
 

 

 

Palmolie, 2de graad 

Avondje chips 

 
Materiaal 

 

- 1 klimaatplaat geprojecteerd 

- 1 x Werkblad “avondje chips” per duo (2 pagina’s) 

- 3 x Werkblad “Flow Map” per duo (op A3) 

- chips met palmolie om te proeven in de klas 

- chips zonder palmolie (bv. zonnebloemolie) om te proeven in de klas 

 

Organisatie 

 

• duowerk/klassikaal 

 

Voor je begint 

 

• Projecteer de klimaatplaat.  

• Print de twee werkblaadjes 1x per 2 kinderen af. 

• Knip zelf de prenten van de tweede pagina al uit.  

• Print de Flow Map 1 x per 2 kinderen af.  

• Lees grondig de achtergrondinformatie over palmolie in Indonesië.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 

• Kinderen verruimen hun blik op het thema ‘chips’ door het verhaal achter ‘chips’ te 

onderzoeken. 

• Kinderen onderzoeken de gevolgen van de ontginning van regenwoud door 

platbranden. 

• Kinderen weten wat het verband is tussen chips gemaakt van palmolie en de 

klimaatverandering. 

•  



 

1 Wegdromen bij chips   
 

• Vraag de kinderen hun ogen te sluiten. 

• Ga rond en geef elk kind een stukje chips mét palmolie.  

• Ze proeven hetgeen je voor hen op hun bank zal leggen.  

Terwijl ze proeven, zijn de kinderen bewust van waaraan ze denken bij het proeven. 

De kinderen antwoorden nog met hun ogen dicht: 

o Wat heb je net geproefd? Welke smaak? 

• Vraag de kinderen wat het eerste was waar ze aan dachten toen ze de chips 

proefden. 

• Maak klassikaal een woordspin rond het woord “chips” op het bord.  

o Waaraan denk ik als ik aan chips denk?  

• Laat de woordspin staan. 

 

 

2 De flow van de chips 
 

• De kinderen krijgen per twee pagina 1 van het werkblad en een flow map. 

• Ze knippen de prenten uit en leggen de prenten in de flow map in chronologische 

volgorde.  

• Schat zelf in hoeveel informatie je best op voorhand meegeeft, bijvoorbeeld “De 

laatste prent is die van chips.” Of  “Je begint met de prent met de meest ongerepte 

natuur.” 

• Overloop de prenten en hang ze chronologisch aan bord in een flow map. 

• Laat de kinderen de flow map terug leeg maken.  

 

• Deel nu een nieuwe prent uit: de prent van de dieren uit het regenwoud. 

De kinderen tekenen nu zelf mogelijke vervolgstappen in hun flow map.  

o Wat gebeurt er met de wilde dieren uit het regenwoud: 

▪ als er een bosbrand is? 

▪ als er een oliepalmplantage komt? 

▪ terwijl wij chips eten? 

 

• Doe achtereenvolgens hetzelfde met de prent van de diversiteit aan flora van het 

regenwoud en de woonplaats van de lokale bevolking uit het oerwoud. 

• Na elke prent (en elke nieuwe flow map) gaan twee duo’s bij elkaar zitten. Ze 

vertellen elkaar hun scenario. Laat eventueel de duo’s doorschuiven, zodat elk duo 

enkele andere scenario’s heeft gehoord.  

• Ga bij alle groepjes meeluisteren zodat je een zicht krijgt op de scenario’s die de 

kinderen bedenken. 



 

Noot: De Flow Map is een Thinking Map bedacht door David Hyerle. Thinking Maps helpen ons om 

onze gedachten te ordenen en te structureren. De Flow Map zorgt ervoor dat kinderen bepaalde 

zaken gaan ordenen en in een volgorde plaatsen. 

 

3 Klimaatplaat 
 

• Projecteer de klimaatplaat.  

• Bekijk de prent.  

o Jullie bedachten zelf een verhaal bij de prenten. Vertel jouw verhaal bij deze 

plaat. 

o Bedacht iemand nog iets anders? 

 

• Vervolg met de vragen die nog niet zijn beantwoord: 

o Wat zijn de gevolgen voor de mensen, de dieren, de bomen? 

o Is het een probleem als er minder verschillende soorten planten zijn, voor 

de dieren/voor de mensen? Waarom wel/niet? 

o Hoe leven mensen die in het regenwoud leven? 

o Waar verdienen ze de kost mee? (zelfvoorzienende landbouw, maar ook 

werken ze in de plantages zelf) 

o Wat een invloed kan een bosbrand hebben op inwoner van het regenwoud? 

o Wat een invloed heeft het op de mensen als een regenwoud met veel 

verschillende dieren en planten plaats maakt voor een plantage waar alleen 

oliepalmbomen groeien? 

o Vaak zijn chips gemaakt met palmolie. Denk je dat er alternatieven bestaan 

voor palmolie? Welke? 

• Vul de observaties van de kinderen aan en vertel over de situatie in het Indonesisch 

regenwoud. 

 

4 Nachtmerries in plaats van wegdromen met chips?  
 

• Maak opnieuw een woordspin rond “chips”.  

• Waar denken de kinderen nu aan bij het woordje “chips.”  

• Terwijl de leerlingen nadenken, deel je een twee portie chips uit, deze keer zonder 

palmolie.  

• Stel ze gerust dat er voor deze chips geen palmolie gebruikt werd.  

o Smaken ze anders?  

• Vergelijk de woordspin van het begin van de les met de woordspin van het 

einde van de les: 

o Wat heb je geleerd over chips? 

o Hoe voel je je nu tegenover chips? 



 

In deze les oefen je de vaardigheid Systeemdenken. 

 

De leerlingen onderzochten oorzaken en gevolgen. Daarbij gingen ze niet enkel op zoek naar 

één gevolg, maar gingen ze verder en zochten ze telkens naar het gevolg, van het gevolg, van 

het gevolg.   

 

Smaakt dit naar meer? 

In de Methode Systeemdenken vind je meer dan 50 werkvormen en 40 lessen om deze 

vaardigheden in te oefenen. In de nascholing 'Initiatie systeemdenken' pas je tal van 

methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te 

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

https://djapo.be/systeemdenken-duurzame-wereld/  

https://djapo.be/systeemdenken-duurzame-wereld/

