
 

De Aardappeleters in de 
klas 
Couscous 
 

Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
gaat presentator Joris Vermeer 
onderzoeken waar couscous vandaan 
komt.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Couscous, Marokko, Berbers, voedsel 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen: Aardrijkskunde, subdomein 
B2.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Aardappeleters in de klas‘. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: ‘Babi 
pangang’. 
 
Antwoorden 
1a De Berbers. b Ongeveer duizend jaar 
geleden. 2 Berbers trokken rond en aan 
het einde van hun reis maakten ze een 
gerecht met daarin de verschillende 
specerijen en ingrediënten die ze tegen 
waren gekomen tijdens hun reis. Dit werd 
het gerecht couscous. 3a Op vrijdag. b 
Omdat vrijdag de belangrijkste 
gebedsdag is in de islam. De familie komt 
dan bij elkaar en eet couscous als 
feestmaal. 4a Dat het geen graan is dat 
aan een plant groeit, maar dat het 
gemaakt wordt van meel van granen door 
mensen. b Het maakproces lijkt op dat 
van pasta. 5 Doorgestreept moeten zijn: 
makkelijk, middag en gaat snel. 6a Omdat 
het gerecht bedoeld is om te delen met 
elkaar. b Eigen antwoord, zoals: ja, het is 
belangrijk om te leren delen. Of: nee, ik 
heb liever mijn eigen bord.  
 

Kijkvragen 
 
1a Welk volk zou couscous hebben mee 
genomen?  
b Wanneer kwamen zij in Marokko terecht?  
 
2 Leg uit hoe couscous als gerecht 
ontstond.  
 

 
 
3a Op welke dag eten ze in Marokko 
couscous?  
b Waarom juist die dag?  
 
4a Couscous is niet alleen de naam van het 
gerecht, het is ook de naam van het 
hoofdingrediënt. Joris noemt het een 
graan. Wat blijkt couscous te zijn als hij in 
Marokko onderzoek doet? 
b Op welk voedsel lijkt de maakwijze van 
couscous? 
 
5 Streep door wat niet van toepassing is: 
Het is moeilijk/makkelijk om zelf couscous 
te maken. Ze steken het vuur aan om zes 
uur in de ochtend/middag. Het proces om 
couscous te maken duurt lang/ gaat snel.  
 
Verdiepingsvraag 
 
6a Couscous wordt geserveerd op een 
grote schaal. Waarom is dat?  
b Vind jij het een goed idee om dat ook in 
Nederland te doen? Beargumenteer je 
antwoord.  
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