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Iles de Paix est une organisation non 
gouvernementale de coopération au 
développement active en Afrique et en 
Amérique latine, ainsi qu’en Belgique. 
Une association sœur est quant à elle 
active au Luxembourg. Iles de Paix 
aspire à un monde permettant à chacun 
de vivre dans la dignité et de développer 
ses potentialités, un monde solidaire 
qui promeut l’accès de tous aux droits 
humains dans un environnement 
préservé. 

Iles de Paix soutient, en Afrique et 
en Amérique latine, des familles 
vulnérables vivant en zone rurale, pour 
la réalisation des projets dont elles 
sont porteuses et qui sont orientés 
vers une agriculture familiale durable 
et une alimentation responsable. En 
Belgique, Iles de Paix mène des actions 
d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale 
et Solidaire, qui visent à informer, 
sensibiliser et mobiliser les citoyens 
en faveur de ces populations rurales 
défavorisées. C’est dans ce cadre qu’Iles 
de Paix est notamment présente dans 
le monde scolaire. 

La collection Somo Raia, qui signifie 
« leçon citoyenne » en swahili, vise à 
mettre à disposition des enseignants 
des supports de cours leur permettant 
d’aborder des notions de citoyenneté 
dans le cadre de leur programme de 
cours. Chaque fiche de cette collection 
permet, en une ou plusieurs périodes, de 
traiter une thématique prévue dans les 
programmes scolaires et dans les socles 
de compétences, tout en y ajoutant une 
dimension de citoyenneté mondiale et 
solidaire.

Ce dossier est destiné aux enseignants et aux élèves du 
niveau d’enseignement de langue moderne néerlandais 
B1 du Cadre européen commun de référence pour 
les langues. Il s’intègre dans le cours d’anglais, en 
adéquation avec les programmes de tous les réseaux 
d’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Son objectif est que chaque étudiant puisse maitriser les 
champs lexicaux de la vie quotidienne, de l’alimentation, 
de l’environnement et des transports, en exprimant 
son avis et donnant des conseils. Cette découverte se 
fait via le biais d’une série d’activités qui permettent 
d’exercer la lecture (en lisant et répondant à un quiz de 
culture générale sur l’alimentation écoresponsable, en 
réalisant des exercices lexicaux sur la thématique, en 
parcourant une enquête et en évaluant de la sorte sa 
propre consommation écoresponsable, en analysant 
un témoignage d’une personne partageant sa propre 
expérience sur le sujet), l’audition (comprendre une vidéo 
sur la face cachée du hamburger afin de répondre à un 
vrai ou faux), l’expression écrite (en partager sa propre 
expérience personnelle sur le thème et en réagissant à 
un témoignage d’une autre personne en exprimant son 
avis et donnant des conseils) et l’expression orale (en 
prenant part à un débat en petit comité sur le sujet en 
mobilisant les connaissances, le lexique et les fonctions 
langagières acquis lors de la séquence.).

Une partie de ce dossier, destinée aux enseignants, 
permet de prolonger vos recherches grâce à certaines 
informations et documents complémentaires. 

Nos projets en Afrique et en Amérique latine, nous ont 
donné envie d’aborder cette thématique dans le cadre de 
l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Nous 
sommes persuadés que tout engagement solidaire est 
fondé sur la prise de conscience d’une problématique 
ainsi que sur la compréhension des solutions possibles.

Somo Raia

DE VERBORGEN 
KANT VAN DE 
HAMBURGER
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B1

Néerlandais

Alimentation durable et responsable

300 minutes

Extrait des Socles de compétences

Néerlandais 

Ecouter pour (s’)informer et/ou (faire) agir
Lire pour (s’)informer et/ou (faire) agir
Ecrire pour (s’)informer et/ou (faire) agir
Parler en interaction pour (s’)informer et/ou (faire) agir

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté

5. Se décentrer par la discussion
5.2. Élargir sa perspective

6. S’ouvrir à la pluralité des cultures
6.3 Reconnaitre la diversité des cultures

A. Inleiding: Quiz over duurzame voeding 
B. Woordenschat: De verborgen kant van de hamburger

• Kahoot
• Vul de woordenlijst in 
• Woordenschatoefening 1 + Woordenschatoefening 2 →

C. Luistervaardigheid: De verborgen kant van de hamburger
D. Leesvaardigheid: Wat is een duurzame consument? → 
E. Taalfuncties: Hoe je mening te geven en advies te geven

• Brainstorming
• Vul de woordenlijst in

F. Schrijfvaardigheid: Duurzame voeding
• Uitwisseling van ervaringen
• Leesvaardigheid + Zijn mening geven/Advies geven

G. Spreekvaardigheid: Eindopdracht
 Debat (Voorbereiding + Groepspresentatie)

M 30 min.

