
www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

In OTIB zijn vertegenwoordigd:

Geheimen van de oven
Gebakken in hete lucht

OTIB

Postbus 416
3440 AK  Woerden

Bezoekadres:
Korenmolenlaan 4
3447 GG  Woerden

0800 – 885 58 85

info@otib.nl
www.otib.nl Ontwikkeld in het kader van Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB)

colofon
© 2007, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Woerden

Idee: C. van de Graaf & Partners BV, Amstelveen
Tekst: Karin Janssen
Eindredactie: OTIB, Woerden
Grafisch ontwerp: Accentdesign, Mijdrecht
Druk: Verweij Printing, Mijdrecht

Meer exemplaren?
Dit boekje is te bestellen en te downloaden. Ga naar www.praktischtechniek.nl.

Dit boekje maakt deel uit van een reeks themaboekjes over techniek 
ervaren en beleven in het basisonderwijs. 
Eerder verscheen in deze reeks:
• Geheimen van het schooltheater (2e druk)
• Geheimen van het aquarium
• Geheimen van de schoolbel 
• Geheimen van de centrale verwarming
• Geheimen van de kopieermachine
• Geheimen van het pretpark
• Geheimen van de camping
• Geheimen van de buitenverlichting
• Geheimen van de koelkast
• Kerstspecial, maak een kerstkijkdoos

‘Geheimen van de oven’ is een uitgave van OTIB.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs

Geheim
en van de oven

Spreekbeurtkaart

OTIB_Cover_OVEN:Opmaak 1  28-12-2007  16:51  Pagina 1



www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

In OTIB zijn vertegenwoordigd:

Geheimen van de oven
Gebakken in hete lucht

OTIB

Postbus 416
3440 AK  Woerden

Bezoekadres:
Korenmolenlaan 4
3447 GG  Woerden

0800 – 885 58 85

info@otib.nl
www.otib.nl Ontwikkeld in het kader van Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB)

colofon
© 2007, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Woerden

Idee: C. van de Graaf & Partners BV, Amstelveen
Tekst: Karin Janssen
Eindredactie: OTIB, Woerden
Grafisch ontwerp: Accentdesign, Mijdrecht
Druk: Verweij Printing, Mijdrecht

Meer exemplaren?
Dit boekje is te bestellen en te downloaden. Ga naar www.praktischtechniek.nl.

Dit boekje maakt deel uit van een reeks themaboekjes over techniek 
ervaren en beleven in het basisonderwijs. 
Eerder verscheen in deze reeks:
• Geheimen van het schooltheater (2e druk)
• Geheimen van het aquarium
• Geheimen van de schoolbel 
• Geheimen van de centrale verwarming
• Geheimen van de kopieermachine
• Geheimen van het pretpark
• Geheimen van de camping
• Geheimen van de buitenverlichting
• Geheimen van de koelkast
• Kerstspecial, maak een kerstkijkdoos

‘Geheimen van de oven’ is een uitgave van OTIB.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs

Geheim
en van de oven

Spreekbeurtkaart

OTIB_Cover_OVEN:Opmaak 1  28-12-2007  16:51  Pagina 1



Spreekbeurtkaart:
Techniek in de keuken: de oven
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Spreekbeurtkaart:
Techniek in de keuken: de oven
Er zijn ovens om kleibeeldjes mee te bakken. In sommige ovens
wordt ijzer verwarmd. Maar meestal gebruiken we een oven om
eten mee te  _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

In een elektrische oven zijn één of twee dingen die eruit zien als
gebogen metaal. Deze  _ _ _ _ _ _ _ _ _  zijn aan de bodem en aan
het plafond van de oven bevestigd.

De elementen verwarmen de oven. In het element zit een 
weerstandsdraad. Die draad wordt heet als er  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _  doorheen gaat.

In de weerstandsdraad verandert elektrische stroom in warmte.
Dat noemen we  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Bij een gloeilamp wordt er
stroom omgezet in licht.

Vaak moet een gerecht lang in de oven. De oven moet op 
één bepaalde temperatuur blijven. In de oven zit een 
warmte-  _ _ _ _ _ _ . Als het warm genoeg is, geeft deze een 
signaal aan de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . De stroom gaat even uit.
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DAT IS SHARELLA.

DIT IS BAS.

