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INLEIDING

Er gebeurt veel op het gebied van gezonde voeding. Dagelijks worden wij 
geconfronteerd met nieuwe trends. Het voedsel dat al jaren door de consument 
gegeten wordt, blijkt ineens ongezond. Welke voedingsmiddelen kunnen wij 
eigenlijk nog wel eten? Verschillende nieuwe diëten komen in beeld en de 
‘superfoods’ zoals quinoa, goijbessen en tarwegras worden massaal ingekocht.  
Brood eten is een taboe geworden en voorbereid vlees is zelfs kankerverwekkend. 
Het is een enorme opgave om in al deze nieuwe ontwikkelingen de juiste keuze te 
maken. 
Hoe zit het eigenlijk met zuivel? Jarenlang stonden glazen melk en kaas op je 
boterham gelijk aan een gezonde levensstijl. Klopt dit nog steeds?

In Nederland werd in 2014  per persoon 751 kilogram aan melk geproduceerd. 
Daarvan wordt 52,4% gebruikt om kaas te maken en 13,5% voor melkpoeder. 
Melkpoeder wordt vooral gebruikt voor het maken van babypoeder. Voor al deze 
kilo’s is er veel melk nodig. Heel veel melk. Deze melk is afkomstig van 
melkveehouderijen in heel Nederland. 
De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) wil jongeren graag informeren over het 
belang van deze sector. Onderstaande lessen zijn specifiek gericht op leerlingen in 
de onderbouw van de beroeps- en kadergerichte opleidingen in het vmbo. De lessen 
sluiten aan bij de kerndoelen van de vakken biologie/ verzorging, aardrijkskunde 
en economie. Module 1 is de basismodule die alle aspecten van de melkveehouderij 
behandelt. Deze module is bedoeld als introductie voor alle genoemde vakken. 
Vervolgens kunt u als verdieping module 2 (biologie/ verzorging) of module 3 
(economie) inzetten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de inhoud van de 
modules. Vervolgens vindt u een uitwerking van de drie lessen met een toelichting 
op de lesdoelen en materialen.
  
Module 1 is de basismodule waarin de belangrijkste aspecten van de 
melkveehouderijen in kaart worden gebracht. De leerlingen gaan aan de slag met 
werkbladen. Deze welkbladen zijn verdeeld over verschillende onderwerpen, 
namelijk: koeien, landschap, duurzaamheid, economie en producten. Aan het einde 
van deze module hebben de leerlingen de hoofdlijnen van een melkveehouderij 
ontdekt en met elkaar besproken. 

In module 2 worden de leerlingen aangesproken als consument. Ze verdiepen zich 
in vier zuivelproducten: melk, kaas, boter en room. Daarnaast denken de leerlingen 
na over gezonde voeding. Valt het eten en drinken van zuivel binnen een gezond 
voedingspatroon?

Module 3 gaat over economische aspecten van een melkveehouderij. De leerlingen 
kijken naar vraag en aanbod van zuivelproducten. Hoe belangrijk is de zuivelsector 
voor de Nederlandse economie. Hoe groot is de export?

1,6 miljoen 
koeien
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MODULE 1 - DE MELKVEEHOUDERIJ

Deze basismodule sluit aan bij de vakken aardrijkskunde, biologie/ verzorging en 
economie. In de lesopzet gaan we uit van een lesduur van ± 75 minuten. 

Les- en leerdoelen

Aan het einde van de les: 
• Hebben de leerlingen een globaal beeld van een melkveehouderij en weten ze welke 

elementen bij een melkveehouderij horen; 
•  Weten de leerlingen waarom koeien zo belangrijk zijn voor een melkveehouderij;
•  Weten de leerlingen van het landschap rondom een melkveehouderij;
•  Weten de leerlingen wat duurzaamheid is en hoe een melkveehouderij hier mee omgaat;
•  Weten de leerlingen hoe de economie rondom een melkveehouderij werkt; 
•  Weten de leerlingen welke producten er gemaakt worden op een melkveehouderij. 

