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1.  Inleiding 
 
Zijn champignons wel paddenstoelen? Ja hoor! Het zijn eetbare paddenstoelen, net 
als de shiitake en de oesterzwam. Sommige mensen plukken ook paddenstoelen in 
de natuur, maar dan moet je er echt wel heel veel van weten. Er zijn namelijk ook 
dodelijk giftige paddenstoelen. 
 
Paddenstoelen horen bij de familie van de schimmels. Je weet wel, als je brood 
beschimmelt! En ook in het bos vind je schimmeldraden. Schimmels zijn heel 
belangrijk voor de natuur. Ze ruimen dood materiaal op en ze transporteren voedsel 
van de ene naar de andere boom.  
 
Paddenstoelen associeer je met het najaar. Maar ze groeien ook in andere 
seizoenen. Alles hangt af van de omstandigheden. Een paddenstoel groeit waar het 
vochtig, warm en donker is. De kinderen gaan hier onderzoek aan doen.  
 
Met de kweekset kunnen de kinderen meer doen, dan alleen maar champignons 
kweken! 
 
Veel plezier er mee en ontdek ze! 
 
 
  



2. Leerdoelen, doelgroep, samenvatting 
 
Leerdoelen 

• De leerlingen weten hoe paddestoelen groeien 

• De leerlingen weten dat sommige paddestoelen eetbaar zijn en anderen giftig. 

• De leerlingen weten dat schimmels en paddenstoelen in het bos belangrijke 
functies vervullen zoals: opruimen van dood materiaal en als transportsysteem 
tussen bomen waarmee de paddenstoelen samenwerken.  

• De leerlingen bedenken en doen een onderzoek onder welke omstandigheden 
champignons het beste kunnen groeien. 

• De leerlingen denken na waarom paddenstoelen goed voedsel zijn voor 
mensen en leren hoe ze paddenstoelen als zodanig kunnen promoten.  

 
Doelgroep 
Dit materiaalpakket is bedoeld voor groep 5 t/m. 8 van de basisschool. 
 



Samenvatting 
Als materiaalzending krijgt u twee kweeksets voor champignons. Met de ene 
kweekset kweek je met je klas champignons. De andere kweekset verdeel je onder 
de groepjes. Die gaan daar onderzoek mee doen.  
 
Ze doen met het broed (sporen in voedingsbodem) een onderzoek wanneer de 
paddenstoelen het beste groeien.  
 
Met de paddenstoelen die je kweekt in de kweekset, kun je na afloop recepten met 
champignons klaar maken.  
 
Als laatste maken ze een commercial om paddenstoelen als voedsel op de markt te 
brengen. 
 

 
 
 



3. Lesschema 
 

Lesactiviteit Tijd Materiaal Werkvorm 

Introductieles  

• Leerlingen maken 
kennis met een 
eetbare 
paddenstoel. 

• Leerlingen bekijken 
de PowerPoint over 
paddenstoelen en 
schimmels. 

• In de PowerPoint 
wordt verwezen 
naar films op 
Internet.  

• Kweekbak 
paddenstoelen 
introduceren 

• Leerlingen 
bedenken een 
onderzoek in welke 
omstandigheden 
paddenstoelen het 
beste zullen 
groeien, en voeren 
dat uit met het 
broed uit de 
kweekbak.  
 

 
 

• Digitaal schoolbord 
• PowerPoint 
• Paddenstoelen uit 

de winkel. 
 

• Etiketten, bakjes, 
plantenspuit, 
koelkast 

• Werkblad 1 
  

• Onderzoeken echte 
champignon 

• PowerPoint laten 
zien 

• Onderzoek 
voorbereiden.  

• Inrichten kweekbak 
en opstellen 
verzorgingsrooster 
(klassikaal) 

Kernlessen 

• Onderzoek naar: 
‘Onder welke 
omstandigheden 
groeien 
paddenstoelen het 
best?’ bijhouden. 