2

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin in
proefjes? Doe dan mee met Bas en Sharella. 
Lees alleen de blauwe bladzijden. 
Wil je de antwoorden opzoeken? 
Doe dan mee met Kim en Chen. 
Lees alleen de groene bladzijden. 

Neem een schrift om de antwoorden 
op te schrijven en tekeningen te 
maken.

Maak alle opdrachten van de 
groene of de blauwe bladzijden 
en vind het codewoord. 

Als je klaar bent, maak dan 
een kopie van de spreekbeurtkaart. 
En vul de codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat 
houden, gebruik dan de 
spreekbeurtkaart en je schrift.

WIJ HOUDEN VAN 
EXPERIMENTEREN.

DIT IS KIM.
DAT IS CHEN.

ZO ONTDEKKEN 
WE STEEDS IETS NIEUWS.
DOE JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET 
LEUK OM VAN ALLES 

OP TE ZOEKEN.

IETS PROBEREN
EN DAN KIJKEN WAT
ER GEBEURT. DOE JE

MET ONS MEE?

Wil je ook alles 
weten over
de oven?
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Mmm, als ontbijt hebben Chen en Kim een warm broodje uit de oven gegeten.
En vanmiddag eten ze zelfgebakken taart, ook uit de oven. 
Bas en Sharella eten vanavond pizza. Die bakken ze natuurlijk ook in de oven.
Bijna elke dag gebruiken we de oven: om te bakken, eten te verwarmen, om 
te braden of om te grillen. Veel mensen in Nederland hebben een elektrische
oven. Die werkt op stroom. Maar hoe werkt dat nou precies? 
Hoe wordt zo’n oven warm? Hoe stel je de temperatuur in?
Tijd voor een lekker en warm onderzoek!

Hoe werkt een oven?

IK SNAP ER 
NIKS VAN: BOVEN IS HIJ
NOG KOUD EN ONDER
IS HIJ AANGEBRAND.

WE PROBEREN 
HET GEWOON NOG 
EEN KEER OP EEN

ANDER PITJE.

JONGENS, 
DE PIZZA MOET 
IN DE OVEN!

ZET DE PIZZA
IN DE OVEN EN 

ZET DE OVEN OP 
220 GRADEN. 
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Waarvoor gebruik je een oven?
Ex

pe
rim

en
te

er

Bij Bas, Sharella, Kim en Chen op school staat een oven. Eigenlijk is het een fornuis.
Onder is de oven, boven kun je met pannen koken. In jouw school is vast ook wel
een oven te vinden. Er bestaan ook klei-ovens. Daarin worden kleiwerkjes verhit.

• Zoek in jouw school een oven en geef antwoord op de vragen hieronder.
Schrijf de antwoorden in je schrift.
• Waar wordt de oven op school voor gebruikt?
• Werkt de oven met gas of elektriciteit?

De oven bedien je met knoppen. De meeste ovens hebben een knop om aan te
geven wat de oven moet doen: bakken of grillen. Ook is er vaak een knop voor
de temperatuur.

• Bekijk de knoppen van de oven. Teken ze na in je schrift. Waar zijn de
knoppen voor? Schrijf dat in de tekening erbij.

IK KAN DE
TEMPERATUURKNOP NIET

VINDEN HOOR. 
DAT IS DE MAGNETRON.

DIT IS DE OVEN!

Waarvoor gebruik je een oven? In een oven kun je iets

_ _ _ _ _ _ _ _ _   

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ontdek

Waarvoor gebruik je een oven?
Sommige gerechten maak je klaar in de oven. Je doet hier een onderzoek naar.

• Vraag aan vijf kinderen wie er thuis de oven gebruikt.
• Vraag ook welke gerechten worden klaargemaakt in de oven. 

Schrijf alles op. 

Als jij een taart wilt bakken, dan zoek je een recept op in een kookboek. 
Daar staat in wat je nodig hebt, wat je moet doen en hoe lang het in de 
oven moet.

• Bekijk drie recepten die in de oven worden klaargemaakt. 
Geef telkens antwoord op de vragen:
• Om welk recept gaat het?
• Hoe lang moet het in de oven?
• Hoe heet moet de oven staan?