Activiteit Wie? Wat? Tijd?

Introductie van de les Docent De docent vertelt globaal de inhoud 
van de aankomende les (lessen). 

 ± 5 minuten

Voorkennis activeren Docent + 
leerlingen 

Aan de hand van een woordspin gaat 
de docent de voorkennis van de leer-
lingen activeren: Waar denken leerlin-
gen aan als ze denken aan een melk-
veehouderij?
Dit gebeurt klassikaal.

± 5 minuten

Quiz Docent en 
leerlingen 

De docent start een quiz op het smart-
bord. Aan de hand van foto’s en stel-
lingen. 

± 10 minuten 

Zelfstandig werken: 
expertmethode

Leerlin-
gen

De leerlingen worden in groepen ver-
deeld. Elke groep verdiept zich in een 
onderwerp over een melkveehouderij.

±  30 minuten 

Nabespreking 
werkbladen

Docent + 
leerlingen 

Nabespreking van de werkbladen aan 
de hand van een woordspin. Wat heb-
ben de leerlingen geleerd. 

± 20 minuten 

Afsluiting les Docent Docent bespreekt de les-en leerdoelen 
en sluit deze af. 

±  5 minuten
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Introductie van de les (5 minuten)

Aan het begin van de les geeft u een introductie over de inhoud van de les. In deze 
lesmodule worden meerdere aspecten van een melkveehouderij behandeld. Leerlingen 
hebben aan het einde van de les een globaal beeld van alle aspecten van een 
melkveehouderij. Naast de melkveehouderij zelf, wordt de zuivelsector besproken. Binnen 
deze les krijgen de leerlingen een kleine introductie en gaan daarna in groepen zelfstandig 
aan de slag. 

Voorkennis activeren (5 minuten)

Voordat de leerlingen aan het werk gaan met de individuele werkbladen, activeert u de 
voorkennis van de leerlingen. Dit kan worden gedaan aan de hand van een woordspin. 
U kunt hiervoor de link op de docentenpagina gebruiken.
Binnen een woordspin wordt de voorkennis van de leerlingen getest. Wat weten de 
leerlingen al van een melkveehouderij? Alle elementen die de leerlingen kunnen benoemen 
worden toegevoegd aan de woordspin tot dat er niets meer bij kan, of leerlingen niets meer 
kunnen benoemen. Laat deze woordspin op het bord staan. Deze wordt aan het einde 
van de les vergeleken met de nieuwe woordspin. Deze wordt gemaakt aan de hand van de 
werkbladen. 

Quiz (10 minuten)

Naast een woordspin zijn er meer mogelijkheden om de voorkennis te activeren. Om de 
leerlingen al wat specifieker te laten nadenken over de inhoud van deze les, wordt de 
kennis getoetst aan de hand van een quiz. De leerlingen krijgen stellingen waarop ze waar 
of niet waar moeten antwoorden. 
Deze quiz is digitaal en kan klassikaal of individueel worden gedaan. 
Wanneer u de quiz klassikaal behandelt, kunt u leerlingen die denken dat een stelling 
waar is, laten gaan staan. Aan het einde van de les kunt u de quiz herhalen om te zien of de 
leerlingen een betere score halen.

Zelfstandig werken: expertmethode (30 minuten)

De leerlingen gaan met de individuele werkbladen aan de slag. Melkveehouderijen bestaan 
uit verschillende elementen. Verdeel de leerlingen in vijf verschillende groepen. Elke groep 
gaat aan de slag met een eigen onderwerp.

>  Toelichting individuele leselementen
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Wie De leerlingen maken werkbladen over het verkregen onderwerp. 

Wat De leerlingen worden in vijf verschillende groepen verdeeld. Elke groep 
krijgt een eigen set werkbladen met een eigen onderwerp. De onderwerpen 
zijn: de koeien, het landschap, duurzaamheid, de economie en de producten. 
De leerlingen mogen het internet gebruiken om de informatie op te zoeken. 
De bijbehorende site voor alle informatie is: www.zuivelonline.nl. Ook 
mogen ze gebruik maken van andere informatiebronnen. 