 

Elke dag 
10 
minuten  

• Broed 
champignons 

• Bakjes 

• Koelkast 

• Plantenspuit 

• Werkblad 

• Schrijfmateriaal 
 

• Onderzoek doen 

• Paar keer per week 
bijhouden van 
onderzoeksresultat
en 

• Conclusies trekken 
 

  



Verwerkingsles 

• Terugkijken naar 
het onderzoek. Wat 
waren de beste 
omstandigheden?  

• Recept maken met 
champignons en 
proeven.  

• Champignons 
proberen te 
verkopen als 
gezonde en 
duurzame voeding, 
met een 
reclameposter.  

• Checken leerdoelen 
 

 

45 min 
tot 120 
min. 

• Digibord 
•  
• Keuken 
• Borden of kommen 
• Papier 
• Kleurpotloden 
• Pennen 
 
 

• Presentatie 
onderzoek 
voorbereiden. 

• Presenteren naar 
de klas. 

• Evaluatie: Bedenk 
vragen voor elkaar 
en stel die.  
 

• Verwerking: 
recepten maken 
met de 
champignons 

 
• Commercial  

maken voor 
paddenstoelen als 
gezonde en 
duurzame voeding. 

 

 
 



4. Organisatie en inhoud van de les 
 
Les 1 Introductieles  
 
Voorbereiding: 
Koop bakje(s) paddenstoelen met voor elk tweetal minstens een paddenstoel. In 
sommige supermarkten kun je gemengde paddenstoelen kopen. Dan kun je elk 
groepje een ander soort eetbare paddenstoel geven. 
 
Bekijk de PowerPoint en zet hem klaar voor vertoning.  
 
Inleiding: 
Introductie Paddenstoel  
 
Geef elk tweetal een paddenstoel en werkblad 1. Ze mogen het werkblad samen 
invullen. Ze  

• Tekenen de paddenstoel. 
• Ze schrijven erbij hoe volgens hen de onderdelen van de paddestoel heten 

(bv. hoed, steel, plaatjes, zwamvlok, kraag) 
• Ze ruiken en voelen aan de paddenstoel 
• Ze proeven de paddenstoelen 

 
Laat een aantal tweetallen vertellen over hun paddenstoel. Laat andere groepen 
aanvullen. 
 

PowerPoint 

 
De PowerPoint laat zien wat de kinderen gaan leren.  
Het biedt inhoudelijke informatie over paddenstoelen en schimmels. 
Het gaat over: 

• Paddenstoelen zijn schimmels 
• Schimmels en paddenstoelen ruimen dode bladeren en dood hout op 
• Het schimmelnetwerk is het Internet van het bos (Wood Wide Web) 
• Sommige paddenstoelen kun je eten 
• Paddenstoelen groeien meestal in het najaar (wat voor omstandigheden?) 

 
De PowerPoint linkt naar relevante filmpjes op Internet. 
 
 
 
 
Kern: 
Introduceer de champignon-kweekbakken.  
 
Eetbare paddenstoelen worden meestal gekweekt. Ook de paddenstoelen die ze 
onderzocht hebben zijn gekweekt en niet in het bos geplukt. Er zijn twee 
kweekbakken. Met de ene kweekbak ga je als klas champignons kweken. 
  



Het broed van de paddenstoelen in kweekbak 2, verdeel je onder de groepen. De 
groepen doen daar een onderzoek mee.  
 
 

 
 
 

 

Opdracht onderzoekend leren 
 

Bij opdracht 2 laat je de leerlingen een onderzoek doen 
vanuit een onderzoeksvraag. Dit is een variant op de 
methodiek van onderzoekend leren. We nemen de 

leerlingen wel wat meer bij de hand door het 
stappenplan. Je kunt hiervoor kiezen. Je kunt het ook 

houden bij klassikaal champignons kweken. 



