
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Is biologische groente gezonder? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
Biologie: planten en leefomgeving 
 
Kernbegrippen 
Gezondheid, biologisch, pesticiden, milieu 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
34: De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van 
bouw en functie van het menselijk lichaam, 
verbanden te leggen met het bevorderen van 
lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin 
een eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met 
het milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond is 
chocola?, ‘Hoe gezond is melk?’ en ‘Zijn E-
nummers ongezond?’. 
 
Antwoorden 
 
1 5% 
2 Doordat het niet is ‘opgejaagd’ met kunstmest 
3 anti-oxidanten 
4 Het helpt ziektes te voorkomen 
5 Drie keer 
6 Niet waar 
7 Pesticiden worden in je lichaam afgebroken 
door je lever en uitgescheiden door de galblaas of 
via de bloedbaan en de nieren.   
8 Omdat er meer persistente pesticiden zoals 
chloor werden gebruikt, die je lichaam niet af kan 
breken.  
9 Voor het milieu, de natuur en het bodemleven. 
En omdat dat uiteindelijk ook leidt tot een 
gezonder leven voor mensen.   

 
Samengevat 
Biologische groenten worden steeds populairder, 
maar zijn ze ook gezonder dan de bespoten variant? 
Marlijn en Ersin zoeken uit wat het verschil is tussen 
biologische en niet-biologische groente. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel procent van de Nederlanders koopt 
biologische groenten? 
2 Waardoor bevat biologische groente gemiddeld 
minder water? 
3 Welke stof komt in biologische groente meer voor 
dan in reguliere groente? 
4 Wat doet deze stof in het lichaam? 
 

 
 
5 Hoe vaak wordt de sla bespoten voordat hij in de 
winkel ligt? 
6 Is de volgende uitspraak waar of niet waar? 
“Een biologische boer gebruikt nooit 
bestrijdingsmiddelen”.  
 
7 Wat gebeurt er met pesticiden in je lichaam? 
8 Waarom waren pesticiden vroeger gevaarlijker 
dan nu? 
9 Om welke redenen kopen de experts zelf 
biologisch? 
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Broodje Gezond in de klas 
Is biologische groente gezonder? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
Biologie: planten en leefomgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond zijn 
vitaminepillen?, ‘Krijg je kanker van vlees?’ en 
‘Zijn E-nummers ongezond?’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘biologische groente’ en ‘milieu’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken Gezondheid en Biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Voeding en Kwaliteit 
Biologisch-dynamische landbouw 
 
HBO: 
Agribusiness en milieukunde 
Educatie en Kennismanagement groene sector 
 
WO: 
Voeding & Gezondheid 
Future planet studies 
 
 

 
Samengevat 
Biologische groenten worden steeds populairder, 
maar zijn ze ook gezonder dan de bespoten variant? 
Marlijn en Ersin zoeken uit wat het verschil is tussen 
biologische en niet-biologische groente. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel procent van de Nederlanders koopt 
biologische groenten? 
2 Waardoor bevat biologische groente gemiddeld 
minder water? 
3 Welke stof komt in biologische groente meer voor 
dan in reguliere groente? 
4 Wat doet deze stof in het lichaam? 
 

 
 
5 Hoe vaak wordt de sla bespoten voordat hij in de 
winkel ligt? 
6 Is de volgende uitspraak waar of niet waar? 
“Een biologische boer gebruikt nooit 
bestrijdingsmiddelen”.  
 
7 Wat gebeurt er met pesticiden in je lichaam? 
8 Waarom waren pesticiden vroeger gevaarlijker 
dan nu? 
9 Om welke redenen kopen de experts zelf 
biologisch? 
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