
Kijkvragen 
 

1 De hoofdbestanddelen van een fairtrade 
product hoeven niet allemaal fairtrade te 
zijn. Wanneer mag op het etiket vermeld 
worden dat het een fairtrade product is?  
 

 
 
2 De meeste hazelnoten komen uit Turkije. 
a Hoeveel procent van de hazelnoten komt 
uit Turkije? 
b Uit welke twee andere landen komen de 
rest van de hazelnoten? 
 
3 Er bestaan geen hazelnoten met het 
fairtrade keurmerk.  
a Waarom hebben hazelnoten geen 
fairtrade keurmerk? 
b Wat is het verschil tussen fairtrade en 
Fairtrade Original? 
 
4 Hazelnoten worden door 
seizoensarbeiders geplukt. 
a Waar komen deze seizoensarbeiders 
voornamelijk vandaan? 
b In welke periode werken deze 
seizoensarbeiders? 
 
5 Dominique Soguel geeft een reden 
waarom er wel wordt geprobeerd om 
kinderarbeid aan te pakken. Welke reden is 
dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Fairtrade is in verschillende landen actief.  
a Weet jij in welke landen fairtrade actief 
is? Zoek anders op in welke landen 
fairtrade actief is. 
b Vind jij dat fairtrade ook actief moet zijn 
in andere landen? Leg je antwoord uit. 
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Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Hazelnootpasta 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Net als koffie, thee, suiker en chocolade 
heeft hazelnootpasta steeds vaker een 
fairtrade keurmerk. Maar dat betekent 
niet dat de hazelnoten in dat potje ook 
fairtrade zijn. De Keuringsdienst ontdekt 
dat er in de gebieden waar hazelnoten 
geplukt worden, vaak sprake is van 
kinderarbeid. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Fairtrade, vraag en aanbod, kinderarbeid, 
import 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Kokoswater’.  
 
Antwoorden 
1 Als meer dan 25% van de ingrediënten 
wel fairtrade is, dan mag op het etiket 
vermeld worden dat het een fairtrade 
product is. 2a 80% b Spanje en Italië 3a 
Turkije, Spanje en Italië zijn geen landen 
waar fairtrade actief is. b Fairtrade is een 
keurmerk dat aangeeft of een product 
geproduceerd is volgens de fairtrade 
richtlijnen. Fairtrade Original is een merk 
en verkoopt producten met een fairtrade 
keurmerk. 4a De seizoensarbeiders zijn 
vaak Koerdische gezinnen uit Zuid-Oost 
Turkije. b Van april tot november. 5 De 
hazelnoten worden verwerkt door de 
chocolade-industrie. 6a Fairtrade is actief 
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. b Eigen 
antwoord. 

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-kokoswater/


  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Aardbeien 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Net als koffie, thee, suiker en chocolade 
heeft hazelnootpasta steeds vaker een 
fairtradekeurmerk. Maar dat betekent 
niet dat de hazelnoten in dat potje ook 
fairtrade zijn. De Keuringsdienst ontdekt 
dat er in de gebieden waar hazelnoten 
geplukt worden, vaak sprake is van 
kinderarbeid. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Kokoswater’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema fairtrade is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie, geschiedenis en 
maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Internationale Ontwikkelingsstudies 
Culturele Antropologie 
International Development Management 

Kijkvragen 
 

1 De hoofdbestanddelen van een fairtrade 
product hoeven niet allemaal fairtrade te 
zijn. Wanneer mag op het etiket vermeld 
worden dat het een fairtrade product is?  
 

 
 
2 De meeste hazelnoten komen uit Turkije. 
a Hoeveel procent van de hazelnoten komt 
uit Turkije? 
b Uit welke twee andere landen komen de 
rest van de hazelnoten? 
 
3 Er bestaan geen hazelnoten met het 
fairtrade keurmerk.  
a Waarom hebben hazelnoten geen 
fairtrade keurmerk? 
b Wat is het verschil tussen fairtrade en 
Fairtrade Original? 
 
4 Hazelnoten worden door 
seizoensarbeiders geplukt. 
a Waar komen deze seizoensarbeiders 
voornamelijk vandaan? 
b In welke periode werken deze 
seizoensarbeiders? 
 
5 Dominique Soguel geeft een reden 
waarom er wel wordt geprobeerd om 
kinderarbeid aan te pakken. Welke reden is 
dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Fairtrade is in verschillende landen actief.  
a Weet jij in welke landen fairtrade actief 
is? Zoek anders op in welke landen 
fairtrade actief is. 
b Vind jij dat fairtrade ook actief moet zijn 
in andere landen? Leg je antwoord uit. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-kokoswater/

