
CHOCO-STORY
Op zoek naar het verhaal van chocolade

Educatief pakket voor de 3e graad lager onderwijs 
bij een bezoek aan Choco-Story, het chocolademuseum in Brugge
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Introductie
Beste leerkracht, 

Hartelijk bedankt voor uw interesse in ons 
 museum. Samen met uw leerlingen ontdekt u 
 binnenkort de fantastische wereld van de chocolade 
in ons chocolademuseum Choco-Story.
Veel (kleine en grote) kinderen zijn verlekkerd op 
chocolade. Het is dan ook een dankbaar thema 
om in de klas mee aan de slag te gaan. De leerstof 
over chocolade past binnen de domeinen tijd 
(de geschiedenis van chocolade), techniek (het 
productieproces), natuur (experimenteren en 
gezondheid) en Nederlands (het verwerken van 
informatieve teksten).

Dit educatieve pakket ondersteunt u bij uw 
 klasbezoek aan Choco-Story. Met dit  kant-en- klare 
lessenpakket kunt u onmiddellijk aan de slag. 
Het omvat lessuggesties om het bezoek voor te 
bereiden en te verwerken, maar ook adviezen voor 
tijdens het bezoek zelf. 

Wij horen met veel plezier hoe u en uw leerlingen 
het bezoek ervaren hebben.

We wensen u een prettige ontdekkingstocht 
in de wereld van de chocolade!

Het Choco-Story team

TIP!
In de buurt van Choco-Story vindt u ook ons 
Frietmuseum en ons lampenmuseum Lumina 
Domestica. Misschien kunt u die tijdens uw 
uitstap ook een bezoekje brengen?
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Veel mensen zijn verlekkerd op chocolade. In 
Brugge alleen al zijn meer dan 50 chocoladewinkels 
te vinden! Het chocolademuseum is daarop een 
mooie aanvulling. De herkomst en de productie 
van chocolade zijn voor veel chocoladeliefhebbers 
heel boeiend. Choco-Story vertelt het verhaal van 
chocolade, van het begin tot nu.

Dat verhaal begint al 5500 jaar geleden. In die tijd 
was chocolade natuurlijk nog niet de chocolade 
die we nu kennen. In het museum ontdekt u de 
oorsprong en de evolutie van chocolade. 
Choco-Story brengt die 5500 jaar geschiedenis tot 
leven in woord, beeld en … smaak natuurlijk.
Daarnaast ontdekt u ook hoe chocolade 
 gemaakt wordt. In het museum is steeds een 
chocolatier aan het werk, die demonstraties geeft 
en proevertjes uitdeelt.

Choco-Story is een privé-initiatief met als 
 bezieler de familie Van Belle, gepassioneerde 
 chocoladeliefhebbers. Bij hun werk krijgen zij de 
steun van  Belcolade, de enige chocoladefabrikant 
van  authentieke Belgische chocolade die nog in 
 Belgische handen is. Met een privécollectie van 
zo’n 1000 objecten is het museum uniek in zijn 
soort.

Waarom een chocolademuseum?
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Met dit lessenpakket werkt u aan eindtermen en leerplandoelen in verschillende domeinen. De geschiedenis 
van chocolade doorloopt vrijwel alle grote historische perioden. Het is dus interessant om deze evolutie op 
de tijdlijn van de klas te bekijken. Het domein techniek komt aan bod in het productieproces. Maar ook het 
 gezondheidsaspect is zinvol om te behandelen. Met het verwerken van de informatie, het structureren ervan 
en het geven van een presentatie werken de leerlingen ook aan heel wat talige vaardigheden.
Via http://choco-story-brugge.be/NL/eindtermenenleerplandoelen.htm vindt u het overzicht van 
 alle  eindtermen en leerplandoelen waaraan u werkt met dit  lessenpakket.

LES 1: 
 Voorbereiding op het museumbezoek 
 75 minuten
 In de eerste les wekken we de interesse van 

de leerlingen rond het thema  chocolade. 
Ze gaan aandachtig en met al hun zintuigen 
proeven van verschillende soorten chocolade. 
Vervolgens maken ze kennis met het productie-
proces van chocolade. Aan de hand van gegeven 
termen en door logisch na te denken,  proberen 
ze de geschiedenis van chocolade vorm te 
 geven. In deze les worden heel wat dingen voor 
de eerste keer aangeboden. Het is niet de bedoe-
ling dat de leerlingen na deze les alles weten, wél 
dat ze een kapstok hebben om de informatie uit 
de volgende lessen aan op te hangen.