M 25 min.
M 10 min.
M 20 min.
M 45 min.
M 30 min.

M 10 min.
M  10 min.

M  40 min.
M  50 min.
M  30 min.

  300 min. 
(6 heures de cours)

L

Proposition méthodologique
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• DOSSIER À PHOTOCOPIER • 
POUR LES ÉLÈVES

De verborgen
kant van de
hamburger
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Voyager plus facilement, faire de nouvelles rencontres, ouvrir son esprit à d’autres cultures, 
développer ses capacités cognitives, la concentration ou la patience… Les avantages à apprendre 
une langue étrangère sont nombreux. Pouvoir parler plusieurs langues renforce par ailleurs la 
compréhension de notre monde de plus en plus globalisé et des nombreuses cultures qui le 
façonnent.

Et cette séquence de cours aborde justement un sujet lié à la mondialisation… Avec l’augmentation 
de l’import et de l’export de produits issus de l’agriculture, des producteurs à travers le monde 
sont amenés à devoir se spécialiser dans des cultures produites à moindre cout et au travers de 
techniques agricoles néfastes pour l’environnement et la santé. Ce qui en retour entraine des 
conséquences climatiques dangereuses pour les agriculteurs et les consommateurs de par le 
monde.

"The verborgen kant van de hamburger" est une séquence de cours qui permet de mieux 
comprendre ce phénomène, tout en renforçant les compétences linguistiques des élèves.

DE VERBORGEN KANT VAN DE HAMBURGER

Nom ................................................................ 

Prénom .........................................................

Classe .............................................................
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Laten we eens kijken wat je over het onderwerp weet... Beantwoord de volgende 
vragen over duurzame voeding. Slechts één antwoord is juist voor elke vraag!
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INLEIDING 

Quiz over duurzame voedingA

1. Hoeveel voedselverspilling is er in de 
wereld?

 ● +/- 70%

	 ● +/- 50%

	 ● +/- 30%

	 ● +/- 10%

2. Welk soort voedsel verspillen we het 
meest?

 ● → Groenten en fruit

→ ● → Zuivelproducten

→ ● → Zoetwaren

→ ● → Vlees

3. Welke optie draagt het meest bij tot 
voedselverspilling?

 ● De landbouwproductie

 ● De verwerkings- 

  en verpakkingsindustrie

 ● Distributie en detailhandel

 ● Consumenten

4. Heeft afval een effect op het klimaat?
 ● Ja

 ● Nee

5. De zee bedekt met plastic afval wordt 
genoemd:

 ● Het vijfde continent

 ● Het zesde continent

 ● Het zevende continent

 ● Het achtste continent

6. Hoeveel procent van het water in de 
wereld is zoet water (drinkbaar)?

 ● 3%

 ● 23%

 ● 53%

 ● 83%

7. In deze suggesties, wat is 
milieuvriendelijk?

 ● Fast food eten

 ● Restjes koken

 ● Te veel verpakte producten kopen

 ● Aardbeien en tomaten eten in 

  de winter

8. Wat is verantwoord eten?
 ● Een consumptiewijze die geen

  rekening houdt met het respect  

 voor de sociale werkers

 ● Een consumptiewijze die het milieu 

  respecteert, goed is voor de 

  economie, beantwoordt aan de

  criteria van duurzame

  ontwikkeling en goed is voor de 

 gezondheid 

 ● Een consumptiewijze die de

  opwarming van de aarde versterkt

9. Wat is het meest milieuvriendelijke 
distributiekanaal?

 ● Lang-circuit

 ● Kort-circuit
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10. Volgens jou, kiezen de meeste 
consumenten een product  
gebaseerd op:

