
Landbouw  graad 2  

 

Afval als voedsel - voedsel maken zónder olie 
 

Lesvoorbereiding 

Toon de foto's industriële landbouw op het smartboard  

Print en knip de boomkaarten en de tuinbouwkaarten zoveel keer uit als er groepen zijn + 1 

keer voor de klassikale verbetering.  

Print het boomverhaal één keer uit.  

Download Radio Express op een mp3-speler of usb-stick.  

Maak zelf op voorhand een tekening van een fruitboom op een grote flap papier (zie stap 1).  

Voorzie grote papieren voor de tekeningen en schilderijen. 

 

Verwondering 

STAP 1: TEKEN EENS EEN BOOM  

Deel de klas op in groepjes van vier. Elk groepje krijgt een groot blad papier, lijm en een stift.  

De leerlingen tekenen een grote fruitboom in het midden van het blad: kruin met takken, 

bladeren, vruchten, stam, wortels.* Maak zelf één exemplaar voor de klassikale bespreking 

achteraf.  

 

Deel de boomkaarten uit aan elk groepje. De leerlingen bekijken ze goed.  

Lees het boomverhaal een eerste keer voor. De leerlingen luisteren goed en brengen ze 

mentaal al in verband met de boomkaarten.  

Lees het boomverhaal een tweede keer voor. De leerlingen leggen per groepje de 

boomkaarten op hun tekening.  

Als alle kaartjes op de tekening gelegd zijn, bespreekt elk groepje de plaatsing van de 

boomkaarten. Ze trekken pijlen die de boomkaarten verduidelijken.  

Bijvoorbeeld:  

De boomkaarten "vuile lucht" en "propere lucht" liggen boven de kruin van de boom. 

Bij de bespreking trekken de leerlingen een pijl van "vuile lucht" naar de boom en 

van de boom naar "propere lucht", want de boom zuivert de lucht.  

De boomkaart "dieren" ligt onder de boom. Bij de bespreking trekken de leerlingen 

een pijl van de vruchten van de boom naar "dieren", want de vruchten van de boom 

zijn voedsel voor de dieren. De leerlingen kunnen ter verduidelijking "voedsel" bij de 

pijl schrijven, zodat ze zich later het waarom van de pijl nog kunnen herinneren.  

Hang je eigen boomtekening voor de klassikale bespreking op aan het bord. Bespreek de 

tekening klassikaal en plak gaandeweg de boomkaarten op de tekening. Teken ook 

bijhorende pijlen met eventuele staakwoorden ter verduidelijking van de pijlen.  



De groepjes verbeteren hun tekening indien nodig. Ze plakken de boomkaarten op hun 

tekening zodat de tekeningen in de klas kunnen opgehangen worden.  

Hang alle tekeningen op in de klas. Zorg ervoor dat elk groepje zijn tekening nog één keer 

kan verduidelijken. Let er hierbij op dat elke leerling een keer aan het woord komt. Ze 

kunnen op voorhand afspreken wie over welke kaartjes de uitleg doet. 

 

Tip:  

Nodig een andere klas uit. Verdeel deze klas in groepjes en laat elk groepje bij een ander groepje 

van je eigen klas de uitleg over de tekening horen. Zo leren beide klassen bij.  

* Ga als voorbereiding van de tekening kijken naar een grote (fruit)boom en observeer de 

boom.  

 

STAP 2: BESPREKING VAN DE BOOM  

Bespreek het afval van de boom:  

Wat is afval?  

Produceert de boom afval? Waar?  

Bij welke boomkaarten kan je zeggen dat afval voedsel wordt? Leg uit.  

Leg eventueel het woord "kringloop" uit.  

Bespreek waar de boom zijn energie vandaan haalt.  

Alle levende planten en dieren hebben energie nodig om te leven. Waar haalt de 

boom zijn energie vandaan?  

 

STAP 3: SCHILDER EENS EEN TUINBOUWBEDRIJF  

De leerlingen observeren een gangbaar tuinbouwbedrijf*. Dit kan je op verschillende 

manieren doen:  

Breng met de leerlingen een bezoek aan een tuinbouwbedrijf in de buurt.  

