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1. Afwasmiddel maken 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Laten zien wat er in een afwasmiddel zit en andersom: hoe je een afwasmiddel kan maken. 
 
Extra basiskennis 
Het is handig iets te weten van polaire / apolaire stoffen en emulsies, maar noodzakelijk is het niet. 
 
Benodigdheden 
Krat met de benodigdheden voor afwasmiddel maken: 

 Natriumlaurylethersulfaat ± 30% (Detergent SLES Hx) 
 Geurstof (PO Citroen) 
 Kleurstof (HexaCol geel) 
 Conserveermiddel (ParaBen Hx) 
 Citroenzuuroplossing 50% 
 Water 
 Keukenzout 
 Longdrinkglas  
 Dessertlepel (lange steel) 
 Trechter 
 Plastic pipetjes (3 st) 
 Flesje voor afwasmiddel met dop 100 ml 
 Etiket voor flesje 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Uiteraard moeten de grondstoffen als de gevaarlijke chemicaliën worden behandeld die ze zijn: 
veiligheidsbril, -jas en eventueel handschoenen. 
 
Met behulp van het leerlingenprotocol Afwasmiddel maken moeten de leerlingen zelfstandig of in 
kleine groepjes in staat zijn het afwasmiddel te maken. 
 
Dit experiment gaat goed samen met experiment Oppervlakte-actief. 
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2. Boter maken 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Boter maken, wat maakt een emulsie onstabiel. 
 
Extra basiskennis 
Leerlingen moeten weten wat een emulsie is, of in elk geval bekend zijn met de opbouw van boter, 
de term emulsie kan eventueel vermeden worden. 
 
Benodigdheden 
Krat met de benodigdheden voor boter maken: 

 Slagroom 
 Zout 
 Kaasdoek 
 Zeef + kom 
 Water 
 Lepel 
 Schaaltje 

Niet in het krat, maar centraal beschikbaar: 
 Staafmixer 
 Hoge mengkom 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Kan eventueel vers gegeten worden, bijvoorbeeld op brood. Ook de karnemelk kan eventueel 
worden geproefd. Zorg dat de leerlingen weten dat er wel of niet geproefd kan worden. Als ervoor 
gekozen wordt dat proeven mogelijk is moet er op worden toegezien dat schoon en veilig wordt 
gewerkt. 
 
Het experiment slaagt alleen als de slagroom waarmee wordt gewerkt vloeibaar is.  
 
Nadere informatie 
Slagroom bevat 30-40% melkvet, dit vet is met aanhangende lipofiele stoffen geëmulgeerd in water 
met wat andere stoffen zoals melkzuur en lactose. Door te kloppen wordt de emulsie onstabiel, de 
fijn verdeelde vetdruppels worden groter waardoor een vetlaag en een waterlaag (en soms een 
restemulsielaag) ontstaan. De waterlaag is karnemelk (de 'karnemelk' in de supermarkt is meestal 
geen echte karnemelk maar iets heel anders!) de vetlaag is boter. Door het na te spoelen met water 
worden restanten oplosbare stoffen (melkzuur en lactose) deels weggespoeld. Het zout is voor de 
smaak, het werd oorspronkelijk als conserveermiddel toegevoegd  
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3. Eiwitten aantonen 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Eiwitten aantonen in diverse levensmiddelen. 
 
Extra basiskennis 
Basiskennis over (kwalitatieve) analyse en eiwitten is meegenomen maar niet noodzakelijk. In de 
theorie wordt het begrip pH genoemd. 
De leerlingen moeten weten hoe en waar ze restanten met kopersulfaat moeten afvoeren. 
 
Benodigdheden 
Krat met de benodigdheden voor eiwitten aantonen: 

 Kopersulfaat 
 Soda 
 Ei 
 Gelatine 
 Melk 
 Azijn 
 Bekers 
 Eet- en theelepels 
 Pipetje 

Niet in het krat maar centraal beschikbaar:  
 Waterkoker 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Uiteraard moet veilig worden gewerkt: veiligheidsbril, -jas en eventueel handschoenen. 
 