 ● De prijs, de kwaliteit en

   de presentatie

 ● De productielocatie 

   en -omstandigheden

 ● De hoeveelheid verpakking

11. Welke optie heeft de minste energie-
impact?

 ● Een papieren zak

 ● Een herbruikbare stoffen zak

 ● Een plastic zak

 ● Een herbruikbare plastic zak

12. Welk van de volgende opties was het 
meest duurzame bedrijf in 2016?

 ● Coca Cola

 ● Adidas

 ● BMW

 ● Apple

13. In termen van milieuimpact, wat is 
het equivalent van het eten van 500 
gram Californisch rundvlees?

 ● 500 gram amandelen eten

 ● Een jaar lang douchen

 ● Een hele dag het toilet doorspoelen

 ● TV kijken voor een hele week

14. Wat zijn manieren om duurzamer te 
eten?

 ● Minder vleesconsumptie

 ● Minder voedsel verspillen

 ● Lokaal kopen

 ● Alle opties zijn juist

15. De beste manier om de impact van 
iemands dieet op de biodiversiteit te 
verminderen is:

 ● Zichzelf bij een groene plant 

   voor elke maaltijd

    verontschuldigen 

 ● Heel hard roepen “Het is 

   een schandaal”, dan in een 

   bal rollen en huilen

 ● Ten minste één van de 

   oplossingen in vraag 14 

   te bereiken
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Woordenschat 

NEDERLANDS FRANS DEFINITIE / SYNONIEM

Duurzaam Durable Wat lang blijft bestaan
Met een lange levensduur

De voeding L’alimentation, 
la nourriture

= Het voedsel, het eten

De verspilling Le gaspillage Op een nutteloze manier verbruiken/
consumeren

Het zuivelproduct Le produit laitier = Het melkproduct

De zoetwaar La confiserie Voedsel rijk aan suiker

Bijdragen tot Contribuer à Een invloed hebben op

De landbouw L’agriculture Het bewerken van de grond
= Agricultuur

De verwerking Le traitement, 
la transformation

Het afval geschikt te maken voor condi-
tionering 

De verpakking L’emballage Na gebruik weggegooid

De handel Le commerce Aankoop en verkoop (van goederen en 
diensten)

De consument Le consommateur Iemand die een product koopt

De/het afval Le(s) déchet(s) Wat als rest over is en weggegooid 
wordt

Bedekt met (Re)couvert de Iets dat boven is

(Het) zoet water (L’)eau douce Water dat minimale hoeveelheden zout 
bevat

Drinkbaar Buvable, potable Dat je kunt drinken zonder ziek 
te worden

Milieuvriendelijk Respectueux de l’envi-
ronnement

Goed zijn voor het leven van dieren en 
planten

De restjes Les restes Wat na het einde van een maaltijd is 
overgebleven

De aardbeien Les fraises Rode hartvormige vrucht/fruit

Verantwoord Responsable Op een ethische manier kopen

De consumptiewijze Le mode de 
consommation

De manier van consumeren

Rekening houden met Tenir compte de Denken aan

Het milieu L’environnement De omgeving waarin we leven
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De duurzame 
ontwikkeling

Le développement 
durable

In de behoeften van de huidige gene-
ratie voorzien zonder de behoeften van 
toekomstige generaties in gevaar te 
brengen

De gezondheid La santé Het lichamelijke en mentale welzijn van 
een persoon

De opwarming van de 
aarde

Le réchauffement 
climatique

De toeneming van de temperatuur van 
de planeet

Versterken Renforcer, augmenter Sterker maken

Het distributiekanaal La chaine de distribu-
tion

Manier waarlangs een product op de 
markt gebracht wordt

De omstandigheid (-he-
den)

La circonstance = De situatie, de toestand

De hoeveelheid La quantité = Het aantal, de kwantiteit

Het meest >< Het minst Le plus >< Le moins (de)

De zak Le sac(het) Nuttig om boodschappen te doen

Herbruikbaar Réutilisable, recyclable Meerdere keren gebruiken

Stoffen En tissu Textiel

Het bedrijf La compagnie, l’entre-
prise

= De onderneming, de zaak

Het rundvlees La viande de bœuf Vlees van de koe/stier/os

De amandel L’amande Eetbare pit van een amandelvrucht

Het toilet doorspoelen Tirer la chasse = Doortrekken

Het dieet Le régime Regels voor wat je wel en niet mag eten/
drinken

Verminderen Diminuer Minder maken/worden

Zichzelf verontschuldi-
gen

S’excuser Spijt hebben en excuus vragen

De maaltijd Le repas Ontbijt, lunch of avondmaal

Roepen Crier Heel luid zeggen

Huilen Pleurer Als je lichaam tranen produceert

Ten minste Au moins, minimum = Minstens, minimaal

De oplossing La solution Antwoord op een vraag

Bereiken Atteindre, réaliser Halen, realiseren, waarmaken
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WOORDENSCHAT

De verborgen kant van de HamburgerB

Voordat we de video De verborgen kant van de 
hamburger bekijken, laten we eerst eens kijken naar 
de belangrijke woordenschat die in deze video wordt 
gebruikt. Zet daarvoor je smartphone/computer/tablet 
aan en doe mee aan een woordenschatspel op Kahoot. 
Hier is de link om op Kahoot te spelen: www.kahoot.it 

Kijk eens naar de volgende woordenlijst. Vul deze in met de Franse vertaling 
van de Nederlandse woorden. 

