Metropolis in de klas
Chocolade
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Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Chocolade, de een vindt het lekker en de
ander houdt er juist niet van! Vaak hebben
wij als Nederlanders geen idee waar
chocolade vandaan komt, hoe het verbouwd
wordt en hoe de grondstof, cacao, eruitziet.
Maar ook sommige cacaoboeren hebben
geen enkel idee wat er van hun product
gemaakt wordt.
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Arbeid, eindproduct, productie, subsidie,
Ivoorkust, China, Tanzania, export
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor
de basisvorming:
- 5.1/5.2/5.7 Arbeid en productie
- 7.3 internationale ontwikkelingen

Kijkvragen:
1 Boeren in Ivoorkust die cacao
verbouwen zien het eindproduct, de
chocolade, eigenlijk nooit.
De weg van grondstof tot eindproduct
heet bedrijfskolom. Hoe komt het dat een
boer nooit het eindproduct ziet?
2 De cacaoboeren in Tanzania zijn goede
exporteurs. 500 boeren samen verkopen
hun cacao aan het buitenland. Wat zijn de
positieve gevolgen van het samen
exporteren?
3 In China is chocolade nog geen goed
handelsproduct. De chocolade wordt er
nog niet goed verkocht. Om de handel te
vergroten is er een pretpark van
chocolade gebouwd. Op welke
doelgroep(en) richt het pretpark zich en
waarom juist op deze doelgroep(en)?
4 De prijs van cacao kan verschillen. Wat
voor gevolg heeft het voor de chocolade
als de prijs van cacao omhoog gaat? En
wat voor gevolg heeft dit voor de omzet
van chocoladebedrijven?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over
ontwikkelingsproblematiek op Schooltv.nl.
Antwoorden
1 Een boer heeft geen grip op de
productiefactoren. Hij heeft arbeid, kapitaal
en natuur niet om het eindproduct te
maken. 2 De boeren krijgen een hogere prijs
voor hun cacao en ze krijgen subsidie. 3 Op
kinderen en de ouders van de kinderen.
Kinderen zijn dol op zoetigheid en dus zal de
chocolade ook goed worden ontvangen. 4 De
prijs van chocolade gaat ook omhoog en de
omzet van de bedrijven kunnen dalen. 5a
Fair trade: meerdere producten, Tony: alleen
chocolade. b Om de armoede bij kleine
boeren tegen te gaan. c Ze betalen de
verbouwer (boer) meer geld voor het
product.

Verdiepingsvragen
5 Cacaoboeren krijgen niet altijd een
‘eerlijke prijs’ voor hun cacao. Ze krijgen
minder betaald krijgen dan eigenlijk zou
moeten. Bedrijven als Fair Traide en
Tony’s Chocolonely geven wel een ‘eerlijke
prijs’ voor de cacao.
a Zoek op internet naar beide bedrijven.
Welk verschillen en welke
overeenkomsten hebben de bedrijven?
b Beschrijf waarom zij eerlijke chocolade
zijn gaan produceren.
c Waarom is de prijs van chocolade van
beide bedrijven hoger, al vergelijk je het
met andere merken chocolade?
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