Aantonen van eiwitten doen we met een variant op de biureetreactie. Soda is veiliger in het gebruik 
dan het  natriumhydroxide dat in de gebruikelijke biureetreactie wordt gebruikt. 
 
Oplossen van gelatine gaat goed als de aanwijzingen in het leerlingenprotocol exact worden 
uitgevoerd. 
 
Laat de leerlingen zelf de benodigde oplossing voor de biureetreactie maken: een (bijna) verzadigde 
oplossing van soda waar een klein beetje kopersulfaatoplossing aan wordt toegevoegd, zodanig dat 
er geen blijvend neerslag ontstaat (koperhydroxide en -carbonaat lossen op in een sterk basische 
oplossing). 
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Toegevoegd aan een oplossing van gelatine in water kleurt deze oplossing 
direct lila. Bij andere eiwitten duurt het soms tot enkele minuten voor er resultaat is.  
 
Leerlingen kunnen eiwit proberen aan te tonen in diverse levensmiddelen, bijvoorbeeld in het wit 
van een ei, maar ook in eigeel. 
 
Bij melk en yoghurt is de kleurverandering erg subtiel, het is aan te raden met twee glazen te werken 
en aan een van beide de biureet oplossing toe te voegen, zodat het kleurverschil duidelijker is. 
 
Bij azijn reageert de soda: bubbeltjes van koolstofdioxide. 
 
Nadere informatie 
De kleur bij de biureetreactie ontstaat door complexvorming van Cu2+ ionen met stoffen waarin 
tenminste twee -CO-NH-groepen voorkomen. Het is geen superspecifieke test en ook niet heel erg 
gevoelig, waardoor het in de onderzoekspraktijk vrijwel niet meer gebruikt wordt. In het middelbaar 
onderwijs is deze mindere gevoeligheid vaak een pré: ook als je wat minder schoon werkt wordt 
meestal het juiste resultaat gegeven, terwijl een gevoeliger eiwitreagens zoals ninhydrine vaak een 
vals positief resultaat geeft omdat er op de een of andere manier een spoortje eiwit terecht 
gekomen is op een plek waar dat niet hoort. 
 
Als extra stof buiten dit practicum: de gevoeligheid van de reactie kan overigens ook getest worden: 
maak een oplossing van bijvoorbeeld 2 % gelatine, heb je resultaat? Verdun dan tot 1%, 0,5% etc. 
totdat er geen zichtbaar resultaat meer is. 
 
Ook is het mogelijk een niet al te nauwkeurige kwantitatieve analyse te doen, hoe meer eiwit, hoe 
intenser de kleur.  
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4. Kleurstoffen bleken 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Inzicht geven in het bleekproces. Hierbij worden kleurstoffen gebleekt met zowel een reductor als 
een oxidator.  
 
Extra basiskennis 
Enige basiskennis van redox kan handig zijn.  
 
Benodigdheden 
Krat met benodigdheden voor kleurstoffen bleken: 

 Twee van de volgende: 
◦ Pot rode bieten 
◦ Pot spinazie 
◦ Zak gele snoepjes 

 Reducerende reiniger 'RED' 
 Oxiderende reiniger 'OX' 
 Koffiefilters (10) 
 Longdrink glazen (6) 
 Dessertlepel (6) 
 Koffiefilterhouder 
 Mes 
 Vijzel (Mortier en stamper) 
 Snijplank 
 Stopwatch 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol.  
 
Attentie: Leerlingen kunnen zelf ook vies worden, een extra reden om beschermende kleding te 
dragen. 
Uiteraard moeten de vlekkenmiddelen als gevaarlijke chemicaliën worden behandeld, veiligheidsbril, 
-jas en eventueel handschoenen. 
 
Laat de leerlingen zelf uitzoeken hoe ze de kleur van spinazie, bieten, rode kool of jam in oplossing 
krijgen of leg het uit. 
 
