
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Honing 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Honing wordt gemaakt door bijen. 
Biologischer kan haast niet zou je denken. 
Toch is er honing die wordt verkocht als 
biologische honing. Maar honing die in 
Nederland gemaakt wordt, wordt niet als 
biologisch aangemerkt omdat er in een 
straal van 3 km om de bijenkasten geen 
andere landbouwbedrijven mogen zijn en 
dat is in Nederland onmogelijk. 
 
Vakgebied 
Biologie, aardrijkskunde, economie  
 
Kernbegrippen 
Biologisch - Voedselrelatie - Landbouw - 
Europese Unie - Lidstaten - Voeding – 
Productieweg 
 
Kerndoelen 
- 30: het milieu 
- 31: processen in de natuur 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
- 45: Europese samenwerking 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de website van Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over de herkomst van 
producten, zoals Weg van bananen. 
 
Antwoorden 
1a Niet waar b/c Waar 2B 3a bijen 
‘begrazen’ het land om de honing te 
maken b niet het hele gebied in een straal 
van 3 km rond de bijenkasten is 
biologisch c/d Eigen antwoord 4a 3, 7, 8, 
11. 3=fairtrade, geproduceerd onder 
eerlijke voorwaarden voor de imker 7= de 
meter, wereldwijd keurmerk voor 
biologisch-dynamische producten 
8=Gecontroleerd biologisch 11=keurmerk 
voor biologische producten uit de EU. b 
omdat consumenten liever producten met 
keurmerk kopen 
 
 

Kijkvragen 
1 Geef aan of de beweringen waar of niet 
waar zijn.  
a Iemand die bijen houdt, heet een 
bijenboer. Waar/niet waar 
b Honing is een biologisch product. 
Waar/niet waar 
c In Nederland kun je volgens de wet geen 
biologische honing maken.  
Waar/niet waar 
 
2 Hoe noem je de bijen die samen in een 
kast leven? 
A Een zwerm 
B Een volk 
C Een kudde 
D Een roedel 
 
Verdiepingsvragen 
3 In de aflevering gaat Maarten op bezoek 
bij een biologische imker.  
a Waarom noemt de bio-imker honing een 
landbouwproduct? 
b Waarom mag hij zijn honing niet 
verkopen als biologische honing? 
c Ben jij het daarmee eens?  
d Wat zou jij kiezen: gewone honing of 
biologische honing? Waarom?  
 
4 Er bestaan een heleboel keurmerken voor 
voedingsmiddelen.  
a Welke van onderstaande keurmerken zou 
je op een potje biologische honing kunnen 
aantreffen en wat betekenen ze? 
 

 
 
b Waarom willen producenten graag een 
keurmerk op hun product? 
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-honing
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-weg-van-bananen/