 
 
Les 2 Kernles 
 
Onderzoek 
 
Voor deze les werk je in groepjes van ongeveer vier kinderen.  
Ze maken gebruik van het leerlingboekje – werkblad 2 dat je kunt downloaden op 
www.mecleiderdorp.nl . 
 
Hierop staat stap voor stap uitgelegd hoe ze hun onderzoek doen. Ook op de 
PowerPoint staan de stappen nog een keer uitgelegd. 
 
Elke groep krijgt een deel van het paddenstoelenbroed, vijf bakjes en vijf blanco 
stickers. 
 
De onderzoeksvraag is: 

Onder welke omstandigheden groeien paddenstoelen het beste 

 
Omstandigheden kun je onderscheiden in verschillende variabelen. We geven 
voorbeelden als vochtigheid, temperatuur en licht. De leerlingen gaan nog een aantal 
variabelen bedenken. 
 
Elk groepje kiest een variabele die ze gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld groeien mijn 
paddenstoelen beter bij een lage temperatuur of een hoge temperatuur. 
 
Een ander groepje onderzoekt dan: Groeien mijn paddenstoelen beter bij een lage 
vochtigheid of bij een hoge vochtigheid? 
 
 

 
 
 
 
  

Bij een onderzoek is het 
belangrijk om het eerlijk te 

doen. Zorg dat je in het 
onderzoek de andere variabelen 

gelijk houdt.  

http://www.mecleiderdorp.nl/


Onderzoek 
 
Het onderzoek duurt ongeveer veertien dagen.  
 
Bespreek hoe de proefmonsters verzorgd moeten worden. Geef de leerlingen daar 
hun eigen verantwoordelijkheid over. Op werkblad 2 houden ze om de twee dagen bij 
hoe hun paddenstoelen groeien. Je kunt ze hier ook foto’s van laten maken.  
 
Elke groep doet stap voor stap alle opdrachten op het werkblad, inclusief conclusies 
trekken en de presentatie voorbereiden.  
 
 
 
 
 
 
Les 3 Verwerkingsles 
 
Voorbereiding: 
 

• Je gaat de kweekbak met de champignons die oogstklaar zijn, nu oogsten. 
• Leerlingen presenteren hun onderzoek aan de klas. Zo mogelijk met behulp 

van het digibord, pdf of PowerPoint. Zorg dat van elk groepje wat klaar staat 
 



 

 
  

Coöperatief leren 
 
Werkvorm: Interview 
 
Aanleiding: PowerPoint 
 
Je kunt voor deze opdracht kiezen, als je het onderzoek 
hebt overgeslagen. 
 
In tweetallen. 
 
Je hebt de PowerPoint gezien over paddenstoelen, 
champignons gekweekt, en eventueel een onderzoek 
gedaan.  
 
Elk kind schrijft drie vragen op over deze leerstof: 
Bijvoorbeeld:  

• Hoe heet het ondergrondse gedeelte van een 
paddenstoel 

Als beide leerlingen hier mee klaar zijn, mogen ze een 
voor een, een vraag stellen.   
 
Bespreek wat voor vragen de leerlingen aan elkaar 
hebben gesteld. Verzamel minstens 10 verschillende 
vragen en inventariseer de antwoorden. 
 
 
 



Inleiding: 
 
Na ongeveer 14 dagen, kunnen de onderzoeksgroepen wat vertellen over hun 
onderzoek naar de omstandigheden waarbij paddenstoelen het beste groeien. 
 
Geef de groepen de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren. Ongeveer 5 
minuten per groep. 
 
 
 
Kern: 
 
 
De onderzoeksgroepen presenteren nu hun bevindingen.  
 
Evalueer met de leerlingen hoe hun onderzoek en presentatie ging.  
 

 
 
 
Afsluiting: 
Met de champignons uit de kweeksets en de onderzoekjes, kun je champignonsoep 
maken of gevulde champignons.  
 