Per te onderzoeken kleurstof worden drie glazen gevuld met de gekleurde oplossing. In het eerste 
glas wordt een reducerend bleekmiddel gedaan, in het derde glas een oxiderend bleekmiddel, het 
tweede glas dient als blanco ter vergelijking. Met een stopwatch kan eventueel worden opgenomen 
hoe lang het duurt voordat een kleur volledig is gebleekt.  
Als variant kan gespeeld worden met concentratie van zowel kleuren als bleekmiddelen. 
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Nadere informatie 
Extract van Lempur Napoleon gele zuurtjes met citroensmaak 
Fijnstampen en oplossen in zo min mogelijk warm water, er vormt zich een stroperige gele oplossing. 
Bij het glas met de reducerende reiniger vormt zich schuim en is een zwavelige geur waar te nemen. 
De gele kleur vervaagt langzaam een beetje. De zwavelige geur is afkomstig van de reactie van 
natriumdithioniet dat door de reactie met de kleurstof, maar vooral met het citroenzuur (zit in de 
snoepjes) zwaveligzuur vormt waaruit zwaveldioxide ontwijkt. Het bruisen is gevolg van de zuur-
base reactie tussen citroenzuur en natriumbicarbonaat uit de reiniger waarbij koolstofdioxide 
ontstaat. 
Bij het glas met de oxiderende reiniger is het bruisen veel sterker, vermoedelijk door een groter 
aandeel natriumbicarbonaat en natriumcarbonaat in de totale formulering. De oplossing wordt na 
een tijdje rood gekleurd. De gebruikte kleurstof in de snoepjes is E100, ofwel curcumine dat bij een 
pH van 8-9 van geel naar rood kleurt. Het citroenzuur en de vorming van koolzuur vertraagt deze 
reactie, vandaar dat de omslag niet direct plaats vindt. Uiteindelijk vervaagt de rode kleur 
grotendeels. 
 
Rode bieten en Spinazie ontkleuren beter met OX dan RED. 
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5. Mayonaise maken 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Laten zien wat er in mayonaise zit en andersom: hoe je mayonaise kan maken. Wat is een emulsie en 
hoe werkt dat. 
 
Extra basiskennis 
Kennis van de begrippen polair/apolair en emulsies kan handig zijn. Basiskennis van bestanddelen 
van levensmiddelen ook. 
 
Let op! 
De leerlingen moeten vooraf duidelijk geïnstrueerd worden of ze de mayonaise mogen proeven of 
niet. Eventuele veiligheidsmaatregelen hiervoor moeten worden gecommuniceerd. 
 
Benodigdheden 
Krat voor mayonaise maken met de volgende inhoud: 

 Zonnebloemolie 
 Een ei 
 Citroensap 
 Mosterd 
 Water 
 Keukenzout 
 Peper 
 Maatkan 100/250 ml 
 Dessertlepel 
 Theelepel 
 Pipetje 
 Kommetje 

Niet in het krat, maar centraal aanwezig: 
 Eventueel: eierscheider 
 Hoge mengbeker 
 Staafmixer 

 
Uitvoering / voorbereiding  
Zie ook het leerlingenprotocol.  
 
Zie vooral toe op juist en veilig gebruik van de staafmixer. 
Geen echte gevaarlijke stoffen, al kan citroensap gemeen bijten in de ogen. Uiteraard wordt er 
geknoeid, dus bescherming voor de kleding en schoonmaakspullen zijn noodzakelijk.  
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Laat de leerlingen uitzoeken welke ingrediënten noodzakelijk zijn en welke 
extra zijn (voor de smaak). Noodzakelijk zijn olie, eigeel en azijn of citroensap. 
 
Met behulp van het leerlingenprotocol Mayonaise maken moeten de leerlingen zelfstandig of in 
kleine groepjes in staat zijn de mayonaise te maken. 
 
Nadere informatie 
Op de pot mayonaise staan de ingrediënten. Deze ingrediëntendeclaratie is verplicht voor alle 
levensmiddelen. Hier is dat een bron van kennis. Let er op dat frietsaus en veel aanverwante op 
mayonaise lijkende producten geen mayonaise zijn, hierin wordt meestal een andere emulgator 
gebruikt. 
 
