem 

voor de kracht die je lichaam op de grond uitoefent 600 N en 

de oppervlakte van je schoenzolen samen 500 cm2. 

b. Bereken de druk die je uitoefent op de grond. 

Experiment bedenken 

Om er achter te komen hoe je de onderzoeksvraag het beste 

met een experiment kunt beantwoorden doe je eerst een of 

meerdere gidsexperimenten. Dit zijn eenvoudige experimenten 

om vertrouwd te raken met het onderwerp en een idee te 

krijgen hoe je het experiment kunt opzetten.  

Doe het volgende gidsexperiment; 

1. Maak een opstelling waarin je een ei rechtop stil kunt 

zetten, zonder dat het van zijn plaats komt. De ondergrond 

moet plat zijn, en de bovenkant van het ei moet vrij zijn.  

2. Pas je opstelling aan zodat je het ei kunt belasten met 

verschillende krachten. Het gewicht dat op het ei drukt moet 

aan de onderkant plat zijn. 

3. Onderzoek bij welke kracht het ei ongeveer gaat breken. Het 

hoeft nog niet nauwkeurig. Dit is een experiment om uit te 

vinden hoe je het echte experiment kunt gaan doen. 

Opmerking: Doe je experiment steeds in een bak of doe het ei 

in een plastic zakje, zodat als het ei breekt niet alles onder de 

eierstruif zit!  

4. Stel nu een werkplan op voor het uiteindelijke experiment 

(het kan ook meer dan 1 experiment zijn). Maak een tekening 

van je opstelling. Gebruik ►werkinstructie werkplan 

experiment en ►werkblad werkplan experiment in de NLT 

Toolbox. 

 schrijf op welke metingen je wilt gaan doen en hoeveel 

metingen je gaat doen 

 let op dat je genoeg metingen doet om antwoord op je 

onderzoeksvraag te krijgen 

 maak een lijst van benodigdheden 

 noteer alles in je logboek.  

 

 CONTROLEMOMENT: Laat de antwoorden op de vragen 15 en 

16, je onderzoeksvraag en je werkplan controleren door de 

docent. Als dit goedgekeurd is, kun je verder gaan met de 

volgende stappen. 

Experiment uitvoeren 

Voer je experiment uit zoals je dat in je werkplan hebt 

omschreven. Noteer je metingen zoveel mogelijk in tabelvorm. 

Resultaten 

Werk je metingen uit. 

 Noteer je resultaten in tabelvorm. Gebruik hierbij de 

►werkinstructie tabellen maken in de NLT Toolbox. 

 Bedenk zelf welk soort grafieken (staafdiagram, lijndiagram 

etc.) het meest geschikt zijn om voor je resultaten te 
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gebruiken. Verwerk deze grafieken in je uitwerking. Gebruik 

hierbij de ►werkinstructie grafieken maken in de NLT 

Toolbox. 

Conclusies 

Controleer of je de onderzoeksvraag beantwoord hebt. Ga ook 

na of je het probleem van Willem hebt opgelost. Is deze 

methode nauwkeurig genoeg om je conclusies te trekken? 

Noteer alles weer in je logboek. 

Terugblik 

Doe suggesties voor een vervolgonderzoek. Hoe zou je het 

onderzoek kunnen verbeteren? Kun je een onderzoek bedenken 

om de versheid te onderzoeken? 

Maak een verslag. Gebruik hierbij de ►werkinstructie 

practicumverslag in de NLT Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je verder met paragraaf 2.3. 

 

Tekstbron 11: De 2CV - deusjevo 

De Citroën 2CV is al in 1934 ontworpen door André Citroën. De 

ontwerpopdracht was simpel: “Ontwerp een goedkope auto die 

gemakkelijk te repareren is en waarmee een Franse boer een 

mand eieren over een omgeploegd stuk land kan vervoeren 

zonder dat ze breken. Reparaties moet de boer zelf kunnen 

doen.”  

De eerste 2CV kwam op de markt in 1949. Door de jaren heen 

zijn er diverse modellen bij gekomen maar in essentie is de 

auto niet veranderd. De eenvoud en de geweldige rij-ervaring 

heeft duizenden mensen over heel de wereld in haar greep 

gekregen en de 2cv2africa tour heeft bevestigd wat de Eend-

rijder al jaren weet: niet kapot te krijgen en altijd 

repareerbaar!  
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2.3 Ontwerp: eiverpakking 

Zou je nu met wat je tijdens het onderzoek hebt ontdekt een 

alternatieve verpakking voor eieren kunnen ontwerpen? Volg 

onderstaande stappen van de ontwerpcyclus. Als geheugen-

steuntje kun je de ontwerpcyclus uit paragraaf 1.3 erbij 

nemen. Daarin is elke stap nog uitgebreider beschreven. Zie 

ook ►werkinstructie technisch ontwerpen in de NLT Toolbox.  

17. Opdracht: ontwerp een nieuwe eiverpakking 

17.1 Programma van eisen 

Willem wil graag zoveel mogelijk eieren veilig vervoeren. 

Tegenwoordig zitten eieren meestal verpakt in kartonnen 

dozen. Jouw opdracht is om een nieuwe verpakking te 

ontwerpen die niet uit karton bestaat. Je moet dus andere 

materialen gebruiken. Verder weet je dat de pallets van Willem 

1x1x1 meter zijn (1 m3). De eieren mogen niet kapot gaan door 

de kracht die ze ondervinden. Verder moet de verpakking 

makkelijk in en uit te pakken zijn. Verzin er zelf nog een aantal 

eisen bij. Neem de tabel in figuur 25 over in je logboek en vul 

in. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figuur 24 De Citroën 2CV 

http://www.2cv2africa.com/images/content/6.JPG
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17.2 Deeluitwerkingen bedenken 

Bedenk verschillende deeluitwerkingen. Gebruik de ideeëntabel 

in figuur 26 en vul hem verder aan. 

17.3 Ontwerpvoorstel formuleren 

Maak een ontwerpvoorstel, inclusief schetsen en tekeningen, op 

basis van je ideeëntabel. 

 

 
 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je pas verder met de volgende stappen. 

 

17.4 Ontwerp realiseren 

Bouw een prototype van je ontwerp. 

17.5 Ontwerp testen en evalueren 

Test zo mogelijk je ontwerp op de eisen die je eraan hebt 

gesteld. Noteer bij elke eis op welke manier die is uitgevoerd 

en of het werkt zoals je bedoeld hebt. 

 

17.6 Verslag maken 

Zie de ►werkinstructie verslag technisch ontwerp in de NLT 

Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk controleren door de 

docent. Daarna ben je klaar. 

Eis Soort eis 
1. Verpakking moet zo weinig mogelijk ruimte innemen. Vorm-eis 

2. Verpakking moet stevig zijn. … 

3. ander materiaal dan karton ... 

  

  

Hoe kun je 
Mogelijke uitwerkingen 

A B C 
1. ervoor zorgen dat 
de verpakking weinig 
ruimte in neemt 

dun materiaal 
gebruiken 

eieren niet per stuk 
verpakken 

... 

2. de verpakking stevig 
maken 

… ... ... 

    

Figuur 26 Ideeëntabel 
 

Figuur 25 Programma van eisen 
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3 Consument 
3.1 Introductie consument 

“Hallo, ik ben Eimert van Geel. Ik houd wel van een lekker 

eitje. Ik heb altijd wel een paar eieren in de koelkast liggen, 

om te koken of te bakken. Af en toe moeten ze in een recept 

dat ik maak, een cake bijvoorbeeld. En natuurlijk gebruik ik ze 

in de pannenkoeken.  

Meestal koop ik scharreleieren in de supermarkt. Ik weet wel 

dat die kippen ook niet heel veel vrije ruimte hebben om te 

lopen, maar het is in ieder geval beter dan een legbatterij.  

Ik las laatst dat eieren best gezond voor je zijn. Er zitten 

eiwitten in en vitamines. Soms hoor je wel eens verhalen over 

salmonella in rauwe eieren. Gelukkig maak ik bijna nooit 

gerechten met rauwe eieren, dus ik loop niet zoveel gevaar. En 

ik let erop dat ik mijn handen en mijn keukengerei meteen 

goed schoonspoel als er rauw ei op terecht is gekomen, 

bijvoorbeeld bij het splitsen van eigeel en eiwit.  

Ik vind het belangrijk dat het eitje lekker smaakt. Als eieren 

oud worden, verandert de smaak. Ik heb wel eens een oud ei 

kapot laten vallen. Nou, die lucht vergeet ik nooit meer. Voor 

als ik in het buitenland kampeer, ken ik een trucje om te weten 

of een ei nog goed is: als je het in een glas water legt en het 

gaat drijven, dan is het bedorven en kun je het beter 

weggooien. Handig!” 

 

18. Opdracht 

a.  Eimert heeft het over salmonella. Salmonella is een bacterie 

die bij mensen diarree en buikkrampen kan veroorzaken. Zoek 

uit hoe een ei besmet kan raken met de salmonellabacterie. 

b.  Eimert heeft gelijk: een ei gaat drijven als het bedorven is. 

Zoek uit hoe het komt dat een bedorven ei drijft. Gebruik 

bijvoorbeeld biologieboeken of het internet. 

 
 

Tekstbron 12: Een kakelvers ei 

De Nederlandse wet stelt zeer strenge regels aan de versheid 

van eieren. Op elk ei dat verkocht wordt moet een 

datumstempel staan dat aangeeft tot wanneer de eieren 

houdbaar zijn, de THT-datum. Deze datum is maximaal 28 

dagen na de dag waarop het ei gelegd is. Bovendien moet de 

winkelier eieren die niet verkocht zijn een week vóór de THT-

datum uit het schap halen; hij mag ze dan niet meer verkopen. 

In de winkel hoeven eieren niet in het koelvak te liggen, maar 

het Voedingscentrum adviseert om eieren thuis wél in de 

koelkast te bewaren. 
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Eimert: “Eigenlijk zou ik wel willen weten hoe ik nog beter op 

de versheid van een ei kan letten. Ik weet dat het pas echt gaat 

drijven als het bedorven is. Maar ik zou ook graag precies willen 

weten hoe vers een ei nog is. Blijkbaar heeft het iets te maken 

met de dichtheid van het ei. Dus ik wil weten: Kan ik door 

gebruik te maken van dichtheidsbepalingen de versheid van een 

ei te weten komen? En hoe doe ik dat?” 

Weten, doen en leren 

Bij de benodigde voorkennis hoort het begrip dichtheid. Je 

moet verder weten hoe je massa en volume van een voorwerp 

kunt bepalen. Zoek dit op in een leerboek of op internet, als je 

het niet meer weet. 

In dit onderdeel ga je experimenten uitvoeren om dichtheden 

te bepalen. Verder doe je berekeningen die verband houden 

met het begrip dichtheid. Tevens leer je werken met tabellen 

en grafieken. 

Aan het eind van dit onderdeel kun je vragen beantwoorden 

over bepalingen van dichtheden en opgaven oplossen die over 

het begrip dichtheid gaan. 

3.2 Onderzoek: versheid en dichtheid 

Eimert heeft bedacht dat de dichtheid van een ei een maat kan 

zijn voor de versheid ervan. Met je groep ga je dit 

onderzoeken. Lees de ►werkinstructie natuurwetenschappelijk 

onderzoek in de NLT Toolbox en het stappenplan uit paragraaf 

1.4; zie ook onderzoek 19. 

19. Onderzoek: versheid  

Probleemstelling 

Het probleem is dat we een manier willen vinden om de 

versheid van een ei te bepalen. We vermoeden dat de dichtheid 

een maat is voor de versheid. We willen dus gaan onderzoeken 

op welke manier de dichtheid en de versheid met elkaar te 

maken hebben. 

Opstellen onderzoeksvraag 

Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn:  

Hoe kun je de versheid van een ei bepalen met behulp van zijn 

dichtheid? 

Of: Hoe hangt de dichtheid van een ei af van zijn versheid? 

Formuleer voor jezelf een duidelijke onderzoeksvraag en schrijf 

die in je logboek. 