Alle ovens worden gebruikt om iets te verhitten. Maar niet in elke oven wordt
eten verhit. Kijk eens in een encyclopedie of op het internet bij ‘hoogoven’. 
• Beantwoord de vragen hieronder:

• Wat wordt er verhit in een hoogoven?
• Wat wordt ervan gemaakt?
• Hoe heet het bedrijf 

van de hoogovens 
in IJmuiden?

Waarvoor gebruik je een oven? In een oven kun je iets

_ _ _ _ _ _ _ _ _   

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

ZEKER 
DRIE UUR.

ZEG, HOE 
LANG MOET 

DIE APPELTAART 
EIGENLIJK IN 
DE OVEN?
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Hoe wordt een oven warm?
Ex

pe
rim

en
te
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Een oven gebruik je om iets te verhitten. Hoe wordt zo’n oven eigenlijk warm? In
een elektrische oven gebeurt dat met een verwarmingselement. Dat ziet eruit als
een gebogen stuk metaal. Als je de oven aandoet, wordt het verwarmingselement
heet. Jij gaat bekijken hoe het verwarmingselement er bij jouw oven uitziet.

• Bekijk een elektrische oven van binnen en geef antwoord op de vragen
hieronder. Schrijf en teken alles in je schrift. Zorg dat de oven uit staat.
• Hoeveel elementen heeft de elektrische oven?
• Waar zit het element?
• Teken het element na.
• Van welk materiaal is het element gemaakt?
• Welke kleur heeft het element?

• Doe de deur van de oven dicht. Verhit de oven twee minuten. 
Kijk door het raam van de oven.
• Welke kleur heeft een heet verwarmingselement? 

Zet de oven weer uit.

OEPS, DIE HEB IK 
IETS TE HOOG IN DE 

OVEN GEZET.

HE, 
WAT IS ER 

MET DEZE PIZZA 
GEBEURD?

Hoe wordt een oven warm? Een oven wordt warm door een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Hoe wordt een oven warm? Ontdek

Hoe wordt een oven warm? Een oven wordt warm door een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Een elektrische oven wordt verhit door één of twee elementen. Een element
ziet eruit als een gebogen stuk metaal dat aan de bovenkant van de oven
vastzit of onder op de bodem. Met de draaiknoppen aan de voorkant van de
oven zet je de elementen aan of uit. 

• Wat betekenen de tekeningetjes hieronder? Schrijf het nummer van de
knop in je schrift en schrijf erachter op welke stand de knop staat.

In een heteluchtoven wordt de warme lucht met een ventilator door de oven
geblazen. Zo wordt de oven overal even warm. Als je meer gerechten tegelijk
wilt opwarmen, is dat heel handig. 

• Welke tekening op de draaiknop hoort bij de heteluchtoven? 
Schrijf het nummer in je schrift.

Als je een knapperig korstje op
een gerecht wilt hebben, doe je
alleen het bovenelement van de
oven aan. De warmte komt dan
van boven en de bovenkant
wordt het meest verhit.

• Bedenk zelf twee gerechten
die je wilt klaarmaken. Welk
element of welke elementen
van de oven doe je aan?
Waarom? Schrijf het
antwoord in je schrift.

HET LIJKT HIER 
WEL EEN OVEN.

JA, JE BEGINT AL 
EEN KNAPPERIG KORSTJE

TE KRIJGEN.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

!"#$%$&'()'%!*+,-!./00(121134523536671128-2=1190:;<017



Waardoor wordt het element warm?

8

Het element in de oven bestaat uit drie delen. Een hele dunne draad (nummer 1),
aan de binnenkant van het verwarmingselement. Daaromheen zit elektrisch
isolatiemateriaal (nummer 2) en een metalen omhulsel (nummer 3). 

Wat gebeurt er als je de oven aanzet? 
De stroom loopt door de draad heen. 
De draad wordt heet. De warmte van 
de draad gaat door het elektrische
isolatiemateriaal en verhit het metalen
omhulsel. Dit omhulsel geeft warmte af 
aan de oven.

Het omhulsel geeft de warmte uit de draad goed door zodat de oven warm
wordt. Materialen die warmte goed doorlaten noemen we ‘warmtegeleiders’.