De emulgator bestaat uit lecithine (een mengsel van o.a.  fosfatidylcholines, een groep fosfolipiden 
met choline als polaire groep) en aanverwante stoffen. Dit zit hoofdzakelijk in het eigeel, vandaar dat 
dat noodzakelijk is in mayonaise. Overigens is het scheiden van het ei strikt genomen niet 
noodzakelijk, het eiwit stoort niet bij het maken van mayonaise. Dit kunnen de leerlingen uiteraard 
zelf uittesten als extra opdracht. 
 
Eieren bevatten helaas nogal eens pathogene organismen op de schaal, zoals salmonella bacteriën. 
Een manier om de kans op besmetting te beperken is de eieren eerst een minuut te koken (in het 
kokende water doen en er een minuut later uithalen) en wat dan nog vloeibaar is gebruiken in de 
mayonaise.  
 
Het maken van mayonaise is niet makkelijk, de emulsie wordt soms niet of nauwelijks gevormd en 
de mayonaise wordt soms niet of nauwelijks viskeuzer. Ook kan het zijn dat de mayonaise meteen 
zichtbaar begint met schiften. De belangrijkste succesfactor is het zeer langzaam toevoegen van de 
olie (in het begin druppel voor druppel) en het snel kloppen met garde of staafmixer. Op deze 
manier wordt de waterfase met de emulgator in kleine micellen gelijkmatig door de olie verdeeld. 
Een andere succesfactor is de temperatuur van de ingrediënten: kamertemperatuur  
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6. Oppervlakte-actief 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Inzicht geven in het oppervlakte-actieve aspect van water en het gevolg van het doorbreken 
daarvan. 
 
Extra basiskennis 
Het is handig iets te weten van polaire / apolaire stoffen, maar noodzakelijk is het niet. 
 
Benodigdheden 

 Afwasmiddel 
 Stroop 
 Halvarine 
 Peper (gemalen) 
 Rode olie 
 Blauw water 
 Afwasteiltjes 
 Afwasborstels 
 Punaises (zonder plastic kapjes) 
 Kom 
 Aluminiumfolie 
 Scharen 
 Perforator 
 Long drink glas 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol.  
 
Dit is een veilig experiment, let wel op risico's ivm combinatie elektriciteit en water. 
 
Nadere informatie 
Uiteraard is het noodzakelijk dat de bakjes met water vrij zijn van resten afwasmiddel, anders drijven 
de punaises niet, dansen de peperkorrels niet en varen de bootjes niet. Het is dan ook niet mogelijk 
om met een grote groep mensen in dezelfde bak water tegelijk bezig te gaan met de bootjes, al snel 
is het hele oppervlak voorzien van afwasmiddel. 
 
De bootjes moeten niet te groot zijn 2 x 4 cm is een goede maat.  
 
Water bestaat uit polaire moleculen die elkaar sterk aantrekken doordat de -OH bindingen waar het 
uit bestaat door elkaar worden aangetrokken (waterstofbruggen).  
 
Deze krachten zijn zo sterk dat het water niet meteen over de rand van een glas loopt als je het 
voller dan de bovenrand schenkt, het vormt een soort koepel van water die boven het glas uitsteekt 
(oppervlaktespanning). 
 
Een oppervlakte-actieve stof (zoals zeep en de schuimvormende bestanddelen van afwasmiddel) 
bestaat uit moleculen met een polair en een apolair deel. Voeg je een klein beetje van zo'n stof toe 
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aan het wateroppervlak dan zal het zich in eerste instantie op het oppervlak 
verspreiden in een zeer dunne (in principe 1 molecuul dikke) laag. Dit omdat het het meest energie-
efficiënt is om het apolaire deel weg te houden van het water. Dat kan door de polaire kop van de 
oppervlakte-actieve stof op het water te plaatsen en de apolaire staart de lucht in te steken.  
 
Het spreiden van de laag op het wateroppervlak geeft een stuwing die de peperkorrels of het bootje 
wegduwt. 
De punaises zinken omdat de oppervlakte spanning doorbroken is door de oppervlakte-actieve stof. 
 