Experiment bedenken 

We gebruiken als omschrijving van ‘versheid’: de tijd die 

verlopen is vanaf het moment dat het ei gelegd is.  
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19.1. Opdrachten 

a. Wat verstaan we onder dichtheid? 

b. Welke formule hoort daarbij? Welke grootheden staan in 

deze formule en welke eenheden staan daarbij? 

c. Waar kun je de dichtheden van de verschillende stoffen 

vinden?  

Een ei kan zinken, zweven of drijven in een vloeistof.  

d. Wat verstaan we onder “zweven in een vloeistof”. Wanneer 

zinkt, wanneer zweeft en wanneer drijft een ei in een 

vloeistof? 

Een blokje met lengte 12 cm, breedte 3,0 cm en hoogte 2,4 cm 

heeft een massa van 88 g.  

e.  Bereken de dichtheid van dat blokje.  

f. Leg uit of dit blokje drijft, zweeft of zinkt in water, 

zeewater, spiritus, melk. De temperatuur is 293 K (=20ºC). 

Maak hierbij gebruik van je BINAS-tabellenboek. 

De dichtheid van een vloeistof hangt af van de temperatuur.  

g. Leg uit of de dichtheid van de vloeistof groter of kleiner 

wordt, als de temperatuur van de vloeistof stijgt. 

Een voorwerp zweeft in een vloeistof. 

h. Leg uit of het voorwerp dan zal drijven of gaan zinken. 

 

Om er achter te komen hoe je een experiment moet uitvoeren 

om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, doen we 

eerst één of meer gidsexperimenten. Dit zijn eenvoudige 

experimenten om vertrouwd te raken met het onderwerp en om 

een idee te krijgen hoe je het experiment op moet zetten.  

Doe een eenvoudig gidsexperiment om de dichtheid van een ei 

te bepalen door het meten van de massa en het volume van een 

ei. Noteer in het logboek hoe je de bepaling hebt gedaan en de 

uitkomst. 

i.  Hoe meet je de massa van het ei?  

Doe deze meting en geef aan hoe nauwkeurig je meting is. 

j.  Hoe meet je het volume van het ei?  

Doe deze meting en geef aan hoe nauwkeurig je meting is. 

k.  Bereken nu de dichtheid en vertel iets over de 

nauwkeurigheid waarmee je de dichtheid bepaald hebt. 

Doe daarna onderstaand tweede gidsexperiment en beantwoord 

de bijbehorende vragen. Noteer je bevindingen weer in je 

logboek. 

Maak een zoutoplossing waarin een ei zweeft. 

l.  Wat weet je van de dichtheid van het zwevende ei t.o.v. de 

zoutoplossing? 

m. Hoe kun je de dichtheid van de zoutoplossing bepalen? 

n. Hoe hangt de dichtheid van een zoutoplossing af van de 

concentratie van het zout? 

o. Wat is de invloed van de temperatuur op de dichtheid van 

een zoutoplossing ? (let op) 
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Bedenk nu zelf een experiment om de bovengenoemde 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Gebruik ►werkinstructie 

werkplan experiment en ►werkblad werkplan experiment in de 

NLT Toolbox. 

 Maak een werkplan.  

 Maak gebruik van verschillende zoutoplossingen.  

 Schrijf in je werkplan welke metingen en hoeveel metingen 

je wilt doen.  

 Welke grootheden houd je constant?  

 Welke grootheden ga je variëren?  

 Maak ook een lijst van benodigdheden.  

 Noteer alles in je logboek. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat de uitwerkingen van de opdrachten 

en je werkplan controleren door de docent. Als dat 

goedgekeurd is, kun je verder gaan met de volgende stappen. 

Experiment uitvoeren 

Voer je experiment uit zoals je dat in je werkplan hebt 

omschreven. Noteer je metingen zoveel mogelijk in tabelvorm. 

Resultaten 

Werk je metingen uit.  

 Noteer je resultaten weer in tabelvorm. Gebruik hierbij de 

►werkinstructie tabellen maken in de NLT Toolbox 

 Maak in ieder geval een grafiek van de dichtheid van een 

zoutoplossing als functie van de concentratie zout. Gebruik 

hierbij de ►werkinstructie grafieken maken in de NLT 

Toolbox 

 Maak ook een grafiek waarin je de dichtheid van het ei 

uitzet tegen de versheid.  

 Noteer alles in je logboek. 

Conclusies 

Controleer of je de onderzoeksvraag beantwoord hebt. Ga ook 

na of je het probleem van Eimert hebt opgelost. Is deze 

methode nauwkeurig genoeg om je conclusies te trekken? 

Noteer alles weer in je logboek. 

Terugblik 

 Doe suggesties voor een vervolgonderzoek. Hoe zou je het 

onderzoek kunnen verbeteren? Kun je een onderzoek bedenken 

om de versheid te onderzoeken? 

Maak een verslag. Gebruik hierbij de ►werkinstructie 

practicumverslag in de NLT Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je verder met paragraaf 3.3. 
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3.3 Ontwerp: versheidsmeter 

Zou je nu met wat je tijdens het onderzoek hebt ontdekt een 

apparaat kunnen ontwerpen om de versheid van een ei te 

bepalen? Volg onderstaande stappen. Als geheugensteuntje kun 

je de ontwerpcyclus van paragraaf 1.3 erbij nemen. Daarin is 

elke stap nog uitgebreider beschreven. Zie ook ►werkinstructie 

technisch ontwerpen in de NLT Toolbox. Je werkt weer met je 

groep. 

20. Opdracht: ontwerp een versheidsmeter 

20.1 Programma van eisen 

Eimert of een andere consument is je opdrachtgever. Hij wil 

het apparaat gebruiken in de keuken. Het moet dus makkelijk 

te bedienen zijn en niet te groot, maar wel nauwkeurig. Verzin 

er zelf nog een aantal eisen bij. Neem de tabel in figuur 27 

over in je logboek en vul in. 

 

 

20.2 Deeluitwerkingen bedenken 

Bedenk verschillende deeluitwerkingen. Gebruik de ideeëntabel 

in figuur 28 en vul hem verder aan. 

 

 

20.3 Ontwerpvoorstel formuleren 

 Maak een ontwerpvoorstel, inclusief schetsen en tekeningen, 

op basis van je ideeëntabel. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je pas verder met de volgende stappen. 

 

Eis Soort eis 
1. gemakkelijk te bedienen Functie-eis 

2. nauwkeurig … 

3. .... .... 

  

  
 
 

Hoe kun je 
Mogelijke uitwerkingen 

A B C 
1. ervoor zorgen dat 
het apparaat mak-
kelijk te bedienen is 

Duidelijk maken waar 
het ei in moet 

Zo weinig mogelijk 
onderdelen aan het 
apparaat 

... 

2. het apparaat 
nauwkeurig maken 

… ... ... 

    
 

Figuur 27 Programma van eisen 

Figuur 28 Ideeëntabel 
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20.4 Ontwerp realiseren 

Bouw een prototype van je ontwerp. 

20.5 Ontwerp testen en evalueren 

Test zo mogelijk je ontwerp op de eisen die je eraan hebt 

gesteld. Noteer bij elke eis op welke manier die is uitgevoerd 

en of het werkt zoals je bedoeld hebt. 

20.6 Verslag maken 

Zie de ►werkinstructie verslag technisch ontwerp in de NLT 

Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk controleren door de 

docent. Daarna ben je klaar. 
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4 Bakker 

4.1 Introductie bakker 

Inleiding  

“Hallo, ik ben Richard van der Kroon. Ik heb een eigen banket-

bakkerszaak. Veel van mijn producten maak ik zelf in de grote 

keuken achter mijn zaak. Eieren zijn voor mij een belangrijke 

grondstof. Ik gebruik ze in veel van mijn producten.” 

 

21. Vraag 

a.  Noem vijf producten van de banketbakker waar eieren in 

verwerkt zijn. 

 

Richard: “Ik ga voor mijn eieren natuurlijk niet naar de 

supermarkt. Ik heb een speciale leverancier die me bepaalde 

grondstoffen komt brengen. Bijvoorbeeld melk en boter, maar 

dus ook eieren. Voor veel gerechten heb ik niet het hele ei 

nodig, maar alleen het eiwit, of alleen de dooier. Mijn 

leverancier kan dat gelukkig apart leveren. Dat is heel handig, 

want anders moet ik elk ei dat ik gebruik gaan splitsen.” 

 

b. Noem twee banketbakkersproducten waarvoor van het ei 

alleen het wit gebruikt wordt. 

c. Noem twee banketbakkersproducten waarvoor van het ei 

alleen de dooier gebruikt wordt. 

 

Richard: ”Schuim kan ik maken van alleen eiwit, van alleen de 

dooier of van eiwit en dooier samen.  

Als ik schuim maak van eiwit en eidooier samen, wil ik dat het 

lekker luchtig en goed stevig wordt. Ik zou wel eens willen 

weten wat de beste verhouding eigeel en eiwit is om het beste 

schuim te krijgen.  

Als ik van alleen het eiwit schuim maak, voeg ik wel eens wat 

water toe. Het schuim verandert dan iets van samenstelling. 

Tot hoever kan ik gaan met water toevoegen, als ik nog 

bruikbaar schuim wil krijgen?” 

Weten, doen, leren 

Bij de voorkennis voor dit onderdeel horen de samenstelling van 

een ei en de begrippen proteïne en denatureren . In dit 

onderdeel ga je onderzoeken hoe de schuimigheid van een 

mengsel van eiwit en dooier of eiwit en water afhangt van de 

onderlinge verhouding. Je leert hoe je een onderzoek moet 

opzetten en uitvoeren.  
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4.2 Onderzoek: schuimigheid van eiwit 
en eigeel 

Richard heeft eigenlijk twee vragen. Hij wil weten welke 

verhouding eiwit/eigeel het beste schuim geeft. En hij wil 

weten hoeveel water je bij eiwit kunt doen voordat het schuim 

niet meer goed is. Overleg met je docent of je met je groep 

één van beide of beide onderzoeken gaat doen. Gebruik het 

stappenplan voor onderzoek doen uit paragraaf 1.4 en lees de 

►werkinstructie natuurwetenschappelijk onderzoek in de NLT 

Toolbox. 

22. Onderzoek: schuimigheid 

Nodig:  

eieren, klopper/klutser/mixer, kommen, maatcilinder, plastic 

spuiten 

 

Gidsexperiment 

Om een beetje vertrouwd te raken met het soort onderzoek dat 

je hier gaat doen voer je eerst een gidsexperiment uit. 

Neem twee eieren. Splits een van de eieren zó dat je de dooier 

en het eiwit apart opvangt. (Tip: als je nog nooit een ei hebt 

gesplitst, kijk dan eens naar het filmpje op ►URL1.)  

Klop het eiwit 6-8 minuten totdat je pieken kunt trekken van 

de schuimmassa en het schuim niet uit de kom valt als je die op 

z’n kop houdt. 

Klop ook het eigeel schuimig, net zo lang als het eiwit. Deze 

bak niet op z’n kop houden! 

Klop het tweede ei in z’n geheel (dus eigeel en eiwit samen) 

schuimig. 

22.1 Opdracht 

Vergelijk de drie schuimen. Wat zijn de verschillen? 

Jullie kunnen kiezen uit twee onderzoeken:  

1. de beste verhouding eiwit en eigeel. 

2. welke verhouding eiwit met water levert nog een goed 

schuim op? 

Onderzoek 1: verhouding eiwit/eigeel 

Probleemstelling 

Een ei kan in zijn geheel luchtig opgeklopt worden, 

bijvoorbeeld voor het maken van een omelet. Maar is de 

verhouding tussen eigeel en eiwit in een ei wel optimaal voor 

dit doel? Zou iets minder eigeel niet een veel beter schuimig en 

luchtig mengsel opleveren? Of juist meer dooier en minder 

eiwit?  

Kun je onderzoeken bij welke verhouding van eiwit en eigeel 

een optimaal luchtig mengsel ontstaat na het kloppen? Dit is 

voor de bakker van belang voor het maken van cakes of gebak. 
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Opstellen onderzoeksvraag 

In de probleemstelling heb je kunnen lezen wat hier het 

probleem is. Nu moet je dat probleem vertalen in een 

duidelijke onderzoeksvraag.  

