
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Tonijn 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Bijna overal op de wereld wordt veel 
gevist op tonijn. Dat gebeurt op 
verschillende manieren: met enorme 
visnetten en, heel ouderwets, met 
hengels. De Keuringsdienst van Waarde 
gaat naar Azië, om te kijken hoe deze met 
de hengel gevangen tonijn in blikjes in 
onze supermarkten terecht komt.   
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Overbevissing - Ontwikkelingsland - 
Duurzaamheid – Export 
 
Kerndoelen 
-42: inzicht in de eigen omgeving 
-30: het milieu 
-31: processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de website van Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over de herkomst van 
producten, zoals Weg van bananen. 
 
Antwoorden 
1a 65 – 70% b blauwvintonijn c als er 
meer vis gevangen wordt dan er bijkomt 
2C 3 De gemiddelde consument wordt niet 
dagelijks met overbevissing 
geconfronteerd, waardoor veel mensen 
niet weten dat het een probleem is. 4a  
pur-seine-visserij b Eigen antwoord 5a 
Gereguleerde visvangst op ‘zeeboerde-
rijen’ b Voordelen: de visstand in oceanen 
gaat niet verder omlaag, de oceaanbodem 
wordt niet beschadigd. Nadelen: de vissen 
leven onder slechte omstandigheden, 
hebben weinig ruimte, krijgen veel 
antibiotica toegediend en worden op een 
dieronvriendelijke manier geslacht 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Tonijn is een populaire vis.  
a Hoeveel procent van de gevangen tonijn 
verdwijnt er ongeveer in blikjes?  
b Welke tonijnsoort wordt het meest 
bedreigd? 
c Wanneer spreek je van overbevissing? 
 
2 Wat is bijvangst? 
A Gevangen vis die niet meer in de boot 
past 
B Vissen die als aas worden gebruikt voor 
het vangen van tonijn 
C Vis die onbedoeld is gevangen 
D Plastic afval dat met  de vissen naar 
boven komt 
 
Verdiepingsvragen 
3 Overbevissing is een groot probleem. Er 
zijn organisaties, zoals Greenpeace, die 
vrezen dat de zee over 20 jaar is leeggevist.  
Een campagneleider van Greenpeace zegt: 
“Als we op de Veluwe met bulldozers op 
eekhoorntjes zouden jagen, zou niemand 
dat accepteren. Maar in de oceanen is de 
enorme catastrofe onder water niet 
zichtbaar.” 
Wat bedoelt hij met deze uitspraak? 
 

       
 
4 In de aflevering komen twee vismethoden 
aan bod.  
a Welke methode zie je op de bovenstaande 
afbeelding? 
b “Pole & line-visserij is beter dan pur-
seine-visserij”. Geef aan of je het eens bent 
met deze uitspraak en waarom.  
 
5 Een alternatief voor vis uit de zee is 
kweekvis.  
a Wat is kweekvis? 
b Zoek op internet informatie over 
kweekvis. Geef twee voordelen en twee 
nadelen van deze manier van visserij.  
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-tonijn
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-weg-van-bananen/

