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Eigenaar: Groene Wiel 

Doelgroep: Groep 6, 7 en 8 

Onderwerpen SLO-themalijn voeding:    Meerdere subkerndoelen 

 

Doelen 

Einddoel is dat leerlingen kunnen uitleggen hoe de manier waarop wij aan ons voedsel komen in de 

loop van de eeuwen veranderd is en welke invloed dat heeft gehad op ons dagelijks leven.   

 

Soort activiteit: (digitale) Lessen  

Periode: Hele jaar 

Locatie: Klaslokaal en binnenstad van Wageningen 

 

Omschrijving 

Voeding is belangrijk in het leven van kinderen. Hoeveel voedsel er is en hoe we aan dat voedsel 

komen, is sterk veranderd in onze geschiedenis. Deze veranderingen hebben grote invloed gehad op 

onze leefomgeving. Het IPC-project 'Voeding toen en nu' gaat over al deze veranderingen en 

integreert de wereld-oriënterende vakken op een natuurlijke en betekenisvolle wijze.  

 

Programma Het programma bestaat uit:  

1. Introductie: Inleiding op het onderwerp en organisatie van het eerste onderzoeksdeel.  

2. Onderzoek: Groepswerk. Elke groep onderzoekt één periode uit de geschiedenis aan de hand van 9 

vragen. De perioden zijn: tijd van Jagers en Boeren (Jagers-verzamelaars), tijd van Steden en Staten en 

tijd van Televisie en Computers.  

3. Vergelijken: Groepswerk. Voor elk van de 9 onderzoeksvragen wordt een nieuwe groep 

samengesteld van kinderen die de vraag in een verschillende periode hebben onderzocht. In deze 

groepen zijn alle kinderen ‘expert’ van één tijdsperiode. Ze vergelijken de resultaten uit de drie 
perioden en maken een presentatie over de veranderingen die hebben plaatsgevonden.  

4. Presenteren: Elk groepje geeft een korte presentatie over de veranderingen die zij hebben ontdekt. 

Aan het eind van elke presentatie wordt het verband met eerder gepresenteerde conclusies 

besproken.  

 

Specifieke kenmerken niet van toepassing voldoende  goed 

Waardeontwikkeling  x  

Keuzes maken    x 

Betrokkenheid   x 

Handelingsperspectief   x 

Ervaring   x 

 

Contactpersoon: Tessa de Been 

 

Wil je het product inzien of heb je interesse om het product over te nemen? Neem contact op via 

groenewiel@ivn.nl of 0317 - 422041. 
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