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  SAMENVATTING 

In deze les wordt het begrip ‘voedselverspilling’ ge-
introduceerd. De leerlingen maken kennis met een 
voedselketen en ontdekken welke partijen daarbij 
betrokken zijn (de schakels in de voedselketen: van 
boer tot bord). Ze leren waar voedsel verspild wordt 
en in welke hoeveelheden/percentages. 

   DUUR

Circa 60 minuten

  LESDOELEN

Na de les...

  kunnen de leerlingen uitleggen wat 
voedselverspilling is

  kunnen de leerlingen vertellen welke partijen 
daarbij betrokken zijn

  kunnen de leerlingen vertellen waar voedsel 
vandaan komt (van boer tot bord)

  weten de leerlingen wat een voedselketen is (van 
boer tot bord)

  VOORBEREIDING
  Zet het bord aan
  Leg de benodigdheden klaar
  Print het lesmateriaal

  BENODIGDHEDEN

  Plaatjes voedselketen (eventueel gelamineerd)
  Werkbladen die bij deze les horen
  Scharen en lijm
  Het dagboek uitgeprint

  LEGENDA

    Bijbehorende schermen van het digibord

    Bijbehorend lesmateriaal
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TERUGBLIK

Herhaal dat in de vorige les er soms voedsel weggegooid wordt omdat het er anders 
uitziet of omdat het een vlekje heeft. Vraag aan de leerlingen waarom zij denken dat 
het erg is dat er voedsel weggegooid wordt. Laat ze de antwoorden op het werkblad 
(in de vorm van een mindmap) invullen. Bespreek het met ze na (zonder tot een 
goed antwoord te komen dan wel het goede antwoord te benoemen) en schrijf de 
redenen van de leerlingen ergens op of hang de mindmaps ergens in de klas. 

Vertel de leerlingen wat ze vandaag gaan leren (en laat dit ook op het bord zien):

  Jullie gaan leren wat voedselverspilling precies is;
  Jullie gaan ontdekken wat een voedselketen is en hoe deze eruit kan zien

 (van boer tot bord);
  Jullie gaan kennismaken met de schakels in deze voedselketen;
  Jullie komen erachter waar er in de voedselketen voedsel verspild wordt.

INTRODUCTIE

Om de leerlingen kennis te laten maken met de voedselketen, stel je een aantal 
vragen. De leerlingen beantwoorden deze eerst op het werkblad in tweetallen, 
alvorens deze klassikaal besproken worden. Vertel dat ze gisteren een boterham 
met aardbeienjam hebben gegeten en stel de volgende vragen:

  Hoe denk je dat de aardbeienjam op je boterham terecht is gekomen?
  Wat is er allemaal voor nodig om die aardbeienjam op je boterham te krijgen?
  Wie zijn daar allemaal bij betrokken, denk je?

Stimuleer de kinderen om goed na te denken over de hele reis die de aardbei heeft 
afgelegd om als aardbeienjam op hun boterham terecht te komen! Anders zullen 
ze wellicht opschrijven dat hun moeder hun boterham heeft gesmeerd. Ze mogen 
het proces uiteraard ook tekenen.

Vertel de leerlingen dat ze zo een aantal afbeeldingen krijgen met daarop partijen 
(schakels uit de voedselketen) die ervoor hebben gezorgd dat de leerlingen de 
aardbeienjam op hun boterham konden smeren.

Geef de leerlingen het werkblad met de afbeeldingen van de voedselketen van de 
aardbeienjam. Laat ze deze uitknippen en in groepjes de afbeeldingen in de juiste 
volgorde leggen. Laat ze het nog niet vastplakken, het kan zijn nog veranderen. 
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Leg uit dat ze een voedselketen hebben samengesteld en vertel wat een voedsel-
keten is. Laat de tekst ook op het bord zien.

Alles wat er gebeurt vanaf het moment dat een product ontstaat tot aan het moment 
dat het opgegeten wordt, noemen we een voedselketen. Dus vanaf de appel die aan 
de boom groeit en geplukt wordt tot aan het moment dat jij ‘m opeet.

Laat ook het filmpje over de aardbei zien zien.

Zouden ze nu nog wat willen veranderen aan hun keten nu ze weten wat het is? 
Laat ze dat doen en bespreek daarna na hoe ze de keten hebben ingericht. Gebruik 
het bord hierbij.

Laat daarna de échte afbeelding zien van de voedselketen van de aardbeienjam. En 
leg deze uit.

Kijk, hier zie je een uitgebreide voedselketen. Het begint bij de boer. Daar wordt 
het voedsel geproduceerd (van appels tot tomaten, van maïs en graan tot melk. In 
dit geval: de aardbei). Via verschillende manieren van transport wordt het voedsel 
gebracht naar verwerkingsfabrieken waar bijvoorbeeld van de aardbeien de 
aardbeienjam gemaakt wordt. Vanuit die fabrieken wordt het via distributiecentra 
naar twee plekken gebracht: winkels en restaurants. Vanuit daar kan het voedsel 
naar jou toe om er zelf mee te gaan koken, het direct op te eten of in een restaurant 
het netjes op te eten.

Bespreek de voedselketens van de leerlingen na. Vertel dat we tegenwoordig het 
hele seizoen aardbeien kunnen kopen. We halen ze dan uit andere landen. Vandaar 
het vliegtuig. De leerlingen mogen de voedselketen eventueel vast lijmen als ze dat 
willen. Of terug in de envelop doen, als ze gelamineerd zijn.