Je onderzoekt welke materialen de warmte goed geleiden.
• Zoek bestek van verschillend materiaal: bijvoorbeeld een houten pollepel,

een plastic eierlepeltje, een metalen vork.
• Plak met plakband een stukje chocolade aan de bovenkant op dit bestek.
• Zet het bestek in een pan heet water. Pas wel goed op.
• Druk zachtjes op de stukjes chocolade. Welk stukje chocolade smelt het

eerst? Welk daarna?

• Schrijf in je schrift welk
materiaal de beste
warmtegeleider is. 

• Kun je ook uitleggen
waarom het omhulsel 
van het element van
metaal is gemaakt?

Ex
pe

rim
en

te
er

IK BEN DOL 
OP PROEFJES!

Waardoor wordt het element warm? Het element wordt warm doordat er

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   door de draad loopt.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
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Waardoor wordt het element warm? Ontdek

9

Een elektrische oven wordt verwarmd door een verwarmingselement. 
Ook andere huishoudelijke apparaten hebben een verwarmingselement.

• Schrijf het antwoord op de vragen hieronder in je schrift.
• Welke apparaten hebben een verwarmingselement? 
• Werken al deze apparaten op stroom?

Een verwarmingselement werkt altijd op stroom. De elektrische stroom loopt
door een hele dunne draad binnenin het verwarmingselement. Deze draad
wordt heet. De hitte van de draad wordt overgebracht naar de buitenkant van
het verwarmingselement. De buitenkant is van metaal. 
Dit geleidt de warmte goed. Handig, want zo komt de warmte van de draad 
via het omhulsel in de oven. Materialen die de warmte goed doorlaten, 
noemen we warmtegeleiders.

• Als het buiten koud is, trek je je donzen dekbed nog eens lekker hoog op.
Waarom is een dekbed van dons heel geschikt?

• Pannen zijn gemaakt van ijzer. Ze staan op de hete kookplaat of op het
gasfornuis. Waarom is een ijzeren pan handig?

IK DENK 
DAT MIJN DEKBED EEN 

BETERE WARMTEGELEIDER 
IS DAN DE JOUWE. IK HEB
HET HARTSTIKKE KOUD.

Waardoor wordt het element warm? Het element wordt warm doordat er

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   door de draad loopt.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
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er Hoe verwarmt de elektrische stroom 

het element?
Op school zijn er veel lampen. De meeste lampen zijn tl-buizen. Zoek een
gloeilamp. Een gloeilamp werkt namelijk precies zoals het element van een
oven. Maar bij een gloeilamp kun je alles beter bekijken.

• Teken een gloeilamp na in je schrift. Teken een pijl bij de gloeidraad.
Geef antwoord op de vragen hieronder:
• Is de gloeidraad dik of dun? 
• Als je de lamp aandoet, wat gebeurt er dan met de gloeidraad?
• Voel met je vinger aan de gloeilamp als deze uit is.
• Doe de gloeilamp 5 minuten aan en dan weer uit. Wacht even en voel

heel voorzichtig met je vinger aan de gloeilamp. 
• Welk verschil voel je?

Elektrische stroom, warmte en licht zijn vormen van energie. Als de ene vorm
van energie verandert in een andere vorm, noemen we dat energieomzetting. 
• Vul in:

• Elektrische stroom wordt in een weerstandsdraad 
omgezet in  . . . . . . 

• Elektrische stroom wordt 
in een gloeidraad 
omgezet in  . . . . .

10

Hoe verwarmt elektrische stroom het element? Elektrische stroom wordt 

in een element  _ _ _ _ _ _ _  in warmte.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _

BAS, HOE ZIT DAT 
EIGENLIJK MET DE OMZETTING 

IN JE WEKKERRADIO? 

!"#$%$&'()'%!*+,-!./00(121134523536671128-2>1190:;<0126
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Hoe verwarmt de elektrische stroom 
het element?

Ontdek

• Kijk eens naar de tekening van de waterbaan.
Wat gebeurt er met het water in 
deze waterbaan? 
• Schrijf het antwoord in je schrift.

De waterbaan kun je goed vergelijken met een verwarmingselement van de
oven. Eerst gaat de stroom door de brede stroomdraad. Dan komt de stroom
bij de hele dunne draad. De stroom moet zich erdoorheen persen. Daardoor
wordt de draad warm. De elektrische stroom wordt op deze manier omgezet
in warmte. En dat is precies de bedoeling. 

