
 

 
 



Inleiding 
Gezond leven, een grote uitdaging. Naast dat je regelmatig liever ‘lekker’ verkiest boven 
‘gezond’ is het ook nog eens erg tijdintensief om uit te zoeken welke producten gezond zijn. 
Je gaat onderzoeken welke ingrediënten schadelijk of gezond zijn, maar merkt dat het lastig 
is. Er zijn verschillende onderzoeken en bedrijven worden lang niet altijd gedreven door 
gezondheid, maar door economische belangen. 
Het doel van deze module is om voeding en de ingrediënten eens onder de loep te nemen. 
Hierbij willen we deze vragen beantwoorden: 
 

1. Wanneer is voeding gezond en waarom? 
2. Waarom zijn sommige ingrediënten gezond en anderen niet? 
3. Wat is de biologie achter gezonde en ongezonde voeding? 
4. Waarom is het zo lastig om een richtlijn te schrijven met betrekking tot gezonde 

voeding? 
 
Lengte module: 1 periode (± 7 weken). 
Tijdsduur: 15 uur 
 
Einddoelen 

• Je kunt uitleggen waarom bepaalde producten ongezond zijn en waarom andere 
producten gezond zijn. 

• Je kunt uitleggen wat dit te maken heeft met de ingrediënten en het effect van deze 
ingrediënten op ons lichaam. 

• Je kunt uitleggen waarom het zo moeilijk is om er achter te komen wat gezond is en 
wat niet en wat bedrijven hier mee te maken hebben. 

 
Eindproduct 
Een informatieve folder of poster, geschreven voor je klasgenoten, met voldoende uitleg 
waardoor de 2e en 3e klas het grotendeels kan lezen, maar met voldoende diepgang om de 
bovenbouw ook te boeien. 
 
Mogelijke onderwerpen: 

• Vet algemeen (verzadigd, onverzadigd, omega) 

• Cholesterol 

• Suikers (snelle en langzame? Fruitsuikers vs toegevoegde suikers?) 

• E951: Aspartaam 

• Glucose-fructose stroop 

• E621: mononatriumglutamaat 

• Melk 

• Fluoride (in tandpasta en drinkwater of bronwater) 

• E-nummers algemeen 

• Brood 
  



Wanneer is voeding gezond? 
 
Inleiding 
Schrijf eens op wat je weet over (gezonde en ongezonde) voeding. Gebruik hierbij de 
volgende vragen: 
1. Welke voedingsstoffen zitten er in onze voeding? 
2. Wat doet ons lichaam met voeding en waarom hebben we voeding nodig? Hoe is dit 

verschillend per voedingsstof? 
3. Welke producten zijn volgens jou (of volgens onze maatschappij) gezond en waarom? 
4. Wat wordt jou verteld over gezonde en ongezonde voeding in de media en wat is je 

verteld tijdens je opvoeding? Controleer eens of dat voor iedereen van de groep 
hetzelfde is. 

5. Wanneer is voeding gezond? 
6. Wanneer is voeding ongezond? 
7. Kun je enkele regels opstellen voor een gezond dieet? 
8. In hoeverre denk je dat je zelf gezond eet? 
9. Wat beïnvloedt jou of speelt een rol in hoeverre jij gezond eet? 
 
Deze module gaat over voeding, maar het deelonderwerp wat je (als tweetal) gaat 
behandelen mag je kiezen. 
A. Welke onderwerpen binnen (gezonde en ongezonde) voeding en het effect op je lichaam 

hebben je interesse? 
B. Wat zou je te weten willen komen over voeding? Welke vragen heb jij (gehad)? 
C. Zou je bij één van deze onderwerpen enkele onderzoeksvragen kunnen opstellen waar je 

mee aan de slag wilt? 
 
We gaan ook samen enkele onderwerpen (kort) behandelen, om wat kritischer te leren 
kijken naar wat ons verteld wordt. 
Op de pagina www.meneerspoor.nl/betaplus5v staat een video over vetten en je 
gezondheid, een interview met Frits van der Blom. 
Maak de volgende vragen hierbij: 
1. Waarom is roomboter gezonder dan margarine en halvarine? 
2. In welke categorieën kun je vetten indelen en wat zijn hun belangrijkste eigenschappen? 
3. Waarom kun je niet spreken van verkeerde vetten en goede vetten? 
4. Waarom kun je niet zeggen dat verzadigde vetten schadelijk zijn en onverzadigde gezond 

zijn? 
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