NEDERLANDS FRANS DEFINITIE / SYNONIEM

De groente Le légume Plant die mensen eten

Opeten Al je voedsel eten

Gezond Sain, bon pour la santé Goed voor je gezondheid

De honger Behoefte aan voedsel

Sterven Doodgaan

Van de honger sterven Verhongeren 

Het deel Onderdeel van een geheel

Verrot Bedorven 

Aankomen Een plaats bereiken

Voeden Nourrir Voedsel geven 

Uitleggen Verklaren 

Het vlees La viande Spiermassa van dieren die wordt gegeten

De slagerij Winkel waar je vlees kan kopen

Eruit zien Lijken 

De koe Dier dat melk geeft 

De boerderij Huis en bedrijf van een boer

Grazen Brouter Gras eten

Het gras Groene sprietjes die uit de grond groeien

De weide La prairie Grasveld 

Het grootste deel van De meerderheid van 

Opgroeien Ouder worden 
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De stal L’étable Gebouw voor koeien

Worden In een toestand komen

Gebruiken Als hulpmiddel(en) hebben

De boer Iemand die op een boerderij werkt 

Het graan La graine Plantensoort 

De soja Le soja Extract van de sojaboon

Ver Op grote afstand

Het veld Open land 

Kweken Cultiver Laten groeien (zoals planten)

De boot Een klein schip

Vervoeren Met een vervoermiddel verplaatsen

Vervuilen Vuilmaken 

De motor Machine die energie omzet (voor auto’s, 
boten enzovoort)

Het gas Stof in luchtvormige toestand 

Veroorzaken Produire Vrijkomen 

Het klimaat Normaal weer in een gebied

Verstoren Perturber Veranderen

Gelden Van toepassing zijn

Het vliegtuig Vervoermiddel met vleugels

Iets nodig hebben Avoir besoin de quelque 
chose

Nood hebben aan

Kappen Abattre Omhakken 

Het Amazonewoud Oerwoud in Zuid-Amerika 

Nodig Noodzakelijk 

De ruimte Beschikbare plaats 

Terugkrijgen Weer hebben 

Nuttig Van nut zijn

Het dier L’animal Beest 

In gevaar Bedreigd 

Bedreigen Menacer In gevaar brengen 

Erg Ernstig 

Het oerwoud La forêt tropicale Jungle

Het schild Bescherming
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Tegen Ter bestrijding van

De klimaatverandering Le changement 
climatique

Verandering in het klimaat op aarde 
(temperatuur + regenval)

Vernietigen Kapotmaken 

Beschermen tegen Preserven tegen

De landbouw L’agriculture Het bewerken van de grond
= Agricultuur

Groeien Uit de grond komen

Daardoor Daarom

Regenen In druppels in de lucht vallen

Weinig Niet veel

Genoeg Voldoende

De ontbossing La déforestation Het kappen van bomen

Gewoon Alleen

Kiezen Choisir Selecteren

Vers Net gemaakt

Op zijn gemak Gerust
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Lees de Franse woorden in de tabel en de zinnen hieronder. Vertaal de Franse 
woorden in het Nederlands en zet ze vervolgens in de juiste zinnen. Vergeet 
niet om de zelfstandige naamwoorden/werkwoorden in hun juiste vorm te 
schrijven.

• Woordenschatoefening 1 •

> Het ....................................................... is ons beste schild tegen de ....................................................... .

> Tegenwoordig groeien het grootste deel van koeien op in .......................................................  

maar sommige ....................................................... nog in weiden. 

> Bomen ....................................................... wordt ....................................................... genoemd. 

> ....................................................  je je eigen .................................................... of koop je ze in de supermarkt?

légumes - brouter - déforestation - changement climatique - cultiver - abattre

forêt Amazonienne - étable 

Vertaal de zinnen in het Nederlands.

1. Certains agriculteurs utilisent des graines, comme le soja, pour nourrir leurs vaches. 

............................................................................................................................................................................................................

2. La forêt tropicale est nécessaire pour les animaux menacés.

............................................................................................................................................................................................................

3. Les moteurs des bateaux et avions libèrent des gaz qui perturbent le climat.

 ...........................................................................................................................................................................................................

• Woordenschatoefening 2 •
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Bekijk de volgende video aandachtig. Lees vervolgens de 
beweringen in de volgende tabel en schrijf op of ze "juist" of 
"verkeerd" zijn. Vergeet niet je antwoord te verantwoorden 
met informatie uit de video als het onwaar is.1

LUISTERVAARDIGHEID 

De verborgen kant van de HamburgerC

1 ht t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m / w atc h? v = w z F K F 1 l 3 Q e g & l i s t = P L d 7 L A H Z Lvq X _ J VC M 4 NO dU _
HLrFCdTkIkd&index=22

BEWERING JUIST/VERKEERD VERKLARING

Het vlees dat je in 
hamburgers vindt, 
komt altijd van koeien 
die op weiden grazen.

Om hun koeien te 
voeden gebruiken 
boeren soja die uit 
Brazilië komt.

Soja vervoeren 
verstoort het klimaat 
niet.

Bomen van het 
Amazonewoud 
worden gekapt om 
soja te kweken.

Het Amazonewoud 
speelt een kleine rol in 
het milieu.