22.2 Opdracht 

Stel een duidelijke onderzoeksvraag op. Deze vraag moet met 

behulp van het onderzoek dat je straks gaat uitvoeren te 

beantwoorden zijn.  

Theorie 

Eieren bestaan uit een schaal, een dooier en eiwit. Een 

gemiddeld ei weegt 61 tot 73 gram. Dit gewicht is verdeeld 

over 60% wit, 30% dooier en 10% schaal. Grote eieren hebben 

procentueel minder dooier en meer eiwit. Het wit van het ei 

bestaat voor 88% uit water en voor 12% uit eiwit; de dooier 

bestaat voor 49% uit water en bevat verder 16% eiwit en 33% 

vet. De schaal bestaat grotendeels uit kalk, maar bevat ook 2% 

water en 3% eiwit.  

Zie ook tekstbron 4 uit hoofdstuk 1: Eiwit of eiwit? 

 

De eiwitten (proteïnen) in een ei hebben allemaal een bepaalde 

functie. Het meest voorkomende eiwit in het wit van een ei is 

ovalbumine. Deze stof denatureert (zie tekstbron 13) onder 

invloed van hitte en geeft zo stevigheid aan bijvoorbeeld cake. 

Andere eiwitten (proteïnen) in het wit van het ei zijn 

ovomucoide (13%) en ovomicine (7%). Deze eiwitten stabiliseren 

het eiwitschuim. Ook het vierde eiwit, ovoglobuline, draagt bij 

aan de opklopbaarheid. 

Ovovitelline (77%) en ovolivetine (23%) zijn de voornaamste 

eiwitten in de dooier. Dit zijn zogenaamde lipoproteïnen. Dat 

wil zeggen dat ze gebonden zijn aan vetten (lipiden). 

Lipoproteïnen hebben een emulgerende werking en ze helpen 

bij de schuimvorming en het denaturatievermogen dat van 

belang is voor cakes, poffertjes etc. 

 
 

Tekstbron 13: Denatureren  

Denatureren treedt op bij verwarming van eiwit (zoals bij het 

koken van een ei), maar ook bij het opkloppen van eieren. 

Een eiwit (proteïne) bestaat uit een lange keten van 

aminozuren; deze keten is op een bepaalde manier 

‘opgevouwen’, ‘gekruld’. 

Denatureren is het proces van het ‘strekken’ van een 

opgekrulde proteïneketen, waarna er andere bindingen tussen 

ketens onderling ontstaan. Hierdoor wordt een netwerk 

gevormd waartussen ook andere moleculen gevangen worden, 

zoals water of lucht.  
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22.3 Opdracht 

Zoek van elke onderstaande term de betekenis op in de 

voorgaande tekst, een biologieboek, de bibliotheek of op 

internet.  

a. denatureren 

b. proteïne 

c. aminozuur 

d. emulgator 

e. lipide 

Experiment bedenken 

Vóór het uitvoeren van het experiment, moeten jullie nadenken 

over een maat voor de luchtigheid of schuimigheid of 

hoeveelheid schuim van een geklopt eimengsel. Hoe kun je het 

verschil meten tussen de ene schuimlaag en de andere?  

Je moet ook bepalen: hoe je gaat kloppen, hoelang, waarin, 

waarmee, wat meet je daarna, hoe, wanneer etc. 

Maak een opzet voor het ‘klop’-experiment en het meten van 

de “schuimigheid”. Gebruik daarvoor de tabel in figuur 29. 

Neem de tabel over in je logboek en vul hem aan. De kolom 

'mogelijke oplossingen' moet ook nog aangevuld worden.  

 

 
Maak naar aanleiding van je antwoorden in de tabel een 

werkplan. Gebruik ►werkinstructie werkplan experiment en 

►werkblad werkplan experiment in de NLT Toolbox. 

 maak een tekening van je opstelling 

 schrijf op welke metingen je gaat doen en hoeveel 

 maak een lijst van benodigdheden 

 noteer alles in je logboek. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat de antwoorden op de vragen en je 

meetplan controleren door de docent. Als dat goedgekeurd is, 

kun je verder gaan met de volgende stappen. 

Wat kun je 
variëren? 

Mogelijke oplossingen Keuze Reden 

Waarin kloppen? Bekerglas 
Plastic kom 
Glazen kom 
Maatcilinder 

  

Waarmee kloppen? Mixer 
Handklopper 
Batterij klopper 
Vork 

  

Hoe hard kloppen? ……………………   

Hoe lang kloppen? ……………………   

Wanneer meten? Direct na afloop van het kloppen 
Na 1 minuut 
Na 2 minuten 
Na 1 minuut en na 5 minuten 

  

Wat meten? Hoogte   

Welke eenheid? cm cm3 mL L 
 

  

 
Figuur 29 Ontwerp experiment 
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Experiment uitvoeren 

 Voer je experiment uit zoals je dat in je werkplan hebt 

omschreven. Noteer je metingen zoveel mogelijk in 

tabelvorm. Gebruik hierbij de ►werkinstructie tabellen 

maken. Een mogelijke tabel die je kunt maken is 

weergegeven in figuur 30. 
 

 
NB. De verhouding eiwit-eigeel in een kippenei is ongeveer 2:1. 

Resultaten 

Werk je metingen uit. 

 Zet de waarden uit in een grafiek (Excel, Coach) waarbij je 

op de x-as de relatieve hoeveelheid eidooier uitzet en op de 

y-as de gemeten schuimigheid. Gebruik hierbij de 

►werkinstructie grafieken maken in de NLT Toolbox. Geef 

aan bij welke waarde van x (dus bij welke verhouding 

eiwit/eigeel) de schuimigheid maximaal is.  

Conclusie  

Geef antwoord op de onderzoeksvraag. Controleer ook of je het 

probleem van Richard hebt opgelost. 

Terugblik  

Doe suggesties voor vervolgonderzoek. Hoe zou je dit 

onderzoek nauwkeuriger en objectiever kunnen maken? Kun je 

zelf zo'n onderzoek bedenken? 

Maak een verslag. Gebruik hierbij de ►werkinstructie 

practicumverslag in de NLT Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Overleg of je doorgaat met onderzoek 2 of dat je 

doorgaat naar de ontwerpopdracht in paragraaf 4.3. 

Onderzoek 2: verhouding eiwit/water 

Probleemstelling 

Je weet inmiddels dat je eiwitten zó kunt opkloppen dat je de 

kom op z'n kop kunt houden zonder dat de schuimmassa eruit 

valt. De bakker gebruikt dit eiwit bij het maken van schuimpjes 

of meringues (zie recept verderop). Melk wordt ook opgeklopt 

voor cappuccino. In melk zitten eiwitten, maar melk bestaat 

eigenlijk voor het grootste gedeelte uit water. Jullie gaan 

onderzoeken of een mengsel van water en eiwit even goed 

schuimt als eiwit alleen. En in welke verhouding gaat dat het 

beste? Voor de bakker is het van belang om dit te weten, want 

water is natuurlijk goedkoper dan eiwit.  

Mengsel  Gemeten 

Aantal mL eiwit Aantal mL eigeel Verhouding wit: geel “Schuimigheid” 

     1    :  

  Figuur 30  
Voorbeeldtabel  
resultaten 
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Opstellen onderzoeksvraag 

In de probleemstelling staat beschreven wat je wilt gaan 

onderzoeken. Formuleer nu een duidelijke onderzoeksvraag 

waarop je in het experiment antwoord wilt gaan geven. 

Theorie 

Het volledige artikel van tekstbron 14 kun je op internet 

vinden. Er is een groep chemici die samen met koks lezingen 

over koken geven op congressen en bij bedrijven onder het 

motto "science is cooking", oftewel: de keuken is een 

laboratorium. Tijdens het koken vinden allerlei chemische 

processen in het voedsel plaats, maar ook bijvoorbeeld het 

bereiden van mayonaise is scheikundig gezien niet eenvoudig te 

verklaren. De mensen achter "Chemical cooking" gaan een 

stapje verder: ze kijken in hoeverre ze recepten kunnen 

aanpassen met hun kennis van de scheikunde.  

 

Tekstbron 14: "Science is cooking" 

Uit het artikel: 

Peter Wieringa, postdoctoraal bij de leerstoelgroep, brandde 

los over eiwitten, luchtbellen en stabilisatoren. Door middel 

van een aantal experimenten toonde hij aan dat er een 

bepaalde hoeveelheid eiwit nodig is om een schuim te kloppen. 

Dat kan met melk, waar 3,5 procent eiwit in zit, maar ook met 

een ei-eiwit, waar elf procent eiwit in zit. Door middel van een 

aantal experimenten kwam hij er achter dat de minimale 

hoeveelheid om een goed schuim te kloppen rond de 3 procent 

ligt. Dit betekent dat je kippenei-eiwit sterk met water kunt 

verdunnen en het daarna nog op kunt kloppen met een zelfde 

schuim als resultaat.  

Bron: 

http://www.fph.wur.nl/NL/Science+is+cooking+in+Wageningen/12+ju

ni+2006/ 

 

Schuimen en 
overkloppen 

Voedings-
waarde % 

Resultaat na 
kloppen 

Resultaat bij 
overkloppen 

Terug draaien 
overkloppen 

Kippeneiwit 88% water 
11% eiwit 
0,2% vet 

Glad, 
standig en 
luchtig 

Vocht breekt 
uit het 
schuim 

Nee 

Boter 14% water 
  1% eiwit 
83% vet 

Glad, 
standig en 
luchtig 

Kan niet 
worden 
overgeklopt 

n.v.t. 

Slagroom 58% water 
  2% eiwit 
40% vet 

Glad, 
standig en 
luchtig 

Vocht breekt 
uit het 
schuim 

Nee 

Pâte à 
bombe 

50 g dooier 
30 g suiker 
20 g water 

Glad, 
standig en 
luchtig 

Kan niet 
worden 
overgeklopt 

n.v.t. 

 

Figuur 31 Verhouding en resultaat na kloppen van verschillende verhouding water/eiwit 
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22.4 Opdracht 

Lees tekstbron 13 over denatureren bij onderzoek 1. Beschrijf 

wat er gebeurt bij het opkloppen van eiwitten. 

22.5 Opdracht 

Wat gebeurt er volgens jou bij het "overkloppen" van een 

schuim, d.w.z. als je te lang doorgaat met kloppen? (zie figuur 

31) 

 

Tekstbron 15: Recept meringues 

De oven voorverwarmen naar 110 graden. Niet warmer!!! 

Heteluchtoven: 100 graden. Nodig: 4 eiwitten, een heel klein 

mespuntje zout en 175 gram poedersuiker. Een ruime schaal die 

volkomen vetvrij is. (Truc: beetje zout met citroensap 

gebruiken om de schaal te ontvetten. Goed naspoelen en met 

schone doek afdrogen. Ieder minuscuul spoortje vet laat het 

kloppen mislukken, gebruik daarom liefst geen plastic bak, die 

is nauwelijks echt te ontvetten.) De eieren een uur op 

kamertemperatuur laten komen vóór je ze gaat splitsen, dan 

wordt het schuim voller. 

Eiwitten in de kom, met een eetlepel poedersuiker. Met de 

handmixer langzaam kloppen, laagste snelheid. Als het eiwit 

wat stijver wordt, de snelheid opvoeren. Als het eiwit een 

steviger structuur krijgt en ook helderder wit wordt, beetje bij 

beetje de rest van de suiker toevoegen. Blijf kloppen op 

middelmatige snelheid. Als het eiwit mooi wit is en in pieken 

rechtop blijft staan, is het goed. 

Met een natte lepel of spuitzak een grote schuimplak of 

kleinere rondjes vormen. Ondergrond siliconenvel of bakpapier! 

En nu langzaam laten drogen, dat is de clou! Meestal staat de 

oven te heet; dan wordt het schuim onaantrekkelijk bruinig en 

gaat het ook een beetje verbrand smaken. Zonde. Gewoon 

geduld. Neem er anderhalf of twee uur voor; controleer dan 

voorzichtig of het schuim mooi hard is. Zet de oven uit en laat 

het schuim in de oven afkoelen. In de kern mag het schuim nog 

wel een beetje zacht zijn, dat is erg lekker. Succes!  