 
 
 

Extra opdracht 
 
Paddenstoelen zijn voedsel van de toekomst. Het is 
gezond, smakelijk en duurzaam te telen. Met deze 
opdracht leren kinderen met behulp van 
(Internet)bronnenonderzoek wat er duurzaam en 
gezond aan paddenstoelen is. Ze maken hierover een 
commercial om paddenstoelen ‘op de markt te brengen’.  
 
De opdracht staat op werkblad 3 van het 
leerlingmateriaal. 



5. Achtergrondinformatie  
 
5.1 De bouw en ontwikkeling van paddestoelen 
Paddestoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels. Ze planten zich voort door 
middel van sporen. Elke paddestoel maakt enorme hoeveelheden sporen. De sporen 
worden door de wind, de regen of door dieren verspreid. Alleen op de plekken waar 
de omstandigheden ideaal zijn, komen er nieuwe paddestoelen op. 
 
Uit één enkele spore die op de juiste plaats terecht komt, ontstaat een heel netwerk 
van draden, de zogenaamde zwamvlok. Je vindt ze vaak onder halfvergane 
bladeren. Uit de zwamvlok kunnen op verschillende plekken paddestoelen groeien. 
De zwamvlok breidt zich uit als een cirkel. Die cirkels kunnen heel groot worden. Als 
aan de rand paddestoelen groeien, wordt het een ‘heksenkring’. 
 
Als u een paddestoel plukt, kan die geen sporen meer verspreiden en belemmert u 
de vermeerdering van paddestoelen. Mocht u om educatieve redenen toch een 
paddestoel willen plukken, doe dit dan alleen maar als er meerdere van dezelfde 
soort bij elkaar staan. Draai de paddestoel aan de steel, zodat de zwamvlok blijft 
zitten. 
 
5.2 De rol van de paddestoel in de natuur 
In de herfst regent het vaak en veel. De afgevallen bladeren worden doornat. Die 
natte bladeren bieden een prima groeiplek voor organismen zoals schimmels, 
bacteriën, algen en allerlei bodemdiertjes zoals pissebedden en regenwormen. 
Daarom zie je in de herfst vaak overal paddestoelen verschijnen. 
Paddestoelen horen niet  tot de planten. In tegenstelling tot de meeste planten 
hebben ze geen bladgroen. Ze zijn daarom van hun voedsel afhankelijk van andere 
planten en dieren. Meestal leven paddestoelen van dode bladeren, dood hout of 
uitwerpselen. Ze zijn dus afvaleters van de natuur. Dit doen ze samen met 
pissebedden, slakken, wormen en andere bodemdiertjes. Samen verteren deze 
afvaleters alles wat er in de natuur dood gaat. Ze verteren het weer tot vruchtbare 
aarde. Afvaleters zoals paddestoelen nemen zo een heel belangrijke plaats in, in de 
natuurlijke kringloop. 
 
Er zijn ook paddestoelen die hun voedsel halen uit levende planten of dieren. Zo heb 
je de ‘berkendoder’. Die groeit op levende berken. De berk gaat er langzaam dood 
aan. Een andere paddestoel heet de ‘rupsendoder’. Die groeit op een levende rups.  
 
5.3 Paddestoelensoorten 
Paddestoelen kun je in een aantal groepen onderscheiden. Een belangrijk 
onderscheid is in de manier waarop ze hun sporen verspreiden. Zo heb je de 
‘plaatjeszwammen’ met aan de onderkant van de hoed soort luxaflex. Je hebt de 
‘buisjeszwammen’ met aan de onderkant van de hoed allemaal buisjes of gaatjes. 
Een voorbeeld is het eekhoorntjesbrood. Je hebt ook nog stuifzwammen. Die hebben 
geen hoed, maar een bolletje gevuld met sporen. Een bekende soort is de 
aardappelbovist. 
 