Een gevolg van de 
klimaatverandering is 
minder regen. En dat is 
positief. 

Geen vlees meer eten is 
de enige solutie om de 
milieuproblemen uit de 
video op te lossen.
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Laten we eens kijken wat een duurzame consument is... Doe de volgende test 
om erachter te komen! Probeer bij elke vraag slechts één juist antwoord te 
kiezen en omcirkel het bijbehorende symbool. Gebruik de woordenlijst om 
hulp te krijgen.

LEESVAARDIGHEID 

Wat is een duurzame consument?D

1. Een duurzame consument doet zijn boodschappen het vaakst:
	Op de markt of in een kleine winkel in zijn dorp

▲ In een biologische winkel

 Op het Internet

● In een supermarkt

2. Om boodschappen te doen, verplaatst een duurzame consument zich het vaakst:
▲ Te voet

● Met het openbaar vervoer

	Met de fiets

 Met de auto

3. Om een product te kiezen, let een duurzame consument op:
 Het merk

	De verpakking (milieuvriendelijk of niet)

● Alleen de prijs

▲ De plaats van productie (lokaal of niet)

4. Een duurzame consument kiest producten met weinig of geen verpakking:
▲ Altijd

	Vaak

● Zelden

 Nooit

5. Een duurzame consument eet rood vlees: 
 Nooit

● Een keer per week

	Een keer per dag

▲ Bij elke maaltijd

6. Een duurzame consument eet een vegetarische maaltijd:
	Een keer per week

 Nooit

▲ Minstens één keer per dag

● Een of twee keer per maand
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7. Een duurzame consument koopt meestal zijn groenten en fruit:
● Op de markt

▲ In biologische winkels

 In een supermarkt

	Bij lokale producenten

8. Een duurzame consument eet seizoensgebonden fruit en groenten:
	Meestal

▲ Altijd

● Zelden

 Nooit

9. Voor de maaltijden thuis eet een duurzame consument kant-en-klare maaltijden 
(diepvries, uit blik, enz.):
● Een keer per week

 Meerdere keren per week

	2 of 3 keer per maand

▲ Nooit 

10. Een duurzame consument drinkt gebotteld water:
	Zelden

 Altijd

▲ Nooit 

● Vaak 

LATEN WE DE RESULTATEN BEKIJKEN!

Als je een meerderheid van →▲ →/→  → antwoorden hebt : Je hebt begrepen wat een 

verantwoordelijke en gemotiveerde consument is. 

Als je een mix van →▲/→ /→ ●/→  antwoorden hebt : Dit gedrag is niet altijd voorbeeldig 

uit het oogpunt van respect voor het milieu en heeft duidelijk een impact op het 

milieu. Ze zouden hun verbruik kunnen optimaliseren…

Als je een meerderheid van → /→ ● antwoorden hebt : Deze keuzes hebben een reële 

impact op de planeet. Verandering is niet onmogelijk! Herhaal de vorige oefeningen 

om meer te weten te komen over wat er kan worden gedaan om onze aarde te 

beschermen.
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Woordenschat 

NEDERLANDS WOORD FRANSE VERTALING DEFINITIE/SYNONIEM

Het dorp Le village Kleine plaats waar mensen 
dichtbij elkaar wonen

Boodschappen doen Faire des courses Naar de winkel gaan om eten 
te kopen

Zich verplaatsen Se déplacer = Bewegen

Met het openbaar vervoer En transports en commun Met de bus, de trein, enz.

Letten op… Faire attention à Je aandacht geven aan

Het merk La marque Naam/Product van een bedrijf

Altijd >< Nooit Toujours >< Ne… jamais

Vaak >< Zelden Souvent >< Rarement

Het vlees La viande Deel van een dier dat we eten

Minstens Au moins, minimum Ten minste, minimaal

Meestal La plupart du temps Bijna altijd

De producent Le producteur Fabrikant van een product

Seizoensgebonden Saisonnier, de saison Alleen in een bepaald seizoen

Kant-en-klaar Preparé Eten dat je alleen maar moet 
opwarmen

De diepvries Le congélateur Kast waarin het vriest om je eten 
goed te houden

Het blik La boîte (de conserve) Voorwerp om voedsel in te bewaren

Gebotteld En bouteille = In een fles

De meerderheid La majorité De grootste groep mensen

Verantwoordelijk Responsable Op een ethische manier kopen

Verspreiden Diffuser, propager = Delen

Het gedrag Le comportement Acties en reacties van iemand

Voorbeeldig Exemplaire Zo goed als een voorbeeld

Het verbruik La consommation = De consumptie

De verandering Le changement = De aanpassing, de variatie

Dringend Urgent Een onmiddellijke handeling 
vraagt

Te weten komen Trouver, connaître, savoir

Redden Sauver Uit een gevaarlijke situatie halen
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Weet je hoe je in het Nederlands je mening en advies kunt geven? Zo ja, welke 
zinnen ken je? Schrijf ze rond de tekstballon op.