Waar Ze mogen gebruik maken van elektronische hulpmiddelen binnen de school. 

Wanneer De leerlingen beantwoorden binnen 30 minuten deze vragen.  
Ze leveren de werkbladen binnen dezelfde les weer in. 

Hoe De leerlingen krijgen de werkbladen op papier. Antwoorden op de vragen 
kunnen zij vinden op www.zuivelonline.nl.

Hoeveel tijd De leerlingen hebben 30 minuten de tijd om de werkbladen te maken. 

Rol docent De docent loopt rond en begeleidt de leerlingen als dit nodig is. 

Nabespreking werkbladen (20 minuten)

Nadat de leerlingen binnen 30 minuten de werkbladen hebben gemaakt, bespreekt u deze werkbladen 
klassikaal. Open in een nieuw tabblad een tweede woordspin en maak met de klas een nieuwe 
woordspin. Ditmaal met de nieuw verworven informatie. Vraag aan elk groepje de belangrijke punten 
op te noemen. Alle belangrijke punten worden op het bord geschreven. Beide woordspinnen (aan het 
begin van de les en aan het einde van de les) worden vergeleken. Wat hebben de leerlingen deze les 
extra geleerd?

Afsluiting les (5 minuten)

Sluit de les af. Bespreekt de les- en leerdoelen. Zijn deze behaald? 

Excursie mogelijkheid

Als toevoeging bestaat er een mogelijkheid om met de klas een melkveehouderij te bezoeken. Module 1 
kan in dat geval heel goed een introductie vormen, voorafgaand aan een bezoek. 
Kijk voor meer informatie op de website: www.boerderijeducatienederland.nl.

  

 

78% 
laat de koeien 
buiten lopen

Exportw
aarde

€ 6,6 miljard
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Werkblad koeien

1.

Maagsoort Functie

Pens Eerste maag. Hier komt het gras binnen. Hierop is nog niet gekauwd. 
Als deze maag vol zit, komt het gras beetje voor beetje weer in de mond 
terecht. Nu gaat de koe kauwen. Als de koe dit doorslikt, komt het 
herkauwde gras terecht in de netmaag. 

Netmaag Hier wordt het herkauwde gras verder verteerd.

Boekmaag In deze maag wordt het vocht aan de massa onttrokken.

Lebmaag Hierbinnen worden de voedingsstoffen verteerd. De voedingsstoffen 
worden opgenomen in het bloed via de darmwand. 

2. De melk wordt geproduceerd in de uiers. De magen helpen hier niet bij. Echter, de 
voedingsstoffen verteerd door de maag komen in de melk terecht.
3. Gemiddeld 25 liter per dag.
4. Meerdere antwoorden mogelijk. Mogelijke antwoorden: vleesproductie, mestproductie, 
baren van kalveren.
5.

Fase Kenmerken

Kalf Een kalf is een jong van een koe. Deze fase duurt een jaar. 

Pink Als het kalf de leeftijd van één bereikt, wordt het een pink genoemd.

Vaars Bij het baren van een eerste kalf wordt een pink een vaars.

Koe Als het dier voor de tweede keer een kalf krijgt wordt een vaars een koe. 

6. Hoort bij het Nederlandse landschap, beter voor de koe. 
7. In de winter staan koeien op stal, omdat ze pas naar buiten kunnen als er genoeg gras 
staat en als de grond stevig genoeg is.
8. Eigen invulling.
9. Voordeel: Het zorgt er voor dat de gewassen goed groeien. Dit komt door de 
stikstofhoudende stoffen in de mest. Deze stoffen zorgen voor een vruchtbare grond.
Nadeel: Stoffen in de mest zijn slecht voor het milieu. 

