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 Doelgroep 

 
Leerlingen die een notie hebben van biochemie. 
Leerlingen die een zekere zelfstandigheid hebben bij het uitvoeren van experimenten. 
 
 
 

 

 Lesdoelen 

 
De lln. kunnen… 
… verwoorden waarom de gelatine onder invloed van warm water gaat ‘oplossen’ (ET 1.14). 
… illustreren dat een stof van toestand kan veranderen (ET 1.15). 
… de ingrediënten voor het maken van winegums opsommen (ET 2.1). 
… een eenvoudig stappenplan uitvoeren/volgen (ET 2.13). 
… technische systemen (winegums) vergelijken en hun oordeel vellen aan de hand van 
vooropgestelde criteria (ET 2.14). 

… hygiënisch en veilig werken (ET 2.16).  

 

 

 Materialen 

 water 

 gelatine (3/4 blaadje) 

 poedersuiker 

 smaakstof naar keuze 

 kleurstof naar keuze 

 theelepel 

 eetlepel 

 maatbeker 

 mengbeker 

 vormpjes/ijsblokjes bakje 
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 Mogelijke evaluatie 

 
OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 
 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… verwoorden waarom de 
gelatine onder invloed van 
warm water gaat ‘oplossen’ 
(ET 1.14). 

    

… illustreren dat een stof van 
toestand kan veranderen (ET 
1.15). 

    

… de ingrediënten voor het 
maken van winegums 
opsommen (ET 2.1). 

 

    

… een eenvoudig stappenplan 
uitvoeren/volgen (ET 2.13). 

    

… technische systemen 
(winegums) vergelijken en hun 
oordeel vellen aan de hand 
van vooropgestelde criteria (ET 
2.14). 

    

… hygiënisch en veilig werken 
(ET 2.16). 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie 
De lkr. legt verschillende winegums klaar. 
 
Via een onderwijsleergesprek worden de 
verschillende ‘producten’ bekeken en 
besproken. 

Zorg voor variatie, zodat de 
lln.. moeten nadenken over 
de connectie tussen de 
producten 
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2. Probleem 
stellen 

Welke ingrediënten zitten er in winegums?  Wat 
is de functie van deze ingrediënten? 

 

3. Nauwkeurig 
bekijken 

Wie (welke expert) kan ons helpen om de suiker 
te verwerken tot snoep?  
Kunnen we de snoep ook kleuren?  Kunnen we 
de smaak zelf bepalen? 
 
 

Bezoek aan de 
snoepfabriek zou kunnen 
 

4. Hoe 
oplossen? 

De lln. stellen samen met de lkr. enkele criteria 
op waaraan de snoepjes moeten voldoen. 
(kleur, smaak, vorm) 
De lkr. vraagt een lln. om de gebruiksaanwijzing 
op de verpakking van de gelatine lezen. 

Wijs erop dat gelatine enkel 
oplost in lauw/warm water 

5. Werken aan 
de oplossing 

De lln. worden in groepjes van 2 à 3 verdeeld. 
De lkr. overloopt het stappenplan met de lln. en 
wijst op het correct afmeten van de ingrediënten  
 
 

Stappenplan (zie 
leerlingfiche) 
 
Zorg voor een 
takenverdeling (voor de 
afmeting) in de groep 
 
De gevulde vormpjes 
worden in de frigo geplaatst 
(of op een koele plek). 

6. Formuleren 
van de 
oplossing 

Na 2 uur; 
Elk groepje laat zijn creatie zien en legt de 
werking uit. De vooropgestelde criteria worden 
overlopen en beoordeeld via een 
onderwijsleergesprek (kleur – smaak – vorm 
+ beschrijving van het proces in eigen woorden) 

De lkr. begeleidt de lln. bij 
het beoordelen  
Heeft het kleurverschil 
invloed op de smaak? 

7. Teruggrijpen Lln.. geven aan hoe ze het zelf gerealiseerd 
systeem eventueel nog kunnen verbeteren. 
(technisch proces weer doorlopen indien nodig 
of bespreken waarom het niet werkt)  
  
Lln. vergelijken zelf gerealiseerde systemen en 
werkwijzen met elkaar en beoordelen 
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8.  Duiden De toestand van een stof kan veranderen onder 
invloed van temperatuur. (gelatine – stolling van 
de winegums) 
Bespreking van het proces , waarbij aandacht is 
voor de toevoeging van smaak- en kleurstoffen) 
 
De smaaktest door de lln. uit te voeren 
 
 
 

Eventueel kan er ingegaan 
worden op het maken van 
gezonde snoepjes. 
 

 


