
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Alternatieven voor sojabonen 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Boeren in Nederland zoeken naar eiwitrijke producten, 
als alternatief voor sojabonen. Want de teelt en het 
vervoer van deze sojabonen is nu niet erg efficiënt. 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Gezondheid: voeding 
 
Kernbegrippen 
Soja / eiwit / veeteelt  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs: 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. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld:  
Hoe groeit soja? 
Hoe gezond is soja? 
Ontbossing 
Insecten als alternatief voor vlees 
Waarom is de ontbossing in de Amazone een 
probleem? 
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 Brazilië 
2 Veevoer 
3 Het transport is belastend voor het milieu en voor de 
plantages wordt regenwoud gekapt  
4 C: eiwitten 
5 A en C  
6 gekapt / koeien / palmolie / natuur / inheemse 
7 Ze bevatten meer hoogwaardige eiwitten/ je kunt ze in 
Nederland kweken, dat scheelt transport en dus 
milieubelasting/ er is weinig water en ruimte voor nodig 
  

Kijkvragen 
 
1 Uit welk land importeert Nederland de meeste 
sojabonen? 
 
2 Waarvoor wordt deze soja vooral gebruikt? 
 
3 Welke twee grote nadelen heeft de import van soja? 
 
4 Waarom is soja zo’n goede voedingsbron voor vee? 
Het bevat veel: 
A. Vitamines 
B. vezels 
C. Eiwitten 
 

 
 
5 Met welke twee alternatieven wordt er 
geëxperimenteerd? 
A. Meelwormen 
B. Biologische eieren 
C. Veldbonen 
D. Bruine bonen 
 
6 Vul in:  
Voor de productie van soja worden regenwouden …………., 
dan platgebrand, vervolgens laat men er ……………. op 
grazen en dan komen er soja- of ………………..plantages. Dit 
heeft een enorme impact op de ………………….. en het leven 
van de ………………….. bevolking. 
 
7 Noem drie voordelen van meelwormen ten opzichte van 
soja. 
     
Verdiepingsvraag 
Het uitproberen van alternatieven voor sojabonen is 
financieel risicovol. Bedenk twee manieren waarop dit 
toch gestimuleerd kan worden.    
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-soja-subtropische-sojaboon-in-nederland/#q=soja
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-hoe-gezond-is-soja/#q=soja
https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-in-de-klas-ontbossing/#q=soja
https://schooltv.nl/video/insecten-als-alternatief-voor-vlees-duurzamer-maar-ook-duurder/#q=meelwormen
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazone-een-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/#q=amazone
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazone-een-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/#q=amazone
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Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Boeren in Nederland zoeken naar eiwitrijke producten, 
als alternatief voor sojabonen. Want de teelt en het 
vervoer van deze sojabonen is nu niet erg efficiënt. 
 
Vakgebied 
Natuur en biologie / Gezondheid: voeding 
 
Kernbegrippen 
Soja / eiwit / veeteelt  
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld:  
Hoe groeit soja? 
Hoe gezond is soja? 
Ontbossing 
Insecten als alternatief voor vlees 
Waarom is de ontbossing in de Amazone een probleem? 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘groene daken’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk bij de vakken  natuur en biologie 
en gezondheid: voeding.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen uit 
de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Management van de leefomgeving 
Aarde en milieu 
 
WO: 
Climate Studies 
Future Planet studies  

Kijkvragen 
 
1 Uit welk land importeert Nederland de meeste 
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4 Waarom is soja zo’n goede voedingsbron voor vee? 
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geëxperimenteerd? 
A. Meelwormen 
B. Biologische eieren 
C. Veldbonen 
D. Bruine bonen 
 
6 Vul in:  
Voor de productie van soja worden regenwouden 
…………., dan platgebrand, vervolgens laat men er 
……………. op grazen en dan komen er soja- of 
………………..plantages. Dit heeft een enorme impact op 
de ………………….. en het leven van de ………………….. 
bevolking. 
 
7 Noem drie voordelen van meelwormen ten opzichte 
van soja. 
     
Verdiepingsvraag 
Het uitproberen van alternatieven voor sojabonen is 
financieel risicovol. Bedenk twee manieren waarop dit 
toch gestimuleerd kan worden.    
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http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-soja-subtropische-sojaboon-in-nederland/#q=soja
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