
 
Vervolgles verpakkingen en keurmerken bovenbouw (groep 7-8) 
 
Tijdsduur: 30 minuten 
 
Leerdoelen voor de uitbreiding:  
Aan het einde van de les: 
-kunnen leerlingen a.d.h.v. de verpakking beschrijven hoe een dier 
gehouden is 
-beseffen leerlingen dat door bepaalde soorten eieren, vlees of melk te 
kopen, ze invloed hebben op hoe dieren gehouden worden 
 
Lesbeschrijving 
 
Inleiding  
 
Neem als voorbeeld een aantal verpakkingen mee, waarop bijvoorbeeld de 
volgende keurmerken te zien zijn (bijlage 3): EKO Keurmerk, Beter Leven 
Kenmerk, SKAL, GrasEi, Scharrelkeurmerk, etc.  
 
Kennen de leerlingen deze verpakkingen? Hebben ze weleens naar de 
keurmerken gekeken? Weten ze wat die betekenen? 
 
Leskern en verwerking 
 
Opdracht 1 – wat betekenen de keurmerken? 
 
Wanneer er voldoende pc’s aanwezig zijn, kunnen leerlingen zelf op de 
computer opzoeken welke keurmerken er op de meegebrachte 
verpakkingen staan, en wat ze betekenen. Laat de leerlingen in groepjes 
achter de pc een keurmerk opzoeken. Elk groepje presenteert aan de 
groep wat ze gevonden heeft (2 minuten per groepje).  
 
Nabespreking: Wat vinden de leerlingen van de keurmerken? Zouden ze 
producten met een keurmerk willen kopen, en waarom (niet)?  
 
Opdracht 2 – de prijs van levensmiddelen met verschillende keurmerken 
 
Kijk samen met de leerlingen naar de prijzen van bijvoorbeeld eieren op 
de website van een winkelketen zoals Albert Heijn: 
http://www.ah.nl/appie#/appie/producten/zuivel-kaas-eieren/eieren 
Hier zie je goed de verschillen tussen bijvoorbeeld scharreleieren, vrije 
uitloopeieren en Rondeeleieren. Let op, de eierdozen bevatten soms 
verschillende aantallen eieren! Laat de kinderen in groepjes uitrekenen 
wat de verschillende eieren per stuk en per 10 stuks kosten. Nu kunnen 
de prijzen vergeleken worden.  
 
Nabespreking: 

http://www.ah.nl/appie#/appie/producten/zuivel-kaas-eieren/eieren


-Welke eieren zijn het duurst, en welke het minst duur? 
-Waarom zijn sommige eieren duurder dan andere, waar ligt dat aan? 
(hoeveelheid ruimte per kip, soort voer, wel of geen buitenruimte of 
uitloop voor de kippen) 
 
Extra vragen voor de nabespreking: 
-Waarom zouden er maar 7 eieren in een Rondeel-doosje zitten? 
(Marketing: het doosje is mooi rond, en het valt minder op dat de eieren 
per stuk vrij duur zijn) 
-Wat is het verschil tussen vrije uitloop-eieren en scharreleieren? 
(scharrelkippen komen nooit buiten) 
 
Voor extra achtergrondinformatie over legkippen, zie wikipedia voor een 
beknopte omschrijving: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scharrelpluimveehouderij) 
 
Voor een beschrijving van de Rondeelstal, zie 
http://www.rondeeleieren.nl/rondeel/het-systeem/ 
 
  
Nabespreking: bespreek met de kinderen dat wat je koopt in de winkel 
invloed heeft op hoe dieren gehouden worden. Als iedereen bijvoorbeeld 
Rondeel-eieren gaat kopen, komen er steeds meer Rondeel–stallen, waar 
kippen meer ruimte hebben en kunnen scharrelen.  
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scharrelpluimveehouderij
http://www.rondeeleieren.nl/rondeel/het-systeem/


Bijlage 3: Keurmerken van vlees, melk en eieren in de winkel 
 

   
 
 

   
 
 

      
 
 
 