LES 2: 
 Het musembezoek 
 een halve dag
 De tweede les is het bezoek aan het 

 museum. De leerlingen krijgen een werk-
boekje (zie p. 18-21) mee om hun bezoek wat 
meer  gericht te maken. Het is belangrijk dat 
de  leerlingen tijdens het bezoek niet enkel de 
 vragen in het werkboekje oplossen, maar ook dat 
ze volop aandacht besteden aan de aangeboden 
informatie en het tentoongestelde materiaal. 
De voorkennis die ze in de eerste les opgebouwd 
hebben, zal daarbij helpen.

LES 3: 
 Verwerking van het museumbezoek 
 100 minuten
 De verwerking van de informatie gebeurt 

in de derde les. Door de inhouden uit de vorige 
lessen te gebruiken en door verder opzoekwerk 
geven de leerlingen structuur aan wat ze geleerd 
hebben. Ze stellen nadien hun schematische 
voorstelling aan de rest van de klas voor. Het 
thema eindigt met iets leuks om naartoe te 
 werken: de chocoladequiz. Het is een ludieke 
manier om de leerlingen in de voorafgaande 
 lessen positief te stimuleren om de informatie op 
een gestructureerde manier te verwerken.

Opbouw van het lessenpakket
Dit lessenpakket is opgebouwd rond een museumbezoek aan Choco-Story in Brugge.
Het bestaat uit drie lessen: de voorbereiding op het bezoek, het bezoek zelf en tot slot de verwerking ervan.
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DOELEN
• De leerlingen activeren hun voorkennis rond en 

hun interesse voor chocolade.
• De leerlingen leren waar chocolade ontdekt 

werd en hoe het product tot bij ons gekomen is.
• De leerlingen maken kennis met het productie-

proces van chocolade.
• De leerlingen leggen logische verbanden tussen 

belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis en 
de evolutie van chocolade.

MATERIAAL
• een computer of digitaal schoolbord om het 

filmpje te kunnen laten zien en om onbekende 
woorden op te zoeken

• allerlei soorten chocolade (zie voorbereiding)
• papier om te schrijven en kopieën van werkblad 1 

en werkblad 2 (zie p. 8-10)

VOORBEREIDING
• Breng verschillende soorten chocolade mee 

naar de klas: zwarte, melk- en witte chocolade, 
maar ook gevulde chocolade (praliné) en heel 
donkere chocolade met een hoog cacaogehalte. 
U breekt de chocolade het best op voorhand in 
kleine  stukken, om gulzigheid bij de leerlingen te 
 voorkomen.

• Maak het juiste aantal kopieën van de 
 werkbladen.

• Zorg dat de leerlingen de woorden van het 
werkblad op een computer kunnen opzoeken.

INSTAP
Laat de leerlingen een potlood en een papier 
 nemen. Ze maken bovenaan twee kolommen op 
hun blad: lekker en niet lekker. De kolommen 
moeten maar één regel lang zijn. Zo blijft er plaats 
over voor de volgende opdracht.
Vertel dat u allerlei etenswaren gaat opsommen en 
dat ze voor elk product een streepje moeten zetten 
in de juiste kolom voor hen. Welke chocoladepro-
ducten vinden de leerlingen lekker? Welke niet?
• Chocolademelk
• Pralines
• Chocoladepudding
• Paaseitjes
• Chocolade-ijs
• Hagelslag
• Chocopasta (choco)
• Chocoladetaart
• Koekjes met chocolade
• Chocoladereep
• Chocoladesaus
• Brownies
• Chocolademousse
• Chocoladetruffels
• Chocoladefondue

Welke leerlingen hebben veel streepjes bij lekker? 
Dat zijn chocoladeliefhebbers!
Zijn er leerlingen met veel streepjes bij niet lekker? 
Chocolade is minder hun ding.
Is er iemand die alle streepjes bij lekker heeft 
 gezet? Zou daar misschien sprake zijn van een 
 chocoladeverslaving? 

Les 1: Voorbereiding op het museumbezoek 75 MINUTEN

WIST JE DAT …
het waarschijnlijk genetisch vastligt  

of je een chocoladefan bent of niet?
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KERN EN VERWERKING

Proefmoment
Toon de chocolade die u hebt meegebracht. Leg uit 
hoe het proefmoment gaat verlopen. U verdeelt de 
leerlingen in evenveel groepen als er soorten cho-
colade zijn. Installeer ook evenveel  proefplaatsen 
in de klas. De leerlingen kunnen u daar gerust een 
handje bij helpen.
Voordat u de proefplaatsen van chocolade 
 voorziet, nemen de leerlingen hun blad. Ze 
 schrijven op welke chocolade ze eerst gaan 
 proeven. Daaronder schrijven ze de vijf zintuigen: 
zien, ruiken, horen, voelen, proeven. Hiernaast 
vindt u een voorbeeld. Het is de bedoeling dat ze 
de chocolade proeven met al hun zintuigen:

• zien: Hoe ziet de chocolade eruit?  
Glanst hij? Welke kleur heeft hij? Ziet hij er 
 smakelijk uit?