>  Antwoorden module 1
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Werkblad koeien

1. Ongeveer 30% van Nederland is weiland. Kaart B.
2. Leerlingen kunnen verschillende antwoorden geven. 
Twee voorbeelden: hoort bij het Nederland landschap. 
Het is gezonder en fijner voor de koeien om vrij rond te kunnen lopen.
3. Verschillende soorten vogels, insecten en mollen. 
Daarnaast verschillende soorten bijzondere planten en bomen. 
Denk aan een treurwilg. 
4. Naast het eigen werk is het verzorgen van andere organismen een 
tijdrovende zaak. Om de boeren hierin te ondersteunen krijgen ze van 
de overheid een kleine beloning.
5. Rekening houden met de broedseizoenen van de vogels. 
Op deze momenten de nesten en de eieren niet beschadigen. Zorgen dat vogels zonder 
vijanden kunnen broeden.
6. De boer gebruikt dit gemaaide gras als voeding voor de koeien in de winter. Dit noem je 
kuilgras. 
7. In de winter staan koeien op stal, omdat ze pas naar buiten kunnen als er genoeg gras 
staat en als de grond stevig genoeg is.
8. In de stal. Dit gaat een stuk gemakkelijker. De koeien staan stil en er wordt gebruik 
gemaakt van machines.

Werkblad - Producten

1. Een koe eet wel 60 kilogram voer op een dag; dat is voornamelijk gras.
2. Gemiddeld 25 liter per dag.
3. De melk wordt tot een hoge temperatuur gebracht om zo schadelijke bacteriën te 
verwijderen. Hierdoor bederft de melk minder snel. 
4. Schadelijke bacteriën worden op deze manier onschadelijk gemaakt. Hierdoor bederft de 
melk minder snel. 
5. Het vet uit de melk halen. 
6. Stap 1: Zuursel: geeft de kaas een lekkere smaak. Stremsel: zorgt ervoor dat de melk 
samenklontert. 
Stap 2: Wrongel. 
Stap 3: In een pekelbad zit veel zout. Dit zout trekt in de kaas en zorgt voor de smaak en 
stevigheid. 
Stap 4: jong: 4 weken. Oud: 10 maanden. 
7. Karnen: Hierbij wordt de schil van de vetbolletjes gebroken, 
waardoor het vet eruit kan lopen en samenklontert tot 
boterkorrels. Door middel van het kneden wordt er zoveel 
mogelijk vocht uit de boter gekneed. Ook worden de bacteriën 
door middel van het kneden geactiveerd. 
8. Van dierlijke en plantaardige vetten zoals vis of sojaolie. 
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Werkblad Economie

1. Kaas en melk zijn basisbehoeften (primaire levensbehoeften). Het is voedsel en dat heb 
je nodig. Je moet elke dag eten en drinken, dus zal je het vaak moeten kopen.
2. 20 kilo kaas. 
7. 
 

8. De meeste kaas die in Nederland gemaakt wordt, is voor de export.
9. Binnen de EU, met name aan Duitsland, België en Frankrijk. De EU is met afstand de 
belangrijkste afzetmarkt. Kaas gaat daarnaast vooral naar Noord-Afrika en de VS. Voor 
melkpoeder en gecondenseerde melkproducten is veel belangstelling in Afrika, het 
Midden-Oosten en Azië.
10. Met landen in de Europese Unie hebben we goede afspraken over handel en productie. 
Als je goede afspraken hebt, kun je beter en goedkoper zaken doen.
De mensen in de landen om ons heen lijken iets meer op ons. De eetgewoonten en 
smaakbeleving dus ook. De vraag naar Nederlandse kaas is dan groter.
Nederland staat voor kwaliteit en duurzame zuivel. Van Duitsland tot in China zijn onze 
producten daarom zeer gewild. 
We exporteren dus ook veel zuivelproducten naar China. Zoals melkpoeder. 
Steeds vaker wordt ook de Nederlandse expertise geëxporteerd. Onder leiding van 
Nederlanders, worden zuivelfabrieken in China geopend.

