
 

Proefkonijnen in de klas 
Hoe creëer je een 
smaakexplosie? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Niet iedereen vindt dezelfde dingen lekker 
smaken. Maar er zijn wel bepaalde 
gerechten die door veel mensen als 
delicatesse worden ervaren: visseneitjes 
of gewoon hele lekkere chocolade. Hoe 
werkt smaak en hoe creëer je de ultieme 
smaakexplosie in je mond? Dennis en 
Valerio schuiven aan bij een 
smaakwetenschapper. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Voeding, waarneming en reactie, 
afstemming tussen verschillende delen 
van het lichaam 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 34. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas Op Schooltv.nl 
vind je meer over eten en smaak, 
bijvoorbeeld deze video: ‘Waarom eten we 
geen insecten?’. 
 
Antwoorden 
1a Zicht, reuk, tast en gehoor. b Welke 
smaken je met je tong kunt proeven of 
wat er in je mond gebeurt als je iets eet. 
2 zoet, bitter 3a hartig b zout en zuur c 
Voorbeel: Zoet-suiker (snoep), zout-
keukenzout (chips), zuur-citroen, bitter-
grapefruit, umami-vis. 4 Kortsluiting 5 
Iets lekker vinden is een persoonlijke 
mening, smaak is objectief vast te stellen. 
6 Wat je ziet beïnvloedt wat je proeft. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a De mens heeft een aantal zintuigen. Eén 
daarvan is smaak. Welke andere zintuigen 
zijn er? 
b Smaakwetenschapper Sanne Boeseveldt 
zegt dat de vraag ‘Wat is smaak?’ twee 
dingen kan betekenen. Welke? 
 

 
 
2 Vul de ontbrekende woorden in: 
Of we een bepaalde smaak lekker vinden is 
deels aangeboren. Van nature vinden we de 
smaak ____ vaak lekker. We houden niet 
van de smaak _____ , dit leren we later pas 
lekker vinden. 
 
3a Voor welke smaak is ‘umami’ een ander 
woord? 
b Bij vraag 2 en 3a heb je drie smaken 
genoemd, welke twee andere smaken zijn 
er nog? 
c Geef bij iedere smaak een voorbeeld van 
voedsel dat de smaak bevat. 
 
4 Met welk woord omschrijft Valerio wat er 
in zijn hersenen gebeurt als hij kip eet 
terwijl hij chocola verwachtte?  
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Wat is het verschil tussen ‘iets lekker 
vinden’ en smaak? 
 
6 Leg de volgende uitspraak uit: ‘Je proeft 
niet alleen met je mond, maar ook met je 
ogen.’ 
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