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LB
Wat is LB?
LB staat voor Loopbaan en Burgerschap. Zowel overheid, bedrijfsleven als onderwijs vinden
het belangrijk dat je wat afweet van de samenleving en de wereld om je heen. Zodat je
zelf(nog) beter kunt aangeven wat je wilt voor jezelf en anderen en hoe dat dan in te vullen.
Er zijn zeer veel onderwerpen in de samenleving waarover het belangrijk is om na te
denken : Wat vind jij er van? Hoe kan en wil jij er mee om gaan? Loopbaan en Burgerschap
(LB) beslaat 5 domeinen, te weten:






Loopbaan
Politiek juridische dimensie
Economische dimensie (werk en consumentschap)
Sociaal maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap

Zoals je ziet zijn het zeer uiteenlopende gebieden waarover je een aantal onderwerpen
krijgt aangeboden en waarover jij je een beeld over kunt vormen. Sommige onderwerpen
staan waarschijnlijk zeer ver van je af, andere onderwerpen komen misschien heel dichtbij.
Wij hopen dat je door het maken van de opdrachten en het meedoen in de klas jezelf zult
verrassen, jezelf durft te laten zien, je interesses en of mening zult verbreden of verdiepen,
je leert nadenken over jezelf en de anderen en je (nog) beter de weg weet te vinden in de
samenleving.
Duur programma
LB krijg je gedurende 2 jaar, verspreid over verschillende periodes.
Normering en toetsing en examinering
LB is een verplicht onderdeel van de opleiding. Voor het behalen van je diploma behoor je
elke kerntaak met een voldoende af te sluiten. Er kan niets gecompenseerd worden.
Per onderdeel zal in de bijbehorende reader aangegeven worden hoe het onderdeel zal
worden afgesloten. Dit is altijd middels een bewijsmap, daarnaast kan een toets of
presentatie meewegen bij de eindbeoordeling. Dit zal altijd in het begin van de periode
worden aangegeven.
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kritisch consumeren
Economisch domein
Als volwaardige deelnemer aan de samenleving ben je ook consument. Daarbij speelt een
rol dat je kritisch consument bent. Kritisch consumentschap wil niet zeggen dat je bij je
aankopen vooral kijkt naar de tekortkomingen . Kritisch vermogen betekent onderscheidend
vermogen. Kritisch consumentschap gaat onder andere over onderscheid kunnen maken
tussen producten en verstandige keuzes maken. De informatie en de opdrachten die we
tijdens dit thema behandelen kunnen je daarbij helpen.

Werkprocessen
De werkprocessen die aan de orde komen tijdens dit onderdeel zijn:
5.1. Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en
mogelijkheden.
5.2. Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen.

Studiepunt
Je hebt voor dit onderdeel een studiepunt behaald als:
1- Je alle opdrachten 1 t/m 7 volledig in een werkstuk hebt ingeleverd;
2- Je een voldoende hebt behaald voor je presentatie (zie opdracht 7)

Werkstuk
Het werkstuk is voorzien van een snelhechter, een voorblad (naam, klas, docent, vak),
een inhoudsopgave en alle volledig gemaakte opdrachten.
Er zal ook beoordeeld worden op spelling en zinsopbouw. Bij teveel fouten zal het niet
worden goedgekeurd.
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Presentaties
Presentaties vinden plaats in de laatste twee lessen van de lesperiode en gaan over
opdracht 7. De presentatie moet voorzien zijn van beeldmateriaal.

Leerdoelen

 De leerdoelen zijn gebaseerd op de volgende werkprocessen van kerntaak 5 Kritisch
Consumeren/ economisch domein:
 Je oriënteert je op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en
mogelijkheden.
 Je onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen.

Na afloop van de lessencyclus heb je het volgende doel bereikt:


Je maakt een bewuste afweging over de aanschaf van een product met daarin
meegewogen: jouw financiele situatie, jouw prioriteiten en de maatschappelijke
belangen zoals milieu en eerlijke handel.