Bron: anne-riet de boer op 

http://weblogs.nrc.nl/weblog/kokenetc/2007/04/03/aardbeie

n-asperges/ 

TIP: Je vindt ook leuke, chemische kook-feiten op de site 

►URL2  

Experiment bedenken 

Allereerst moeten jullie nadenken over een maat voor de 

luchtigheid of schuimigheid van het eiwitschuim. Hoe kun je 

het verschil meten tussen het ene schuim en het andere? 

Je moet ook bepalen: hoe je gaat kloppen, hoelang, waarin, 

waarmee, wat meet je daarna, hoe, wanneer etc. 



NLT1-h001 Het Beste Ei 

 
 

49 

Bedenk een methode voor het meten van de schuimigheid. En 

voor het uitvoeren van de opklop-experimenten. Gebruik 

daarvoor de tabel in figuur 32. Neem de tabel over in je 

logboek en vul hem aan. De kolom 'mogelijke oplossingen' moet 

ook nog aangevuld worden. Als je experimenten wilt gaan doen, 

overleg dit dan met je docent. Kijk ook eens naar het 

meringuerecept! 

Let op: Er mag geen eigeel/eierdooier in het eiwit zitten voor 

een optimaal resultaat. Ook mag de kom niet vet zijn. 

 

 
 

Maak naar aanleiding van je antwoorden in de tabel een 

werkplan. Gebruik ►werkinstructie werkplan experiment en 

►werkblad werkplan experiment in de NLT Toolbox. 

 maak een tekening van je opstelling 

 schrijf op welke metingen je gaat doen en hoeveel 

 maak een lijst van benodigdheden 

 noteer alles in je logboek. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat de antwoorden op de vragen en je 

meetplan controleren door de docent. Als dat goedgekeurd is, 

kun je verder gaan met de volgende stappen. 

Experiment uitvoeren  

 Voer je experiment uit zoals je dat in je werkplan hebt 

omschreven. Noteer je metingen zoveel mogelijk in 

tabelvorm. Gebruik hierbij de ►werkinstructie tabellen 

maken in de NLT Toolbox. Een voorbeeld van een tabel die 

je kunt maken is weergegeven in figuur 33. 

 

Wat kun je variëren? Mogelijke oplossingen Keuze Reden 
Waarin kloppen? Bekerglas 

Plastic kom 
Glazen kom 
Maatcilinder 

  

Waarmee kloppen? Mixer 
Handklopper 
Batterij klopper 
Vork 

  

Hoe hard kloppen? ……………………   

Hoe lang kloppen? ……………………   

Wanneer meten? Direct na afloop van het kloppen 
Na 1 minuut 
Na 2 minuten 
Na 1 minuut en na 5 minuten 

  

Wat meten? Hoogte 
 

  

Welke eenheid? cm cm3 mL 
 

  

 Figuur 32 Ontwerp experiment 
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Resultaten 

Werk je metingen uit. 

 Zet de waarden uit in een grafiek (Excel, Coach) waarbij je 

op de x-as de relatieve hoeveelheid water uitzet en op de y-

as de maat voor het schuim. Gebruik hierbij de 

►werkinstructie grafieken maken in de NLT Toolbox. Geef 

aan bij welke waarde voor x de schuimigheid maximaal is. 

Welk mengsel is volgens jullie nog bruikbaar voor het maken 

van cakes of poffertjes?  

Conclusie  

Geef antwoord op de onderzoeksvraag. Controleer ook of je het 

probleem van Richard hebt opgelost. 

Terugblik  

Doe suggesties voor vervolgonderzoek. Hoe zou je dit 

onderzoek nauwkeuriger en objectiever kunnen maken? Kun je 

zelf zo'n onderzoek bedenken? 

Maak een verslag.  

Gebruik hierbij de ►werkinstructie practicumverslag in de NLT 

Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je verder met paragraaf 4.3. 

4.3 Ontwerp: eierscheider 

Richard van der Kroon krijgt zijn eiwit en eigeel keurig apart 

geleverd. Maar iemand die thuis in zijn eigen keuken aan het 

banketbakken wil moet vaak een ei scheiden in eiwit en dooier. 

Maak met je groep een apparaat of product waarmee je snel en 

makkelijk de dooiers van de eiwitten kan scheiden. Gebruik 

onderstaande ontwerpcyclus. Zie ook ►werkinstructie 

technisch ontwerpen in de NLT Toolbox. Daarin is elke stap nog 

uitgebreider beschreven. 

23. Opdracht: ontwerp een eierscheider 

23.1 Programma van eisen 

De consument is je doelgroep. Bedenk wat er allemaal 

belangrijk is voor die consument met betrekking tot het 

scheiden van eieren voor de gerechten die hij/zij wil klaar 

maken. Denk aan de maat van het product, de manier van 

Mengsel  Gemeten 

Aantal ml eiwit Aantal mL water 
Verhouding eiwit: 
water 

“Schuimigheid” 

     1    :  

 Figuur 33 Voorbeeldtabel resultaten 
NB. De verhouding eiwit-water in 
kippeneiwit is 11:88.  
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bedienen, worden je handen er vies van, kun je makkelijk een 

aantal eieren tegelijkertijd of na elkaar scheiden.  

Neem de tabel in figuur 34 over in je logboek en vul aan. 

 

23.2 Deeluitwerkingen bedenken  

Bedenk verschillende deeluitwerkingen. Gebruik de ideeëntabel 

in figuur 35 en vul hem verder aan. 

 

23.3 Ontwerpvoorstel formuleren 

Maak een ontwerpvoorstel, inclusief schetsen en tekeningen, op 

basis van je ideeëntabel. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je pas verder met de volgende stappen. 

23.4 Ontwerp realiseren 

Bouw een prototype van je ontwerp. 

23.5 Ontwerp testen en evalueren 

Test zo mogelijk je ontwerp op de eisen die je eraan hebt 

gesteld. Noteer bij elke eis op welke manier die is uitgevoerd 

en of het werkt zoals je bedoeld hebt. 

23.6 Verslag maken 

Zie de ►werkinstructie verslag technisch ontwerp in de NLT 

Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk controleren door de 

docent. Daarna ben je klaar. 

Eis Soort eis 
1. makkelijk op te bergen  Vormgevingseis 

2. geen vieze handen Gebruikseis 

3. .... .... 

  

  

Figuur 34 Programma van eisen 

 

Hoe kun je 
Mogelijke uitwerkingen 

A B C 
1 het apparaat 
makkelijk opbergen  

Weinig onderdelen Klein ... 

2.ervoor zorgen dat je 
handen schoon blijven  

… ... ... 

    

Figuur 35 Ideeëntabel 
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5 Levensmiddelenfabrikant 

5.1 Introductie 
levensmiddelenfabrikant 

“Hallo, ik ben Maitre Jean. Ik ben een fabrikant van levens-

middelen. Dat betekent dat ik eigenaar ben van een fabriek die 

bepaalde etenswaren produceert. Mijn producten kun je 

tegenkomen in de schappen van de supermarkt.  

In mijn fabriek vind je veel machines en lopende banden. Alles 

is precies op elkaar afgestemd. We proberen onszelf steeds te 

verbeteren. Door processen sneller te laten verlopen of beter 

op elkaar te laten aansluiten.”  

 

24. Opdracht 

a.  Een levensmiddelenfabrikant gebruikt voor veel producten 

eieren als grondstof. Zoek vijf fabrieksmatige producten 

waarin eieren of bestanddelen van eieren worden gebruikt. 

Zoek op internet, of duik de plaatselijke supermarkt in. 

Maitre Jean: “Eén van mijn producten is een eiersalade. Voor 

die eiersalade heb ik stukjes gekookt ei nodig. Je begrijpt dat 

ik niet mijn medewerkers aan de lopende band eieren ga laten 

koken en pellen. Dat gebeurt allemaal in machines.”  

b. Zoek uit hoe in een fabriek eieren worden verwerkt. 

Gebruikt hiervoor internet of neem contact op met een 

levensmiddelenfabrikant (bv. Unilever, Honig, Duyvis, Unox).  

c.  In een fabriek wordt vaak gebruik gemaakt van 

'gepasteuriseerde' eieren. Wat betekent dat? 

 

Maitre Jean: “Mijn probleem is dat de stukjes ei vaak 

rubberachtig zijn en niet meer op een ei lijken. Hoe krijg ik 

mooie, stevige, sappige stukjes ei in mijn salades? Kan ik 

misschien mijn eieren op een andere manier koken? Liefst zó 

dat het ook nog energiebesparing oplevert!” 

Weten, doen, leren 

Voordat je met dit onderdeel verder gaat moet je weten wat 

eiwitten zijn en wat denatureren betekent. Zie tekstbron 4 in 

hoofdstuk 1 en tekstbron 13 in hoofdstuk 4. 

Je gaat in dit onderdeel onderzoek doen naar het denatureren 

van eieren. Gebruik de ►werkinstructie natuurweten-

schappelijk onderzoek in de NLT Toolbox. Je leert wat 

denatureren van eiwitten inhoudt. Ook leer je experimenten 

uitvoeren met behulp van een sensor, gekoppeld aan het 

programma Coach.  
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5.2 Onderzoek: denatureren van eiwit 

Maitre Jean wil graag weten hoe hij een stevig gekookt ei 

krijgt. Hij vraagt zich af of hij eieren op een andere manier kan 

koken, bijvoorbeeld bij een lagere temperatuur, zodat hij 

eventueel zelfs energie kan besparen. 

25. Onderzoek naar denatureren van eiwit 

Probleemstelling 

Het probleem is dat je moet uitvinden bij welke temperatuur je 

eiwit kunt laten denatureren ('stollen'), zodat er een stevige 

massa ontstaat waarvan je wel blokjes kunt snijden, maar die 

niet te hard en rubberachtig is.  

Onderzoeksvraag 

25.1 Vraag 

Formuleer een onderzoeksvraag naar aanleiding van de 

probleemstelling. De onderzoeksvraag moet een vraag zijn die 

je met behulp van experimenten kunt beantwoorden. 

Theorie 

Lees tekstbron 16. 

 

Tekstbron 16: Een eitje! 

In Frankrijk is de heer Hervé This expert op het gebied van het 

koken van een eitje. Dit is niet zo eenvoudig als je zou denken. 

Hij is op zoek naar het perfect gekookte ei. Hervé maakt deel 

uit van de ‘moleculaire gastronomie’-groep van een Frans 

onderzoeksinstituut. Hij onderzoekt hoe het kookproces de 

(moleculaire) structuur en smaak van voeding verandert. Hervé 

heeft bijvoorbeeld al ontdekt dat als een ei voorzichtig wordt 

gekookt bij 670 Celsius, het eigeel kneedbaar blijft als klei. 

In Europa en Amerika wordt een hardgekookt ei bereid door het 

10 minuten in kokend water te koken. Deze temperatuur is veel 

hoger dan de temperatuur waarbij de proteïnen in de dooier en 

het eiwit denatureren. Het eiwit van een ei bestaat uit 

proteïnen en water (eigeel bevat ook nog wat vet). Bij het 

koken van een ei, rollen de opgerolde proteïneketens uit tot 

draden, en deze draden verbinden zich onderling opnieuw, 

zodat er een ingewikkeld netwerk ontstaat waartussen 

watermoleculen gevangen zitten. De proteïnen vormen als het 

ware een soort gel, waarbij een vloeistof “gevangen” zit in een 

vaste stof. Als je kookt bij een hoge temperatuur gaan teveel 

proteïnen gelijktijdig meedoen aan het netwerk, waardoor er 

een veel te dicht net ontstaat, met minder watermoleculen 

erin: een rubberen ei! Het eigeel wordt kruimelig en ziet er 

grijsachtig uit.  
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Figuur 36 Bovenaanzicht bekerglas 

met ei en temperatuursensor 

 

Hoe kun je dit verbeteren? Zoals gezegd gaan door de hoge 

temperatuur de proteïnen in een ei denatureren, dus de ketens 

strekken en vormen een vast netwerk. Maar niet alle proteïnen 

doen dit bij dezelfde temperatuur. Ovotransferrine begint bij 

610 Celsius. Ovalbumine, waaruit het grootste gedeelte van een 

ei bestaat, begint bij 84,40 C. De proteïnen in het eigeel zitten 

hier tussen in, de meeste beginnen te verharden bij 700 C. Zou 

je een ei bij deze temperatuur koken, dan wordt het eigeel 

hard en blijft het eiwit grotendeels zacht! 

