
Kijkvragen 
 

1 Margarine is niet meer uit ons leven weg 
te denken. 
a Hoe lang bestaat margarine al? 
b Wie heeft margarine uitgevonden? 
 

 
 
2 Margarine is uitgevonden door een 
Fransman. Waarom heeft hij margarine 
ooit bedacht? 
 
3 Margarine is lange tijd populair 
(geweest). Waarom is margarine zo’n 
gewild product? 
 
4 Een goede manier om margarine op de 
markt te zetten was om te adverteren met 
de gezonde eigenschappen van margarine. 
Uiteindelijk is er iets ontdekt, waardoor 
margarine niet zo gezond blijkt als lang 
werd gedacht.  
a Wat werd ontdekt? 
b Wanneer werd dit ontdekt? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Margarine wordt nu weer op de markt 
gezet als een gezond product. Wat vind jij 
hiervan? 
 
6 De aflevering wordt afgesloten met: “Nu 
wordt er gezegd, eet meer groenten. Wie 
weet ontdekken we over vijf jaar dat 
groenten niet gezond zijn.” 
Denk je dat dit zou kunnen gebeuren? Leg 
je antwoord uit. 
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Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Margarine 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
In Nederland smeren we graag margarine 
op ons brood. Het lijkt op boter, maar is 
het niet. Hoe is margarine populair 
geworden in Nederland? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Vraag en aanbod, markt, prijsvorming, 
multinational, import, marketing, 
doelgroep 
 
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: ‘Sambal’.  
 
Antwoorden 
1a 150 jaar. b Hippolyte Mege-Mouris. 2 Hij 
heeft margarine ontwikkeld als reactie op 
een prijsvraag van Napoleon, die iets 
zocht om boter mee te vervangen, omdat 
er geen boter meer was. 3 Boter was 
vroeger heel duur en slecht van kwaliteit. 
Margarine lijkt op boter en is een stuk 
goedkoper. 4a De transvetten. b In 1990. 5 
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Gevaarlijk, 
wellicht zijn er nog andere effecten waar 
we niets van weten. Of: Goed, na zoveel 
onderzoek en aanpassingen kan het 
product wel gezond zijn. 6 Eigen 
antwoord. Bijvoorbeeld: Ja, misschien 
weten we niet wat de effecten op de 
lange termijn zijn. Of: Nee, er wordt al zo 
lang onderzoek naar gedaan dat zo’n 
ontdekking niet meer gedaan wordt. 

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-sambal/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema margarine is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie, biologie en scheikunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Levensmiddelentechnologie 
Moleculaire Levenswetenschappen 
Voeding & Gezondheid 
Food Technology 
Voeding & Diëtiek 
Food Innovation 
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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-sambal/

