
 

Katja’s Bodyscan in de klas 
Hoe wordt smaak bepaald? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Smaken verschillen. Maar hoe werkt 
smaak precies? Waarom vindt niet 
iedereen hetzelfde lekker? Om dat uit te 
zoeken test Katja Schuurman haar eigen 
smaakpapillen en duikt ze de 
smaakfabriek in om haar eigen frisdrank 
te ontwikkelen. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Gezondheid, voedsel, productie, 
afstemming tussen verschillende delen 
van het lichaam 
  
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 30. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Katja’s Bodyscan in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer over smaak. 
Bijvoorbeeld deze video van de 
Keuringsdienst van Waarde in de klas: 
‘Natuurlijk aroma‘. 
 
Antwoorden 
1 Wat we proeven wordt voor 75% 
bepaald door wat we ruiken. 2 Energie – 
Zoet, Onrijp fruit – Zuur, Gevaar – Bitter, 
Vochtbalans – Zout. 3 Omdat we geen 
ruimte hebben om zoveel aardbeien te 
laten groeien. 4 Het sinaasappelsap is de 
‘neutrale basis’. Het zorgt ook voor een 
zoete en zure smaak in het drankje van 
Katja. 5a Eigen antwoord, bijvoorbeeld 
koffie, spruitjes, bier. b Bitter en zuur.  
c Volwassenen hebben minder smaak-
papillen, daarom proeven ze bitter en 
zuur minder sterk. 

Kijkvragen 
 
1 In de video wordt gezegd dat we meer 
met onze neus dan met onze tong proeven. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
 
2 Hieronder staan vier begrippen die te 
maken hebben met hoe het menselijk 
lichaam smaken ervaart. Vul de juiste 
smaak in.  
Kies uit: bitter – zoet – zout – zuur 
Energie  
Onrijp fruit  
Gevaar  
Vochtbalans  
 
3 Waarom kunnen niet alle 
voedselproducten met echte aardbeien 
gemaakt worden? 
 
4 Katja heeft geen sinaasappelsmaak 
gekozen, maar haar drankje wordt wel met 
sinaasappelsap gemaakt. Waarom? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Naarmate je ouder wordt verandert je 
smaak.  
a Bedenk een voorbeeld van voedsel dat 
veel volwassenen wel lekker vinden en 
kinderen vaak niet. 
b Welke smaken gaan de meeste mensen 
meer waarderen als ze ouder zijn? 
c Wat zou een verklaring hiervoor kunnen 
zijn? Denk aan de ontwikkeling van het 
aantal smaakpapillen als je ouder wordt. 
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