Hervé bereidt zelf de eitjes in een oven, bijvoorbeeld bij 650 C, 

een uur lang: het levert een ei op met eiwit dat niet uitloopt en 

zacht is als de room in een puddingbroodje, en de dooier is 

oranjegeel en zacht. Deze bereiding van eieren is enorm 

populair aan het worden onder koks in Frankrijk. Salmonella 

overleeft overigens temperaturen boven 600 C niet. 

Als een ei een uur lang bij 670 C in een oven ligt, beginnen de 

proteïnen in de dooier net hard te worden: sommige zijn al wat 

dikker, anderen niet. Volgens This kun je nu zelfs kleien met 

het eigeel, net als met Play-Doh.  

Een ei dat bij 700C lang genoeg in de oven is geweest heeft een 

sappige maar stevige dooier en mooi zacht eiwit. Als je een 

harder ei zou willen, dan kun je nog een hogere temperatuur 

kiezen volgens Hervé, maar temperaturen boven 850 C zijn niet 

nodig, dan krijg je dat rubberen effect! 

Meer over Hervé en de moleculaire gastronomie op ►URL3  

Bron: http://discovermagazine.com/2006/feb/cooking-for-eggheads/ 

25.2 Vraag 

In tekstbron 13 gaat het over 'denatureren'. In het dagelijks 

woordgebruik zullen veel mensen het hebben over 'stollen'. Leg 

uit wat het verschil is tussen stollen en denatureren en geef 

aan welke term je bij het koken van een ei moet gebruiken.  

25.3 Vraag 

In de Nationale wetenschapsquiz van 2006, uitgezonden door de 

VPRO, werd de volgende vraag gesteld: 

Hoe kun je een ei zo koken dat de dooier stolt en het eiwit 

niet? 

A. Door het ei 18 seconden in de magnetron te zetten op 400 

watt. 

B. Door het ei 8 uur lang in water van 63 graden te laten staan. 

C. Door het ei 12 minuten lang afwisselend 30 seconden in 

kokend water en 30 seconden in ijswater te dompelen. 

 Wat is je antwoord? 
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Gidsexperiment 5.1 

Om alvast een beetje vertrouwd te raken met het soort 

experimenten dat je in dit onderdeel gaat doen, doe je eerst 

een gidsexperiment: Je gaat de temperatuur meten in een ei 

dat wordt gekookt. 

Nodig: bekerglas, driepoot, brander, temperatuursensor, pc 

met coach 6, glaskorrels/kooksteentjes.  

Open in Coach 6 het bestand ►coachbestand bij 5.2. Voer het 

uit. 

Uitvoering 

Doe zoveel water in het bekerglas dat je het ei geheel kunt 

onderdompelen. Verwarm het water tot het kookt. Gebruik 

kooksteentjes of glaskorrels. Zie figuur 36 en 37. 

Maak vooraf een klein gaatje in een rauw ei met een schaartje 

of ander scherp voorwerp. Doe een rubber elastiekje om de 

temperatuursensor zó dat het uiteinde de kern van het ei 

bereikt.  

Koppel de temperatuursensor aan de computer. 

Laat het ei voorzichtig in het kokende water zakken m.b.v. een 

kroezentang. Steek de sensor erin. Start de meting, deze duurt 

10 minuten. 

Opmerking: Het is niet erg dat er eiwit uit het gat lekt: 

hierdoor wordt de opening mooi afgesloten, omdat het eiwit 

direct stolt. 

Verwerking 

Sla na afloop de grafiek/het resultaat op.  

Trek door het eerste, rechte gedeelte van de grafiek een 

rechte lijn. Dit kan door eerst het rechte gedeelte in de grafiek 

te selecteren (muis aan ene kant ingedrukt houden, slepen naar 

andere, tegenoverliggende eind en loslaten). Nu kun je via de 

optie Analyse / verwerking (die je krijgt als je in de grafiek op 

de rechtermuisknop klikt) een zogenaamde Functie fit 

uitvoeren. In het venster Functie fit kies je bij functietype: 

f(x)=ax+b, de rechte lijn. 

Met de knop ''schatting'' wordt deze lijn berekend. Klik op OK 

om venster te sluiten. 

De hele grafiek komt weer in beeld m.b.v. automatisch zoomen 

(rechtermuisknop). 

Gidsexperiment 5.2 

In dit gidsexperiment kies je een van de onderstaande 

meetmethodes en ga je bedenken hoe je straks in het echte 

experiment de resultaten gaat vergelijken en beschrijven. 

 

Hele eieren-methode 

Bij deze methode leg je een heel rauw ei in water van de 

juiste, constante temperatuur. Na de vastgestelde tijd 

verwarmen koel je het ei af onder de koude kraan om het 

  
Figuur 37 Zijaanzicht bekerglas met 

ei en temperatuursensor 
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“stollings”-proces te stoppen. Na het pellen kun je het eiwit 

beoordelen. Je kunt nu ook uitspraken doen over het eigeel. 

Eiwitmethode 

Je kunt ook met alleen de eiwitten werken. Splits enkele eieren 

in dooier en eiwit. Roer de eiwitten voorzichtig los en giet ze in 

een normale reageerbuis. Vul de reageerbuis tot 2/3. Plaats de 

reageerbuis in een bekerglas met water of in een waterbad, zó 

dat het eiwit onder het waterniveau staat. Het waterbad of 

bekerglas moet een constante temperatuur hebben. Na de 

vastgestelde tijd haal je de reageerbuis uit het waterbad en 

koel je hem af onder de koude kraan om het proces van 

denatureren (stollen) te stoppen. 

Om de eiwitten goed te beoordelen kun je nu een monster 

nemen door met een holle buis (of een rietje) in het eiwit in de 

reageerbuis te prikken. Als het buisje/rietje helemaal beneden 

is, sluit je de bovenkant af met je duim en haal je het naar 

boven. Duw het eiwit-monster uit de buis (op een schoon 

oppervlak) met een roerstaafje of ander passend object, blazen 

zou ook kunnen. Je hebt nu een sliert eiwit die je goed kunt 

beoordelen en omschrijven. 

Beoordelen eiwit 

Bij beide methodes heb je een maat nodig voor de hardheid van 

het eiwit. Hiervoor bestaat geen speciaal metertje, en het is 

niet eenvoudig: het eiwit kan nog vloeibaar en zacht zijn, of 

korrelig etc. We stellen voor dat je beschrijft hoe het eiwit 

eruit ziet. Termen die je kunt gebruiken zijn: buigzaamheid, 

elasticiteit (veert het terug als je erop drukt?), samenhang 

(korrelig, één geheel) enzovoort. 

Voer 1 experiment uit volgens bovenstaand voorschrift, met 

water van 80 graden, 20 minuten lang. Neem een monster van 

het eiwit en onderzoek dit.  

Zoek termen die het eiwit kunnen omschrijven. Zet die in een 

tabel, met daarbij mogelijke waarden. Bijvoorbeeld:  

 buigzaamheid: zeer buigzaam / buigzaam / beetje buigzaam 

/ niet buigzaam 

 bruikbaarheid in eiersalade:  zeer goed / goed / matig / 

slecht  

Verzin zelf een aantal van dit soort eigenschappen. 

Experiment bedenken 

Nu je in het gidsexperiment 5.2 hebt bepaald hoe je de 

hardheid van het eiwit gaat vaststellen, kun je een werkplan 

gaan maken. Gebruik ►werkinstructie werkplan experiment en 

►werkblad werkplan experiment in de NLT Toolbox. 

Je zult eiwit gaan verwarmen, waarbij je van tevoren bepaalt 

bij welke temperatuur en hoe lang.  

Ontwerp twee series metingen. Bij de eerste serie meet je bij 

ten minste 5 verschillende temperaturen en een vaste tijdsduur 

(denk terug aan de gidsexperimenten) in hoeverre het eiwit 
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hard is geworden. Je kunt hierbij de gegevens uit de theorie 

goed gebruiken. Ook de grafiek van je gidsexperiment geeft 

informatie over de temperatuur waarbij het ‘stollen’ (eigenlijk: 

denatureren) begint. In de tweede serie metingen varieer je bij 

één temperatuur de tijdsduur van verwarmen. Neem als 

temperatuur bijvoorbeeld de optimale temperatuur uit de 

eerste serie.  

 Maak in je logboek een werkplan.  

 Maak een tekening van je opstelling. 

 Schrijf op welke metingen je gaat doen en hoeveel. Voor 

beide series metingen! 

 Maak een lijst van benodigdheden. 

 Overleg eventueel met de TOA over de uitvoering. 

 Bedenk op welke manier (tabel) je de resultaten gaat 

vastleggen. Maak voor beide series een aparte tabel. Gebruik 

hierbij de ►werkinstructie tabellen maken in de NLT 

Toolbox. Zie de voorbeeldtabellen 38 en 39. 

Tips:  

 houd er rekening mee dat een waterbad of bekerglas met 

water niet tot op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld, 

dus meten bij 67 en 68 graden is niet haalbaar 

 ga voorzichtig om met heet water 

 zet bekerglazen met reageerbuisjes met klemmen vast aan 

een statief. 

 

 
 

 CONTROLEMOMENT: Laat de antwoorden op de vragen en je 

meetplan controleren door de docent. Als dat goedgekeurd is, 

kun je verder gaan met de volgende stappen. 

Resultaten 

Werk je metingen uit met behulp van bovenstaande tabellen.  

Orden je resultaten op een handige manier. 

Vaste tijdsduur: ... minuten 

Nummer Temperatuur Opmerkingen Omschrijving hardheid eiwit 

1    

2    

Figuur 38 Voorbeeldtabel resultaten eerste meetserie. Temperatuur varieert. 

 
Vaste temperatuur: .....°C 

Nummer Tijdsduur Opmerkingen Omschrijving hardheid eiwit 

1    

2    

Figuur 39 Voorbeeldtabel resultaten tweede meetserie. Tijdsduur varieert. 
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25.4 Vraag 

Kun je van dit experiment een grafiek maken? Zo ja, maak 

hem. Gebruik hierbij de ►werkinstructie grafieken maken in de 

NLT Toolbox. Zo nee, waarom niet? 

Conclusie  

Als je alle resultaten met elkaar vergelijkt, bij welke 

temperatuur en gedurende hoeveel tijd zou Maitre Jean het 

beste zijn eiwit kunnen denatureren? 

Geef antwoord op de onderzoeksvraag. 

Terugblik  

Doe suggesties voor vervolgonderzoek. Hoe zou je dit 

onderzoek nauwkeuriger en objectiever kunnen maken? Kun je 

zelf zo'n onderzoek bedenken? 

Maak een verslag.  

Gebruik hierbij de ►werkinstructie practicumverslag in de NLT 

Toolbox. 

25.6 Extra vraag 

Levert deze methode volgens jullie een energiebesparing op 

t.o.v. koken in kokend water? Beredeneer je antwoord. Denk 

aan temperatuur en tijdsduur. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je verder met paragraaf 5.3. 

5.3 Ontwerp: eiersaladekit 

De producent van de eiersalade heeft een nieuw idee: een Doe-

het-zelf-eiersaladekit voor in het koelvak. Hij/zij wil graag een 

leuke verpakking met daarin enkele (in het koelvak houdbare) 

ingrediënten plus een low budget eiersnijdertje waarmee de 

mensen thuis in een handomdraai een lekkere verse eiersalade 

kunnen maken. De eieren moeten ze zelf koken, daarvoor moet 

een korte handleiding geschreven worden. Jullie gaan deze 

eiersaladekit ontwerpen. Gebruik onderstaande ontwerpcyclus. 