TAALFUNCTIES 

Hoe je mening te geven en advies te gevenE

GEEF JE 
MENING

&
 GEEF 

ADVIES
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Kijk nu naar de volgende tabel en vul deze in met de Franse vertaling van de 
Nederlandse zinnen.

Hier is de link naar de 
Quizlet Woordenschat 
en Taalfuncties lijst:

h t t p s : / / q u i z l e t .
com/_9s82kk?x=1qqt&i=1g6dsq

ZIJN MENING GEVEN

Ik denk dat (+ verbe en fin de proposition)

Ik geloof dat (+ verbe en fin de proposition)

Ik vind dat (+ verbe en fin de proposition)

Persoonlijk (+ inversion sujet-verbe)

Volgens mij (+ inversion sujet-verbe)

Naar mijn mening (+ inversion sujet-verbe)

Als je mijn mening wil (+ inversion sujet-verbe)

Wat mij betreft, ik … 

Het voordeel/nadeel is dat 
(+ verbe en fin de proposition)

Ik ga akkoord met… (+ personne)
Ik ben het eens met… (+ personne)

Ik ga niet akkoord met… (+ personne)
Ik ben het eens niet met… (+ personne)

Je hebt gelijk/ongelijk

Ik heb geen mening over dit onderwerp

ADVIES GEVEN

Ik zal je advies geven

Mag ik je advies geven?

Als ik jou was, zou ik … 
(+ INF en fin de proposition)

Ik stel voor dat je … 
(+ verbe en fin de proposition)
Ik raad je aan … 
(+ “TE” + INF en fin de proposition)

Je kan beter … (+ INF en fin de proposition)

Pour obtenir le dossier complet et le correctif, passez commande sur 

www.ilesdepaix.org  et vous recevrez le lien de téléchargement.



D
E

 V
E

R
B

O
R

G
E

N
 K

A
N

T
 V

A
N

 D
E

 H
A

M
B

U
R

G
E

R
  •

 2
0

SCHRIJFVAARDIGHEID 

Duurzame voedingF

Nu je meer weet over "Duurzame voeding", is het tijd om je eigen ervaring te 
delen. Schrijf een gestructureerde tekst in het Nederlands van ongeveer 100 
woorden over het onderwerp. Je kunt uw tekst baseren op de volgende vragen:

Gebruik de woordenschat met betrekking tot het onderwerp en de taalfuncties 
"Zijn mening geven"!

Geschreven tekst

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Afval
> → Verspil je veel? (Voedsel, water,...)

> → Welk soort producten verspil je het meest?

> → …

Voeding
> → Wat eet en drink je het vaakst? 

> → Eet je vlees/ Ben je vegetariër/ Heb je specifieke eetgewoonten?

> → …

Winkelen 
> → In welke soort winkels doe je meestal uw boodschappen?

> → Op welke criteria let je bij het kopen van een product/afhaalmaaltijd?

> → Wat voor tas gebruik je meestal?

> → Koop je producten met veel verpakking? 

> → Koop je producten met een lang of kort circuit?

> →  …

Pour obtenir le dossier complet et le correctif, passez commande sur 

www.ilesdepaix.org  et vous recevrez le lien de téléchargement.



D
E

 V
E

R
B

O
R

G
E

N
 K

A
N

T
 V

A
N

 D
E

 H
A

M
B

U
R

G
E

R
  •

 2
1

Hallo!

Mijn naam is Oscar en ik ben 15 jaar oud. Ik heb bijna 13 jaar 
in het Verenigd Koninkrijk gewoond, maar mijn familie en 
ik zijn onlangs naar België verhuisd voor het werk van mijn 

vader. 

Ik spreek nog niet vloeiend Frans, ik moet nog wat vooruitgang 
boeken, maar ik leer snel en ik hoop snel tweetalig te worden!

Vandaag ga ik schrijven over mijn dagelijkse routine met betrekking tot eten en 
boodschappen doen, om de impact daarvan op het milieu te beoordelen. 