Werkblad - Duurzaamheid

1.a. Zonnepanelen voor zonne-energie.
b. Een windmolen voor windenergie.
2. Zonne-energie en windenergie zijn duurzame energiebronnen omdat ze niet opraken en 
geen schadelijke stoffen uitstoten tijdens het opwekken. 
3. Onder duurzaamheid valt ook dierenwelzijn. Een koe heeft licht, ruimte en mals gras 
nodig om een goed leven te leiden. Grazen in de wei is goed voor een koe en dus een vorm 
van duurzaamheid. 
4. a. Een duurzaam bedrijf koopt voedsel dat steeds opnieuw verbouwd kan worden, zodat 
het nooit opraakt. 

 

   

35%
blijft in 

Nederland

20%
buiten de EU

45%
binnen de EU

1. China
2. Saoedi-Arabië

3. Verenigde Staten

1. Duitsland
2. België
3. Frankrijk
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MODULE 2 - ZUIVEL EN GEZONDHEID

Deze les sluit aan bij biologie/ verzorging. In de lesopzet gaan we uit van een 
lesduur van ± 75 minuten.

Les- en leerdoelen

Aan het einde van de les: 
•  Weten de leerlingen het verschil tussen voedingsmiddelen en voedingsstoffen;
•  Weten de leerlingen het verschil tussen bouw- en brandstoffen; 
•  Weten de leerlingen wat de schijf van vijf inhoudt en hoe deze is ingedeeld; 
•  Weten de leerlingen van één zuivelproduct de voedingswaarde en kunnen zij zich een 

mening vormen over voedingswaarde en gezondheid. 

Activiteit Wie? Wat? Tijd?

Introductie van de les Docent De docent vertelt globaal de inhoud 
van de aankomende les.

± 5 minuten

Voorkennis activeren 
door middel van een 
quiz.

Docent + 
leerlingen

De docent start een quiz op het 
smart-bord. Aan de hand van foto’s 
en stellingen. Door middel van deze 
methode wordt de voorkennis van de 
leerlingen geactiveerd. 

± 15 minuten

Zelfstandig werken: 
expertmethode 

Leerlingen De leerlingen worden in groepen 
verdeeld. Elke groep verdiept zich in 
een zuivelproduct.

± 30 minuten

Discussie Docent + 
leerlingen

Aan de hand van vraagstukken gaan 
de leerlingen, onder leiding van de 
docent de discussie aan over: Hoe 
gezond is zuivel?

± 20 minuten

Afsluiting Docent Docent bespreekt de les-en leerdoelen 
en sluit deze af.

± 5 minuten

Introductie van de les (5 minuten)

Aan het begin van de les geeft u een introductie over de inhoud van de les. In deze 
lesmodule staan de verschillende producten van een melkveehouderij en de gezondheid 
hiervan centraal. Leerlingen hebben aan het einde van de les een globaal beeld van alle 
producten van een melkveehouderij en hebben zelfstandig nagedacht over de vraag: is 
zuivel gezond? Binnen deze les krijgen de leerlingen een kleine introductie door middel van 
een quiz en gaan zij daarna in groepen zelfstandig aan de slag met werkbladen. Aan het 
einde van de les wordt er een discussie gehouden. 

>  Toelichting individuele leselementen
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Voorkennis activeren door middel van een quiz (15 minuten)

Om de leerlingen al wat specifieker te laten nadenken over de inhoud van deze les, wordt de 
voorkennis geactiveerd aan de hand van een quiz. Deze quiz is digitaal en kan zowel 
klassikaal als individueel worden gedaan. 
Wanneer u de quiz klassikaal behandelt, kunt u leerlingen die denken dat een stelling 
waar is, laten gaan staan. Aan het einde van de les kunt u de quiz herhalen om te zien of de 
leerlingen een betere score halen.