Zie ook ►werkinstructie technisch ontwerpen in de NLT 

Toolbox.  

26. Opdracht: ontwerp een eiersaladekit 

26.1 Programma van eisen 

De producent van de eiersalade is je doelgroep. Hierboven heb 

je gelezen wat hij graag wil. Maar je moet natuurlijk ook aan 

de wensen van de consument denken. Aan dit ontwerp zitten 

verschillende aspecten: de inhoud van het pakket, de 

verpakking, de handleiding. Bedenk bij alle aspecten waar ze 

aan moeten voldoen.  

Neem de tabel in figuur 40 over in je logboek en vul aan. 



NLT1-h001 Het Beste Ei 

 
 

59 

 

26.2 Deeluitwerkingen bedenken 

Bedenk verschillende deeluitwerkingen. Vul de ideeëntabel in 

figuur 41 aan. 

 

26.3 Ontwerpvoorstel formuleren 

Maak een ontwerpvoorstel, inclusief schetsen en tekeningen, op 

basis van je ideeëntabel. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je pas verder met de volgende stappen. 

26.4 Ontwerp realiseren 

Bouw een prototype van je ontwerp. 

26.5 Ontwerp testen en evalueren 

Test zo mogelijk je ontwerp op de eisen die je eraan hebt 

gesteld. Noteer bij elke eis op welke manier die is uitgevoerd 

en of het werkt zoals je bedoeld hebt. 

26.6 Verslag maken 

Zie de ►werkinstructie verslag technisch ontwerp in de NLT 

Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk controleren door de 

docent. Daarna ben je klaar. 

Eis Soort eis 
1. aantrekkelijke verpakking Vormgevingseis 

2. duidelijke gebruiksaanwijzing Gebruikseis 

3. .... .... 

  

  

Figuur 40 Programma van eisen 

Hoe kun je 
Mogelijke uitwerkingen 

A B C 
1 de verpakking 
aantrekkelijk maken  

veel kleuren aparte vorm ... 

2. de 
gebruiksaanwijzing 
duidelijk maken 

plaatjes gebruiken ... ... 

    

Figuur 41 Ideeëntabel 
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6 Voedingsdeskundige 

6.1 Introductie voedingsdeskundige 

‘Mijn naam is Sonja Slager, ik ben voedingsdeskundige. Ik stel 

o.a. menu’s samen voor mensen met een ziekte of met 

overgewicht. Op verzoek van een vegetarische vriend wil ik een 

menu samenstellen met eieren in plaats van vlees. Ook voor 

niet-vegetariërs kan dit interessant zijn, want eieren zijn 

goedkoper dan vlees, en het gevaar van cholesterol voor hart- 

en vaatziekten blijkt minder dan jarenlang gedacht werd. Ik wil 

graag weten of ik meer onderdelen uit het dagelijkse menu zou 

kunnen vervangen door eieren.’ 

 

Als voedingsdeskundige werk je in de gezondheidszorg of bij 

organisaties zoals de Consumentenbond. Je kunt ook 

gezondheidsvoorlichter zijn bij een levensmiddelenbedrijf. De 

voedingsdeskundige is gespecialiseerd in het doen van 

onderzoek naar voeding. Binnen levensmiddelenonderzoek zijn 

verschillende vormen van onderzoek: algemeen onderzoek, 

vergelijkend warenonderzoek, en warenonderzoek gericht op 

distributiekanalen. Bij een vergelijkend warenonderzoek doe je 

onderzoek naar verschillende merkproducten. Een 

voedingsdeskundige houdt zich voornamelijk bezig met het 

organiseren van onderzoek. 

De voedingsdeskundige is geïnteresseerd in voeding en 

voedingspatronen. Hij/zij kan zowel schriftelijk als mondeling 

onderzoeksresultaten uitleggen. Daarnaast kan hij/zij goed 

organiseren en contacten onderhouden met onder andere de 

overheid en producenten van levensmiddelen.  

 

27. Vraag 

a. Wat doet een voedingsdeskundige precies?  

b. Welke opleiding is hiervoor?  

c. Wat zijn de toelatingseisen?  

d. Noem twee bedrijven of instellingen waar 

voedingsdeskundigen werken. 

e. Leg uit wat cholesterol is. 

Weten, doen & leren 

In dit hoofdstuk komen onderdelen uit de stofwisseling aan de 

orde, en ga je onderzoeken waar eieren en proteïnen 

(eiwitten) uit opgebouwd zijn. Enige kennis over voeding heb je 

nodig. Je gaat een kort literatuur- / internet-onderzoek 

opzetten en uitvoeren. Aan het eind van dit onderdeel weet je 

meer over eieren, voeding & eiwitten. 
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6.2 Onderzoek: vlees vervangen door 
eieren 

Sonja wil graag weten welke voedingsmiddelen je zou kunnen 

vervangen door eieren. Ze moet dan letten op de 

voedingswaarde van de verschillende producten in vergelijking 

met de voedingswaarde van eieren. Je gaat dit met je groep 

onderzoeken door middel van een literatuuronderzoek. De 

stappen van een literatuuronderzoek wijken iets af van de 

stappen voor experimenteel onderzoek uit paragraaf 1.4 en van 

de ►werkinstructie natuurwetenschappelijk onderzoek in de 

NLT Toolbox: zie onderzoek 28. 

28. Onderzoek: voedingswaarde eieren en vlees 

Probleemstelling 

De probleemstelling is de volgende: in hoeverre kan ik het vlees 

uit het dagelijkse menu van een volwassene vervangen door 

eieren? Zou ik nog meer onderdelen van het menu kunnen 

vervangen door eieren, bijvoorbeeld fruit? Krijg je dan genoeg 

vitaminen binnen? Kan een maaltijd vervangen worden door 

eieren of recepten met ei? Zitten er genoeg voedingsstoffen in 

een ei om te voldoen aan de dagelijkse behoefte van een 

volwassen man of vrouw?  

Opstellen onderzoeksvraag  

Stel op basis van bovenstaande informatie een onderzoeksvraag 

op. Bedenk één duidelijke hoofdvraag. Maar bedenk ook een 

aantal deelvragen die je wilt gaan beantwoorden.  

Onderzoek bedenken 

Voorafgaand aan het opzetten van je onderzoek ga je eerst een 

illustratief gidsexperiment uitvoeren. Een gidsexperiment is 

een eenvoudig experiment om je vertrouwd te maken met het 

onderwerp en een idee te krijgen hoe je het experiment kunt 

opzetten. Ook de theorie en bijbehorende vragen helpen je op 

weg. 

Gidsexperiment enzymen en eiwitten 

Doel van dit experiment: onderzoeken hoe eiwitketens door 

bepaalde stoffen (enzymen) afgebroken worden. Wat doen de 

enzymen in verse ananas (en in sommige zeeppoeders, bv. 

Biotex) bijvoorbeeld met de eiwitten in gelatinepudding? 

Eiwitten bestaan uit aminozuren die ketens vormen. Die ketens 

vormen een ruimtelijk netwerk. Als deze ketens door enzymen 

‘verknipt’ worden, verliest de gelatine zijn stevigheid. 

 

 
Figuur 42 Collageeneiwit zoals dat o.a. voorkomt in gelatine (bron: Wikipedia) 
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Nodig 

 verse ananas 

 en/of zeep met enzymen (bv. Biotex, wat poeder opgelost in 

water) 

 gelatineproduct (bv. pudding). 

Uitvoering 

 Maak vooraf gelatinepudding volgens de aanwijzingen op de 

verpakking en verdeel deze over minimaal 3 petrischalen. 

Zet deze koel weg tot gebruik. 

 Snijd de ananas in kleine stukken. Werk hygiënisch zodat je 

de overgebleven stukken kunt eten (wel overleggen)! Doe dit 

dus niet in je scheikunde- of biologielokaal. 

 Plaats een stukje ananas op petrischaal 1 met 

gelatinepudding, en doe wat druppels zeepoplossing op 

petrischaal 2. De derde schaal laat je gewoon staan, die is 

ter vergelijking. 

 Laat de schalen enige uren staan (op kamertemperatuur). 

 Verwijder de ananas, bekijk de gelatinepudding en beschrijf 

wat er is gebeurd. 

28.1 Opdracht 

a. Wat zit er in ananas dat de afbraak van de gelatine 

veroorzaakt? 

b. Wat smelt in de gelatine?  

c. Wat gebeurt er met de eiwitten? 

d. Welke enzymen helpen in het lichaam bij de spijsvertering? 

Theorie 

Lees tekstbron 17. 

Tekstbron 17: Voedingswaarde eieren 

De voedingswaarde van een ei bedraagt 80 kcal (334 kJoule), 

geleverd door 7,3 g eiwit, 5,7 g vet en 0 g koolhydraten. Verder 

bevat het ei een aantal mineralen, zoals fosfor, kalium, 

natrium, calcium en ijzer. Ook bevatten eieren de vitamines A, 

B1, B2, B6 en E. 

De eidooier bevat cholesterol. Omdat vermoed werd dat het 

eten van veel cholesterol tot hart- en vaatziekten zou kunnen 

leiden, kregen eieren een slechte naam. Inmiddels (2003) is 

ontdekt dat een te hoog cholesterolgehalte van het bloed 

weliswaar ongezond is, maar meer wordt veroorzaakt door het 

eten van te veel (verzadigde) vetten dan door het eten van 

cholesterol, dat in betrekkelijk geringe mate wordt 

opgenomen. 

bron: http://www.wikipedia.org 

28.2 Opdracht 
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Jarenlang is er geadviseerd om niet meer dan 2 eieren per 

week te eten in verband met cholesterol, dat de kans op hart 

en vaatziekten zou verhogen.  

Zoek de nieuwe richtlijn "Goede Voeding 2006” en ga na wat 

hierin gezegd wordt over cholesterol. 

Is het advies veranderd? Wat wordt tegenwoordig geadviseerd 

over het eten van eieren en cholesterol? 

 

Tekstbron 18: Essentiële aminozuren 

Eiwitten (ook wel proteïnen genaamd) vormen een belangrijk 

bestanddeel van eieren. Eiwitten bestaan uit lange ketens 

aminozuren. Als we eiwitten eten, dan worden deze ketens in 

onze maag en darmen gesplitst in losse aminozuren. Dit 

gebeurt door enzymen. De losse aminozuren worden 

opgenomen in ons lichaam en gebruikt voor bijvoorbeeld het 

maken van andere eiwitten.  

Er bestaan 20 verschillende aminozuren. Acht ervan kunnen 

door onze lever gemaakt worden uit andere aminozuren. Drie 

typen zijn onmisbaar voor de zwakkere groepen (zieken, 

ouderen). Negen typen aminozuren zijn onmisbaar voor 

iedereen, die noemen we: essentieel; deze móéten in onze 

voeding aanwezig zijn. 

28.3 Opdracht 

Lees tekstbron 18. 

a. Geef de namen van de 20 verschillende aminozuren.  

b. Welke hiervan zijn essentiëel? Je kunt BINAS hierbij 

gebruiken. 

 

Tekstbron 19: PDCAAS 

De PDCAAS (protein digestability corrected amino acid score) is 

een getal tussen 0 en 1 dat aangeeft in hoeverre de 

eiwitsamenstelling van een voedingsmiddel overeenkomt met 

wat het lichaam nodig heeft. Dit cijfer houdt rekening met de 

verteerbaarheid van het voedsel en met de aanwezigheid van 

de essentiële aminozuren. Bij een cijfer 1 voorziet het 

voedingsmiddel volledig in de behoefte aan aminozuren van het 

lichaam. Bij een cijfer 0 voldoet het daar totaal niet aan. 

bron: http://www.vitamine-info.nl/volwassenen/mannen_1950_jaar 

 

Rund 0,92 

Soja 0,91 

Ei 1  

Koemelk 1  

Tarwe 0,42 

Figuur 43 PCDAAS van verschillende voedingsmiddelen 

 
 

http://www.vitamine-info.nl/volwassenen/mannen_1950_jaar
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28.4 Opdracht 

Lees tekstbron 19. 

