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Inleiding 
 
Iedereen heeft zijn eigen leerstrategie. 
Het is daarom heel belangrijk om de juiste keuzes te maken voor jezelf, zodat je 
lesstof het beste kunt onthouden. 
 
In dit document vind je alternatieve opdrachten die je kunt maken om de theorie van 
het thema voeding en vertering op een andere manier te verwerken. 
 
De theorie die bij deze opdrachten hoort, staat in de methode ‘Biologie voor jou’ 
thema 4 (boek 4b). 
 
Als je ervoor kiest om de alternatieve opdrachten te maken in plaats van de 
opdrachten die bij de methode horen, kun je dit aangeven bij je docent. 
 
De uitwerkingen van de opdrachten kun je naar je docent mailen of uploaden in je 
portfolio op de ELO van je school. 
 
 
 
Heel veel succes! 
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§1 Voedsel. 
 
Bekijk de video en lees de tekst over voedselproductie door bacteriën en 
schimmels, enzymen en enzymactiviteit uit je boek (4b). 
 
https://youtu.be/pAWduxoCgVk  
 
Jamie Oliver heeft een ei gepocheerd.  

1. Leg uit hoe het komt dat het ei van Jamie gaat stollen. 
Je gebruikt voor het beantwoorden van deze vraag de theorie over enzymen 
en de enzymactiviteit. 

 

 
 
Om appels niet bruin te laten worden, besprenkelen koks deze met citroensap. 

2. Leg uit, welke invloed het citroensap heeft op de enzymactiviteit in de appels. 
 
Bekijk de video en lees de tekst over voedsel conserveren, conserveermiddelen 
en andere toegevoegde stoffen uit je boek (4b) 
 
https://youtu.be/YN13JnLXHZs  
 

3. Maak een mindmap over conserveren. 
      Je zet hierbij het woord conserveren centraal. 

           Je verwerkt in je mindmap de volgende begrippen: 
 Natuurlijke conserveermiddelen; 
 Kunstmatige conserveermiddelen; 
 Koel bewaren; 
 Vriezer; 
 Koelkast; 
 Pasteuriseren (let op de temperatuur); 
 Steriliseren (let op de temperatuur); 
 Drogen; 
 Luchtdicht verpakken. 

  

https://youtu.be/pAWduxoCgVk
https://youtu.be/YN13JnLXHZs
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§2 Voedingsmiddelen en voedingsstoffen. 
 
Lees de tekst van §2 uit je boek over voedingsmiddelen en voedingsstoffen. 
Je gaat een vlog maken over de verschillende voedingsstoffen en wel door jouw 
lievelingsgerecht te promoten! 
 
Je gebruikt in je vlog de voedingsmiddelen die je nodig hebt om jouw 
lievelingsgerecht te maken.  
Je vertelt bij ieder voedingsmiddel waarom dit nou zo goed is voor je. 
Gebruik hierbij de informatie over de voedingsstoffen (koolhydraten, eiwitten, vetten, 
mineralen, vitaminen) die op de verpakking van het voedingsmiddel staan (tip: dit kun 
je ook op het internet vinden). 
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§3 Voeding en leefstijl. 
 
Bekijk de video en lees de tekst van §3 over voeding en leefstijl. 
 
https://youtu.be/ml-rcH6Rxpg  
 
Gebruik bij deze opdracht de informatie over voedingsstoffen en kilocalorieën die je 
gevonden hebt bij het maken van je vlog! 
 
Maak een trainingsschema voor een workout die je moet doen om alle kilocalorieën 
die je binnen gekregen hebt na het eten van jouw lievelingsgerecht te verbranden.  
De workout moet minimaal 1 uur duren. 
 
Zet in je trainingsschema: 

 Materialen die je nodig hebt om de workout uit te voeren; 
 Hoe lang iedere oefening duurt; 
 Per oefening hoeveel kilocalorieën je verbrand als je de oefening gedaan 

hebt. 
  

https://youtu.be/ml-rcH6Rxpg
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§4 Het verteringsstelsel en §5 De organen van vertering. 
 
Bekijk de video en lees de tekst van §4 en §5. 
 
https://youtu.be/6qPfGG47a8M  
 
Je gaat een spel maken over vertering en het verteringsstelsel: 
 

“van mond tot kont, the game” 
 
Pak een stuk behang/ 4 A3 vellen of een groot posterpapier. 
Je tekent hierop een verteringsstelsel van de mens. 
 
Je benoemt de volgende onderdelen in de tekening: 

 Tong; 
 Mondholte; 
 Speekselklieren; 
 Slokdarm; 
 Lever; 
 Galblaas; 
 Maag; 
 Alvleesklier; 
 Twaalfvingerige darm; 
 Dikke darm; 
 Dunne darm; 
 Endeldarm; 
 Anus. 

 
Je gaat nu een keuze maken uit de volgende twee opdrachten: 
OF je gaat flitskaarten* maken van alle begrippen die bij § 4 en 5 van dit hoofdstuk 
horen. 
 
*een flitskaart is een kaart waarop aan de voorkant een begrip staat en op de 
achterkant de betekenis van het begrip. Deze kun je gebruiken bij het leren van je 
toets. 
 
OF je gaat quizvragen maken (minimaal 2 per alinea) die bij §4 en 5 van dit 
hoofdstuk horen. 
 
Ben je klaar?  
Dan kun je aan de slag! 
Ga in teams het spel spelen. 
Overhoor elkaar met behulp van jouw flitskaarten of quizvragen. 
Welk team heeft als eerste bij ieder onderdeel van het 
verteringsstelsel een kaart liggen? 
Dat team wint en is master in voeding en vertering!  

https://youtu.be/6qPfGG47a8M
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§6 Planteneters, vleeseters en alleseters. 
 
Lees de tekst van §6 over planteneters, vleeseters en alleseters. 
 
Je gaat vandaag op onderzoek uit naar de verschillen in bouw van planteneters, 
vleeseters en alleseters. 
 
Je gaat met informatie uit het boek en van het internet een informatieve poster of 
folder maken over het verschil in bouw van planteneters, vleeseters en alleseters. 
 
De volgende informatie over planteneters, vleeseters en alleseters moet terugkomen 
in je poster of folder: 

 Bouw van schedel en functie hiervan; 
 Bouw van gebit en functie hiervan; 
 Bouw van kiezen en functie hiervan; 
 Bouw darmkanaal en functie hiervan. 
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Certificaat 
 
 
Ik, _________________________________________ heb met het maken van de opdrachten 
bewezen, dat ik een master ben in: 
 

 
 
Ik heb dit bewezen door de volgende opdrachten succesvol af te ronden: 
 
Voldaan Opdracht Tips en tops van mijn docent 
 Enzymen en enzymactiviteit  

 
 
 

 Mindmap conserveren  
 
 
 

 Vlog  
 
 
 

 Workout  
 
 
 

 Van mond tot kont, the game  
 
 
 

 Informatiefolder/ poster  
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