Zelfstandig werken: expertmethode (30 minuten)

De leerlingen gaan met de individuele werkbladen aan de slag. Op een melkveehouderij 
staan de koeien. Deze koeien zorgen voor de basis van alle zuivelproducten: melk. Op de 
boerderij wordt de melk gemolken en verzameld. De melk wordt naar meerdere fabrieken 
vervoerd, waar het verwerkt wordt tot vele zuivelproducten. Naast dat de melk lekker 
gedronken wordt, wordt deze melk gebruikt om onder andere boter, kaas, en yoghurt te 
maken. Verdeel de leerlingen in drie verschillende groepen. Elke groep gaat aan de slag met 
een eigen onderwerp: melk, boter of kaas. De werkbladen bevatten allemaal dezelfde 
introductievragen over de begrippen: voedingsmiddelen, voedingsstoffen (koolhydraten, 
eiwitten, vetten, mineralen, vitamines en water), brandstoffen, bouwstoffen en de schijf 
van vijf. Daarna worden over de verschillende producten inhoudelijke vragen gesteld. 

Wie De leerlingen maken werkbladen over het verkregen onderwerp. 

Wat De leerlingen worden in drie verschillende groepen verdeeld. Elke groep 
krijgt een eigen set werkbladen met een eigen onderwerp inclusief de 
beginnende overkoepelende vragen. De producten zijn: melk, boter en kaas. 
De leerlingen kunnen gebruikmaken van de site: http://www.zuivelonline.
nl/. Op deze site is alle informatie te vinden.  

Waar Ze mogen gebruik maken van elektronische hulpmiddelen binnen de school. 

Wanneer De leerlingen beantwoorden binnen 30 minuten deze vragen. 
Ze leveren de werkbladen binnen dezelfde les weer in. 

Hoe De leerlingen krijgen de werkbladen op papier. Antwoorden op de vragen 
kunnen zij vinden op http://www.zuivelonline.nl.

Hoeveel tijd De leerlingen hebben 30 minuten de tijd om de werkbladen te maken. 

Rol docent De docent loopt rond en begeleidt de leerlingen als dit nodig is. 

Discussie (20 minuten)

De leerlingen hebben door middel van de werkbladen kennis verkregen over zuivel en de 
voedingswaarde van verschillende producten. Over deze onderwerpen gaan de leerlingen 
de discussie aan: is zuivel gezond? Door verschillende stellingen worden de leerlingen om 
hun mening gevraagd. De leerlingen krijgen rode en groene blaadjes. Als de leerlingen het 
eens zijn met de stelling houden zij een groen blaadje omhoog. Als zij het er niet mee eens 
zijn, houden ze het rode blad omhoog. 
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Stellingen
1. Elke dag een glas melk drinken in gezond.
2. Boter wordt gemaakt van melk en is daarom ook gezond.
3. Kaas op je brood is een gezond beleg. 

Afsluiting (5 minuten) 

Sluit de les af. Bespreekt de les- en leerdoelen. Zijn deze behaald?  

1. Eigen inbreng leerlingen.
2. Voedingsmiddelen zijn: alle producten die je eet en drinkt.
3. Voedingsstoffen zijn de nuttige en noodzakelijke bestanddelen in voedingsproducten. 
4. a. Koolhydraten, vetten, eiwitten, mineralen, water, vitaminen.
b. Bouwstoffen: Deze stoffen leveren een bijdrage aan het maken van nieuwe cellen. 
Brandstoffen: leveren energie door de verbranding er van.
c. Koolhydraten: Brand- en bouwstoffen
Eiwitten: Brand- en bouwstoffen
Vetten: Brand- en bouwstoffen
Mineralen: Bouwstoffen
Water: Bouwstoffen 
Vitamines: Bouwstoffen
5. 
Vak 1: koolhydraten, eiwitten, 
vitamine(B) en mineralen
Vak 2: Water
Vak 3: Vetten en vitaminen
Vak 4: Eiwitten en vetten
Vak 5: Vitaminen 

De overige opdrachten 
verschillen per product. 