Zoek op ►URL4 de voedingswaarde op van eieren (eiwit, 

eidooier en heelei).  

Zoek ook uit welke vitamines en mineralen er in een ei zitten.  

Maak hiervan een duidelijk overzicht in een schema. Je kunt op 

deze site ook uitleg vinden over proteïnen (eiwitten), 

koolhydraten, cholesterol en vetten en hun functie voor het 

menselijk lichaam. 

28.5 Opdracht 

a. Kun je uit de waarde van de PDCAAS voor eieren afleiden dat 

een ei voldoende eiwitten levert?  

b. Wat kun je zeggen over het ei als leverancier van eiwitten 

ten opzichte van (rund)vlees? 

c. Waarom bevat een ei zoveel voedingsstoffen? 

d. Geef een kort overzicht van de functie van eiwitten, 

koolhydraten en vetten voor de stofwisseling en het lichaam. 

Vitamine 
ADH (aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid) voor mannen van 19-
50 jaar  

A  
B1  
B2  
B3  
B5    
B6    
B8    
B11, foliumzuur 
B12    
C    
D     
E    
K     

1000 (µg RE/dag)   
1,1 (mg/dag)    
1,5 (mg/dag)   
17 (mg niacine/dag) 
5 (mg/dag) 
1,5 (mg/dag) 
- 
300 (µg/dag) 
2,8 (µg/dag) 
70 (mg/dag) 
2,5 (µg/dag) 
11,8-13,0 (αTE/dag) 
- 

 

Mineraal   
Mannen 19-22 
jaar 

Mannen 22-50 
jaar 

Calcium (mg/dag)  
Magnesium (mg/dag)  
Natrium  
Kalium    
Chloride  
Fosfor (mg/dag)  
IJzer (mg/dag)   
Zink (mg/dag)  
Koper (mg/dag)  
Jodium  
Seleen (µg/dag)  
Chroom (µg/dag) 
Mangaan  
Molybdeen  

1000  
300-350 
-   
- 
-   
700-1400 
11 
10   
1,5-3,5 
- 
50-150 
- 
- 
- 

1000 
300-350 
- 
- 
- 
700-1400 
9 
10 
1,5-3,5 
- 
50-150 
- 
- 
- 

Figuur 44 Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor vitaminen & mineralen 

( - betekent: geen ADH vastgesteld in Nederland)(Bron: vitamine informatie bureau) 
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Werkplan 

Stel een aanvullend werkplan op om de onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden. Welke informatiebronnen kun je 

gebruiken? Ga na welke deskundigen of bedrijven je zou kunnen 

benaderen. Maak ook een taakverdeling als je met een groep 

werkt.  

Resultaten 

Verwerk je resultaten bij voorkeur in tabellen. Gebruik hierbij 

de ►werkinstructie tabellen maken in de NLT Toolbox. Bereken 

de verschillen in voedingsbehoefte en de waarden die gelden 

voor eieren, eigeel en eiwit.  

Conclusie 

Wat is je antwoord op de onderzoeksvraag en op de deelvragen? 

Terugblik 

Je hebt hier een literatuuronderzoek gedaan. Bedenk nu een 

experimenteel onderzoek dat met deze probleemstelling te 

maken heeft. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk tot nu toe controleren door 

de docent. Daarna kun je verder met paragraaf 6.3. 

6.3 Ontwerpopdracht: light-mayonaise  

Levensmiddelen op maat  

De consument stelt steeds andere eisen aan zijn voedsel. 

Mensen in de Westerse wereld willen alsmaar meer voedsel dat 

lekker is, maar ook makkelijk klaar te maken én gezond. Zo 

moet het voedsel: 

 weinig calorieën bevatten, en toch een ‘voldaan’ gevoel 

geven 

 wel zoet smaken, maar zonder suikers 

 veel goede omega-3-vetzuren bevatten en weinig 

transvetzuren 

 veel vezels en alle benodigde vitaminen bevatten 

 thuis liefst binnen 5 minuten klaargemaakt kunnen worden. 

Daarom zijn voedingsdeskundigen aan universiteiten en 

research & development-afdelingen van grote bedrijven 

voortdurend bezig om nieuwe voedselproducten te ontwerpen. 

Het continu verbeteren en ontwerpen leidt tot steeds meer 

kennis over hoe ons voedsel in elkaar zit. Hierdoor zijn de 

ontwerpers ook beter in staat om aan de wensen van de 

consument te voldoen. Tegenwoordig is men al in staat om 

kunstvlees (vlees dat niet afkomstig is van een dier) te maken. 
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Tekstbron 20: Mayonaise 

Mayonaise is een van de smaakmakers bij gebakken en 

gefrituurde aardappelen. Mayonaise is echter ook een dikmaker 

want er zit veel vet in. Tegenwoordig vraagt men om vetarme 

voedselproducten, en als er dan toch vet in zit, moet dit liefst 

cholesterol-arm zijn met een laag percentage verzadigde 

vetzuren. En ook de onverzadigde vetzuren zijn niet meer 

onverdacht: ze zijn namelijk onder te verdelen in twee 

soorten: ’trans-’ en ‘cis-’vetzuren en de ‘trans’-soort wordt in 

verband gebracht met hart- en vaatziekten. Transvetzuren 

komen vooral voor in dierlijk en geharde plantaardige oliën of 

vetten. Het gehalte varieert per olie- of vetsoort.  

 

Tekstbron 21: Emulgator 

Mayonaise wordt gemaakt van olie, water, mosterd, zout en 

eieren. Nu is bekend dat water en olie niet met elkaar mengen. 

Als je water en olie samenvoegt, ontstaat een emulsie, die 

echter heel snel weer ontmengt. Om te zorgen dat olie en 

water wél langdurig gemengd blijven, moet een emulgator 

worden toegevoegd. Emulgatoren gaan precies op het grensvlak 

tussen olie en water zitten. Een molecuul dat als emulgator 

dienst doet bevat namelijk een stuk dat zich thuis voelt in olie 

en een ander deel dat graag met water mengt. In figuur 45 zie 

je een voorbeeld van lecithine, een emulgator die voorkomt in 

eidooiers en in soja-olie. 

In eidooier zitten twee soorten stoffen die als emulgator 

werken: eiwitten en lecithine. Ook in mosterd zitten 

emulgatoren. Door de aanwezigheid van deze emulgatoren 

kunnen water en olie zo op het oog wél mengen. Zoom je 

verder in op de mayonaise (zie Figuur 46), dan blijkt dat de olie 

als heel veel kleine druppeltjes in het water zit. De 

emulgatoren zijn terug te vinden precies op de rand van de 

druppeltjes. De emulgatoren verhinderen ook dat de 

druppeltjes weer aaneen vloeien.  

Figuur 45 Twee verschillende delen binnen een emulgatormolecuul. Het 
blauw gemarkeerde deel mengt graag met water. Het met rood omringde 
deel mengt graag met olie. 
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29. Opdracht: ontwerp een light-mayonaise 

Ontwerp een light-mayonaise met een zo laag mogelijk 

vetgehalte. Het vet in de mayonaise moet zo weinig mogelijk 

verzadigde vetzuren bevatten en zo weinig mogelijk 

onverzadigde transvetzuren.  

Gidsopdracht: Maak eerst een normale mayonaise, om na te 

gaan hoe het productieproces verloopt en wat er mis kan gaan. 

Zie tekstbron 22 voor het recept en de aanbevelingen om een 

goed eetbare en salmonella-vrije mayonaise te krijgen. 

 

Tekstbron 22: Recept mayonaise  

Benodigdheden: 

 2 el citroensap 

 1 eidooier 

 30 g mosterd 

 2 g zout 

 3 dl arachideolie 

Extra nodig:  

 roestvrijstalen beslagkom 

 garde/mixer 

 pan met heet water. 

Bereidingswijze: 

Klop citroensap, ei, mosterd en zout met een garde in een 

schaal tot alles goed gemengd is. 

Zet de schaal in een pan met heet water, dat tegen de kook is 

gebracht. Blijf roeren met de garde tot het begint te binden 

(minstens 5 minuten op 60°C of minstens 1 minuut op 70°C om 

de salmonellabacteriën onschadelijk te maken). 

Water-fase 

Olie-fase 

Figuur 46 Twee verschillende mengsels. Een mengsel (linksboven) van olie in water en een mengsel 

(rechtsboven) van water in olie. De emulgator zit precies op het grensvlak van beide stoffen (linksonder). 

wateraantrekkend waterafstotend 
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Plaats de kom in een bak met koud water. Klop tot het mengsel 

afgekoeld is tot kamertemperatuur. 

Giet de olie in kleine druppeltjes erbij, terwijl je goed blijft 

kloppen met de garde. De olie kan iets sneller worden 

toegevoegd zodra het mengsel dik begint te worden.  

Aanbevelingen voor een goede mayonaise 

De rauwe eidooier wordt om twee redenen verhit:  

 De salmonellabacteriën moeten onschadelijk worden 

gemaakt.  

 De eidooier bindt beter bij een hogere temperatuur. 

Hierdoor wordt de mayonaise dikker. 

Het is belangrijk om de olie druppelsgewijs toe te voegen: dan 

kun je de olie al kloppend zeer fijn verdelen door het 

basismengsel. Pas als de mayonaise de dikte van yoghurt heeft 

kan de olie sneller worden toegevoegd. De olie moet op 

kamertemperatuur zijn. 

(bron: E. Mariën & J. Groenewold (2007). Cook & Chemist.  

Karakter uitgevers B.V.,Uithoorn) 

 

We beginnen met een programma van eisen: waar moet je 

product aan voldoen? Daarna ga je bedenken hoe je dat gaat 

doen. Zie ook ►werkinstructie technisch ontwerpen in de NLT 

Toolbox. Je docent heeft nog meer informatie. 

29.1 Programma van eisen 

De gebruikersgroep voor de light-mayonaise zijn alle mensen 

die gezond willen leven. Light-mayonaise moet uiteraard aan 

dezelfde kwaliteitseisen voldoen als normale mayonaise. Stel 

een tabel op zoals in figuur 47 en vul deze verder aan. 

Eis Soort eis 
De kleur moet wit/geel zijn Gebruikseis 

De mayo moet dik/stroperig zijn Gebruikseis 

De mayo moet zo min mogelijk onverzadigde transvetten bevatten Gebruikseis 

De mayo moet zo min mogelijk verzadigde vetzuren bevatten ..... 

… … 

Figuur 47 Programma van eisen 

29.2 Deeluitwerkingen bedenken 

Bedenk per eis verschillende mogelijke deeluitwerkingen. Dat 

zijn mogelijke oplossingen om te voldoen aan de eis. 
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Figuur 48 Ideeëntabel 

29.3 Ontwerpvoorstel formuleren 

Stel een ontwerpvoorstel op, met eventuele schetsen, 

schematische teksten en een duidelijk overzicht van de plannen 

en uitvoering. Bedenk ook goed hoe je jouw mayonaise zo kan 

testen, dat je betrouwbare testresultaten krijgt.  

 

 Controlemoment: Laat je ontwerpvoorstel controleren door 

je docent. Na goedkeuring kan je jouw mayonaise maken en 

testen. 

29.4 Ontwerp realiseren 

Maak nu je ontworpen mayonaise. Noteer goed wat je hebt 

gedaan. Dat is ook nodig om hetzelfde recept straks te kunnen 

reproduceren, als jullie product in de fabriek wordt gemaakt. 

 

29.5 Ontwerp testen en evalueren 

Test je ontwerp op de eisen die je eraan hebt gesteld. Noteer 

bij elke eis of het is geworden zoals je bedoeld hebt. 

Geef aan wat er verbeterd moet worden. Neem daartoe een 

ontwerpeis. Wat ga je veranderen zodat je ontwerp nog beter 

kan voldoen aan de eisen? Waarom denk je dat dit helpt? 

29.6 Verslag maken 

Zie de ►werkinstructie verslag technisch ontwerp in de NLT 

Toolbox. 

 

 CONTROLEMOMENT: Laat je werk controleren door de 

docent. Daarna ben je klaar. 

