
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Weg van bananen 
 

Leeftijd: 13-15  
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
De banaan is de meest gegeten vrucht in 
Nederland. Maar hij groeit niet hier. We 
importeren de banaan uit tropische 
landen. Bananen worden geteeld op 
plantages in landen dichtbij de evenaar, 
zoals Ecuador. Na de oogst zijn de 
bananen nog niet rijp. Met koelschepen 
worden ze naar landen in Europa 
gebracht, waar ze in supermarkten en bij 
groenteboeren worden verkocht aan de 
klant.     
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, economie 
 
Kernbegrippen 
Landbouw - Klimaat - Plantage - 
Multinationals - Ontwikkelingsland - 
Productiesectoren - Afzetgebieden -  
Transport - Handel    
 
Kerndoelen 
- 31 – processen in de natuur 
- 38 – geografische basiskennis  
- 46 – arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de programmapagina op Schooltv.nl staat 
nog een aflevering over bananen die 
aansluit bij economie.   
 
Antwoorden 
1 a - importeert b - plantages c - gras d -
schip 
2 a - niet waar b - waar c - niet waar 
3 a, de primaire sector 
4 bananenteelt – oogst – transport – 
distributie – supermarkt/groenteboer – 
klant 
5 Omdat ons klimaat niet geschikt is voor 
het verbouwen van bananen. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1. Lees de onderstaande zinnen en streep 

door wat niet van juist is. 
  
a. Nederland importeert/exporteert 

bananen. 
b. Bananen worden geteeld op 

boerderijen/plantages. 
c. Bananenbomen zijn eigenlijk een 

grassen/planten. 
d. Na de oogst worden de bananen per 

schip/vliegtuig naar Europa gebracht. 
 
2. In de aflevering zag je hoe de bananen 

geteeld worden in Ecuador. Geef aan of 
de stellingen waar of niet waar zijn.  
 

a. Ecuador is een land in Azië.  
Waar/niet waar 

b. Ecuador heeft een tropisch klimaat. 
Waar/niet waar 

c. Ecuador is een rijk land.  
Waar/niet waar 

 
3. In welke sector werken de meeste 

mensen in Ecuador? 
a. De primaire sector 
b. De secundaire sector 
c. De tertiaire sector 

 
Verdiepingsvragen 
4. Bananen leggen een lange weg af 

voordat ze bij jou thuis op de 
fruitschaal liggen. Zet de stappen in de 
juiste volgorde. 

 
Oogst 1 
Distributie 2 
Bananenteelt  3 
Supermarkt/groenteboer 4 
Transport  5 
Klant 6 

 
5. Waarom verbouwen we in Nederland 

geen bananen? 
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