  



De champignon 
De champignon vind je niet alleen bij de supermarkt. Hij groeit ook in het wild. In 
Nederland zijn er zelfs dertig soorten champignons. De meesten komen voor in 
weilanden, bosranden, gazons en in de duinen. Een paar soorten zijn de 
boschampignon en de weidechampignon. De weidechampignon komt het meeste 
voor, en is ook de soort die in uw kweekbak groeit. 
Champignonkwekers kweken hun champignons in een donkere ruimte op een bedje 
van paardenmest. Het is zelfs uitgezocht dat in de Romeinse tijd al champignons 
gekweekt werden. 
 
 



Bijlagen Paddenstoelen in de klas (2) 
 
 
Werkblad 1 ‘Onze paddenstoel’  
Werkblad 2 ‘Ons onderzoek’ 
Werkblad 3 ‘Onze paddenstoelencommercial’  
 
Recept ‘Champignonsoep maken’  
Stappenplan Champignonkweken 
 
De werkbladen vind je in het leerlingmateriaal. 
 



  
Recept Champignonsoep maken 

 

 

Champignonsoep 

 
 
Ingrediënten 
 

• Verse champignons  

• 2 preien  

• 4 pakjes champignonsoep (bijv, Albert Hein huismerk)  

• 6 liter water  
 
 
Verder nodig: 
 

• Hittebron (bijv. kookplaatje of campingfornuis)  

• Grote pan 

• Snijplank(en) 

• Messen 

• Garde  

• Opscheplepel 

• Soepkommetjes 

• Lepels 
 
 
Bereiding 
 
Zet de grote pan met 6 liter water op het vuur en roer daar meteen de pakjes soep 
door met een garde. Breng het geheel al roerend aan de kook. Snij intussen de prei 
in ringen en de champignons in dunne plakjes. Voeg deze toe aan de soep.  
Als de soep gaat koken draai dan het vuur naar beneden. Laat de soep vervolgens 
nog 8 tot 10 minuten zacht doorkoken. Blijf wel af en toe roeren in de pan.  
 
Laat de soep een beetje afkoelen voordat u het gaat uidelen aan de kinderen.  
 
 
 
 
 
Tip: 
Eventueel kunt u ook gebakken spekjes toevoegen aan de soep.  



Stappenplan Champignonskweken 

 

Aanwijzingen vooraf 

• Afhankelijk van de temperatuur duurt het ongeveer drie weken voordat u 
champignons kunt oogsten. 

• Let op! Bij temperatuur boven de 30 graden Celsius kan het gebeuren dat er 
geen champignons groeien. (Er treedt dan beschadiging op aan het 
champignonmycelium). De optimale temperatuur ligt ongeveer tussen de 20 
tot 25 graden Celsius. 

• Waarschuwing: De doos kan vochtig worden en gaan lekken, zorg dus voor 
goede bescherming eronder.  

 

Beknopt overzicht 

In onderstaande tabel staan in het kort de handelingen per dag, met wat er te zien 
zou moeten zijn, beschreven. Zie de volgende bladzijden voor verdere uitleg. De 
datum van dag 1 kunt u in onderstaand schema zelf invullen. Belangrijk is wel om zo 
snel mogelijk na ontvangst te starten. 
 

Dag Handeling Wat zou er te zien 
moeten zijn 

1 Gelijkmatig verdelen van dekaarde op 
substraat, plastic sluiten. 

Laag dekaarde 

2 Plastic sluiten na kijken. - 

3 Plastic sluiten na kijken. Pluizen mycelium. 

4 100 ml water geven, plastic sluiten na 
water geven. 

- 

5 2x 100 ml water geven, plastic sluiten. - 

6 2x 100 ml water geven, plastic sluiten. - 

7 Mengen van dekaarde, plastic sluiten. - 

8 Plastic sluiten. - 

9 Plastic sluiten. Mycelium groeit naar 
boven. 

10 Plastic sluiten. Pluizen mycelium, 
hierdoor witte 
dekaarde. 

11 Plastic openen en afknippen. Vorming 
vruchtlichamen. 

12-20 - Groei van 
champignons. 

