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INTRODUCTIE

Leuk dat jullie dit lespakket over voedselverspilling 
gaan gebruiken in de klas en/of op school! Hier wordt 
kort uitgelegd hoe dit lespakket ingezet en gebruikt 
kan worden. Het lespakket bestaat uit een introductie, 
vier lessen én een kookworkshop. Daarnaast zijn er 
per les verdiepingsopdrachten, die facultatief ingezet 
kunnen worden. Er kan dus flexibel met de lesinhoud 
omgegaan worden. Per les zijn de lesbrief; het 
lesmateriaal; de werkbladen en de presentatie die op 
het digibord gegeven kan worden, bij elkaar gezet. De 
presentatie voor op het digibord is online beschikbaar 
gemaakt. Er hoeft dus niets te worden gedownload.

ORGANISATIE
De lessen kunnen op diverse manieren ingezet 
worden: als lessenreeks binnen het thema voeding, 
maar ook als lessen binnen een projectweek over 
duurzaamheid en/of voeding bijvoorbeeld. Ook kunt u 
deze lessen combineren met de zaakvakken. Dit zal 
aangegeven worden bij de desbetreffende les.

De lessen kunt u zelfstandig geven. Per les is 
een uitgebreide lesbrief samengesteld. Voor de 
kookworkshop is het aan te raden hulpouders in te 
schakelen. 

Per les staan de volgende zaken aangegeven:
  De voorbereiding
  De benodigdheden
  De lesduur 
  De doelen
  Eventuele werkvormen die gebruikt kunnen 

worden en de uitleg ervan

COLOFON

Dit lespakket is samengesteld door Instock i.s.m. met 
leerkracht Suze de Wit. 

Instock zet voedselverspilling op de kaart. Dit doen 
zij in hun restaurants in Amsterdam, Utrecht en Den 
Haag, waar er gekookt wordt met ‘gered’ voedsel. Via 
dit lespakket worden kinderen bewust gemaakt van 
het begrip voedselverspilling, wat de consequenties 
van voedselverspilling zijn en wat ze er zelf kunnen 
doen om zo min mogelijk voedsel te verspillen. 
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LESSEN

Introductie
Buitenbeentjesles

Les 1
Voedselketenles

Les 2
THT-les

Les 3
Appeltaartles

Kookworkshop

Les 4
Koelkastles

INHOUD

De leerlingen maken kennis met het onder-
werp voedselverspilling. Ze worden aan de 
tand gevoeld over hun voorkeuren, hun ge-
drag en gedachten: wat vinden ze lekker en 
wat gooien ze allemaal weg en waarom?

In deze les wordt het begrip ‘voedselverspil-
ling’ geïntroduceerd. De leerlingen maken 
kennis met een voedselketen en ontdek-
ken welke partijen daarbij betrokken zijn: 
van boer tot bord. Ze leren waar voedsel 
verspild wordt en in welke hoeveelheden/
percentages.  

Het onderwerp voedselverspilling  wordt 
uitgediept en de leerlingen komen meer te 
weten over de verschillende redenen van 
verspilling. Met name de manier waarop de 
uiterste houdbaarheidsdatum gehanteerd 
wordt, komt hierbij aan bod.

In deze les ontdekken de leerlingen dat er 
sprake is van verspilling om een voedsel-
product in de winkel te krijgen. Ook worden 
de verschillen elders met voedseltekorten en 
het leven in overvloed duidelijk.

Tijdens deze workshop leren de leerlingen 
iets te maken van het voedsel dat ze anders 
weggegooid zouden hebben. Door het zelf 
te doen leren ze dat ‘gered’ voedsel heer-
lijk kan smaken en dat je voedsel ook lan-
ger houdbaar kan maken met behulp van 
conserveringstechnieken.

In de laatste les ligt de nadruk op de acties 
die de kinderen zelf kunnen ondernemen in 
hun omgeving om minder of geen voedsel 
meer te verspillen. Ze leren kritisch kijken 
naar hun eigen handelen en wat ze kunnen 
verbeteren. Ook leren ze in deze les om met 
hun zintuigen beoordelen of voedsel nog eet-
baar is.

KERNDOELEN

 Kerndoel 2
 Kerndoel 34

 Kerndoel 1
 Kerndoel 2
 Kerndoel 4

 Kerndoel 1
 Kerndoel 2
 Kerndoel 35

 Kerndoel 1
 Kerndoel 2
 Kerndoel 4
 Kerndoel 39

 Kerndoel 2
 Kerndoel 35
 Kerndoel 37
 Kerndoel 39

21ST CENTURY SKILLS

 Communiceren
 Samenwerken

 Kritisch denken
 Communiceren
 Samenwerken
 Digitale geletterdheid 

 Creatief denken
 Kritisch denken
 Communiceren
 Samenwerken

 Creatief denken
 Kritisch denken
 Communiceren
 Samenwerken
 Digitale geletterdheid 

 Creatief denken
 Kritisch denken
 Communiceren
 Samenwerken

TIJD

30 - 45 
minuten

Circa 60 
minuten

Circa 60 
minuten

Circa 60 
minuten

Circa 120 
minuten

Circa 60 
minuten
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KERNDOELEN EN 21TH CENTURY SKILLS
Dit lespakket sluit uiteraard aan bij een aantal 
kerndoelen zoals deze zijn opgesteld door het SLO. 
De onderstaande kerndoelen komen aan bod:

DOMEIN MONDELING ONDERWIJS 
(NEDERLANDS)

KERNDOEL 1 
De leerlingen leren informatie te verwerven uit 
gesproken taal. Ze leren tevens die informatie 
mondeling of schriftelijk gestructureerd weer te 
geven.

KERNDOEL 2 
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te 
drukken bij het geven en vragen van informatie, het 
uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het 
instrueren en bij het discussiëren.

KERNDOEL 4  
De leerlingen leren informatie te achterhalen in 
informatieve en instructieve teksten, waaronder 
schema’s, tabellen en digitale bronnen.

DOMEIN MENS EN SAMENLEVING 
(ORIËNTATIE OP JEZELF & DE WERELD)

KERNDOEL 34  
De leerlingen leren zorg te dragen voor de 
lichamelijk en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.

KERNDOEL 35
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in 
sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument.

KERNDOEL 37
De leerlingen gedragen zich vanuit respect voor 
algemeen aanvaarde waarden en normen.

KERNDOEL 39
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het 
milieu.


