
  
 
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Aardbeien 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Waar komen de lekkerste aardbeien 
vandaan: uit de kas of uit de volle grond? 
Aardbeien zijn zomerfruit, maar worden 
het hele jaar door gekweekt in kassen. Ze 
zien er vaak mooi uit, maar worden 
geplukt als ze nog niet helemaal rijp zijn. 
Voor supermarkten zijn het uiterlijk en de 
houdbaarheid belangrijker dan de smaak.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Vraag en aanbod, seizoensarbeid, 
supermarkt 
 
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: ‘Tomaten’.  
 
Antwoorden 
1 Aardbeien uit de kas liggen het hele jaar 
in de supermarkt, aardbeien uit de volle 
grond vooral in de zomer. 2 Deze 
aardbeien worden verkocht aan 
speciaalzaken, groentezaken, bakkers en 
horeca. 3 Aardbeien uit de kas zijn 
makkelijker te plukken. Vaak hebben de 
aardbeien uit de volle grond een betere 
smaak. 4 A 5 De aardbei wordt nog roder 
als ze geplukt zijn, maar de smaak 
verandert niet meer. 6 De keten tussen 
teler en consument moet zo kort mogelijk 
zijn. Aardbeien zijn op hun best als ze na 
het plukken zo snel mogelijk opgegeten 
worden en niet te lang bewaard worden.  

Kijkvragen 
 

1 Wat is, naast de manier van telen, een 
groot verschil tussen aardbeien uit de volle 
grond en aardbeien uit de kas? 
 

 
 
2 In de supermarkten liggen vooral 
aardbeien die in de kas geteeld worden. 
Waar gaan alle aardbeien heen die op volle 
grond geteeld worden? 
 
3 Omcirkel het juiste antwoord. 
Aardbeien uit de volle grond/kas zijn 
makkelijker te plukken. Vaak hebben de 
aardbeien uit de volle grond/kas een betere 
smaak. 
 
4 Wat is volgens de telers de volgorde 
waarop de supermarkt eisen aan aardbeien 
stelt? Links is het belangrijkste en rechts 
het minst belangrijk. 
A Uiterlijk – Houdbaarheid – Smaak 
B Smaak – Houdbaarheid – Uiterlijk 
C Houdbaarheid – Smaak – Uiterlijk 
D Uiterlijk – Smaak - Houdbaarheid 
 
5 Volgens Marcel Dings moet je bij het 
kopen van aardbeien niet teveel letten op 
de kleur. Waarom niet? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 In de aflevering zegt Marcel Dings dat het 
aar-beien zijn en geen bewaar-beien. Leg 
deze uitspraak uit. 
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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-tomaten/


  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Aardbeien 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Waar komen de lekkerste aardbeien 
vandaan: uit de kas of uit de volle grond? 
Aardbeien zijn zomerfruit, maar worden 
het hele jaar door gekweekt in kassen. Ze 
zien er vaak mooi uit, maar worden 
geplukt als ze nog niet helemaal rijp zijn. 
Voor supermarkten zijn het uiterlijk en de 
houdbaarheid belangrijker dan de smaak.  
 
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: ‘Tomaten’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema aardbeien en seizoensarbeid is 
te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken biologie en 
economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Tuinbouw en akkerbouw 
Teelt 
Tuinbouw 
Biologie 

Kijkvragen 
 

1 Wat is, naast de manier van telen, een 
groot verschil tussen aardbeien uit volle 
grond en aardbeien uit de kas? 
 

 
 
2 In de supermarkten liggen vooral 
aardbeien die in de kas geteeld worden. 
Waar gaan alle aardbeien heen die op volle 
grond geteeld worden? 
 
3 Omcirkel het juiste antwoord. 
Aardbeien uit de volle grond/kas zijn 
makkelijker te plukken. Vaak hebben de 
aardbeien uit de volle grond/kas een betere 
smaak. 
 
4 Wat is volgens de telers de volgorde 
waarop de supermarkt eisen aan aardbeien 
stelt? Links is het belangrijkste en rechts 
het minst belangrijk. 
A Uiterlijk – Houdbaarheid – Smaak 
B Smaak – Houdbaarheid – Uiterlijk 
C Houdbaarheid – Smaak – Uiterlijk 
D Uiterlijk – Smaak - Houdbaarheid 
 
5 Volgens Marcel Dings moet je bij het 
kopen van aardbeien niet teveel letten op 
de kleur. Waarom niet? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 In de aflevering zegt Marcel Dings dat het 
aar-beien zijn en geen bewaar-beien. Leg 
deze uitspraak 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-tomaten/