Allereerst zal ik het hebben over het voedsel dat ik gewoonlijk eet. Omdat mijn 
ouders laat thuiskomen van hun werk, koken we nooit. We gaan vaak uit eten 
in een restaurant of bestellen afhaalmaaltijden, maar we hebben altijd te veel 
voedsel dat vaak wordt weggegooid. Op school eet ik drie keer per week een warme 
maaltijd: op maandag, donderdag en vrijdag (op dinsdag eet ik nooit in de kantine, 
want dan is het vis en daar heb ik een hekel aan... behalve aan vissticks, natuurlijk!) 
De schoolkok biedt altijd gerechten aan die de meeste leerlingen lekker vinden: 
frietjes en hamburgers (ik ben dol op vlees! Ik eet er minstens twee keer per week), 
pizza, pasta... maar hij kookt altijd met verse ingrediënten en groenten die uit de 
moestuin van onze school komen. Nou moet ik bekennen dat ik meestal probeer 
mijn groenten niet te eten, want daar hou ik echt niet van... en er is altijd wel 
iemand om ze aan door te geven! Wat het ontbijt betreft, staan mijn ouders erop 
dat ik een gevarieerde en gezonde maaltijd eet: één zuivelproduct (dat rechtstreeks 
van de boerderij komt), suikervrije ontbijtgranen en vers sap dat gemaakt is van 
de appels die we in onze tuin kweken. Het helpt me genoeg energie op te doen tot 
de lunch. Toch vergeet mijn moeder nooit om tussendoortjes in mijn schooltas te 
stoppen, evenals een stuk fruit (dat ik meestal weggooi omdat ik meestal vol zit 
van de tussendoortjes). 

In het tweede deel van mijn tekst, zal ik het hebben over onze winkelgewoonten. 
Mijn moeder is degene die meestal boodschappen doet. Wij hebben het geluk 
dat er aan het eind van onze straat een grote supermarkt is, dat is erg praktisch! 
Deze winkel biedt een grote verscheidenheid aan producten uit de hele wereld: 
van Mexicaanse avocado's tot Japanse sushi, je kunt er alles vinden wat je zoekt! 
Bovendien is de winkel zelf heel aangenaam: er is altijd goede muziek, de producten 
zien er smakelijk uit en de verpakking is goed ontworpen. Soms hebben we een 
product niet per se nodig, maar is de verpakking zo aantrekkelijk dat het in ons 
karretje belandt! Een laatste voordeel is dat ze, in tegenstelling tot andere winkels, 
geen plastic tasjes vragen (wat zuinig is!)

Ik weet dat mijn dagelijkse routine wat 
verbetering behoeft, maar ik hoop dat het geen 
grote gevolgen heeft voor het milieu. Wat vind jij 
ervan? Wees niet bang om je mening met mij te 
delen. Ik kijk ernaar uit om van je te horen!

Oscar

Vooruitgang boeken = progresserBeoordelen = évaluer
Het gerecht = le plat
De verscheidenheid = la diversitéOntwerpen = Concevoir
Aantrekkelijk = attirant
Het karretje = le chariot
Zuinig = économique
Behoeven = nécessiter
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SPREEKVAARDIGHEID 

Eindopdracht – DebatG

Contexte >

Ton école souhaite proposer un nouveau menu pour le repas de midi du vendredi :  

un hamburger avec des frites. Afin de recenser des avis éclairés concernant ce 

nouveau plat, le directeur de l’école invite les étudiants à débattre de ce sujet, en 

petit comité, lors d’une réunion de concertation durant le cours de langue.

Rôles des intervenants :
1. Deux élèves en faveur du projet : Ils trouvent que c’est une bonne idée et donnent 

des arguments afin de défendre le projet. 

2. Deux élèves en défaveur du projet : Ils trouvent que c’est une mauvaise idée et 

donnent des arguments contre la réalisation du projet.

Tâche >

Discutez ensemble des avantages et des inconvénients de ce projet à la lumière 

des connaissances apprises sur l’alimentation écoresponsable. Tentez de trouver 

un terrain d’entente au moment de la décision finale. Gardez en mémoire que le 

projet peut être adapté suivant les conditions émises par les différents partis.

Afin de préparer au mieux ton rôle d’intervenant, tu es invité à noter tes idées 

sous-forme de mots-clés dans le tableau ci-dessous. Dans un premier temps, 

réfléchis aux arguments que tu pourrais avancer lors du débat. Dans un second 

temps, joins-toi au second intervenant du même rôle afin de mettre en commun 

vos différentes idées et enrichir vos propos. 

VOORBEELDEN VAN ARGUMENTEN

VOORDELEN NADELEN
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Tâche d’écoute >

Durant les différents débats, les élèves observateurs (ceux qui ne participent pas 

au débat) sont amenés à compléter une fiche d’écoute (voir ci-dessous) concernant 

la présentation orale des élèves acteurs. Cette fiche sert à identifier les divers 

arguments utilisés par les élèves durant leur débat. 

Pour chacune des interactions orales, le professeur attribuera à chaque élève 

observateur un élève acteur qu’il écoutera attentivement durant tout le débat 

(idéalement un élève acteur ayant le même rôle que l’élève observateur). L’élève 

observateur veillera à compléter la fiche de manière précise avec les informations 

que l’élève acteur présentera. La fiche complétée sera ensuite rendue au professeur 

à la fin du débat. 

M Nom de l’étudiant à observer : ..............................................................................................................................