>  Antwoorden module 2
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MODULE 3 - ZUIVEL EN ECONOMIE

Deze les is gericht op economie. In de lesopzet gaan we uit van een lesduur van ± 60 
minuten. 

Les- en leerdoelen

Aan het einde van de les: 
• Hebben de leerlingen een globaal beeld van de zuivelsector en weten ze welke  

werkzaamheden er bij de zuivelsector horen; 
•  Zijn de leerlingen vertrouwd met enkele economische begrippen en kunnen ze deze 

plaatsen in de context de zuivelsector;
• Weten de leerlingen meer over de productie en consumptie van zuivelproducten. 

Activiteit Wie? Wat? Tijd?

Introductie van de les Docent De docent vertelt globaal de inhoud 
van de aankomende les. 

± 5 minuten

Voorkennis activeren 
en basisinformatie 
verschaffen

Docent + 
leerlingen 

Aan de van een korte introductievideo 
klassikaal het onderwerp 
introduceren.

± 5 minuten

Quiz Docent + 
leerlingen 

De docent start een quiz op het smart-
bord. Aan de hand van foto’s en 
stellingen. 

± 5 minuten

Zelfstandig werken Leerlingen De leerlingen gaan individueel of in 
groepjes aan de slag met het werkblad.

 ± 25 minuten

Nabespreking 
werkbladen

Docent + 
leerlingen 

Nabespreking van de werkbladen.
Wat hebben de leerlingen geleerd? 

 ± 15 minuten

Afsluiting les Docent Docent bespreekt de les-en leerdoelen 
en sluit de les af. 

±  5 minuten

Introductie van de les (5 minuten)

Aan het begin van de les geeft u een introductie over de inhoud van de les. In deze 
lesmodule worden meerdere aspecten van een melkveehouderij behandeld. Binnen deze les 
kijken we naar vraag en aanbod in de zuivelsector. Na een korte introductie gaan de 
leerlingen zelfstandig aan de slag. 

>  Toelichting individuele leselementen
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Voorkennis activeren en basiskennis verschaffen (5 minuten)

Voordat de leerlingen aan het werk gaan met het werkblad, activeert u de voorkennis van 
de leerlingen en voegt daar al wat basiskennis aan toe door middel van een korte introduc-
tievideo. 

Quiz (5 minuten)

Om de leerlingen al wat specifieker te laten nadenken over de inhoud van deze les, wordt de 
kennis getoetst aan de hand van een quiz. De leerlingen krijgen stellingen waarop ze waar 
of niet waar moeten beantwoorden. Deze quiz is digitaal en kan klassikaal of individueel 
worden gedaan. Wanneer u de quiz klassikaal behandelt, kunt u leerlingen die denken dat 
een stelling waar is,  laten gaan staan. Aan het einde van de les kunt u de quiz herhalen om 
te zien of de leerlingen een betere score halen.

Zelfstandig werken (25 minuten)

Wie De leerlingen maken de opdrachten op het werkblad. 

Wat De leerlingen gaan individueel of in groepjes aan de slag. 
De leerlingen hebben het internet nodig om informatie op te zoeken. Ook 
mogen ze gebruik maken van andere informatiebronnen. 

Hoe De leerlingen krijgen de werkbladen op papier. Antwoorden op de vragen 
kunnen ze zelf bedenken door begrippen uit het curriculum toe te passen, of 
kunnen zij vinden op het internet of binnen andere hulpbronnen.

Hoeveel tijd De leerlingen hebben 25 minuten de tijd om het werkblad te maken. 

Rol docent De docent loopt rond en begeleidt de leerlingen als dit nodig is. 

Nabespreking werkbladen (15 minuten)

Nadat de leerlingen binnen 25 minuten het werkblad hebben gemaakt, bespreekt u de 
opdrachten klassikaal. Vraag leerlingen of groepjes naar hun antwoorden. Wat hebben de 
leerlingen deze les extra geleerd? Wat is nieuw voor ze en vonden ze bijzonder?