• ruiken: Hoe ruikt de chocolade?  
Is het een sterke geur?

• horen: Hoe klinkt de chocolade als je hem 
breekt? En als je erin bijt?

• voelen: Hoe voelt de chocolade in je mond?  
Wat is de textuur? Smelt hij snel?

• proeven: Hoe smaakt de chocolade?  
Is het een sterke smaak?

Ze doen hetzelfde op elke proefplaats. Eerst 
 schrijven ze op welke chocolade het is en 
 vervolgens proeven ze met al hun zintuigen.

De productie en  
de geschiedenis van chocolade
Vraag aan de leerlingen of iemand weet hoe 
 chocolade gemaakt wordt. Laat ze gerust 
wat  gokken en verzinnen. Geef de leerlingen 
 werkbladen 1 en 2 (p. 8-10).  
Bekijk daarna het  filmpje dat u vindt op  
https://youtu.be/ANbdfjpLhUc. 

Werkblad 1 vullen ze in op basis van wat ze zien in 
het filmpje.
Werkblad 2 maken ze op basis van logisch denk-
werk. Ondersteun de leerlingen die moeilijk 
 gestart geraken. Begin door de jaartallen in elk vak 
te schrijven. Kijk dan naar de logische stappen: de 
ontdekking, het verschepen en de grootschalige 
productie. Dan zijn de Spaanse ontdekkings- 
reizigers, de oude Mayacultuur en de industrië-
le  revolutie gemakkelijker te koppelen. De drie 
 overige dingen zouden daarna ook moeten lukken.

Zwarte  
chocolade

zien:

ruiken:

horen:

voelen:

proeven:

Witte  
chocolade

zien:

ruiken:

horen:

voelen:

proeven:
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cacaovrucht / oranjerood: 

   

   

   

 

wit vruchtvlees / bonen:

   

   

   

 

gisten / drogen:

   

   

   

 

sorteren / kwaliteit:

   

   

   

 

roosteren / schil en pit: 

   

   

   

 

schoonmaken / verpakken / transport: 

   

   

   

 

Werkblad 1: hoe wordt chocolade gemaakt?
Kijk naar de kernwoorden. Schrijf er zinnen mee, zodat het productieproces van chocolade beschreven wordt.
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zeven / vermalen / cacaomassa: 

   

   

  

   

  

 

persen / cacaoboter / cacaopoeder: 

   

   

   

  

 

chocoladesoort / samenstelling: 

   

   

  

  

  

kneden / verwarmen / concheren: 

   

   

  

    

 

vloeibaar mengsel / afkoelen: 
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Rond 1500
Vanaf 2000 v.C.

19e eeuw
Spaanse ontdekkingsreizigers

Industriële revolutie
Oude Mayacultuur

Ontdekking van de cacaoboon
Xocoatl

Verscheping naar Europa
Luxeproduct aan koninklijke hoven in Europa

Grootschalige productie en voor iedereen betaalbaar
Eerste chocolade in harde vorm

   

  

   

   

 



   

  

   

  

   



   

  

  

     

  

Werkblad 2: waar komt chocolade vandaan?
Bekijk de woorden. Maak er een logisch schema van dat de evolutie van chocolade beschrijft.
Zoek op het internet de woorden die je niet kent.
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DOELEN
• De leerlingen zoeken antwoorden op gerichte 

vragen in verband met de geschiedenis en de 
 productie van chocolade.

• De leerlingen kunnen zelfstandig hun weg vinden 
in een museum.

• De leerlingen gedragen zich zoals dat hoort in 
een museum.

MATERIAAL
• recto verso kopieën van de werkboekjes, 

zie p. 18-21

VOORBEREIDING
• Druk de boekjes af voor elke leerling. Om te 

 vermijden dat de leerlingen elkaar in de weg 
lopen in het museum kunt u op elk boekje een 
ander vraagnummer noteren om mee te starten 
(zie p. A van het boekje). 

INSTAP
Maak duidelijke afspraken met de leerlingen. In 
een museum wordt niet gelopen of geroepen. Ze 
raken ook niets aan, tenzij aangegeven staat dat 
het mag. Ze krijgen hun werkboekje, maar het is 
de bedoeling dat het bezoek rustig verloopt en 
dat de leerlingen ook rondkijken op plaatsen waar 
geen vraag over gesteld wordt. Vertel hen dat er 
later een chocoladequiz zal volgen, met als prijs ... 
 chocolade. Als dat geen motivator is om aandachtig 
in het museum rond te kijken?