Eis Deeluitwerking A Deeluitwerking b Deeluitwerking C 
Hoe kan je zorgen dat 
de kleur wit/geel is? 

Mosterd toevoegen Gele, niet giftige 
kleurstof toevoegen 

… 

Hoe kan je zorgen dat 
de mayo stroperig is? 

Ook het eiwit 
gebruiken en niet 
alleen de eidooier 
 

Een verdikkingsmiddel 
toevoegen (E-
nummers). 

… 

Hoe kan je zorgen dat 
het gehalte verzadigde 
vetten zo laag 
mogelijk is? 

Ander soort olie 
gebruiken met een 
lager gehalte 
verzadigde vetten 

Mengverhouding 
olie:water veranderen 

… 

… … … … 
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7 Overige rollen 

7.1 Kip 

Voor de kip is het belangrijk dat de eieren goed stevig zijn. De 

stevigheid van een ei wordt onder andere bepaald door de 

hoeveelheid calciumcarbonaat (kalk) in de schaal. Je kunt met 

een experiment het percentage calciumcarbonaat in de 

eierschaal bepalen. Als calciumcarbonaat reageert met 

zoutzuur ontstaat er koolstofdioxidegas. De hoeveelheid 

opgevangen gas is een maat voor de oorspronkelijke 

hoeveelheid calciumcarbonaat in de eierschaal. Overleg voor 

dit experiment goed met je docent en TOA. Je kunt ook zelf 

een ander experiment bedenken dat antwoord geeft op de 

vraag ‘wat is het beste ei voor een kip?’ Een ontwerpopdracht 

zou kunnen zijn om een voermachine te ontwerpen, zodat de 

kip op tijd en voldoende voedsel krijgt, met zo weinig mogelijk 

arbeid van de verzorger. 

7.2 Kippenboer 

Er zijn verschillende soorten kippenboeren. Sommigen hebben 

een legbatterij, anderen laten hun kippen vrij rondlopen op het 

erf. Elke soort boer stelt waarschijnlijk andere eisen aan de 

eieren. Een voorbeeld van een onderzoeksvraag is: 'Vanaf hoe 

hoog kan een ei in een legbatterij vallen van het hok naar de 

lopende band, zonder kapot te vallen?' Of 'Op welke manier 

heeft de ondergrond van de lopende band invloed op het kapot 

vallen van de eieren?'. Laat steeds elke stap controleren door je 

docent, zodat je steeds op de goede weg blijft. Een 

ontwerpopdracht zou kunnen zijn het ontwerpen van een 

lopende band. Denk dan aan afstand, hoogteverschil, stroefheid 

van de lopende band, aansluiting op andere lopende band. 

7.3 Cosmeticafabrikant 

Cosmeticafabrikanten gebruiken bestanddelen van eieren voor 

make-up, gezichtsverzorging, haarverzorging. Je kunt contact 

opnemen met een bedrijf in deze branche om er meer over te 

weten te komen. Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de 

cosmeticafabrikant? Op welke manier kun je daar met een 

experimenteel onderzoek iets over te weten komen? Je kunt er 

ook voor kiezen om een literatuuronderzoek (of een 

veldonderzoek, bedrijfsbezoek) te doen. Overleg met je 

docent. Verzin ook een toepasselijke ontwerpopdracht. 
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7.4 Vaccinfabrikant 

Vaccins worden tegenwoordig nog vaak gemaakt met behulp 

van bevruchte kippeneieren. Zie ook het artikel in tekstbron 3 

in hoofdstuk 1. Onderzoek met je groep wat de eigenschappen 

van het ei zijn die belangrijk zijn voor de vaccinfabrikant. Zet 

een experimenteel onderzoek op om (één van) deze 

eigenschappen te onderzoeken. Als ontwerpopdracht zou je een 

vervangende groeibodem kunnen ontwerpen voor de vaccins. 

Overleg goed met je docent en TOA.  

30. Opdracht 

Kies één van de niet uitgewerkte rollen en verzin in overleg 

met je docent een onderzoek en een ontwerp. Zoek ook theorie 

over je onderwerp. 
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8 Afsluiting 

De afsluiting van deze module bestaat uit 4 onderdelen.  

De eerste drie afsluitingsonderdelen: de posterpresentatie, de 

demonstratiemarkt en de presentatie van de theorie doe je met 

je groepje. De toets maak je uiteraard individueel.  

8.1 Posterpresentatie van je onderzoek 

31. Opdracht: posterpresentatie voorbereiden en uitvoeren 

Gebruik de ►werkinstructie posterpresentatie in de NLT 

Toolbox. 

Maak over je onderzoek een poster. De poster moet alle 

stappen van het onderzoeksproces bevatten. Iemand die jullie 

onderzoek niet gedaan heeft moet uit de poster begrijpen wat 

jullie onderzoeksvraag was, hoe jullie je onderzoek hebben 

uitgevoerd en wat de resultaten en conclusies waren. Maak je 

poster levendig door tekeningen, foto's, tabellen en grafieken 

te gebruiken.  

8.2 Demomarkt van de ontwerpen 

32. Opdracht: demonstratie van je ontwerp voorbereiden en 

uitvoeren 

Zorg voor een duidelijk prototype van je ontwerp. Als het niet 

mogelijk is om een prototype te maken, of je hebt er niet 

voldoende tijd voor gehad, maak dan duidelijke 

ontwerptekeningen, zodat toch te zien is hoe jullie ontwerp 

eruit komt te zien. Laat eventueel zien hoe je tot je ontwerp 

gekomen bent.  

8.3 Presentatie theorie 

33. Opdracht. 

Straks maken jullie - als afsluiting van deze module - een toets. 

Die toets zal gaan over alle onderdelen van de module, óók de 

onderdelen die je zelf niet hebt gedaan! Dat betekent dat alle 

andere leerlingen ook toetsvragen zullen moeten kunnen 

beantwoorden over het onderwerp dat jullie hebben gedaan. Je 

gaat ze daarom nu de informatie geven die ze daarvoor nodig 

hebben.  
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Je maakt met je groepje een informatieblad van ongeveer 1 A4, 

waarop de theorie van jullie onderdeel is uitgelegd. En je geeft 

hierover een korte presentatie, eventueel met behulp van 

powerpointpresentatie. Gebruik de ►werkinstructie mondeling 

presenteren en eventueel de ►werkinstructie 

powerpointpresentatie en de ►handleiding powerpoint in de 

NLT Toolbox. Als je klasgenoten jullie presentatie hebben 

gehoord en jullie informatieblad hebben geleerd, moeten ze de 

vragen over jullie onderwerp kunnen beantwoorden. 

Hieronder zie je een aantal punten dat in elk geval in jullie 

presentatie moet zitten en op jullie informatieblad moet staan. 

Vul dit aan met een aantal punten die je zelf belangrijk vindt.  

Transporteur 

 Welk traject leggen eieren af van kippenboer tot consument? 

 Maatregelen voor transporteurs tijdens uitbraak van 

vogelgriep. 

 Krachten die op een ei werken + hoe bereken je ze. 

 Hoe komt het dat je een klein gaatje kunt prikken in een ei 

zonder dat het breekt? 

 Welke eigenschappen van eieren zijn voor de transporteur 

van belang? 

 Hoe zou het ideale ei er voor de transporteur uitzien? 

Consument 

 Salmonella, ontstaan ervan en bescherming ertegen. 

 Wat gebeurt er in een ei als het oud wordt? 

 Wat is dichtheid? Formule, grootheden, eenheden. 

 Zinken, zweven, drijven. 

 Op welke manieren kun je de dichtheid van een ei bepalen? 

 Welke eigenschappen van eieren zijn voor de consument van 

belang? 

 Hoe zou het ideale ei er voor de consument uitzien? 

Bakker 

 Bakkerijproducten waar eieren of onderdelen van eieren 

voor gebruikt worden. Welk deel wordt gebruikt? 

 Wat gebeurt er tijdens opkloppen van eieren? 

 Betekenis van de termen denatureren, proteïne, 

aminozuren, emulgator. Leg uit wat ze met eieren te maken 

hebben. 

 Invloed van verhouding eiwit/eigeel op schuim.  

 Invloed van verhouding eiwit/water op schuim.  

 Welke eigenschappen van eieren zijn voor de bakker van 

belang? 

 Hoe zou het ideale ei er voor de bakker uitzien? 
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Levensmiddelenfabrikant 

 Fabrieksmatige producten waar eieren in verwerkt zijn. 

 Op welke manier worden eieren fabrieksmatig verwerkt 

(voor wat betreft: splitsen, koken, snijden) 

 Eieren pasteuriseren, wat is het en hoe wordt het gedaan? 

 Wat gebeurt er in een ei als het gekookt wordt? Bespreek 

dooier en eiwit apart. 

 Verschil tussen denatureren en stollen. 

 Welke eigenschappen van eieren zijn voor de 

levensmiddelenfabrikant van belang? 

 Hoe zou het ideale ei er voor de levensmiddelenfabrikant 

uitzien? 

Voedingsdeskundige 

 Wat is een voedingsdeskundige? Welke taken kan hij/zij 

hebben? 

 Wat is cholesterol? 

 Wat zijn enzymen? Wat is hun functie bij de spijsvertering? 

Welke enzymen spelen een rol bij spijsvertering? 

 Wat zijn aminozuren? Wat doen ze? 

 Wat zijn vitamines? Wat zijn mineralen? En welke hiervan 

zitten in een ei? 

 Bespreek het mogelijke verband tussen hart- en vaatziekten 

en de verschillende soorten vet in voeding 

(verzadigd/onverzadigd, cis-/transvetzuren). 

 Wat is emulgeren? Teken of beschrijf het verband tussen 

bouw en functie van een emulgator. Welke emulgator komt 

voor in eidooier?  

 Welke eigenschappen van eieren zijn voor de 

voedingsdeskundige van belang? 

 Hoe zou het ideale ei er voor de voedingsdeskundige uitzien? 

Andere rollen 

Je hebt zelf voor deze rol in overleg met je docent theorie 

opgezocht en een experiment bedacht. Maak een presentatie 

en een A4 waarin je de belangrijkste theorie van jouw 

onderwerp verwerkt.  
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8.4 Toets 

De toets zal onder andere gaan over de inleiding die voor jullie 

allemaal hetzelfde was (Hoofdstuk 1). Verder kunnen er over 

elke rol vragen gesteld worden. De stof die je moet leren voor 

de toets omvat: alles wat je in de inleiding hebt gedaan, de 

informatie die je tijdens het werken aan je eigen rol hebt 

verzameld én de informatie die je van de andere groepjes hebt 

gekregen door middel van hun presentatie van de theorie en 

het bijbehorende informatieblad.  

8.5 Beoordeling 

De beoordeling van deze module zal bestaan uit een aantal 

onderdelen. Je docent bepaalt in welke verhouding de 

onderstaande onderdelen meetellen voor je uiteindelijke 

beoordeling:  

 beoordeling logboek 

 beoordeling posterpresentatie onderzoek 

 beoordeling demonstratie ontwerpopdracht 

 beoordeling presentatie theorie en informatieblad 

 score toets. 

 

 

Zelf kunnen jullie het samenwerken in je groepje beoordelen 

en nagaan wat je daarvan hebt geleerd met behulp van 

►werkblad evaluatie groepswerk in de NLT Toolbox 
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Bijlage 1: URL lijst 

URL1 Filmpjes dailymotion 

http://www.dailymotion.com/video/221910 

eieren splitsen 

 

URL2 Science of Cooking 

http://www.exploratorium.com/cooking/ 

Chemische feiten over koken 

 

URL3 Moleculaire gastronomie 

http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-

sante/Toutes-les-actualites/phenomenes-chimiques-et-

gastronomie-moleculaire  

 

(Franstalig) 

 

URL4 Voedingswaardetabel 

http://www.voedingswaardetabel.nl 

 

URL5 Globus ei 

http://www.globus-ei.nl 

over eieren 

http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/phenomenes-chimiques-et-gastronomie-moleculaire
http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/phenomenes-chimiques-et-gastronomie-moleculaire
http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Toutes-les-actualites/phenomenes-chimiques-et-gastronomie-moleculaire