Toon de foto's industriële landbouw 

De leerlingen maken op 20 minuten een gezamenlijk schilderij van een tuinbouwbedrijf. Deel 

de groep indien gewenst op in kleinere groepen. Voorzie voor het schilderij een groot papier 

en leg het op de grond. De leerlingen verzamelen rond het papier en maken samen een 

schilderij. Hierbij gelden volgende afspraken:  

Er wordt niet gepraat.  

Elke leerling neemt zelf het initiatief om bepaalde elementen te schilderen.  

De leerlingen observeren elkaar en vullen elkaars schilderijtjes aan.  

Ga met alle leerlingen langs de schilderijen. Elke groep licht zijn schilderij kort toe.  

 

Deel nu de tuinbouwkaarten uit per groep. Elke leerling krijgt één of meerdere kaarten, 

naargelang de grootte van de groepen.  

Elke leerling leest zijn tuinbouwkaart in stilte. Vervolgens toont iedereen zijn kaart aan de 

groep en leest de bijhorende tekst voor.  



De leerlingen leggen in onderling overleg de tuinbouwkaarten op hun schilderij. De kaarten 

worden weloverwogen gelegd. Indien nodig worden er net zoals bij de boom pijlen getekend 

en bijhorende staakwoorden of tekst bijgeschreven.  

Alle leerlingen verzamelen zich nu rond één schilderij. Overloop de tuinbouwkaarten aan de 

hand van dat schilderij. Hiervoor vertellen de groepsleden van het schilderij om de beurt 

over de kaarten. De andere leerlingen kunnen de uitleg telkens vervolledigen of verbeteren, 

vragen stellen, ... Zij geven telkens aan wanneer zij een tuinbouwkaart anders gelegd 

hebben. Bespreek telkens:  

Waarom heb je de kaart daar gelegd?  

 

    Duurzame bedrijven nemen steeds meer principes over van de natuur. De natuur is 

immers een goede leermeester voor de mens. Let er daarom op dat je geen biologisch 

tuinbouwbedrijf neemt als vertrekpunt voor deze les. Biologische tuinbouwbedrijven hebben 

in hun werking immers al een deel principes uit de natuur overgenomen. Het merendeel van 

de tuinbouwbedrijven werkt echter nog volgens de gangbare technieken. Sommige daarvan 

zijn niet echt milieuvriendelijk te noemen, zoals blijkt uit de hoge inbreng van aardolie of gas 

en de productie van een hoop afval.  

 

STAP 4: BESPREKING VAN HET TUINBOUWBEDRIJF  

Bespreek het afval dat een tuinbouwbedrijf produceert:  

Waar vind je afval?  

Bij de boom was het afval vaak voedsel voor anderen. Is dat hier ook het geval? 

Waar?  

Waar komt het afval terecht?  

Wat betekent dat afval voor ons?  

Bespreek de tuinbouwkaarten. Werk toe naar de vaststelling dat voor de meeste elementen 

in het tuinbouwbedrijf aardolie nodig is geweest.  

Waar heb je een pijl getekend naar het bedrijf toe? Waarom?  

Waarom zijn die dingen nodig?  

Wat is er telkens nodig om ze te kunnen gebruiken? Waarom?  

Vanwaar komt aardolie?*  

De leerlingen plakken hun tuinbouwkaarten op het schilderij en hangen hun schilderijen op 

aan de muur.  

 

*Tip: Naargelang de voorkennis van de leerlingen kan je hier ingaan op de olieramp in de Golf van 

Mexico, opwarming van de aarde of andere al dan niet bekende gevaren bij de winning of het 

gebruik van aardolie. 

 

STAP 5: DE VOLGENDE DAG MET RADIO EXPRESS  

Luister samen naar het bericht van Radio Express.  

Bespreek:  

Wat wordt er in het nieuwsbericht gezegd?  



Wat zijn de twee uitdagingen?  

(uitdaging 1: Hoe doen we verder zonder aardolie? uitdaging 2: Hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat we minder afval produceren?)  

Wij weten al waartoe aardolie dient. Waarvoor?  

Waarvoor nog? (indien de leerlingen meer weten over aardolie)  

Wat is het probleem met afval?  

Wat bedoelt ze met "weg is nooit helemaal weg"?  

We gaan de uitdaging van Radio Express aan. Daar gaan we dan ...  