ARGUMENTS AVANCÉS
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BIJLAGE 

Transcriptie (Activiteit C. Luistervaardigheid : 
De verborgen kant van de hamburger)G

-   De vader van Oscar          >   Oscar 

- Wel, Oscar, eet je groenten op !
> Ik hou niet van groenten…
- Maar kom op, groenten zijn heel gezond.
> Maar ik hou echt niet van groenten, ik heb liever een hamburger !
- Denk wel eens aan de kleine kinderen die van de honger sterven die jou zouden 

willen zijn.
> Wel, ik wil graag mijn deel geven, doen we dat ?
- Dat kan niet, zeg !
> Dat zou helemaal verrot aankomen, bah !
- (Gelach) Ja, dat is zeker.
> Maar hoe kan groenten eten in plaats van een hamburger de mensen daar voeden ? 
- Ik wil het graag uitleggen… Dat is een lang verhaal… Jouw hamburger, jouw vlees, 

waar komt het vandaan ?
> Wel, van de slagerij !
- Ja, maar voordat het bij de slagerij kwam, hoe zag het eruit ?
> Voor de slagerij ? Het was een koe en het stond in een boerderij te grazen.
- Sommige koeien grazen nog op weiden, ja. Maar het grootste deel daarvan groeien 

op in grote stallen en die worden hamburgers. Ze eten zeker geen gras.
> En wat eten ze dan ?
- Om de koe te voeden, die jouw hamburger zal worden, gebruiken de boeren granen. 

Bijvoorbeeld soja die van heel ver komt. 
> En waar komt die soja vandaan ?
- Die soja komt uit Brazilië. Het wordt in gigantische velden gekweekt. En dat is een 

dubbel probleem.
> Wat zijn de twee problemen van de Braziliaanse soja die de koe voedt, die de 

hamburger wordt die ik eet ?
- Het eerste probleem is dat we enorme boten gebruiken om de Braziliaanse soja te 

vervoeren, die de hamburger wordt die je eet… en dat vervuilt veel. 
> Oh, dat is niet leuk… O ja ! Op school heb ik geleerd dat motoren gassen veroorzaken 

die het klimaat verstoren. Dat geldt voor de auto’s en de vliegtuigen.
- En dat geldt ook voor de boten die de Braziliaanse soja vervoeren.
> En de koeien ook, hé ! Ze produceren anti-klimaatgassen.
- (Gelach) Ja, ja… Maar terug even naar de soja.
> Wat is het tweede probleem met de Braziliaanse soja die de koe voedt, die de 

hamburger wordt die ik eet ? 
- Het tweede probleem is dat we gigantische velden in Brazilië moeten kweken. 

Daarvoor hebben we plaats nodig. Dan kappen we het Amazonewoud om de nodige 
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ruimte terug te krijgen.
> Uh, dat is ook niet leuk. Omdat het Amazonewoud nuttig is voor veel dieren die in 

gevaar zijn. 
- Voor de bedreigde dieren is het erg. Maar er is nog iets anders : het oerwoud is het 

beste schild op de Aarde tegen de gassen die de klimaatverandering veroorzaken.
> Dus… Om mijn hamburger te eten, nemen we een koe die Braziliaanse soja 

eet… En om soja te kweken, vernietigen we het bos dat ons beschermt tegen 
klimaatverandering…?

- Dat klopt !
> En… Hoe erg is dat ?
- Voor sommigen meer dan anderen. Bij voorbeeld… Veel Afrikanen leven van de 

landbouw. Ze laten in hun velden groeien wat ze eten. De klimaatverandering 
verstoort het klimaat in Afrika en daardoor regent het te weinig. En de granen en 
groenten groeien niet goed daar… En de mensen hebben niet genoeg om te eten.

> Dus… Sommige mensen hebben niet genoeg om te eten door de klimaatverandering 
veroorzaakt door de gassen en de boten en de ontbossing. En dit alles om koeien 
met soja te voeden die hamburgers zullen worden die ik wil eten ?

- Precies…
> Dan geen hamburgers meer voor mij !
- (Gelach) Nee, dat vragen we je niet om te doen. We moeten gewoon veel minder vlees 

eten. Maar als we vlees willen eten, moeten we het goed kiezen ! Het is beter om een 
koe te hebben die het verse gras van onze velden kon eten.

> Juist ! Met die koe, geen soja nodig ! Dus ook geen boot en geen gekapt oerwoud. 
Geen klimaatverandering en op die manier kan de Afrikaan op zijn gemak kweken 
wat zijn familie nodig heeft om te eten.

- Inderdaad ! Kom aan, eet je groenten, het is gezond.
> Voor mij maar ook voor de anderen.

Pour obtenir le dossier complet et le correctif, passez commande sur 

www.ilesdepaix.org  et vous recevrez le lien de téléchargement.




