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Les 2 Voeding voor mens, dier en plant. 
Van patatje tot vlees, zuivel en eieren 
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Deze les is een product van het project Zeeuwse Kringloop; samen verder met burger, boer en visser. 
Dit project is opgezet door de projectpartners Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, Scalda en Zeeuws 
Land- en Vis Collectief. Tijdens de looptijd van het project (2020 – 2022) wordt gewerkt aan het tot 
stand brengen van een wederkerige transfer tussen burger, boer en visser.   

Dit lesmateriaal mag in zijn geheel vrij gebruikt worden. Het is niet toegestaan onderdelen toe te 
voegen of te verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de projectorganisatie.     
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Lesomschrijving 
Ben jij voor team patat of team friet?  

Vandaag gaan de leerlingen leren op welke manier friet gemaakt wordt en leren dat de productie van 
friet indirect ook invloed heeft op de kwaliteit van het vlees, melk en eieren. De aardappel heeft dus 
invloed om onze complete maaltijd! 

Lesdoel 

De leerling leert, dat co-producten uit de landbouw een voordeel opleveren voor de veeteelt en 
gevarieerde voeding leveren voor de mens.  
 
Kerndoelen  

Tijdens de les wordt gewerkt aan onderstaande kerndoelen (SLO, 2016). 

De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied 
van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in 
het dagelijks leven (kerndoel 29 Mens en Natuur, onderbouw VO) 

De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden 
te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen 
verantwoordelijkheid te nemen (kerndoel 34 Mens en Natuur, onderbouw VO) 

De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk 
verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren (kerndoel 39 Mens en Maatschappij, 
onderbouw VO).  

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 
(kerndoel 42 Mens en Maatschappij, onderbouw VO) 
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Benodigdheden 

• A3 papier (per tweetal of viertal 2) 

• Laptop of computer om informatie te verzamelen* 

• Pen/potlood 

 

*indien u geen gebruik wenst te maken van een laptop of computer, kunt u de leerlingen een 
uitdraai geven met een afbeelding van de ‘schijf van 5’ en de afbeelding van ‘patatje tot vlees, 
zuivel en eieren’. Deze staan gezamenlijk in de powerpoint.  

U kunt voorbeelden van levensmiddelen die de leerlingen in de opdracht kunnen verwerken 
meenemen naar de les, zodat de leerlingen op de producten de voedingswaarden kunnen 
opzoeken. 

Lesduur 

50 minuten 
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Lesinhoud 
 

Voorbereiding 

De docent leest de informatie van Les 2 ‘Voeding’ door en bekijkt de powerpoint.  

De docent legt de materialen die in de materialenlijst beschreven staan klaar.  

De docent bepaalt zelf of de klas in tweetallen of in viertallen zal samenwerken. 

 

Tijdspad Activiteiten docent Activiteiten leerlingen 

Inleiding 

20 min 

5 minuten: 

De docent activeert de voorkennis van de 
leerlingen door afbeeldingen te laten zien 
van de weg van aardappelen naar friet. 
Hierbij wordt vermeld aan leerlingen dat 
het regio gebonden is of er over patat of 

friet gesproken wordt. 

(powerpoint) 

5 minuten: 

De docent geeft de leerlingen de 
opdracht een mindmap te maken over 

patat.  

10 minuten: 

De docent bespreekt de mindmaps met 
de leerlingen na. Hierbij wordt zowel de 

voedingswaarden als het productieproces 
besproken. 

De leerlingen luisteren naar de introductie 
van deze les, die door de docent gegeven 

wordt. 

De leerlingen maken in tweetallen of 
viertallen een mindmap. Zij schrijven op 
wat zij weten over patat. 

De leerlingen bespreken samen met de 
docent klassikaal de mindmap van het 
groepje waarin ze gewerkt hebben. 

Kern 

25 min 

De docent introduceert de ‘weet wat je 
eet’ opdracht. 

In de powerpoint staat de beschrijving 
van de opdracht. 

De docent begeleidt de leerlingen bij het 
uitvoeren van de opdracht en stelt de 
leerlingen activerende vragen om het 

leerproces te sturen. 

 

De leerlingen gaan een gezond recept 
uitwerken van een gerecht, dat tot stand 

kan komen vanuit het productieproces 
van friet.  

Per tweetal of viertal gaan de leerlingen 
op zoek naar informatie over de 

voedingswaarden van de 
ingrediënten/producten.  
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De leerlingen plaatsen alle 
ingrediënten/producten op de juiste 

plaats in de schijf van vijf. 

Ze kunnen ook uitleggen waarom het 
gerecht gezond is, op basis van 

argumenten vanuit de schijf van 
vijf/voedingswaarden. 

Voorbeeld: een bord friet in de oven 
gebakken met biefstuk (in olie gebakken), 

ei, mayonaise en een glas melk. 

Slot 

5 min 

De docent laat ieder groepje kort 
uitleggen welk recept zij bedacht hebben 

en waarom dit gezond is. 

De docent geeft de leerlingen feedback 
en koppelt de theorie uit de start van de 

les met de leerlingen terug.    

De leerlingen presenteren hun eigen 
gerecht. 
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Suggesties voor aanvullende lessen: 

• Plan een excursie naar een plaatselijke aardappelkweker; 
• Plan een excursie naar de frietfabriek; 
• Nodig een gastspreker uit die bij een aardappelkwekerij of de frietfabriek werkt; 
• Maak een maaltijd met de producten die voortkomen uit de aardappelproductie; 
• Bekijk: Doen ze dat zo?: Hoe worden aardappelen verbouwd? (3 minuut 23 seconden) 

(klokhuis) https://youtu.be/JonD5btbqr0 ; 
• Bekijk: Patat (15 minuten) (Het klokhuis) https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-patat/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