  



 

12 
Proefjesparade “Chemie van het keukenkastje” – Bètapartners / De Hekserij  (2015) 

7. pH-Indicatoren 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Inzicht geven in de tegenstelling zuren - basen. Leren te werken met indicatoren. 
 
Extra basiskennis 
Een korte inleiding in zuren, basen en pH is aan te bevelen. 
 
Benodigdheden 
Krat met benodigdheden voor pH-Indicatoren: 

 Pot of blik of verse rode kool 
 Pot of diepvries of verse spinazie 
 Paprikapoeder 
 Kerriepoeder, of kurkuma (koenjit) 
 Soda 
 Azijn 
 Melk  
 Citroensap 
 Koffiefilters (5) 
 Glazen (6) 
 Trechter 
 Koffiefilterhouder 
 Vork 
 Mok van aardewerk 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol.  
 
Ondersteuning bij het maken van de extracten is misschien nodig, in elk geval is het aan te raden toe 
te zien dat het geen bende wordt. 
 
Nadere informatie 
Diverse kleurstoffen in groentes en kruiden kunnen dienst doen als pH indicator, de ene is meer 
geschikt dan de ander. Om bruikbaar te zijn moet er een duidelijk verschil in kleur zijn tussen de 
indicator bij hoge pH en bij lage pH en moet de omslag bij een niet al te hoge of lage pH plaats 
vinden. 
 
 
 
 
Rode kool:  blikken en potten bevatten vaak al een voedingszuur, daardoor is het effect van meer 
azijn niet altijd goed zichtbaar en moet veel soda worden toegevoegd voor een verkleuring. 
Verkleuring: met zuur roder gekleurd, met base een duidelijke groene/blauwe verkleuring 
 
Spinazie: Geen duidelijk effect 
 
Paprikapoeder: Geen duidelijk effect. 
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Kerriepoeder: Met azijn blijft de kleur geel, met sodaoplossing kleurt de kerrie direct rood. 
 
Citroen en azijn geven duidelijk een zure reactie, soda oplossing een duidelijke basische reactie, melk 
meestal een neutraal tot basische reactie. 
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8. Thee experimenten 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Experimenten met thee elk met een eigen doel: 
- Extractie: inzicht geven in processen rond extractie 
- Indicator: pH, zuur/base indicatoren, kleurmenging 
- Inkt: complexvorming, reacties 
 
Extra basiskennis 
Extractie van oplosbare stoffen. Zuren, basen en pH. Zie ook hier boven bij 'doel'. 
 
Let op! 
De leerlingen moeten vooraf duidelijk geïnstrueerd worden of ze de thee mogen proeven of niet. 
Eventuele veiligheidsmaatregelen hiervoor moeten worden gecommuniceerd. Ook moet duidelijk 
worden gemaakt dat niet alle resultaten van het experiment geproefd kunnen worden. 
 
Voor het eerste experiment hebben de leerlingen een extra instructie nodig: hoe lang moeten ze de 
thee laten trekken? Kies een tijd tussen de 2 en 10 minuten en geef niet iedereen dezelfde tijd zodat 
het resultaat eventueel achteraf kan worden besproken. 
 
Benodigdheden 
Krat met de benodigdheden voor thee experimenten: 

 Zwarte thee 
 Citroensap 
 Soda 
 Suiker 
 IJzer(II)sulfaat 
 Koffiefilterhouder 
 Koffiefilters(5) 
 Hittebestendige glazen (3) 
 Theelepels (3) 
 Plastic pipetje 
 Kroontjespennen + houders  
 Papier 

Niet in het krat: weegschaal en waterkoker, de eerste wordt door de school beschikbaar gesteld, de 
waterkokers zijn centraal voor de leerlingen beschikbaar. 
 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Uiteraard moet veilig worden gewerkt: veiligheidsbril, -jas en eventueel handschoenen. 
Resten met ijzer(II)sulfaat moeten als chemisch afval worden verwerkt. 
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Nadere informatie 
Zwarte thee wordt gemaakt door blaadjes van de theestruik (Camellia Sinensis L.) te laten 
fermenteren, hierdoor ontstaat de zwart/bruine kleur van de theeblaadjes, voornamelijk 
veroorzaakt door rode en gele polyfenolen. Ook de sterke theesmaak van zwarte thee wordt 
veroorzaakt door dit fermentatieproces. 
 