KERN EN VERWERKING
Lees als voorbereiding onderstaande tekst. Zo 
bent u alvast op de hoogte van de inhoud van het 
museum en kunt u de leerlingen mee begeleiden. 
Kijk bij aankomst aan het museum zeker even 
met de leerlingen naar het prachtige gebouw. Het 
 chocolademuseum is gevestigd in ‘Huis De Crone’ 
op het Sint-Jansplein, op een boogscheut van de 
Brugse Markt. Het laatmiddeleeuwse gebouw werd 
in 1500 gebruikt als wijntaverne en later ook nog als 
onderkomen voor pasteibakkers en meubelmakers.

Les 2: Het museumbezoek EEN HALVE DAG
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BENEDENVERDIEPING

WELKOM!

Als u het gebouw binnenkomt 1 , ziet u rechts 
het onthaal en links de vestiaire. Daar kunnen de 
 leerlingen hun jassen en rugzakken kwijt.
In de gang na de ingang ziet u de grootste 
 chocoladeval van Europa 2 . Hij is 5,4 meter 
hoog. Verder ziet u er ook nog enkele choco-
ladekunstwerken van onze chocolatiers. Op de 
muur staat een korte uitleg over de geschiedenis 
van  chocolade in Brugge. Daarna komt u bij ons 
 reuzenei van chocolade 3 . Het weegt maar liefst 
120 kg. Naast het ei vindt u de trap naar boven.

EERSTE VERDIEPING

CHOCOLADE, EEN GESCHENK VAN DE GODEN 
BIJ MAYA’S EN AZTEKEN
DE DOORBRAAK VAN CHOCOLADE IN EUROPA

ZAAL A
De Mayakamer 4  vertelt het mystieke leven van 
de Maya’s en Azteken aan de hand van prachtige, 
authentieke objecten. De Maya’s, die een uiterst 
ontwikkelde beschaving hadden met toonaangeven-
de kennis op het vlak van architectuur, astronomie 
en rekenkunde, gingen van start met de cacaoteelt. 
De Tolteken en later ook de Azteken namen de 
 cacaocultuur van de Maya’s over. Hun verering 

van de cacao en de cacaoboom was mateloos. Ze 
 noemden de cacaoboom de ‘Boom van het Paradijs’.
In die tijd werd cacao alleen maar als drank gecon-
sumeerd. Het was een bittere drank gebaseerd op 
cacao, water en kruiden.

Het goedje werd beschouwd als een ‘goddelijke 
drank’, als voedsel van en voor de goden. De god 
Quetzalcoatl 5 , een gevederde slang, speelde een 
belangrijke rol in de cacaogeschiedenis.  Volgens 
hun geloof was hij de grote meester van de  cacao, 
die de mensen geleerd had om ‘Tchochoatl’ 
( Xocoatl) te kweken en te bereiden. Om de goden 
gunstig te stemmen, werden er geregeld cacao- 
offers  gebracht. 

Maya’s Azteken

Quetzalcoatl
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ZAAL B
Cacao was dus voor de Maya’s en de Azteken van 
onschatbare waarde. Het werd dan ook als betaal-
middel gebruikt om andere goederen te verhande-
len. Een konijn kostte bijvoorbeeld 10 cacaobonen 
en een slaaf was voor 100 bonen te koop.

Rond 1500 arriveren Spaanse ontdekkingsreizigers 
bij de Azteken. In 1519 ontmoette Hernán Cortés 
de Azteekse keizer Moctezuma 6 . Die ontmoeting 
lag aan de basis van de komst van cacao naar Euro-
pa. Want hoewel Christoffel Columbus eigenlijk 
al in 1502 als eerste Europeaan van de  ‘Tchocoatl’ 
dronk, nam hij geen initiatief om er iets mee te doen, 
simpelweg omdat hij het niet lekker vond. De Span-
jaarden waren eerst niet wild van de cacaodrank, 

maar door er wat suiker en minder kruiden aan toe 
te voegen, konden ze de drank al heel wat beter 
smaken.

In 1528 bracht Cortés de kostbare cacaobo-
nen naar Spanje. Al snel werd ‘Chocolate’ de 
 geliefkoosde drank aan het Spaanse Hof. In de 
17e eeuw veroverde de drank ook andere 
 Europese landen, zoals Frankrijk, Italië, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. Bekijk in het museum 
zeker het chocoladeservies van  Marie- 
Antoinette 7 . In de 17e eeuw ontstonden naast 
de herbergen waar bier en wijn werd geschonken, 
ook koffie- en chocoladehuizen.
De drank werd in Europa steeds populairder. 
Dat is te zien aan de prachtige collectie 

chocoladekopjes en de originele chocoladekannen 
van koper, zilver en andere materialen. Tot het einde 
van de 18e eeuw bleef de drank exclusief voor de 
rijken. 