Afsluiting les (5 minuten)

Sluit de les af. Bespreek de les- en leerdoelen. Zijn deze behaald? 

Excursie mogelijkheid

Als toevoeging bestaat er een mogelijkheid om met de klas een zuivelfabriek te bezoeken. 
Kijk voor meer informatie op de website: www.zuivelwerkt.nl.
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1.  Natuur: Alles wat de natuur ons levert, zonder bewerking door de mens.
 Arbeid: Menselijke inspanning.
 Kapitaal: Gereedschappen en andere hulpmiddelen, zoals machines en gebouwen.
2.    Natuur    Kapitaal  Arbeid
 - Regenwater  - Melkmachine  - Het verkopen van kaas
 - Gras   - Kaaswinkel  - Vrachtwagen met melk besturen
3. De bedrijfskolom van het eindproduct boter. 
1. Leverancier van graszaad. > 2. Transportbedrijf > 3. Melkveehouderij > 4. Transportbedrijf >
5. Zuivelfabriek > 6. Transportbedrijf > 7. Groothandel > 8. Transportbedrijf > 9. Supermarkt
4. 
Gras is het favoriete voedsel van de koe en daardoor de belangrijkste grondstof van melk. 
Een melkveehouderij is een agrarisch bedrijf waar koeien gehouden worden.
In de zuivelfabriek wordt de melk bewerkt tot yoghurt. Er wordt waarde toegevoegd aan het 
product. 
De toegevoegde waarde is het bedrag dat het zuivelproduct daardoor duurder wordt.
Vroeger ging bijna alles op de boerderij met de hand. De boer moest keihard werken.
Het werken op de boerderij was arbeidsintensief. Door technologische ontwikkeling worden 
steeds meer machines ingezet op een melkveehouderij. 
Tegenwoordig worden koeien door machines gemolken. Hierdoor is de melkveehouderij in 
plaats van arbeidsintensief kapitaalintensief geworden.

Een boer produceert tegenwoordig veel meer melk per uur dan vroeger. De 
arbeidsproductiviteit is daardoor enorm gestegen.
Nederlanders maken al eeuwen veel zuivelproducten. Minder dan de helft wordt in Nederland 
zelf verkocht.
Er wordt dus heel veel in het buitenland verkocht. 
De zuivelindustrie is daarom erg belangrijk voor de export.
Er zijn in Nederland 17.500 melkveebedrijven. Meestal familiebedrijven. Iedereen werkt daar 
mee. 
Het komt vaak voor dat zoon of dochter uiteindelijk de onderneming overneemt van de ouders. 
Er werken ongeveer 60.000 mensen in de zuivelindustrie in Nederland. 
Dus zuivelindustrie is daarom ook erg belangrijk voor de werkgelegenheid. 

8. Voeding valt onder de primaire levensbehoeften. Je hebt eten en drinken nodig om te kunnen 
leven. (Sommige voedselproducten, zoals snoep spelen vooral in op smaak. 
Snoep is vooral plezierig en dus meer een secundaire levensbehoefte.)
9.  
Bedrijf dat plastic yoghurtbekers maakt (nee)
Bedrijf dat pudding produceert (ja)
Bedrijf dat roomsoesjes maakt (ja)
Bedrijf dat brood maakt (ja)
Bedrijf dat lepels maakt (nee)
Bedrijf dat kleding maakt (nee)

>  Antwoorden module 3

60.000 banen
(werkgelegenheid)
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AANSLUITING KERNDOELEN

Kerndoelen Mens en natuur (biologie, verzorging)

29.  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.  
30.  De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met 
elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel 
positief als negatief kunnen beïnvloeden.  
31.  De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en 
inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun 
relatie met omgeving en milieu.
34.  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.

Kerndoelen Mens en maatschappij (aardrijkskunde en economie)

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke 
kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te 
nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 
38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, 
Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun 
omgeving te plaatsen. 
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. 


