
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Vlees of vegan? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Vakgebied 
Biologie: gezondheid en voeding.  
 
Kernbegrippen 
Vlees, veganisme, gezondheid, voedingsstoffen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Natuur: 30, 34; Mens en Maatschappij: 
42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Nooit meer eten met Soylent’.  
 
Antwoorden 
1 Omdat het de kans op hart- en vaatziekten  en 
hoge bloeddruk verlaagt en omdat het beter is 
voor het milieu.  
2 Er is veel water en veevoer voor nodig.  
3 Vegetariers eten geen vlees. Veganisten eten  
behalve geen vlees, ook geen dierlijke producten 
zoals eieren of melk.  
4 Veganisten missen bepaalde voedingsstoffen 
 zoals ijzer, eiwitten, vitamine B12, calcium en 
jodium. 
5 Omdat je er dan ontzettend veel van moet eten 
6 B Afwijkingen aan het zenuwstelsel 
 

 
Samengevat 
Er zijn steeds meer consumenten die op zoek gaan 
naar alternatieven voor vlees. Te veel vlees is niet 
goed voor je gezondheid, en ook niet voor het 
milieu. Sommige mensen laten alles staan dat van 
dieren afkomstig is, maar is dit wel gezond? 
 
Kijkvragen 

 
1 Waarom adviseert de WHO om minder vlees te 
eten? Noem twee redenen. 
2 Waarom is de productie van vlees belastender 
voor het milieu dan de productie van plantaardig 
voedsel? 
 

      
 
3 Wat is het verschil tussen vegetarisch en 
veganistisch eten? 
4 Waarom maken voedseldeskundigen zich zorgen 
over de toenemende populariteit van veganisme? 
 
5 Waarom is het volgens voedingsdeskundigen 
moeilijk om genoeg calcium uit noten of spinazie te 
halen?   
 
6 Wat is het gevolg van te weinig B12 
binnenkrijgen?  
A Je hebt sneller weer honger. 
B Afwijkingen aan het zenuwstelsel. 
C Je moet vaker naar het toilet. 
 
Verdiepingsvraag 
 
Vind jij het goed dat mensen veganistisch eten? Zou 
je het zelf overwegen? Waarom wel of niet? 
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Nieuwsuur in de klas 
Vlees of vegan? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Er zijn steeds meer consumenten die op zoek gaan 
naar alternatieven voor vlees. Te veel vlees is niet 
goed voor je gezondheid, en ook niet voor het 
milieu. Sommige mensen laten alles staan dat van 
dieren afkomstig is, maar is dit wel gezond? 
 
Vakgebied 
Biologie: gezondheid en voeding.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Nooit meer eten met Soylent’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s  ‘voeding en veganisme’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij de vakken biologie en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Voeding en diëtetiek 
 
HBO: 
Food and business 
 
WO: 
Gezondheidswetenschappen  
 

 
Samengevat 
Er zijn steeds meer consumenten die op zoek gaan 
naar alternatieven voor vlees. Te veel vlees is niet 
goed voor je gezondheid, en ook niet voor het 
milieu. Sommige mensen laten alles staan dat van 
dieren afkomstig is, maar is dit wel gezond? 
 
Kijkvragen 

 
1 Waarom adviseert de WHO om minder vlees te 
eten? Noem twee redenen. 
2 Waarom is de productie van vlees belastender 
voor het milieu dan de productie van plantaardig 
voedsel? 
 

      
 
3 Wat is het verschil tussen vegetarisch en 
veganistisch eten? 
4 Waarom maken voedseldeskundigen zich zorgen 
over de toenemende populariteit van veganisme? 
 
5 Waarom is het volgens voedingsdeskundigen 
moeilijk om genoeg calcium uit noten of spinazie te 
halen?   
 
6 Wat is het gevolg van te weinig B12 
binnenkrijgen?  
A Je hebt sneller weer honger. 
B Afwijkingen aan het zenuwstelsel. 
C Je moet vaker naar het toilet. 
 
Verdiepingsvraag 
 
Vind jij het goed dat mensen veganistisch eten? Zou 
je het zelf overwegen? Waarom wel of niet? 
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