Om het goed te laten beklijven, kan er eventueel nog gekozen worden om de 
voedselketen in de klas na te maken. Laat de leerlingen allemaal een afbeelding 
pakken (print er een paar extra uit) en geef ze de opdracht om - zonder te praten - 
in de juiste volgorde te gaan staan. Kinderen met dezelfde afbeeldingen staan dan 
allemaal als groepje bij elkaar.
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KERN

Stel de leerlingen nu de volgende drie vragen en laat deze ook op het bord zien. 
Laat ze hier eerst even zelf over nadenken. Na het stellen van de vragen, worden 
de werkbladen uitgedeeld.

1. Hoeveel kilo voedsel wordt er verspild van elke 100 kilo die er geproduceerd 
wordt? Dit mag en kan ook in breuken en/of percentage aangegeven worden.
2. Door welke partijen wordt voedsel verspild in de voedselketen?
3. Waar of door wie wordt het meeste voedsel verspild, denk je?

Geef de leerlingen het werkblad met de drie vragen en laat ze op hun eigen manier 
het antwoord geven (tekenen, schrijven, uitbeelden, construeren).

Ze hebben nu hypothetische antwoorden gegeven op de vragen. Nu gaan ze zelf 
uitzoeken wat de ‘juiste’ antwoorden zijn. Vraag de leerlingen welke manieren er 
zijn om achter het antwoord te komen. Bespreek dit kort. Vertel dat ze vandaag 
mogen kiezen of ze:

  Het antwoord gaan opzoeken in boeken en/of artikelen;
  Het antwoord gaan opzoeken op internet;
  Het antwoord krijgen van iemand die er verstand van heeft: een expert.

Laat de leerlingen kiezen welk onderzoek zij willen gaan doen (stel een maximum 
aan het aantal leerlingen per onderdeel zodat wel alle onderdelen aan bod komen).

     BOEKEN/ARTIKELEN
Leg op een tafel de artikelen en teksten zoals deze bij deze les te vinden 
zijn. Laat de groep die hiervoor kiest deze teksten doorlezen (bijvoorbeeld in 
tweetallen) en de belangrijkste zinnen onderstrepen. Als er niet genoeg tijd is, 
dan kunnen ze elkaar vertellen wat ze gelezen hebben, zodat de hele groep het 
wel weet. Laat ze de gevonden antwoorden invullen op het werkblad.

VERDIEPING: BOTERHAM, JAM EN BOTER

Laat de leerlingen de voedselketen van de boterham met jam zelf beden-
ken. Welke ingrediënten zijn ervoor nodig, waar komen deze vandaan en 
hoe ziet de voedselketen er dan uit van een broodje jam met boter. Laat de 
kinderen evt. internet gebruiken als ze vastlopen.
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     INTERNET
Laat de leerlingen die voor het internet kiezen, eerst een lijst maken met 
zoektermen, alvorens ze aan de slag gaan. Laat ze de gevonden antwoorden 
nauwkeurig opschrijven, inclusief de website waar ze het antwoord gevonden 
hebben. De leerlingen kunnen de gevonden teksten met het antwoord 
eventueel ook uitprinten en de bron erbij vermelden.

     EEN EXPERT
Laat deze leerlingen bedenken wie een expert zou kunnen zijn op dit gebied. 
Laat de leerlingen een e-mail schrijven die ze zouden kunnen sturen aan deze 
expert waardoor ze antwoord krijgen op hun vraag. Verstuur deze e-mails 
naar Instock en binnen enkele dagen zullen ze dan een antwoord verwachten.

Bespreek de antwoorden. Laat elk groepje een korte presentatie geven over wat er 
gevonden is. Schrijf eventueel deze antwoorden op het bord. De antwoorden zullen 
(soms) verschillen. Vraag hoe dat kan en leg het uit. Vertel ook dat om tot een goed 
antwoord te komen, het altijd belangrijk is om meerdere bronnen te raadplegen. 
Als meerdere bronnen hetzelfde zeggen, ben je meer zeker van je antwoord.

Bespreek ook in hoeverre de antwoorden die ze gevonden hebben afwijkt van hun 
hypothetische antwoorden en laat de vragen op het bord zien.

  Zit er een groot verschil tussen?
  Wat vinden ze ervan dat de consumenten de grootste verspillers zijn?

Om het concreet te maken: laat het plaatje op het bord zien waar je drie 
boodschappentassen ziet, waarvan er eentje weggegooid wordt. Vraag aan de 
leerlingen wat ze ervan vinden dat hun vader/moeder 1 van deze tas zou laten 
staan op straat? 

AFRONDING

Geef de leerlingen (die ook consumenten zijn) de opdracht om thuis én op school 
eens bij te houden hoeveel zij op een dag eten en wat ze daarvan weggooien (of 
weggegooid zouden hebben). Ze mogen het noteren op een manier die ze zelf 
bedenken (eventueel het eten fotograferen) of laat ze het dagboek dat bij het 
lespakket hoort gebruiken.
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VERDIEPING
Mochten er aan het eind van de introductie onderzoeksvragen gesteld 
zijn, vraag dan of er al antwoorden gevormd zijn na deze les. Laat de 
leerlingen het antwoord eventueel uitwerken en bij de vraag ophangen 
met boter. Laat de kinderen eventueel internet gebruiken als ze vastlo-
pen of vertellen hoe het heeft gesmaakt.


