
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Spelt 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Spelt is een graansoort, net als tarwe. Na 
een periode te zijn verdwenen, is dit 
oergraan weer helemaal hip. Spelt wordt 
heel slim als ‘gezonder dan tarwe’ in de 
markt gezet, maar is dat wel zo? De 
Keuringsdienst van waarde gaat op zoek 
naar de roots van spelt en ontdekt dat 
het verschil met tarwe vooral in de 
verkoopprijs zit.  
 
Vakgebied  
- Economie 
 
Kernbegrippen 
Vraag, aanbod, markt, marketing, 
inkoopwaarde, verkoopwaarde, 
commerciële beïnvloeding, mechanisering, 
machinaal, arbeidsintensief 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
- 46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je nog meer 
afleveringen over dit thema, zoals gluten 
en superfood.  
 
Antwoorden 
1ac niet waar b waar 2a veel b duurder c 
even gezond als 3a 0,09x450 = 40 gram b 
Bereken eerst de prijs per 100 gram. 
Speltontbijtkoek kost per 100 gram €0,49 
cent. Gewone kost €0,27 cent. 
0,22/0,27x100 = 81,5%. c Omdat de 
productie duurder is en omdat mensen 
best iets meer willen betalen voor een 
gezond product 4 tekort – verhoogd – 
verhoogd – duurder – trend 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Zijn de volgende uitspraken waar of niet 
waar? 
a Spelt is een nieuwe graansoort. 
b Spelt is moeilijker te bewerken dan 
tarwe. 
c Spelt is gezonder dan tarwe. 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is: 
a Er is op dit moment veel/weinig vraag 
naar spelt.  
b Voedingsmiddelen met spelt zijn 
duurder/goedkoper dan voedingsmiddelen 
met tarwe.  
c Voor de meeste mensen is tarwe minder 
gezond dan/even gezond als/gezonder dan 
spelt.  
 
3 Gewone ontbijtkoek kost €1,50 voor 550 
gram. Ontbijtkoek met spelt kost €2,20 voor 
450 gram. In die ontbijtkoek zit 9% spelt.  
a Hoeveel gram spelt zit er in de 
speltontbijtkoek? 
b Hoeveel procent duurder is 
speltontbijtkoek dan gewone ontbijtkoek? 
c Waarom is speltontbijtkoek duurder dan 
gewone ontbijtkoek? 
 
Verdiepingsvraag 
4. Lees onderstaand artikel. Vul de juiste 
woorden in op de puntjes.  
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http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-spelt/
http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-gluten/
http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-superfood/