Op dat moment werd chocolade nog steeds als 
drank gebruikt. Hier en daar bestonden al vaste 
vormen, maar die dienden om op te lossen in warm 
water, om de slechte smaak van geneesmiddelen 
mee te verzachten of om gerechten mee te kruiden. 

De leerlingen kunnen hier voor de eerste keer 
 proeven uit een dispenser: bittere fondant chocolade. 
Ze maken kennis met het oudste  gekende 
 Azteekse recept en de Spaanse bereiding.

Hernán Cortés, Spaanse ontdekkingsreizigers Chocoladefabriek 18e eeuwChocoladeservies van Marie-Antoinette
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TWEEDE VERDIEPING

DE INGREDIËNTEN VAN CHOCOLADE
DE OPKOMST VAN DE GEÏNDUSTRIALISEERDE 
CHOCOLADEPRODUCTIE

We beginnen bij de cacaoboom. De cacaoboom 
groeide oorspronkelijk in het vochtige,  tropische 
regenwoud van het Amazonegebied, maar 
 tegenwoordig wordt hij ook in andere tropische 
gebieden aangeplant. De boom houdt van een 
hoge temperatuur (25 tot 28 °C), vochtige lucht 
en vochtige grond. Er bestaan verschillende types 
cacaobonen: Criollo, Forastero, en kruisingen van 
beide, zoals Trinitario. Twee keer per jaar wordt 
er geoogst: een keer tussen oktober tot februari en 

een keer tussen mei en juli. 
De cacaovrucht 8  is een hard omhulsel, waarin 
zo’n 20 tot 50 cacaobonen zitten. Daarna  worden 
de cacaobonen gefermenteerd, gedroogd en 
 opgeslagen.

Tot in de 18e eeuw werd de chocolade op een a m-
bachtelijke manier gemaakt. Maar met de industriële 
revolutie verbeterde het productieproces aanzien-
lijk. Overal in Europa, dus ook in België, werden 
grote chocoladefabrieken opgericht. Chocolade 
werd daarna voor vrijwel iedereen toegankelijk. 

De productiemethodes verbeterden, de selectie 
van de cacaobonen werd beter uitgevoerd en 
de teelt van de bonen werd geoptimaliseerd. Zo 

veranderde chocolade in het product dat wij nu 
kennen. Er werden ook ‘nieuwe vormen’ uitgevon-
den: chocolade in repen en tabletten, melkchoco-
lade, holle figuren, pralines ... Er komt ook meer 
variatie in de ingrediënten 9 : lavendel, munt, 
oranjebloesem ...

In het museum wandelt u vervolgens door de 20e 
eeuw. U kunt er de chocoladebereiding rond de 
eeuwwisseling ontdekken en kennismaken met 
de chocoladeshop uit de jaren 1950 10 . Er staan 
een stoof en een  houten koelkast. De gietvorm 
 evolueert van metaal naar bakeliet en vervolgens 
naar plastic. U kunt er bovendien het gereedschap 
van een hedendaagse chocolatier bekijken en 
 proeven van melkchocolade en witte chocolade. 

Cacaoboom, cacaovrucht Chocoladeshop 1950 Chocoladeshop 1950
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DERDE VERDIEPING

CHOCOLADE EN GEZONDHEID
DE BELGISCHE CHOCOLADEGESCHIEDENIS EN 
BELCOLADE

Op de derde verdieping wordt het gezondheids-
aspect van chocolade uit de doeken gedaan 11 . 
Chocolade heeft de reputatie van ongezond te 
zijn. Toch is dat niet helemaal waar. Chocolade 
bevat immers eiwitten en mineralen, zoals calcium, 
 kalium, fosfor, ijzer en magnesium, die bijdragen 
aan de opbouw en de vernieuwing van onze  cellen. 
In chocolade zitten ook vezels en vitaminen, 
 zoals B1, B2, PP en E. De vetten en koolhydraten 
leveren energie. Ten slotte heeft chocolade ook 
 theobromine, wat niet alleen het zenuwstelsel 

stimuleert, maar ook een hartversterkende 
 werking zou hebben en goed zou zijn tegen 
 zwaarmoedigheid.
Natuurlijk geldt ook hier de regel: overdaad 
schaadt. En nog een tip: hoe donkerder (of beter 
gezegd: puurder) de chocolade, hoe gezonder!

