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De impact van 
voedselverspilling
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1

  SAMENVATTING 

In deze les maken de leerlingen kennis met 
de andere verspilling die gepaard gaat met het 
weggooien van voedsel. Ze ontdekken dat alles 
wat nodig is om een voedselproduct in de winkel te 
krijgen, ook verspild wordt. Ook zullen ze inzien dat 
wij hier in overvloed leven terwijl er kinderen elders 
met voedseltekorten moeten omgaan.

   DUUR
Circa 60 minuten

  LESDOELEN

Na de les...

  kunnen de leerlingen uitleggen wat bij het 
verspillen van voedsel nog meer verspild wordt

  begrijpen de leerlingen wat de impact is van 
voedselverspilling

  kunnen de leerlingen vertellen dat er een groot 
verschil is in de wereld (voedselovervloed en -tekort)

  VOORBEREIDING

  Zet het bord aan
  Leg de benodigdheden klaar
  Print het lesmateriaal

  BENODIGDHEDEN

  Werkbladen die bij deze les horen
  Eventueel tomaat, tomatensaus en spaghetti met 

tomatensaus

  LEGENDA

    Bijbehorende schermen van het digibord

    Bijbehorend lesmateriaal
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TERUGBLIK

Bespreek met de leerlingen wat ze al weten. Dit zouden ze na de vorige lessen 
moeten weten:

  Wat een voedselketen is;
  Welke schakels betrokken zijn bij het produceren en verwerken van voedsel;
  Wat voedselverspilling is;
  Welke schakels voedsel verspillen en hoeveel;
  De redenen van voedselverspilling.

Er kan gekozen worden om via kahoot.it een mini-quiz te maken hierover of de 
leerlingen dit zelf te laten doen. Of er kan een ‘ren je rot’ gespeeld worden waarbij 
ze rennen naar het juiste antwoord (A, B, C of D). Ook hier kan gekozen worden voor 
petje op/petje af. Het kort klassikaal behandelen kan uiteraard ook.
 
Vertel de leerlingen wat ze vandaag gaan leren:

  Jullie gaan ontdekken hoe maf het eigenlijk is dat we voedsel weggooien;
  Jullie gaan vandaag leren wat er nog meer verspild wordt als je voedsel weggooit;
  Jullie gaan ontdekken wat de impact van voedselverspilling is.

KERN

Neem de leerlingen mee op een (hypothetische) reis en zeg dat ze vanmiddag een 
appeltaart gaan kopen in de supermarkt als verrassing voor hun ouders of opa 
en oma etc. Vertel ze dat de te kopen appeltaart niet zomaar is ontstaan, zoals ze 
inmiddels weten. De appeltaart heeft een eigen voedselketen doorlopen. Vraag aan 
de leerlingen waar de appeltaart begint? Juist, bij de producent, in dit geval de boer 
die de appels kweekt. Laat dit op het bord zien.

Laat ze vervolgens in tweetallen op het werkblad schrijven wat de boer allemaal 
nodig heeft en moet doen om een appel te laten groeien. De boer heeft nodig:

  Water
  Grond / land
  Arbeid: de boer moet immers de boom verzorgen, snoeien e.d.

 
Vraag aan de leerlingen waar de appel naartoe gaat als hij rijp is voor de verkoop? 
Juist, de appel gaat naar een bakkerij of een verwerkingsfabriek. Daar wordt de 
appel verwerkt in een appeltaart.
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Vraag de leerlingen wat de bakkerij of de fabriek allemaal nodig heeft om er 
appeltaart van te maken, naast de andere ingrediënten die toegevoegd worden? 
Laat de leerlingen dit weer in tweetallen bespreken met elkaar en het invullen op 
het werkblad.

  Machines
  Arbeid
  (Fossiele) brandstof / energie

(Andere ingrediënten die ook weer ergens vandaan komen en geproduceerd zijn)
 
Wat heeft de supermarkt ten slotte nog allemaal nodig om aan jou de appeltaart te 
kunnen verkopen? M.a.w. wat moeten zij nog allemaal doen zodat jij de appeltaart 
mee kan nemen?

  Uitladen
  In de winkel zetten
  Bijvullen
  Af laten rekenen

In de supermarkt gebruiken ze vooral arbeid dus.
 
En wat heb jij dan nodig om de appeltaart mee te krijgen en het daarna thuis te 
krijgen?

  Geld (om de appeltaart te betalen)
  Lichaamsenergie (om de taart thuis te krijgen: per fiets, lopend, rennend)

 
Maar... hoe komt de appel eigenlijk van de boer naar de fabriek? Hoe komt de 
appeltaart van fabriek naar de supermarkt? Hoe komt de appeltaart van de 
supermarkt naar jouw huis? Juist, door transport. 