 

*Tip: Naargelang de voorkennis van de leerlingen kan je hier ingaan op de olieramp in de Golf van 

Mexico, opwarming van de aarde of andere al dan niet bekende gevaren bij de winning of het 

gebruik van aardolie. 

 

Kennis 

De uitdagingen  

Bespreek samen hoe je oplossingen kunt vinden voor de twee uitdagingen van Radio 

Express. Stuur hen naar het voorstel om de schilderijen van de boom en van het 

tuinbouwbedrijf met elkaar te vergelijken.  

 

Verzamel de leerlingen rond de schilderijen en bespreek het tuinbouwbedrijf nog eens kort:  

Waar is er aardolie nodig?  

Waar wordt er afval geproduceerd?  

 

Ga dan kijken naar een schilderij van de boom:  

Waar heeft de boom aardolie nodig?  

Waar produceert de boom afval?  

Is het afval van de boom afval dat zich opstapelt of dat schadelijk is?  

Kunnen we de boom gebruiken als voorbeeld voor het tuinbouwbedrijf? Zullen we 

dat proberen?  

 

Het tuinbouwbedrijf herontworpen  

Bespreek één voor één de verschillende elementen waar aardolie nodig is in het 

tuinbouwbedrijf en kijk telkens hoe de boom dit aanpakt zonder aardolie te gebruiken.  

 Doe hetzelfde voor het afvalprobleem van het tuinbouwbedrijf.  

 Bespreek samen hoe een tuinbouwbedrijf eruit ziet wanneer het minder afval produceert 

en minder afhankelijk is van aardolie.  

Ken je een tuinbouwbedrijf dat minder afval produceert? Vertel.  

Is een biologisch tuinbouwbedrijf heel anders? Hoe dan?  

Ken je nog andere soorten boerderijen dan een tuinbouwbedrijf? Welke?  



Ga indien mogelijk met de leerlingen op zoek naar foto's van varkens- en kippenkwekerijen, 

zowel de industriële (grootschalige) als de familiale en/of biologische kwekerijen. Je kan ook 

de foto's van de varkens- en kippenkwekerijen en rundveehouderijen tonen uit foto's 

industriële landbouw.  

 

De leerlingen denken na hoe zij hun schilderij van het tuinbouwbedrijf zouden kunnen 

aanpassen. 

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
Hoofdvraag:  

Wanneer wordt voedsel afval? 
 

Subvragen: 

Wanneer is iets afval?  

Mag de mens afval laten bestaan? 

Moet de mens zuinig zijn met voedsel? 

Mag de mens te veel voedsel maken? 

Zal er altijd afval zijn? 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

 

landbouw 

grond gewassen 

oogst rot 

voedsel overschot 

afval restjes 



Actie 

Leg samen met een mama of papa een schooltuintje aan met een gesloten kringloop. Om te 

weten hoe je in 30 minuten een schooltuintje aanlegt, zie folder permacultuurtuin. De 

leerlingen proberen zoveel mogelijk elementen van een boom in hun tuintje te integreren: 

een schuilplaats voor een egel (http://www.tuinadvies.be/tuindecoratie_egelhuis.htm), een 

bloempotje met stro als schuilplaats voor de oorwurm (nuttig diertje dat bladluizen eet), een 

boom of struik naast of in hun tuintje, ...  

 

Ga met je klas op bezoek bij een biologisch tuinbouwbedrijf. Bij dat bezoek kunnen hun 

ontwerpen aan de boer en boerin worden uitgelegd.  

 De leerlingen maken bijv. een trofee voor het biobedrijf dat bepaalde principes van 

de boom toepast. Bij de overhandiging van de trofee kan de lokale pers en/of de 

duurzaamheidsambtenaar van je gemeente worden uitgenodigd.  

 

Tip: 

Op deze website vind je een overzicht van de te bezoeken land - en tuinbouwbedrijven, 

gerangschikt per provincie:  

http://www.vilt.be/nl_BE/education/show/id/169 

 

Reflectie 

Hang een grote flap aan de klasmuur. De leerlingen mogen er de hele dag hun reacties op 

schrijven. Op het einde van de dag lees je alle reacties voor.  

Praat erover indien gewenst.  

 

 

http://www.vilt.be/nl_BE/education/show/id/169

