
 

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Kaas 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Kaas wordt gemaakt van melk en er zijn 
vele soorten, jong, belegen, oud, 
boerenkaas en nog veel meer. Maar de ene 
belegen kaas smaakt heel anders dan de 
andere belegen kaas. Dat komt door het 
productieproces. Fabriekskaas wordt zo 
snel en goedkoop mogelijk geproduceerd 
en smaakt altijd hetzelfde.  Daarom is 
fabriekskaas wel goedkoper dan 
handgemaakte kaas. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Productie - Mechanisatie - 
Kapitaalintensief - Arbeidsintensief - 
Kostprijs - Verkoopprijs 
 
Kerndoelen 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
- 46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de website van Schooltv staan nog meer 
afleveringen over prijsvorming, zoals 
Chips, bananen en leverworst.  
 
Antwoorden 
1a/c duurder b 10 2a Fabriekskaas is 
altijd van dezelfde kwaliteit b 
Ambachtelijke kaas heeft niet altijd 
dezelfde smaak. 3a Kaas met een lage 
prijs b Kaas met meer smaak, iets 
duurder 4 Arbeidsintensief bedrijf. De 
melk wordt met de hand verwerkt tot 
kaas: alle ingrediënten worden met de 
hand toegevoegd. 5a Eigen antwoord b 
Voor: een machine levert altijd hetzelfde 
eindproduct. Tegen: een machine kan niet 
denken, een mens wel.  
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Streep door wat niet van toepassing is: 
a Een kaas van de kaasboer is 
duurder/goedkoper dan een kaas uit de 
fabriek. 
b Voor 1 kilo kaas is 10/100 liter melk nodig.  
c Hoe langer een kaas ligt te rijpen, hoe 
duurder/goedkoper hij wordt.  
 
2 In de aflevering zie je hoe kaas wordt 
gemaakt in een kleinschalige kaasboerderij 
en in een grote kaasfabriek.   
a Welk voordeel heeft de grootschalige 
productie van kaas volgens de 
kaasfabrikant? 
b Welk nadeel heeft ambachtelijke kaas 
volgens de kaasfabrikant?  
 
Verdiepingsvragen 
 
3 De kaasboer en kaasfabriek voorzien in 
verschillende behoeftes.  
a Omschrijf de behoefte van de mensen die 
het liefst kaas uit de supermarkt kopen.  
b Omschrijf de behoefte van de mensen die 
het liefst kaas van de kaasboer kopen.  
 
4 Is de kaasboerderij een kapitaalintensief 
of een arbeidsintensief bedrijf? Gebruik 
onderstaande afbeelding in je antwoord.  
 

 
 
5 Teun zegt tegen de kaasfabrikant: “Een 
machine kan beter kaas maken dan een 
mens.” 
a Ben jij het eens met deze stelling? 
b Geef 1 argument voor en 1 argument 
tegen deze stelling.     
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http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-chips/
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-de-prijs-van-bananen/
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-de-prijs-van-leverworst/

