
Voeding graad 2 

Voedsel onder de loep 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les 

Print het krantenartikel 'Voeding kan de aarde redden' 1 keer uit en knip het in stukjes.  

Print de aardekaartjes uit (1x alle kaartjes per groepje van 4 leerlingen).  

Print de verhalen van voeding 1 maal uit. 

 

Verwondering 

Geef verschillende leerlingen een stukje van het  krantenartikel 'Voeding kan de aarde 

redden' en laat dit hen voorlezen in de juiste volgorde.   

 

Bespreek met de leerlingen:  

 Over wie gaat het krantenartikel?  

 Van welk land is hij afkomstig?  

 Wat doet hij als beroep?  

 Wat is de titel van het artikel?  

 Hoe kan je volgens de professor zorg dragen voor de aarde?  

 Mogen we dan niet meer eten?  

 Waarom is vlees zo slecht voor onze aarde?  

 Wat moeten we volgens de professor doen om voor de aarde te zorgen?  

 Welke drie zaken zijn niet zo goed voor de natuur bij het telen van planten? (teveel 

 mest, teveel insecticiden, teveel vervuilende transport)  

 Hoeveel kilogram planten heb je nodig om aan 1 kilogram vlees te geraken?  

 

We mogen niet alles geloven wat er in de krant staat. Soms schrijven de kranten dingen die 

achteraf niet juist blijken te zijn. Stel de leerlingen voor om de inhoud van het krantenartikel 

'Voeding kan de aarde redden' te onderzoeken, alvorens zomaar aan te nemen wat 

professor Pachauri zegt.  

 

Opmerking:  

Dit krantenartikel is fictief. De boodschap komt wel overeen met de mening van professor 

Pachauri, een bestaand persoon. Professor Pachauri is geboren in India in 1940 en is een strikte 

vegetariër. Hij is directeur-generaal van het IPCC, een organisatie van de Verenigde Naties om de 

risico's van de klimaatsverandering te evalueren. Hij won in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede voor 

zijn inspanningen rond duurzame ontwikkeling. (Bron: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rajendra_Pachauri) 

 



Kennis 
De pers onder de loep  

 Voeding vraagt veel van de aarde, zegt professor Pachauri. Daarbij maakt hij een 

onderscheid tussen groenten enerzijds en vlees anderzijds. Wat precies het verschil is, gaan 

de leerlingen nu onderzoeken.  

 Verdeel de klas in groepen van elk vier personen.  

 

  Elke groep krijgt alle aardekaartjes. De leerlingen knippen de kaartjes uit en verdelen de 

kaartjes over de groepsleden. Er zijn 7 aardekaartjes en 1 uitroepteken, dus elke leerling 

krijgt 2 kaartjes.  

  Overloop de aardekaartjes klassikaal. De kaartjes stellen de dingen voor die komen kijken 

bij het telen van voedsel:  

grond in België  

grond in Brazilië  

water in België  

water in Brazilië  

vervuiling van de lucht  

vervuiling van de grond  

vervuiling van het water.  

 

  Verdeel de verhalen van voeding over de groepjes. Elke groep krijgt het verhaal van één 

voedingsmiddel. Elk verhaal is een opsomming van zaken die bij de teelt van het 

voedingsmiddel in kwestie nodig zijn.  

 

  Elke groep duidt iemand aan om het verhaal aan de rest voor te lezen. Iedereen luistert 

aandachtig. Wie denkt dat zijn kaartje in het verhaal gebruikt wordt, legt het in het midden 

van de tafel.  

  Elk groepje legt nu zijn verhaal weg. De groepjes overlopen elk voor zich de kaartjes die in 

het midden liggen en proberen het verhaal te vertellen zonder het verhaal opnieuw te lezen. 

Vervolgens bekijken ze de kaartjes die niet in het midden liggen. Dat zijn de zaken die niet 

van toepassing zijn bij de teelt van het voedingsmiddel in kwestie.  

Bijvoorbeeld: bij de teelt van Belgische wortelen komt er geen grond in Brazilië 

of water van Brazilië aan te pas. Dat komt omdat de wortels hier worden 

gezaaid en geoogst. Er wordt lucht vervuild, want de wortels moeten van het 

veld tot bij de mensen thuis geraken.  

  Het uitroepteken betekent dat er extra veel van één van bovenstaande dingen wordt 

gebruikt. Dit kaartje toon je als je over een aardekaartje iets extra’s wil zeggen, dat  

 

 



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. 

 

Gemeenschappelijke beleving: 

Bekijk met de leerlingen het prentenboek Krachtvoer  van Antoinette Hertsenberg. 



 
Hoofdvraag:  

Mag iedereen eten wat hij/zij wil? 
 

Subvragen: 

Moeten winkels altijd alle soorten voedsel aanbieden? 

Mogen arme mensen gratis overschotten van voedsel krijgen? 

Wanneer mag je voedsel stelen? 

Mag iedereen een moestuin hebben? >> Kan een moestuin verboden zijn? 

Is het de schuld van de aarde dat er honger is? 

Mogen we elke dag vlees eten? 

Wanneer mag je iets niet eten? 

 

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.  

voedsel 

kopen kweken 

voor 

iedereen 

voor jezelf 

overschot te weinig 

delen 
verspillen 



Actie 

Ventileren  

  Laat de leerlingen ventileren over wat ze net geleerd hebben:  

 Beeld je in ... Jij bent expert in “zorg dragen voor de aarde”. De kranten staan te 

 drummen om van jou een interview af te nemen. Straks komt er aan de schoolpoort 

 een journalist naar jou om je te interviewen over hoe we beter zorg zouden kunnen 

 dragen voor onze aarde. Hij vraagt hoe jij dat zou aanpakken. Wat zou je zeggen?  

  Schrijf alles op het bord.  

  Leerlingen verwoorden hun eigen mening. Ze kunnen ook niet akkoord gaan met het 

krantenartikel. Voorwaarde is wel dat ieder zijn mening argumenteert.  

 

En ... actie!  

  Helaas is er geen journalist die ons komt interviewen. Overleg met de leerlingen.  

 Hoe kunnen we onze kennis en tips om beter voor de aarde te zorgen toch tot bij 

 onze ouders en de andere leerlingen brengen?  

  De leerlingen denken samen na over manieren van informatie overbrengen. Het kan gaan 

van een lied maken tot een artikel schrijven. Alles kan. Schrijf alle ideeën op een groot 

papier.  

  Kies democratisch de manier waarop je het gaat doen.  

  Werk het uit.  

 

Enkele ideeën:  

 een lied schrijven op de melodie van een bestaand liedje,  

 een rapnummer schrijven. Beats en tips hoe je dat kan doen vind je op 

http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/,  

 een infofolder,  

 een affiche,  

 een straattheatervoorstelling. Dit is leuk als je bij de voorstelling van de ‘verhalen van 

voeding’ met mime hebt gewerkt,  

 een stoepkrijttekening op de speelplaats,  

 nodig de lokale radiozender/krant uit voor een interview,  

 een vegetarische receptenfolder (zie ideeën voor recepten) 

 

Reflectie 

   De leerlingen tekenen zichzelf op school. Ze tekenen de dingen die ze belangrijk vonden bij 

op de tekening.  

   Laat indien gewenst de leerlingen aan het woord om over hun tekening te vertellen.  

 