In het museum wordt ook aandacht geschonken 
aan de Belgische chocolade en het geheim van de 
lekkere smaak. De voortreffelijkheid van de Bel-
gische chocolade ligt aan het vakmanschap, het 
traditionele productieproces en de selectie van 
hoogwaardige grondstoffen. U maakt ook kennis 
met Belgische chocoladeproducten en verpakkin-
gen van vroeger en nu 12 . Als we de geschiedenis 
van de Belgische chocolade schetsen, kunnen 
we uiteraard niet voorbijgaan aan het Belgische 

vorstenhuis. In het museum kunt u een tentoon-
stelling zien van originele chocolade- en koekjes-
dozen met afbeeldingen van de koninklijke familie.

Aan de dispenser kunnen de leerlingen de 
smaak van chocolade met grondstoffen uit twee 
 verschillende landen vergelijken 13 . Hoewel het 
cacaopercentage hetzelfde is, is de smaak toch 
 verschillend. Voor u het museum verlaat, loopt 
u het best even langs bij de demonstratieruimte 
(zaal H). Daar wordt op een begrijpelijke manier 
 uitgelegd hoe chocolade het best gemaakt wordt 
en hoe men een mooi glanzend uitzicht en een 
knapperige structuur verkrijgt. U kunt er ook 
 proeven van chocoladeproducten die ter plaatse 
speciaal voor u gemaakt worden. 

Chocolade- en koekjesdozen Belgische verpakkingen vroeger en nu Demonstratieruimte



H A

Vul de letters in op de juiste plaats op de plattegrond.  
Wat lees je van links naar rechts en van boven naar onder?  
Dat is het antwoord op deze vraag:

Welke is jouw favoriete        ? 

Antwoord:   

Je start bij vraag    

Naam:   

CHOCO-STORY
Bezoek je het museum? Los dan de vragen op!  

Schrijf de letters die je bij de vragen vindt op de achterkant van 
dit boekje, op de plaats in de plattegrond waar je het antwoord 

gevonden hebt. Dan lees je een lekkere, Belgische uitvinding.

WIST JE DAT …
… dit prachtige gebouw ‘Huis De Crone’ heet?  

Het werd vroeger gebruikt als wijntaverne.  

Ook bakkers en meubelmakers hebben het daarna nog gebruikt.

Toilet

Shop

Onthaal

Ve
st

ia
ire

BENEDENVERDIEPING

Zaal A

Zaal B

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Zaal C
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VRAAG 1

Het recept van de cacaobereidingen is in de loop van de tijd 
 verschillende keren veranderd.
Wie (welk volk) waren de eersten om suiker toe te voegen aan 
de cacaodrank?
 
  

VRAAG 7

Als de cacaopitten vermalen worden, bekomt men een vloeistof. 
Hoe wordt deze vloeistof genoemd?

Bij elke vraag staat er een letter in een grijs vakje. Neem ze per vraag 
hieronder over. Dan lees je wie de uitvinder was van de lekkernij op 
de achterkant van het boekje!

1 2 3 4 5 6 7

Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een R in het bolletje waar je bent.

Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een I in het bolletje waar je bent.

WIST JE DAT …
… chocolade tot in de 18e 

eeuw op een ambachtelijke 

manier gemaakt werd? Tot 

dan hadden ze dus geen 

fabrieken met machines om 

het proces te versnellen en 
te verbeteren.

WIST JE DAT …
… de samenstelling van chocolade er nu zo uitziet?
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VRAAG 5

Er bestaan meerdere soorten cacaobomen. Hoe heet de boomsoort die 
een kruising is tussen Criollo en Forastero, en ontstaan is in Trinidad?

In het museum kun je een chocoladeval zien.  
Dat is de grootste chocoladeval van ...

VRAAG 2

Het oogsten van de cacaobomen gebeurt met een mes, bevestigd aan 
een lange steel. Zo snijden ze de cacaovruchten los. Hoeveel keer per 
jaar worden de bomen geoogst?

Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een L in het bolletje waar je bent.

Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een P in het bolletje waar je bent.

Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een A in het bolletje waar je bent.

WIST JE DAT …
… de Maya’s de cacao mateloos vereerden?  

Ze noemden de cacaoboom de ‘Boom van het Paradijs’.

WIST JE DAT …
… het chocolade-ei  

op de benedenverdieping  

maar liefst 120 kg weegt?

WIST JE DAT …
… er apen zijn die het  vruchtvlees 

opeten en de cacaobonen 

 weggooien? Het omgekeerde van 

wat de mens doet!

VRAAG 6

WIST JE DAT …
… cacaobomen groeien in tropische 

gebieden? De boom houdt van een hoge 

temperatuur (25 tot 28 °C), vochtige 

lucht en vochtige grond. In een cacao-

vrucht zitten zo’n 20 tot 50 cacaobonen. 
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VRAAG 3

Na de industriële revolutie zoekt men alsmaar meer toepassingen 
voor cacao. Welke Nederlander vindt in 1828 het cacaopoeder uit?

