
 EenVandaag in de klas 
Van big naar rollade 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 

Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over Jorn. Hij neemt twee 
biggen en zorgt voor ze om ze een jaar 
later op te eten.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Bio-industrie, vlees, voedsel.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 30.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Waterbestendige gewassen’.  
 
Antwoorden 
1 Hij vindt de massaproductie van vlees 
een groot probleem. Niet het eten van 
vlees. 2 De dieren krijgen te weinig ruimte 
en kunnen daardoor nauwelijks bewegen. 
3 Dat mensen geen idee hebben hoe de 
dieren leven waarvan ze het vlees eten. 
Ze hebben er geen zicht op. 4a Het vlees 
van Sjors en Sjimmie was droger. b Sjors 
en Sjimmie kregen de ruimte om te 
bewegen en wroeten, dus het vlees was 
‘rustiger’ dan bij varkens die nauwelijks 
kunnen bewegen. 5a Hij vindt dat het een 
mooie vetlaag heeft, mooi gemarmerd is 
en een goede smaak heeft. b 180 kilo. 6 
Dat varkens veel voedsel nodig hebben en 
dus ook veel geld kosten om op te laten 
groeien. 7 Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: 
ja, ik zou meer betalen omdat ik dan weet 
dat het dier een goed leven had.  

Kijkvragen 
 
1 Leg uit wat Jorn bedoelt met de uitspraak 
‘Ik heb altijd een probleem gehad met de 
manier waarop we dieren eten, niet zozeer 
met het eten van dieren’.  
 

 
 
2 Noem een nadeel van de massale 
productie van vlees in Nederland.  
 
3 Wat bedoelt Jorn met de uitspraak ‘Er is 
in de huidige vleesindustrie een afstand 
tussen mens en dier’? 
 
4a De slager Jan Butter zag verschil tussen 
het vlees van Sjors en Sjimmie en een 
varken uit de bio-industrie. Wat was het 
verschil?  
b Hoe verklaart hij dat?  
 
5a Wat vindt chefkok Thom Baltussen van 
het vlees?  
b Hoeveel wegen de biggen per stuk na een 
jaar?  
 
6 Wat leerde Jorn tijdens zijn experiment?  
 
Verdiepingsvragen  
 
7 Het kost een hoop geld om een varkens op 
een natuurlijke en duurzame manier op te 
laten groeien. Zou jij meer willen betalen 
voor een ‘gelukkig’ stuk vlees? Waarom wel 
of niet? 
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https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-waterbestendige-gewassen/