Ook je lichaam kan warmte maken.
• Hou een thermometer tegen je huid aan. Hoe warm is je huid?
• Spring nu twintig keer op en neer.
• Meet weer je temperatuur. Hoe warm ben je nu?

Je lichaam gebruikt allerlei brandstoffen. Deze stoffen worden in je lichaam
omgezet in warmte.

• Schrijf de zinnen over in je schrift en vul het goede woord in. 
Kies uit: warmte, licht, elektrische stroom, voedsel.
• In een gloeilamp wordt

elektrische stroom
omgezet in  . . . . .

• In je lichaam worden
brandstoffen omgezet
in  . . . . .

• In een verwarmings -
element wordt
elektrische stroom
omgezet in  . . . . .

JA, EN DAARMEE 
GAAN WE DEZE TAART 

BAKKEN. HIJ IS NOG NIET 
GAAR. HARDER RENNEN, 

CHEN!

JE LICHAAM 
MAAKT TOCH 
WARMTE?

Hoe verwarmt elektrische stroom het element? Elektrische stroom wordt 

in een element  _ _ _ _ _ _ _  in warmte.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _
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Hoe regel je de energie-omzetting?
Ex

pe
rim

en
te

er

Kijk naar de knoppen van de oven hieronder (of de oven in de keuken van de
school). Met de linkerknop kies je welk element je wilt verwarmen: boven,
onder of allebei. Met de rechterknop regel je de temperatuur. Voor een cake
moet de oven ongeveer 60 minuten op 150 graden staan. Zet je de oven te
heet, dan brandt de cake aan.

In de oven zit een warmtesensor.
Deze sensor meet hoe warm het
in de oven is. Als de sensor meet
dat het warm genoeg is, dan
geeft hij een signaal aan de
thermostaat. De stroom gaat dan
uit en het element koelt af. Meet de sensor daarna dat het te koud is, dan 
geeft hij weer een signaal aan de thermostaat. De stroom gaat weer aan. 
Het element warmt op. 

Een koortsthermometer loopt van 35 tot 45 graden Celsius. Leg je die in 
een hete oven, dan gaat hij stuk. Voor een oven gebruik je een speciale
oventhermometer. Die kan wel 350 graden Celsius aan. 

• Vraag eerst of je dit experiment 
mag doen, samen met de
leerkracht of met een andere
volwassene. Let op dat je je
vingers niet brandt.
• Hang de oventhermometer 

in de oven. Zet de knop op 
150 graden. 
Lees om de vijf minuten af
hoe heet de oven is.

• Neem de tabel over in je
schrift en vul hem in. Is de
oven telkens even warm? 
Kun je uitleggen hoe dat
komt?

Hoe regelt de oven de temperatuur? De oven regelt de temperatuur met 

een  _ _ _ _ _ _  en een  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

minuten graden Celsius
0
5

10
KIJK, HIJ HEEFT 

KOORTS, NET ALS IK.

!"#$%$&'()'%!*+,-!./00(121134523536671128-2>1190:;<0123



Mensen kunnen zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Dat doen ze met 
hun zintuigen. Als je een signaal binnenkrijgt via je zintuigen, dan reageert 
je lichaam daarop.

Sommige apparaten hebben ook een soort zintuigen. Dat zijn sensoren.
Sensoren zitten bijvoorbeeld in de automatische deuren van een supermarkt.

In de oven zit een warmtesensor. Die meet hoe warm het is. Is het warm
genoeg, dan stuurt de sensor een signaal naar de thermostaat. De thermostaat
schakelt de stroom uit. Nu wordt de oven weer kouder. Totdat de oven weer 
te koud is, dan schakelt de thermostaat de stroom weer aan.

• Een thermostaat zorgt er samen met een warmtesensor voor, dat de
temperatuur in de oven precies goed is. In welke apparaten vind je nog
meer een warmtesensor en een thermostaat? Schrijf deze apparaten op 
in je schrift.

• In welke apparaten zitten nog meer sensoren? Tip: denk aan je speelgoed.
Schrijf op welke sensoren dat zijn. Kies uit: warmtesensor, lichtsensor,
druksensor, bewegingssensor. Schrijf er ook bij wat er gebeurt.

Hoe regel je de energie-omzetting? Ontdek

Apparaat Sensor Actie
de babypop druksensor -> hij gaat huilen

Hoe regelt de oven de temperatuur? De oven regelt de temperatuur met 

een  _ _ _ _ _ _  en een  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JA, 
IK SCHRIJF 
HET OP.