De manier van extractie bepaalt de smaak. Als er tijd voor is zijn er nog diverse andere experimenten 
mogelijk zoals: 
- Wat gebeurt er als je thee zet met koud water 
- Wat als je thee langer of korter laat trekken 
- Wat als je de thee zet met een andere methode, bijvoorbeeld zoals je filterkoffie zet 
 
Thee extract werkt als pH indicator door de rode polyfenolen: theerubiginen. Door een lagere pH 
vallen minder polyfenolen uit elkaar als ionen en deze ionen van theerubiginen zorgen voor een rode 
kleuring. De gele polyfenolen, theeflavinen, zijn niet of veel minder gevoelig voor de pH. Door het 
wegvallen van de rode kleuring blijft de gele kleurcomponent over en de theekleur verandert van 
bruin naar geel. Met een pH verhoging (soda) vallen er wat meer theerubiginen uiteen, maar dit is 
minder goed zichtbaar, de kleur wordt wat donkerder. 
 
Thee bevat looizuur, dit bestaat uit complexe moleculen die het beste kunnen worden beschouwd 
als galluszuurmoleculen (galluszuur  is 3,4,5-trihydroxybenzeencarbonzuur) die met wat losse 
koolstofatomen aan elkaar geknoopt zijn. Met Fe2+ zouten wordt een zwart gekleurd complex 
gevormd met looizuur. Overigens zullen de in thee aanwezige fenolen en andere aromatische 
alcoholen ook bij kunnen dragen aan de kleuring. Schrijfinkt werd eeuwenlang op vergelijkbare 
manier gemaakt, maar dan meestal met looizuur uit eikengallen. 
Gebruik sterke thee. Mochten de lijntjes uitlopen dan kan een beetje suiker helpen. 
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9. Verdikken met maiszetmeel 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Niet newtoniaanse vloeistof uitleggen, begrip polymeren, viscositeitsverandering door zetmeel. 
 
Extra basiskennis 
Zie 'Doel'. 
 
Benodigdheden 
Krat met de benodigdheden voor verdikken met maiszetmeel: 

 Maiszetmeel, bijvoorbeeld Maizena 
 Eetlepels (2) 
 Beker 
 Maatkan 100-250 ml 
 Kleine steelpan 
 Houten lepel 
 Onderzetter voor pan 

Verder (niet in het krat): 
 Weegschaal tot op 1 g nauwkeurig 
 Kookplaat 

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Het kookplaatje moet veilig worden gebruikt, hier moet goed op worden toegezien. Aanbranden van 
het maispapje is een risico dat voor rook en stank kan zorgen. 
 
Nadere informatie 
Zetmeel bestaat hoofdzakelijk uit amylose en amylopectine, beide zijn glucosepolymeren.  
 
Het mengsel van experiment 1 is een niet-Newtoniaanse vloeistof, door plotselinge mechanische 
spanning wordt de viscositeit direct verhoogd en bij wegvallen van deze spanning wordt de 
viscositeit direct weer teruggebracht. Oorzaak is de dilatantie: de vaste deeltjes botsen door het 
indrukken vaker met elkaar waardoor de mobiliteit van deze deeltjes afneemt. 
 
Verdikking van een maiszetmeelpapje wordt veroorzaakt door een drietal na elkaar optredende 
fases: 
- Hydratatie van de maiszetmeel waarbij een sol ontstaat 
- De amylose lost op bij hogere temperaturen, amylopectinedeeltjes zwellen op en verdelen zich in 
de oplossing 
- Door vorming van waterstofbruggen ontstaat een gel  
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10. Vlekkenparade 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Inzicht geven in verschillende soorten vlekken die in kleding en ander textiel kunnen voorkomen en 
verschillende behandelwijzen van deze vlekken.   
 