VRAAG 4

Op een bepaald moment in het productieproces wordt de chocolade-
mengeling verwarmd en geroerd. Ongewenste aroma’s verdampen en 
alleen de echte chocolade-aroma’s blijven over. Hoe noemt men deze 
stap?

Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een E in het bolletje waar je bent.
Waar heb je het antwoord gevonden?  

Kijk naar de plattegrond op de achterkant van dit boekje. 

Schrijf een N in het bolletje waar je bent.

WIST JE DAT …
… cacao vroeger alleen bereid werd om te 

drinken? De eerste vaste stukken chocolade 

dienden om op te lossen in warm water. Men 

verkocht het ook bij de apotheek om er de 

slechte smaak van geneesmiddelen mee te 

verzachten.

WIST JE DAT …
Men na de industrialisatie van het chocola-

deproces ook begon te experimenteren met 

nieuwe ingrediënten, zoals lavendel, munt, 

oranjebloesem ...?
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DOELEN
• De leerlingen kunnen informatie opzoeken, 

structureren en verwerken.
• De leerlingen kunnen een opgelegd thema 

 uitwerken tot een duidelijk schema.
• De leerlingen kunnen op een constructieve 

 manier samenwerken.
• De leerlingen beleven plezier aan het meedoen 

aan een quiz.

MATERIAAL
• minstens drie computers of tablets met inter-

netverbinding (u kunt eventueel aan de ouders 
vragen of hun kind een toestel van thuis mag 
meebrengen voor opzoekwerk).

• grote stevige bladen en stiften in allerlei kleuren
• één afdruk van de bijlagen met foto’s en woord-

kaartjes, bij voorkeur in kleur (zie p. 24-26)
• stukjes chocolade van verschillende soorten
• eventueel nog voor elke leerling een praline en/

of chocolademelk

INSTAP
Herinner de leerlingen aan de uitstap naar het 
 museum. Hoe hebben ze het ervaren? Zijn er 
 bepaalde dingen die ze erg leuk vonden? Waren 
er verrassingen? Waren er dingen waar ze hogere 
verwachtingen over hadden vóór het bezoek?
U kunt hen het boekje er laten bijnemen als 
 geheugensteun.

KERN
Verdeel de leerlingen in zes groepen. Elke groep 
krijgt een thema als focus.
• groep 1: de geschiedenis van chocolade: de Maya-

cultuur
• groep 2: de geschiedenis van chocolade: de 

Spaanse ontdekkingsreizigers en de industriële 
revolutie

• groep 3: het productieproces van chocolade: van 
cacaoboom tot gedroogde cacaoboon

• groep 4: het productieproces van chocolade: van 
cacaoboon tot chocolade

• groep 5: chocolade nu: chocoladeproducten en 
-afgeleiden, lokale specialiteiten en chocoladefa-
brieken

• groep 6: chocolade nu: de ingrediënten van 
 verschillende soorten en onze gezondheid

Les 3: Verwerking van het museumbezoek 100 MINUTEN

TIP!
Zorg dat in de groepen 5 en 6 de meest zelf-

standige leerlingen terechtkomen, aangezien 

het onderwerpen zijn die nog niet of slechts 

als bijzaak behandeld zijn.
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Eerst zetten de groepen zich volgens onderdeel bij 
elkaar: groep 1 en 2 voor de geschiedenis, groep 
3 en 4 voor het productieproces en groep 5 en 6 
voor chocolade nu. U geeft elke groep hun bijlage 
met foto’s en hun woordkaartjes. De leerlingen 
knippen alles uit en verdelen de foto’s tussen de 
twee groepen. Zo is het visueel meteen duidelijk 
welke onderdelen door de ene en welke onderde-
len door de andere groep behandeld worden. Dat 
is handig om overlapping te vermijden.

Daarna gaan de leerlingen aan de slag. Ze nemen 
één of twee grote bladen en rangschikken daarop 
hun foto’s en woordkaarten tot een soort ‘mind-
map’. Stimuleer de groepen 1 tot en met 4 om met 
een tijdlijn te werken om de chronologie van hun 
onderwerp visueel duidelijk te maken. Vraag aan de 
groepen 1 en 2 om als basis de tijdlijn te gebruiken 
met de historische periodes, zoals ze die in de klas 
geleerd hebben.
Als ze tevreden zijn, kunnen ze alles vastplakken 
op de grote bladen. Daarna schrijven ze er nog 
meer termen, woorden en uitleg bij. Ze mogen ook 
 kleuren en tekeningen gebruiken.