HE, 
WEER EEN 

DRUKSENSOR.

13
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Elektrische ovens worden verwarmd door een verwarmingselement. 
Een verwarmingselement ziet eruit als een stuk gebogen metaal. In een
verwarmingselement loopt een draad. De draad wordt warm als er elektrische
stroom doorheen loopt. De elektrische stroom wordt omgezet in warmte.
Een oven bedien je met twee knoppen. Met de ene knop kies je welk
verwarmingselement moet verwarmen. Met de andere knop stel je de goede
temperatuur in. In de oven zit een warmtesensor en een thermostaat. 
Samen regelen die de temperatuur van de oven. Zo werkt de elektrische oven.

Hieronder zie je een afbeelding van een elektrische oven. 
• Welke woorden horen bij de nummers? 

Kies uit: het element
de elektrische stroom
de thermostaat
de oventhermometer
het bakprogramma
de ventilator

Hoe werkt een oven?

14
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Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
1. Taart bak je in de ....
3. In een element zit een weerstands ...
6. Een oven verhit je met een ....
8. Met een knop stel je de ... in,

bijvoorbeeld 200 graden Celsius.
9. Soms kun je ook de ... instellen, 

bijvoorbeeld 50 minuten.
10. De warmte-... meet hoe heet de 

oven is.

Verticaal
2. In een oven ... je een gerecht.
4. In een heteluchtoven blaast de ... 

de lucht rond.
5. Aan een elektrische oven zit een

stekker, want hij werkt op ....
7. In een oven bakt Chen heerlijke

appel-....
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Jij als ovenexpert
Sharella, Bas, Chen en Kim hebben reuze zin om de oven ook echt te
gebruiken. Sharella en Bas hebben de koksmuts al op. Chen en Kim 
bekijken nog even het kookboek. 

Wat moet je doen?
1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
2. Meng alle ingrediënten met de mixer.
3. Schep het beslag in de cakevormpjes.
4. Zet de vormpjes op een bakplaat in de oven.
5. 10 - 15 minuten bakken.

In de keuken
Ingrediënten
200 gram zachte boter
200 gram suiker
2 zakjes vanillesuiker
beetje zout
4 eieren
200 gram cakemeel

Benodigdheden
mixer
kom
vormpjes
elektrische oven
bakplaat

HO, HO, DE 
OVEN MOET WORDEN 
VOORVERWARMD.

WACHT, 
IK STEL DE 

TEMPERATUUR 
VAST IN.
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Chen en Kim controleren de oven:
• Zit de stekker in het stopcontact?
• Hoe heet moet de oven? Stel de temperatuur in.

WELK
BAKPROGRAMMA

KIEZEN WE?

VOOR CAKE? 
HET ELEMENT ONDER
MOET ZEKER AAN. HET
BOVENELEMENT KAN ER

WEL BIJ.

Chen en Kim bedienen de oven:
• Welk element moet aan? Boven, onder of beide?
• Hoe lang moet de cake in de oven? 

Stel de timer in of zet een wekker.

Word jij later kok? Dan leer je alles over eten en koken. 
En je leert hoe je de apparaten bedient.

TADA !
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Wist je dit al?
De zonneoven. Jij hebt de elektrische oven onderzocht. De elektrische oven
wordt verwarmd met een element en werkt op elektrische stroom. Er zijn ook
andere soorten ovens zoals zonneovens.

Zonneovens werken op zonlicht. De stralen van de zon worden in de zonne -
oven opgevangen in een spiegel en precies naar het midden gekaatst. Zet je
een pan met eten middenin de oven, dan wordt het daar net zo warm als in
een elektrische oven.

Deze zonneovens staan in Nepal. Sommige mensen zijn daar gevlucht uit hun
huizen. Ze hebben geen brandstof om hun eten te verwarmen. Daarom zijn
deze speciale ovens naar Nepal gebracht. Zo kunnen de mensen toch hun
eten klaarmaken. (Bron foto’s: NEMO Amsterdam)

Maak je eigen zonneoven en verhit de marsmallows. 

Kijk op: www.e-nemo.nl.
Klik door naar: -> educatie -> lesmateriaal -> een zonneoven.
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