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Herkomst en verspilling: 
Eigen verspillingsgedrag 
Doel:
 Je kunt je eigen voedselverspillingsgedrag in kaart brengen en je kunt  
je eigen verspillingsgedrag verbeteren op 1 punt.

Aantal lesuren (45 min):  1

Docenten-           handleiding

Tijd Leeractiviteit/
werkvorm

Materialen/
hulpmiddelen

Opmerkingen

15 minuten Terughalen/samenvatten vorige les
Geëindigd met maken van  
infographics over voedselketen  
bij 1 product 

Digibord met onderwerp en  
doel van de les
(PowerPoint slide 3 en 4)

Studenten hangen hun  
gemaakte infographics op of  
laten ze zien op het Digibord

Bevestigingsmateriaal (plakband, 
magneten) of Digibord

Bespreken van de gemaakte 
infographics

Digibord met vragen om te  
stellen (PowerPoint slide 5) of  
op Digibord de infographics

Conclusie trekken/vragen naar 
leereffect

Digibord met conclusie  
(PowerPoint slide 6)

Het doel is om besef te creëren; 
eten dat je weggooit heeft een 
lange weg gemaakt, wat zonde!

20 minuten Inleiding volgende lesonderdeel: 
n  Onderwerp: eigen verspillings- 

gedrag in kaart brengen 
n  Aan de slag met Werkblad Eigen 

verspillingsgedrag 

Studenten brengen eigen  
verspillingsgedrag in kaart met 
werkblad Eigen verspillingsgedrag 

Werkblad Eigen verspillingsgedrag

Pen of potlood of computer om  
in te vullen (PowerPoint slide 7)

Aandachtspunten in relatie tot 
voornemen van student zijn:
n  Is het voornemen uitvoerbaar?
n  Is het voornemen concreet? 
n  Is de student gemotiveerd?



Tijd Leeractiviteit/
werkvorm

Materialen/
hulpmiddelen

Opmerkingen

10 minuten Klassikale peiling in de vorm van 
Word Cloud met behulp van 
Mentimeter. Iedere leerling voegt 
zijn verspillingstop 3 uit opdracht 2 
toe. Je kunt het ook doen met 
post-its.
Hierna klassikale terugkoppeling op 
het ‘grootste’ of meest gedeelde 
woord of woorden. Vragen: 
schrikken jullie hiervan? Wat kun je 
doen om dit te voorkomen?

https://www.mentimeter.com/

of post-its

(PowerPoint slide 8)

Geef studenten website en code 
door: bijv: Ga naar  
www.mentimeter.com en gebruik 
de code: 21 17 13  
(dit is voorbeeld-code)

Handleiding Wordcloud in  
mentimeter 
https://maken.wikiwijs.nl/49026/
Mentimeter#!page-3006715

Einde lessen

Tip:
Kom de volgende les nog even terug op het voornemen dat ze zelf hebben gemaakt.  
Hebben ze er iets mee gedaan? Of aan gedacht?

https://www.mentimeter.com
https://maken.wikiwijs.nl/49026/Mentimeter#!page-3006715 
https://maken.wikiwijs.nl/49026/Mentimeter#!page-3006715 

