
  
 

 

De 5 smaken van Joël in de klas  
Zout 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 

Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 

 

Samengevat 

 

Vakgebied 

Gezondheid & Voeding  

 

Kernbegrippen 

voeding, gezondheid 

 

Kerndoelen 

Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 

Mens en natuur : 34.  

Nederlands: 4. 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘De vijf 

smaken van Joel in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 

ook de andere video’s uit deze serie: zoet, zuur, 

bitter en umami.  
 

Antwoorden 

1 A Natrium(chloride) B Omdat ons lichaam zelf 

geen natrium aan kan maken C In de zee en op 

sommige oppervlaktes op aarde waar zout water 

is verdampt  

 

 2 A Vanuit de rode zee die de vallei binnen was 

gestroomd B Door schuivende aardplaten die 

geulen veroorzaakten C voor de verkoop/ het 

onderhoud van hun families  
 

3 A De bloeddruk, vochthuishouding, spieren en 

zenuwcellen B Omdat dat een teken van ons 

lichaam is dat we het nodig hebben C Dat haalt de 

smaak van de aroma’s naar boven 

 

4 Eigen antwoord  
 

Kijkvragen 

 

1 Zout 

A Wat is de scheikundige naam van zout? 

B Waarom hebben mensen zout nodig in hun 

voeding? 

C Op welke plekken op aarde vind je zout? 

 

 

 

 

 

2 Joël in Ethiopië 

A Waar komt het zout in de vallei vandaan? 

B Hoe is de vallei ooit ontstaan? 

C Waarom bewerkt de bevolking de zoutblokken? 

 

3 Zout en ons lichaam 

A Waarvoor hebben we natriumchloride nodig in 

ons lichaam? 

B Waarom vinden we zout meestal lekker? 

C Wat doet zout met de smaak in eten? 

 

4 Verdiepingsvraag 

Heb je weleens te veel of te weinig zout op je eten 

gedaan? Wat had dat voor effect? 
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Docentenversie 

 

https://schooltv.nl/video/de-5-smaken-van-joel-in-de-klas-zout/#q=smaken%20joel
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/


  
 

 

 De 5 smaken van Joël in de klas  
Bitter 

Leeftijd: 13 - 15 jaar 16 - 18 jaar 

Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 

 

Samengevat 

 

Vakgebied 

Gezondheid & Voeding  

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘De vijf 

smaken van Joel in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 

ook de andere video’s uit deze serie: zoet, zuur, 

bitter en umami.  

 

Profielwerkstuk 

Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 

gebruiken voor je profielwerkstuk? 

Het thema ‘voeding en smaak’ is te gebruiken als 

onderwerp voor je profielwerkstuk voor de 

vakken Biologie en Sport & Gezondheid.  

 

Studiekeuze 

Ben je benieuwd welke studies passen bij het 

onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 

het volgende kunnen studeren: 

 

MBO: 

Voedingsspecialist 

Sport & Voeding  

 

HBO: 

Voeding & Diëtiek  

Scheikunde  

 

WO: 

Voedingstechnologie 

Voeding & Gezondheid 

 

Kijkvragen 

 

1 Zout 

A Wat is de scheikundige naam van zout? 

B Waarom hebben mensen zout nodig in hun 

voeding? 

C Op welke plekken op aarde vind je zout? 

 

 

 

2 Joël in Ethiopië 

A Waar komt het zout in de vallei vandaan? 

B Hoe is de vallei ooit ontstaan? 

C Waarom bewerkt de bevolking de zoutblokken? 

 

3 Zout en ons lichaam 

A Waarvoor hebben we natriumchloride nodig in 

ons lichaam? 

B Waarom vinden we zout meestal lekker? 

C Wat doet zout met de smaak in eten? 

 

4 Verdiepingsvraag 

Heb je weleens te veel of te weinig zout op je eten 

gedaan? Wat had dat voor effect? 
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Leerlingenversie 

https://schooltv.nl/video/de-5-smaken-van-joel-in-de-klas-bitter/
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/