Extra basiskennis 
Aspecten die aan bod komen zijn polair/apolair, redox, zuur-base. Enige kennis hierover is 
meegenomen. 
 
Benodigdheden 

 Lapjes (3) met diverse soorten vlekken, zoals: 
◦ Lippenstift  
◦ Roest 
◦ Jus (vlees-) 
◦ 'Jodium' ontsmettingsmiddel 
◦ Rode biet  
◦ Stroop  

 Verschillende reinigings/ vlekkenmiddelen: 
◦ Ammonia* 
◦ Wasbenzine* 
◦ Aceton* 
◦ Reducerende reiniger (bijvoorbeeld HG ontkleurder voor doorgelopen witte was) 

gemarkeerd met RED 
◦ Oxiderende reiniger (bijvoorbeeld AH oxipoeder witte was) gemarkeerd met OX 
◦ Schoonmaakazijn 
◦ Water met zeep 

 Schone lappen (8) 
 Glazen bakjes (4) 

NB: er mag geen chloorbleekloog of andere reiniger op basis van chloor aanwezig zijn! 
* Deze reinigers mogen alleen onder toezicht van een begeleider in de zuurkast worden gebruikt. 
 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Attentie: Leerlingen kunnen zelf ook vies worden, een extra reden om beschermende kleding te 
dragen. 
Uiteraard moeten de vlekkenmiddelen als gevaarlijke chemicaliën worden behandeld, veiligheidsbril, 
-jas en eventueel handschoenen. 
 
Wasbenzine, aceton en eventueel ammonia mogen de leerlingen alleen onder begeleiding in de 
zuurkast gebruiken. Zorg dat ze lapjes die gedrenkt zijn in wasbenzine of ammonia daar kunnen 
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weggooien in een bekerglas (dat op de juiste manier wordt afgevoerd) 
evenals een bekerglas voor restanten wasbenzine en een bekerglas voor restanten aceton. 
 
Nadere informatie 
Voor lippenstift werkt een vetoplosser als wasbenzine, eventueel gevolgd door ammonia het beste 
en dan een kleurstofbleker, meestal is een oxidator hiervoor het meest geschikt. 
Lippenstift bestaat meestal voor meer dan 80% uit vetten en tot 20% uit pigmenten. Bij het oplossen 
van de vetten in een oplosmiddel komen de meeste pigmenten ook mee, waardoor je zowel het vet 
als de meeste kleur van de vlek kwijt bent. Soms bevat lippenstift ook wat vetoplosbare kleurstoffen, 
deze zijn niet altijd goed met een vetoplosser te verwijderen, vandaar dat achteraf bleken soms 
nodig is. Door oxidatie of reductie wordt de structuur van veel kleurstoffen gewijzigd, de kleurstof 
wordt vaak omgezet in een niet of minder fel gekleurde verbinding. In de praktijk blijkt een oxidator 
vaak beter te werken dan een reductor. 
 
Voor roest werkt een zure reiniger het beste. Roest bestaat uit ijzeroxides, deze gaan een zuur-base 
reactie aan met veel zuren waarbij oplosbare ijzerverbindingen ontstaan die met veel water kunnen 
worden weggespoeld. 
 
Voor jus werkt een vetoplosser als wasbenzine of aceton, eventueel gevolgd door ammonia het 
beste. 
Jus bestaat hoofdzakelijk uit vetten, de vlek verdwijnt door deze op te lossen. 
 
'Jodium' ontsmettingsmiddel kan worden verwijderd door reduceren en uitspoelen met water. 
'Jodium' ontsmettingsmiddel bevat elementair jood in een oplosmiddel, bijvoorbeeld alcohol, een 
kaliumjodide oplossing of (meestal) PVP. Het kan met een apolair oplosmiddel worden verwijderd, 
maar reductie tot een jodide is vaak effectiever, kleine restjes jodide die niet met water uitgespoeld 
worden zijn niet opvallend gekleurd. 
 
