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Werkvorm 

STELLINGEN-ORIGAMI FOODWISE! 
 

Wat is duurzame voeding?  
 

 

SPECIFICATIES 
Werkvorm voor leerlingen van het secundair onderwijs bij de aanbodposter Studio Globo secundair onderwijs. 

 

Doelgroep 
Alle leerlingen van het secundair onderwijs. Afhankelijk van de doelgroep kan de inhoud verder worden uitgediept. 

 

Duur 
30 min 

 

Onderwerp 
Kennismaking met duurzame voeding en de uitdagingen waarvoor we staan in verband met voedsel.   

 

Doelstellingen 
Met betrekking tot de inhoud 

De leerlingen zijn zich bewust van wat duurzame voeding is. 

De leerlingen kunnen voorbeelden geven van hoe ze in hun dagelijks leven aan een duurzame omgang met voedsel 

kunnen bijdragen. 

 

Voeten 

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling 

2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische 

aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid; 

 

Met betrekking tot de werkvormen 

Leerlingen kunnen hun eigen mening op een respectvolle manier verwoorden.  

Leerlingen kunnen luisteren naar de meningen van anderen.  

Leerlingen kunnen kritisch reflecteren over hun eigen consumentengedrag.  

 

Voeten 

STAM: Communicatief vermogen  

1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; 

STAM: Open en constructieve houding 

16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld;   
17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten; 
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Structuur 

 
Inhoud Werkvorm Timing 

Inleiding Inleiding + voorbereiding van het stellingengesprek 

  

5 min 

Wat is duurzame 

voeding?  

Stellingengesprek met origami–happer 

 

 

15 min 

Wat zijn de 

besluiten uit het 

gesprek? 

Nabespreking aan de hand van een leergesprek 

 

 

 

5 min  

Reflectie?  Stellingenspel 

 

5 min 

 

Bijlage 
Origami-happer met stellingen 

 

Voorbereiding leerkracht 
1. Kopieer de bijlage: 1 kopie per 2 leerlingen 

2. Overloop deze handleiding. 

3. Bekijk grondig de achtergrondinformatie bij de stellingen.   
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1. Inleiding en voorbereiding van het stellingengesprek 

Verdeel de klas in groepjes van 2 leerlingen. Geef per groepje een blad met de bijlage. Leerlingen knippen en plooien 

de origami volgens deze instructies. 

 

Leg de werkvorm uit.  

• Leerling A geeft een cijfer tussen 1 en 10.  

• Leerling B opent en sluit de origami-happer evenveel keren.  

• Leerling A duidt een vakje aan. 

• Leerling B leest de stelling die eronder zit.  

• Leerling A geeft zijn of haar mening over de stelling. Leerling B kan eventueel aanvullen.  

• De rollen worden omgewisseld.  
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2. Stellingengesprek met origami–happer 

Hier kan je als leraar de stellingen met wat extra uitleg terug vinden. Loop rond in de klas en luister naar wat 

leerlingen vertellen. Noteer enkele opvallende uitspraken. Deze kan je dan gebruiken in de nabespreking. 

De overheid moet het gebruik van plastic verpakkingen in de voedingsindustrie verbieden. 

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval dat we op straat weggooien, visnetten 

die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze 

verschillende soorten plastic vormen samen de plastic soep in onze zeeën en oceanen. Door verwering, zonlicht en 

golfslag valt groot plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. 

Ter illustratie kan je het animatiefilmpje ‘A Plastic Ocean’ (https://youtu.be/c8X727PJsRs, 1:49) of de trailer van de 

documentaire ‘A Plastic Ocean’ (https://youtu.be/6zrn4-FfbXw, 2:08) tonen. 

Insecten zijn een waardige vleesvervanger. Ik zou het niet erg vinden om dit regelmatig op mijn menu te zien 

staan. 

Het eten van insecten is duurzaam, want het heeft een flink aantal voordelen voor het milieu ten opzichte van het 

eten van vlees. De drie belangrijkste zijn: minder uitstoot van broeikasgassen, een efficiënte omzetting van voer naar 

eiwitten en de beperkte ruimte die je nodig hebt om insecten te kweken. 

Naar verwachting zal in de toekomst niet langer aan de groeiende vraag van conventioneel vlees kunnen worden 

voldaan. Met de verwachte groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande grotere vraag naar 

vleesproducten in landen zoals India en China zal de consumptie hiervan tegen 2050 verdubbelen. 

 

Supermarkten mogen enkel producten verkopen die in een straal van 100 km rond de supermarkt gekweekt zijn. 

Sommige groenten of fruit, denk maar aan bananen of ananassen, groeien niet bij ons. We voeren ze in van de 

andere kant van de wereld. Maar ook wat wel bij ons groeit, halen we soms van ver. Denk maar aan appels uit 

Nieuw-Zeeland. Alle kilometers die onze voeding op die manier aflegt, noemen we voedselkilometers. Al dit 

transport zorgt voor veel CO2-uitstoot. CO2 is slecht voor het milieu omdat het bijdraagt aan de klimaatverandering. 

Door voedsel te produceren en te consumeren binnen een straal van 20 km kan heel wat vervuilend wegtransport 

achterwege blijven. Als je de mogelijkheid hebt, kies dan bij voorkeur voor zo weinig mogelijk voedselkilometers. 

Kies voor (onbewerkte) producten van het seizoen en koop rechtstreeks van de producent. Dat geeft de meeste 

garantie om een lokaal product in handen te hebben. 

https://youtu.be/c8X727PJsRs
https://youtu.be/6zrn4-FfbXw
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Biologisch? Dat is allemaal reclame. 

