
  
 
  

Duurzame consumptie 
Lesidee  
 
Leeftijd: 13 -15 jaar  

Lesduur: 60 minuten 
Niveau:  VMBO 
 
 
Vakgebied: mens en maatschappij 
Sustainable Development Goal 12: 
Verantwoorde consumptie en productie. 
 
Leerdoelen  
De leerling weet alternatieve voedselbronnen te 
benoemen. 
De leerling kan creatieve oplossingen vinden voor 
efficiente landbouw. 
De leerling kan uitleggen wat de connectie is 
tussen duurzame landbouw en wereldwijde 
ondervoeding. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Introductie 
Bekijk de video Bruine en witte eieren (duur 2:46) 
 
Opdracht 1: duurzaam ei 
Leerdoel: denken-delen-uitwisselen 
Stel de vraag: waarom zoeken we naar duurzame 
manieren van leven? Laat de leerlingen eerst zelf 
nadenken en vervolgens uitwisselen met een 
klasgenoot. Inventariseer de antwoorden klassikaal. 
Schrijf steekwoorden op het bord. 
 
Verdieping 
Bekijk de video insecten (duur 09:08)  
 
Opdracht 2: vleesvervangers 
Laat de leerlingen in tweetallen nadenken over 
alternatieven voor vlees. Laat ze beargumenteren 
waarom deze producten een alternatief zijn voor vlees. 
Denk aan: eieren, vleesvervangers, peulvruchten, 
noten, zaden en zeewier.  
 
Duurzame teelt 
Bekijk de video de paprikakas van de toekomst   
(duur 3:38) 
 
Opdracht 3: duurzaam consumeren 
Leerdoel: denken in oplossingen 
Wat kan je zelf doen om duurzamer te consumeren?  
Maak klassikaal een lijst om bewuster te consumeren. 
Bijvoorbeeld; let bij groente en fruit op herkomst en 
seizoen, kies voor plantaardige producten, minder 
suikerhoudende dranken en eet minder vlees, koop 
slim in. Benadruk hoe de leerling zelf bewuster kan 
winkelen. Kijk op www.voedingscentrum.nl voor meer 
informatie. 
 
Afsluiting: Speel de quiz  
Blik terug op de les met de quizvragen. 
Verdeel de ruimte in drie delen. Elk deel is een 
antwoord veld, A, B en C. Stel de quizvraag en geef de 
leerlingen de taak om in het goede vak te gaan staan. 
Je kunt de leerlingen vragen hun antwoord te 
beargumenteren. Heeft de leerling het antwoord fout, 
dan moet deze gaan zitten. De leerling met de meeste 
of alle antwoorden goed wint. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-verschil-tussen-witte-en-bruine-eieren-witte-eieren-zijn-goedkoper-en-duurzamer/#q=eieren
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-insecten/#q=insecten
https://schooltv.nl/video/de-paprikakas-van-de-toekomst-duurzaam-en-efficient/#q=paprika
https://schooltv.nl/link/wat-is-duurzaam-consumeren/playlist/232/


  

 
 
 
 
 
 
Duurzame teelt 
Bekijk de video de paprika-kas van de toekomst  
(duur 3:38) 
 
Opdracht 3: duurzaam consumeren 
Je hebt verschillende manieren gezien van 
duurzaam produceren. Stel dat je zelf naar de 
winkel gaat. Waar kun je dan op letten om 
duurzaam te consumeren?  
 
Afsluiting: Speel de quiz 
De klas is opgedeeld in drie velden. Veld 1 = A, veld 
2 = B en veld 3 = C. Ga in het veld staan waarvan jij 
denkt dat het goede antwoord is. Is jouw antwoord 
fout dan val je af en ga je weer op je plek zitten. 
Heb je het antwoord goed, dan mag je door naar de 
volgende ronde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© NTR 2018 

Leerlingenversie 

Duurzame consumptie 
Lesopdracht 
 
Introductie 
Bekijk de video Bruine en witte eieren (duur 2:46) 
 
Opdracht 1: duurzaam ei 
Maak tweetallen. In de video spreken ze over een 
duurzaam ei. Maar wanneer is iets duurzaam en 
waarom zoeken we naar duurzame manieren van 
leven? Denk eerst zelf na, overleg vervolgens met 
je klasgenoot.  
 
Verdieping 
Bekijk de video insecten (duur 09:08)  
 
Opdracht 2: vleesvervangers 
Het eten van insecten is een alternatief voor het 
gangbare vlees. Hoeveel vlees eet jij? Ga opzoek 
naar andere 4 alternatieve producten voor vlees.  
 
1._____________________________________ 
 
2._____________________________________ 
 
3. _____________________________________ 
 
4. _____________________________________ 
 
Waarom zijn dit goede alternatieven voor vlees? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/de-paprikakas-van-de-toekomst-duurzaam-en-efficient/#q=paprika
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-verschil-tussen-witte-en-bruine-eieren-witte-eieren-zijn-goedkoper-en-duurzamer/#q=eieren
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-insecten/#q=insecten