Als inspiratiebron geeft u de groepen:
• hun werkbladen uit les 1 (zie p. 8-10),
• hun werkboekje van het bezoek aan het museum 

(zie p. 18-21),
• toegang tot het filmpje uit les 1,
• een toestel met internetverbinding om dingen op 

te zoeken. 
Laat elke groep hun werk voorstellen aan de rest 
van de klas.

VERWERKING
Tijd voor de chocoladequiz! Verdeel de leerlingen 
in ploegen en laat hen hun antwoorden op een 
apart blad noteren. Bij het verbeteren – dat kan 
klassikaal – geeft u voor elk juist antwoord aan elk 
teamlid een stukje chocolade. Na afloop kunt u 
iedereen een beker chocolademelk en een praline 
geven als beloning voor hun deelname.
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BIJLAGE 1 GESCHIEDENIS

cacaobonen als betaalmiddel

ontdekking van cacao

Boom van het Paradijs

suiker

Spaanse ondekkingsreiziger

over heel Europa

dure delicatesse

industriële revolutie

 CACAOBOMEN 

POTWERK

CHOCOLADECAFÉS

MAYA’S

AZTEKEN

CACAODRANK

   QUETZALCOATL

CORTÉS

CHOCOLADEFABRIEK SERVIES MARIE-ANTOINETTE



25

BIJLAGE 2 PRODUCTIEPROCES

Amazonewoud

oranjerode kleur

selecteren

verpakken

cacaomassa

suiker en/of melkpoeder

chocoladedrops

VERMALEN

GISTEN

CACAOPRODUCERENDE LANDEN

CONCHEREN

DROGEN

RIJPE CACAOVRUCHTEN

AFKOELEN

BONEN

PELLEN
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BIJLAGE 3 CHOCOLADE NU
PRALINES

CHOCOLADEBROODJE

CHOCOMELK

CACAOPOEDER

CHOCOLADEFIGUUR

CHOCOLADESAUS

CHOCOPASTA

CHOCOLADEREEP

TABLETTEN CHOCOLADEFONTEIN

Belcolade

Callebaut

Côte d’Or

Neuhaus 

poedervorm, vast, vloeibaar, smeerbaar

gevulde chocolade en chocolade als vulling

figuren en kunstwerken

pure chocolade

melk- en witte chocolade

cacao

suiker en melkpoeder

vulling: praliné, karamel, likeur ...

eiwitten en mineralen

gezond?
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BIJLAGE 4 DE CHOCOLADEQUIZ

Welke Spaanse ontdekkingsreiziger 
bracht de chocolade naar Europa?

 A) Christoffel Columbus 
 B) Vasco da Gama
 C) Hernán Cortés

Hoe heette de god die volgens de 
Maya’s de grote meester van de 
cacao was?

 A) Quetzalcoatl
 B) Tchocoatl
 C) Forastero

In welke eeuw begon de 
grootschalige productie van 
chocolade in Europa?

 A) In de 16e eeuw
 B) In de 19e eeuw
 C) In de 20e eeuw

Waar werd cacao voor het eerst 
ontdekt?

 A) In Amerika
 B) In Afrika
 C) In Azië

In welke vorm werd de cacao eerst 
gebruikt?

 A) Als een soort pastille
 B) Als een soort drank
 C) Als een soort kauwgom

Wie vond de praline uit?

 A) Leonidas
 B) Nestlé
 C) Neuhaus

Moeten cacaobonen gisten?

 A) Ja
 B) Nee
 C) Dat hangt van de soort af

Cacaomassa kan worden gescheiden 
in ...

 A) cacaosap en cacaoboter
 B) cacaopoeder en cacaosap
 C) cacaoboter en cacaopoeder

Hoeveel cacaobonen kostte een 
konijn vroeger?

 A) 2
 B) 5
 C) 10

In welk jaar brachten de Spanjaarden 
cacao mee naar hun land?

 A) 853
 B) 1527
 C) 1998

Wat zit er niet in witte chocolade?

 A) Cacaopoeder
 B) Cacaoboter
 C) Suiker

Hoe zegt men chocolade in het 
Spaans?

 A) Chocolate
 B) Chocolatos
 C) Chocolao



BEDANKT VOOR UW BEZOEK!
Choco-Story Brugge
Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein)
8000 Brugge
Tel: 050 61 22 37
info@choco-story-brugge.be
www.choco-story-brugge.be

OPENINGSTIJDEN
elke dag van 10 tot 17u 
(in juli en augustus tot 18u)

Reserveren kan via www.choco-story.be.
Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken  
(vanaf 15 personen) en voor workshops. 
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