
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Het eten van de toekomst 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Sport en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Voeding, technologie, gezondheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij maatschappijleer, kerndoel 34: 
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke 
en psychische gezondheid van henzelf en anderen. En 
kerndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in 
de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op 
het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 
consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: De Kennis van Nu in de 
klas: Krekels om te overleven, Broodje Gezond in de 
klas: Wat is een gezond eetpatroon? en Keuringsdienst 
van Waarde in de klas: Streekproducten.   
 

 
Antwoorden 
1 1) Zorg om het milieu. 2) Zorg over onze gezondheid. 
3) Zorg over het welzijn van dieren. 4) Zorg over mensen 
die minder hebben dan wij. 
2 In feite hebben we altijd uitvindingen gedaan, zoals 
koken en landbouw, maar dat beseffen we ons niet 
altijd. Van nature zijn mensen dus technologisch. 
3 De wereldbevolking blijft groeien en iedereen moet 
gevoed worden. Dat kan niet met het huidige systeem. 
4 1) Meer seizoensgroenten. 2) Regionale ingrediënten. 
3) Circulaire ingrediënten. 
5 A) Waar B) Waar C) Onwaar D) Onwaar 

Samengevat 
Ga je naar een restaurant of liever naar de snackbar? Eet 
je vlees of vegetarisch? Ons eetpatroon verandert. Hoe 
eten we in de toekomst? 
 
Kijkvragen 
 
1 Noem vier redenen waarom we steeds meer nadenken 
over ons eten. 
 
2 "Ons eten aanpassen met technologie is onnatuurlijk." 
Waarom klopt dit eigenlijk niet? 
 
3 Waarom is het sowieso noodzakelijk dat we onze 
technologie aanpassen? 
 

4 Chefkok Joris Bijdendijk pleit voor een 
toekomstbestendige duurzame Hollandse keuken. Noem 
drie dingen die hieraan kunnen bijdragen. 
 
5 Waar of onwaar? 
A) Een vegetarisch gerecht is geschikt als hoofdgerecht. 
B) Groente is veelzijdiger te bereiden dan vlees. 
C) Iedereen is zich inmiddels bewust van gezond eten. 
D) Kinderen weten instinctief veel van voeding. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Welke eettrends kun jij zelf verzinnen die best 
werkelijkheid zouden kunnen worden in de toekomst? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘Voeding en technologie’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Voeding en technologie 
Voedingsdeskundige 
 
HBO: 
Food & Business 
Voeding en Diëtetiek 
 
WO: 
Voeding & Gezondheid 
Gezondheidswetenschappen  
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