Biologische voeding is goed voor je gezondheid: onderzoek toont aan dat biologische producten meer vitamines, 

mineralen en antioxidanten bevatten. Die spelen een belangrijke rol in de strijd tegen kanker. In biologische voeding 

vind je minder kunstmatige toevoegingen en bewaarmiddelen. 

Om voedselverspilling tegen te gaan zou er geen houdbaarheidsdatum op de verpakking mogen staan. Je ziet en 

ruikt wel wanneer iets slecht is.  

We verspillen wereldwijd een derde van het voedsel dat we produceren. Omdat het fruit ‘misvormd’ is, de boontjes 

niet de juiste lengte hebben of gewoon omdat we meer kopen dan we kunnen consumeren. Ondertussen lijden 

wereldwijd 815 miljoen mensen honger. 

In de verschillende fases van de voedselketen, vanaf het veld tot op ons bord, bestaan er initiatieven tegen 

voedselverspilling. 

Er mogen enkel groenten en fruit verkocht worden in het gepaste seizoen. 

Er zijn verschillende redenen waarom je het best seizoensgebonden groenten en fruit eet: 

1. Goed voor het milieu 

Seizoensgroenten en -fruit hebben geen warm gestookte serres nodig. Ze moeten niet over lange afstanden (per 

vliegtuig, boot en/of vrachtwagen) vervoerd worden. Hierdoor hebben ze weinig , CO2-uitstoot. 

2. Goedkoop 

Seizoensgroenten of -fruit zijn goedkoper, zowel voor de boer als voor de consument. De teler moet namelijk geen 

extra meststoffen of energie voor serres gebruiken. Koop je bij een lokale boer, dan help je hem of haar aan een 

inkomen. 

3. Gezond 

De groenten belanden snel van het veld op jouw bord. Ze zijn dus kraakvers als je ze opeet. Groenten bevatten dan 

veel meer voedingsstoffen én ze zijn lekkerder. De natuur weet bovendien wat goed voor je is. In typische 

wintergroenten zoals kolen zit bijvoorbeeld vitamine D, een stof waaraan vele mensen in de winter een tekort 

hebben. 

4. Gevarieerd 

Klinkt een beetje gek, maar door seizoensgebonden te eten, zet je gevarieerdere maaltijden op tafel. Door je aan de 

jaargetijden te houden, eet je bijvoorbeeld tomaten vooral in de zomer en pompoenen in de herfst. Je past je 

recepten en kookstijl aan de beschikbare ingrediënten aan. 

Fair trade kan je proeven. De kwaliteit van fair trade-producten is lager dan van andere producten.  
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De meerprijs die je betaalt voor een fair trade-product komt rechtstreeks de boer ten goede. 

Fair trade doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de producten. Ook boeren die leveren via Fair trade moeten aan 

bepaalde kwaliteitseisen voldoen en worden hierop gecontroleerd. 

Scholen moeten ook een vegetarische maaltijd aanbieden tijdens de lunch.  

Minder dierlijke producten eten is gezond voor ons lichaam maar ook beter voor het milieu. Als mens heb je nood 

aan voldoende eiwitten. Dierlijke voeding levert goede proteïnen aan, maar in dierlijke voeding zijn ook veel 

ongezonde vetten en cholesterol aanwezig. Daarom stelt het Vlaams instituut voor gezond leven dat we het eten van 

rood en bewerkt vlees het best zoveel mogelijk beperken.  

Dieren stoten vooral methaangas uit. Dit is een broeikasgas dat maar liefst 25 keer schadelijker is voor het milieu 

dan CO. Een teveel aan broeikasgassen draagt bij aan de opwarming van de aarde en zorgt voor klimaatverandering 

wereldwijd.   

 

3. Nabespreking  

Aan de hand van een leergesprek kan een korte nabespreking gebeuren. Het is niet de bedoeling om alle stellingen 

nog eens te overlopen. Vraag naar opvallende uitspraken of vraag naar dingen die je zelf bij het rondlopen hebt 

gehoord. Kunnen de leerlingen aan de hand van de verschillende stellingen de kenmerken van duurzame voeding 

achterhalen?  

Kenmerken van een duurzame voeding: 

1. Biologisch of geteeld met zo weinig mogelijk chemische producten 

2. Weinig verpakking 

3. Lokale producten 

4. Seizoensgebonden producten 

5. Eerlijke prijs en goede werkomstandigheden voor de boer 

6. Zo weinig mogelijk van dierlijke oorsprong 

 

4. Reflectie   

In dit laatste onderdeel reflecteert de klas over de werkvorm. Als leraar kan je op deze manier ook evalueren of de 

klas de vooropgestelde doelen bereikt heeft. Er kan gekozen worden om de gebruikte stellingen mondeling te 

bespreken. Als de leerlingen akkoord gaan met de stelling steken ze bijvoorbeeld een groene pen in de lucht, als ze 
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niet akkoord zijn een rode.  

• Als consument zal ik bewuster nadenken over wat ik koop.  

• Ik heb iets bijgeleerd over duurzame voeding.  

• Ik kon gemakkelijk mijn mening verwoorden tegenover de anderen.  

• Ons duo ondervond geen moeilijkheden bij het spelen van het spel.  

• De samenwerking binnen ons duo verliep vlot. 

• Ik luisterde aandachtig naar de mening van anderen. 

 

 

 