21 e.v. Oogsten van champignons van 3-4 cm. - 

 Na oogst, 300 ml water opgieten. Nieuwe 
champignongroei. 

1 week 
later 

Oogst van champignons.  

 



Stappenplan 

 
De dekaarde kan op het substraat aangebracht worden. U opent de zak van het 
substraat en giet de zak dekaarde erop. De dekaarde is wat vettig en moet dan ook 
met de hand gelijk gemaakt worden. (Een paar tuin handschoenen is aan te 
bevelen.) Na het opbrengen van de dekaarde moet het plastic weer gesloten worden. 
De dag waarop afgedekt wordt, is Dag 1  
 
De eerst twee dagen kunt u het substraatpak even met rust laten. Op dag 3 begint 
het mycelium tussen de dekaarde in te pluizen. Het is vooral aan de randen goed te 
zien. (Zie foto 4 bij de ingetekende pijl.)  
Vergeet niet na het kijken het plastic weer te sluiten. 
 
Dag 4 geeft u voor de eerste keer water, 100 ml water in een keer. Het is belangrijk 
dat het water over de gehele oppervlakte verdeeld wordt. Na het water geven moet 
het plastic weer gesloten worden. 
Op dag 5 geeft u zowel 's morgens als 's avonds 100 ml water. Dag 6 doet u 
dezelfde handeling als dag 5. Sluit het plastic elke keer na het water geven. 
 
Op dag 7 is het zover dat u kunt gaan mengen. Door te mengen kan het mycelium 
gelijkmatig in de dekaarde groeien. 
Bij het mengen moet de dekaarde met de hand worden doorgeroerd, zodat het 
mycelium dat onder in de dekaarde zit gelijkmatig door de dekaarde komt. Er mag 
ook een klein beetje stro van het substraat mee komen, dit is niet erg.  
De dekaarde moet weer gelijk gemaakt worden, zodat er overal genoeg dekaarde 
ligt.  
Na het mengen moet u stoppen met water geven, het plastic moet nog steeds 
gesloten blijven. 
 
Op dag 9 ziet u dat het mycelium naar boven begint te groeien. 
Dag 10 begint het mycelium te pluizen, de oppervlakte wordt witter. 
Op dag 11 kunt u het plastic openen en afknippen tot op de dekaarde. Doordat de 
dekaarde nu genoeg lucht krijgt zullen er vruchtlichamen geproduceerd worden. Op 
dag 12 tot 20 zal het mycelium samen trekken, en er worden kleine knopjes 
gevormd. 
U kunt de champignons in deze periode zien groeien (foto 5). 
 
Als de champignons 3-4 cm doorsnede meten, kunt u ze oogsten. Dit is ongeveer op 
dag 21 (afhankelijk van de temperatuur).U pakt een champignon met duim en 
wijsvinger vast en maakt een draaiende beweging.  
Om zo veel mogelijk champignons te oogsten plukt u eerst alleen de grootste 
champignons. De kleine champignons zullen de volgende dag een stuk groter zijn. 
Als alle champignons geoogst zijn, ziet u alleen de dekaarde weer.  
Nu kunt u in een keer 300 ml water op de dekaarde gieten. Het hele proces herhaalt 
zich en na ±1 week kunt u weer champignons oogsten. U zult wel merken dat u nu 
minder champignons oogst.  
 
Als alle champignons zijn geoogst, kan de inhoud van de doos bij het groenafval of 
als compost in de tuin gebruikt worden. Dit laatste heeft voor- en nadelen, zie de 
website http://www.zelfchampignonskweken.nl/ bij einde van de teelt.  

http://www.zelfchampignonskweken.nl/


  

Foto 2: De dekaarde Foto 1: Substraat in doos 



 
 

 

Foto 6: Pluizen van het mycelium 

Foto 5: Groei van champignons 

Foto 7: Na het afdekken, nu nog het plastic 

dichtvouwen 

Foto 4: Substraat in doos Foto 3: De dekaarde 
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