Vraag wat daarvoor nodig is? Vertel dat daar brandstof voor nodig is. Veelal zijn dat 
fossiele brandstoffen en die zorgen voor een uitstoot van CO2. Daar warmt de aarde 
van op. Laat de kinderen transport en wat daarvoor nodig is ook aangeven op hun 
werkbladen.

Bespreek nog niet met de leerlingen na wat ze allemaal ingevuld hebben, maar laat 
ze nu stapsgewijs volgens het verhaal hieronder de stappen zien. Neem het bord 
mee in het verhaal.
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Vervolg het (hypothetische) verhaal: stel nu dat je ouders, opa en oma etc. vanaf 
vandaag besloten hebben om nooit meer appeltaart te eten, om wat voor reden dan 
ook. Ze bedanken je voor je lieve actie, maar nemen geen hap. Jij neemt een groot 
stuk en zet het daarna in de koelkast waar je het na een week beschimmeld uithaalt 
en weggooit. Laat de afbeelding op het bord zien. Dat is zonde van de appeltaart, 
maar ook zonde van jouw zakgeld, als ook zonde van een hoop andere dingen. 
Want laten we eens gaan kijken wat we eigenlijk nog meer hebben weggegooid. 

Neem de leerlingen nu op reis mee terug van de appeltaart op de tafel naar de appel 
aan de boom. Gebruik de keten op het bord en klik per schakel door en bespreek 
per schakel wat er allemaal nodig is/was voor die appeltaart.

Bespreek per schakel in de keten de vraag die op het bord verschijnt:
 

  CONSUMENT/KIND: 
Dus jij kocht de appeltaart en bracht het naar huis. Wat had je daarvoor nodig?

  Geld (om de appeltaart te betalen)
  Lichaamsenergie (om de taart thuis te krijgen: per fiets, lopend, rennend) 

  SUPERMARKT:
De supermarkt heeft ervoor gezorgd dat jij die heerlijke appeltaart kon kopen. Wat 
hebben zij allemaal gedaan zodat jij het kon kopen?

  Uitladen
  In de winkel zetten
  Bijvullen
  Af laten rekenen

In de supermarkt gebruiken ze vooral arbeid dus.

  TRANSPORT:
Hoe is die appeltaart eigenlijk bij de supermarkt gekomen?
Met een vrachtwagen die rijdt op

  (Fossiele) brandstof 

De vrachtwagen stoot ook CO2 uit. Dit komt in de lucht en zorgt voor een opwarming 
van de aarde.
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  VERWERKINGSBEDRIJF:

Wat had de bakkerij/fabriek nodig om van de appel een appeltaart te maken?
  Machines
  Arbeid
  (Fossiele) brandstof/energie

(andere ingrediënten die ook weer ergens vandaan komen en geproduceerd zijn)

  TRANSPORT:
En hoe kwam de appel bij de bakkerij/fabriek?

  PRODUCENT/DE BOER:
De boer had ook van alles nodig om de appel te laten groeien. Wat hadden jullie 
daar ingevuld?

  Water
  Grond/land
  Arbeid: de boer moet immers de boom verzorgen, snoeien e.d.

Vat het verhaal samen: als je die appeltaart dus weggegooid, dan gooi je niet alleen 
de taart en jouw zakgeld weg, maar eigenlijk ook al die dingen die we hier op het 
bord zien en die op jullie blaadje staan.
 
Je verspilt daarmee dus: land, water, brandstof/energie, arbeid en geld. Laat hierbij 
het plaatje zien met de container en alles wat daarin dus gegooid wordt. Dat had 
allemaal voor iets anders gebruikt kunnen worden. En dat is zonde toch?

VERDIEPING: WIST JE DAT-JES

Vertel de leerlingen dat ze nu weetjes gaan opzoeken. Laat een groep 
leerlingen deze zelf opzoeken via internet. Laat een groepje leerlingen 
kijken naar een aantal filmpjes. En laat een groepje leerlingen artikelen 
over de impact van voedselverspilling lezen. Laat ze de volgende vraag 
beantwoorden: wat betekent het dat we land, water e.d. ook weggooien? 
M.a.w. Wat is het effect van voedselverspilling. Laat ze uit dat wat ze op het 
internet vinden, in de filmpjes zien en in de artikelen lezen, opschrijven 
in de vorm van een weetje op het werkblad. Laat alle weetjes eventueel 
beginnen met ‘Wist je dat....’ Geef als voorbeeld: Wist je dat het ... liter 
water kost om …. te maken? Laat ze na het invullen van het weetjesblad 
deze weetjes aan elkaar presenteren (op hun eigen manier) en hang ze 
op in de klas.
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AFSLUITING

Deze les kan afgesloten worden met een creatieve opdracht (geef de leerlingen hier 
de tijd voor, bijvoorbeeld tot de volgende les). Leerlingen zullen de behoefte voelen 
om iets te willen doen n.a.v. bovenstaand verhaal:

  Ontwerp een poster waarmee duidelijk wordt waarom voedselverspilling tegen 
gegaan wordt.