Rode biet kan het beste worden verwijderd door een oxidator, uitspoelen met water is overigens 
vaak al voldoende. Door oxidatie of reductie wordt de structuur van veel kleurstoffen gewijzigd, de 
kleurstof wordt vaak omgezet in een niet of minder fel gekleurde verbinding. In de praktijk blijkt een 
oxidator vaak beter te werken dan een reductor. 
 
Stroop kan met veel, lauw of warm water worden weggespoeld. 
Stroop is oplosbaar in water, dat is dan ook meestal voldoende voor het verwijderen van een vlek. 
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11. Water aantonen 
 
Begeleidersprotocol 
 
Doel 
Inleiding in het principe van een aantoningsreactie. Water aantonen in diverse levensmiddelen. 
 
Extra basiskennis 
Enige kennis over zouten en kristalwater kan nuttig zijn. 
 
Benodigdheden 

 Kopersulfaat (pentahydraat, blauw) 
 Bekerglas 
 Pannenlappen (2) 
 Theelepel 
 Melk 
 Slaolie 
 Azijn 
 Appel 
 Pipetten (5) 
 Witte bordjes (5) 
 Aardappelschilmes 

Niet in het krat, maar centraal beschikbaar: 
 Kookplaat  

 
Uitvoering / voorbereiding 
Zie ook het leerlingenprotocol. 
 
Zie toe dat de leerlingen veilig met de kookplaat en hete bekerglas omgaan. 
 
Zorg dat duidelijk is waar resten kopersulfaat naartoe moeten. 
 
Nadere informatie 
Kopersulfaat pentahydraat is blauw gekleurd. Door het kristalwater grotendeels te verdampen 
wordt het wit: door de gewijzigde structuur wordt het licht anders gebroken.  
 
Alleen water kan weer in de kristalstructuur worden ingebouwd waardoor de kleur terugkomt.  
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12. Slotwoord 
 
Chemie van het keukenkastje 
 
Deze proefjesparade is ooit ontwikkeld i.s.m. de Hekserij en aangeboden door Bètapartners 
(voorheen its academy) als een Science lab. Sinds 2018 is alles online beschikbaar, zodat je zelf de 
meest relevante experimenten kunt uitkiezen die het beste passen bij de lesstof van dat moment.  
 
Alle informatie uit dit document, alle werkbladen en handleiding voor leerlingen en 
achtergrondinformatie kun je online vinden op onze website: www.itsacademy.nl.   
 
Als je meer vragen hebt, of als je jouw eigen experiment wilt toevoegen aan deze proefjesparade, 
neem dan contact op met vaksteunpunt.beta@vu.nl.   
 
 
Bètapartners  
 
Regionale VO-HO netwerken zoals Bètapartners hebben als doel een brug te slaan tussen het 
voortgezet- en hoger onderwijs in Nederland, door intensief samen te werken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van (nieuw) bètaonderwijs. Bètapartners bedient de regio Noord-Holland en Flevoland.   
 
Binnen Bètapartners zijn er afzonderlijke vaksteunpunten voor de vakken natuurkunde, scheikunde, 
wiskunde, informatica, biologie,  NLT en TOA’s.  
 
Aanbod voor leerlingen 
In het les- en activiteitenaanbod voor leerlingen maken we onderscheid tussen activiteiten en 
materialen die door de docent zelf op school kunnen worden aangeboden of begeleid – zoals 
leskisten en science labs – en activiteiten die op locatie worden aangeboden, b.v. op de universiteit.  
 
Aanbod voor docenten  
Activiteiten voor docenten en TOA’s worden veelal georganiseerd vanuit de vaksteunpunten. Zo zijn 
er regelmatig nascholingen en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast houdt het vaksteunpunt zich bezig 
met vakvernieuwing, waarbij docenten zelf kunnen bijdragen door mee te doen in een 
docentontwikkelteam (DOT).  
 
Kijk op de webstie voor de meest actuele overzichten van onze activiteiten: 
www.itsacademy.nl/agenda.  
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