
Kijkvragen 
 

1 Stremsel wordt gemaakt van enzymen uit 
de maag van een kalf. Van welke maag 
wordt stremsel gemaakt? 
A Pens 
B Lebmaag 
C Netmaag 
D Boekmaag 
 

 
 
2 Er wordt ook vegetarisch stremsel 
gemaakt. Dit stremsel is van genetisch 
gemodificeerde gistbacteriën gemaakt. Hoe 
werkt het genetisch modificeren van 
gistcellen?  
 
3 Hoeveel liter melk kan gestremd worden 
met een maag van ongeveer 1 liter? 
A 2.500 liter 
B 5.000 liter 
C 7.500 liter 
D 10.000 liter 
 
4 Irene van de Voort stelt dat je 100 gram 
vlees moet eten tegenover vijf liter melk of 
een pond kaas. Waarom zegt Irene dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In de aflevering wordt er onderscheid 
gemaakt tussen vegetariers en veganisten. 
a Waarom is vegetariër zijn een stuk 
ingewikkelder als je kaas eet? 
b Is jouw mening over vegetarisme en 
veganisme na deze aflevering veranderd? 
Leg je antwoord uit.  
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Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Stremsel 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Kaas is vegetarisch, zou je zeggen. Maar 
om kaas te maken heb je stremsel nodig. 
En dat wordt dan weer gemaakt van 
koeienmaag. Maar er bestaat ook 
vegetarisch stremsel, gemaakt van gist 
of schimmel. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Lebmaag, micro-organisme, gist, enzym, 
genetische modificatie, gen, DNA, 
bacterie, veganisme, vegetarisme 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Broodverbeteraar’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 Het gen wordt geïsoleerd uit het 
kalvermaagje en deze wordt geplakt in de 
gistcel. Deze gistcellen kunnen daarna 
hetzelfde als de enzymen uit het 
kalvermaagje. 3 D 4 Voor elk zuivelproduct 
worden koeien gefokt die geslacht gaan 
worden. Deze twee producties zijn 
inherent aan elkaar. 5a Kalfsvlees is een 
bijproduct van kaas, dus van de 
zuivelindustrie. Voor alle zuivel dat je tot 
je neemt wordt er ook een dier geslacht. b 
Eigen antwoord.  

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-broodverbeteraar/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema stremsel is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken biologie en scheikunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Chemische Technologie 
Levensmiddelentechnologie 
Laborant 
Allround Voedingsoperator 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-broodverbeteraar/