  Schrijf een brief naar de minister-president en vertel hem waarom het belangrijk 
is dat voedselverspilling tegen gegaan moet worden. Stuur deze brief ook écht!

  Maak een filmpje over voedselverspilling waarom voedselverspilling tegen 
gegaan moet worden. Stopmotion e.d.

  Maak een facebookpagina waarop je aandacht vraagt voor dit onderwerp. 
Bedenk wat je erop zou kunnen plaatsen.

  Bedenk zelf een manier waarop je een boel mensen kan vertellen/laten weten 
waarom voedselverspilling tegen gegaan moet worden.

  Laat de leerlingen zelf iets bedenken!
 
Vertel de leerlingen dat jullie voor de volgende les - als er een kookworkshop 
gedaan gaat worden - een aantal dingen nodig hebben, zoals:

  Oud brood
  Rijp fruit 
  Kromme groente of groente met een plekje
  Aardappelen, etc.

 
Maak eventueel een overzicht van wie wat meebrengt, zodat de leerlingen elkaar 
kunnen helpen herinneren.

Mocht de kookworkshop niet gedaan worden, bereid dan voor de laatste les voor: 
  Leg enkele dagen voor de les brood op de vensterbank in een afsluitbaar zakje.
  Haal één á twee dagen voor de les pakken melk uit de koelkast.
  Leg een dag voor de les bananen in de vriezer.
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     VERDIEPING: OVERSCHOT VS TE KORT

Laat de leerlingen op het werkblad tekenen en opschrijven wat zij in 
een week (denken te) eten. Ze kunnen hiervoor hun eerder ingevulde 
dagboek gebruiken. Geef ze hier even de tijd voor. Vertel dat ze de 
dingen die ze elke dag eten keer 7 kunnen doen. Hun dagelijkse 
boterham in de ochtend, worden dus 7 boterhammen per week. Laat 
enkele leerlingen vertellen en tonen wat ze in een week ongeveer 
eten. Schrijf de hoeveelheden eventueel ergens op. 

Laat de eerste foto van Peter Menzels project ‘Hungry Planet’ zien 
via Google of onderstaande link. Vertel dat deze fotograaf de hele 
wereld is over gereisd om te fotograferen wat mensen in de wereld 
allemaal eten. Op de eerste foto zie je een gezin in Duitsland: http://
menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-
Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I00005VBYEjWRqVw/
C0000k7JgEHhEq0w

Komt dit overeen met wat de leerlingen eten? Wat valt ze op? 

Laat een foto van een gezin zien in Amerika via Google of via deze link:
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-
Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000MKg0bMaCq6Y/
C0000k7JgEHhEq0w

Wat valt de leerlingen bij deze foto op? Wat valt ze bij beide foto’s op?

Benadruk dat beide gezinnen eten in overvloed heeft. Beide gezinnen 
leven in Westerse landen waar er veel voedsel beschikbaar is. 
Denk maar eens aan je eigen supermarkt en hoeveel keuze 
je in die supermarkt hebt wat betreft voedsel. Laat nu een foto 
zien van een gezin in Sudan via Google of via deze link: http://
menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-
Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000o7KnJxnBF9o/
C0000k7JgEHhEq0w

Vraag de leerlingen wat hen hierbij opvalt. Wat vinden ze ervan? 

Laat nog een foto zien, nu van een gezin in Mal via Google 
of via deze link: http://menzelphoto.photoshelter.com/
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gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/
I0000jUfWaLrzkig/C0000k7JgEHhEq0w 

Vraag de leerlingen ook bij deze foto wat hen hierbij opvalt.

Vertel dat bij deze twee laatste foto’s duidelijk een tekort is. Er is een groot 
verschil tussen de eerste twee foto’s en de laatste twee. Vertel ook dat in 
de landen van de eerste twee foto’s (en in Nederland natuurlijk ook) er veel 
voedsel wordt verspild. Dat is ergens niet zo gek: we hebben veel, dus gooien 
we ook makkelijker iets weg. We kunnen immers makkelijk nieuw eten 
kopen. Maar als je bedenkt dat er in Afrika maar weinig is en er erge honger 
is, dan is het toch wel gek dat we én eten weggooien én ook alle dingen die 
ervoor nodig zijn om eten te maken. Dat had ook ergens anders voor gebruikt 
kunnen worden. Laat, ter illustratie, de laatste sheet op het bord zien, waar 
het verschil tussen een land met voedseltekort en voedseloverschot duidelijk 
wordt.