ECONOMISCH DOMEIN : KRITISCH CONSUMEREN

Onderwerp
-

Vak: LB
Domein: Economie – kritisch consumeren
Voor cohort: 2013
Leerjaar: 1
Aangeboden periode: 1
Contactpersoon: P. Verboven

Context
Het onderwerp Kritisch Consumeren geeft je inzicht in waar producten
vandaan komen; wat duurzaam consumeren inhoudt op het gebied van
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People, Planet en Profit; over keurmerken en over bewuste keuzes maken.

Doel
Je bent geïnformeerd over wat duurzaam consumeren inhoudt en waar
producten vandaan komen, zodat je op grond van deze informatie een
weloverwogen keuze kunt maken bij de aanschaf van producten.

Aanpak
Opdrachten
-

Je maakt een portfolio van de gemaakte opdrachten.
De opdrachten die in de reader gegeven zijn moeten allemaal
volledig gemaakt worden.
Sommige opdrachten zijn individueel en andere opdrachten maak
je in groepjes.

Toets
-

Bij het onvoldoende behalen van de presentatie is er een hertoets.
Het portfolio dient als bewijsmap.

Tijd
-

1 uur per week gedurende 1 periode
Portfolio wordt ingeleverd op de eerste dag van de toetsweek

Beoordeling
Regulier:
-

Je kunt 1 studiepunt behalen
Studiepunt behaald mits: voldoende presentatie + volledig portfolio

Herkansing:
-

Bij onvoldoende of niet gedane presentatie: hertoets in periode 2
en periode 4
Bij onvoldoende portfolio: portfolio aanpassen/herkansen
Portfolio kan verbeterd in de toetsweek van periode 2 opnieuw
ingeleverd worden
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Thema Duurzaam consumeren

Let op wat je koopt
Je koopt producten in een winkel; bijvoorbeeld een fles shampoo of een koelkast. Bij alles
wat je koopt, let je op een aantal dingen. Waar is het van gemaakt? Welk merk is het? Hoe
duur is het? Maar je kunt ook op andere dingen letten. Of iets duurzaam is.
Duurzame artikelen
Duurzame producten zijn artikelen die goed zijn voor mens, dier en milieu. Bv. bij de
productie wordt rekening gehouden met het milieu; de makers van het product worden niet
uitgebuit en….
Dat er geen kleine kinderen aan gewerkt hebben. Waarbij dieren niet mishandeld zijn. Soms
is een product voorzien van een duurzaam keurmerk en dan weet je bijvoorbeeld dat de
tomaten zonder landbouwgif zijn gekweekt. Of dat de mensen die de bananen plukken niet
worden uitgebuit. Maar je weet niet altijd precies hoe een product tot stand is gekomen. Het
staat er niet altijd op. De mensen die in de winkel werken weten het ook vaak niet. Of ze
denken dat ze het weten.
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DUURZAAM CONSUMEREN, WAAROM……..

Planet
Heb jij wel eens een berg beklommen, en op de top stilgestaan om het uitzicht te
bewonderen? Ben je ooit eens wezen varen op een zeilboot zo ver dat je niks anders om
je heen kon zien dan water? Of ben je niet zo van het zeilen en bergbeklimmen en kijk je
liever uit over een zonnig strand met palmbomen terwijl je een cocktailtje drinkt? Waar
je ook van houdt, we zijn het er allemaal over eens dat we leven op een prachtige aarde.
Helaas gaat het niet zo goed met onze aarde. Eigenlijk zouden we er zuinig en
voorzichtig mee om moeten springen maar dat gebeurt niet altijd. Hieronder zijn een
aantal redenen gegeven waardoor dat komt.
Groei van de wereldbevolking
De wereldbevolking groeit, dat is geen nieuws. In hoeverre de groei nog geremd wordt
door geboortebeperking, ziekten, plagen of rampen is niet te voorspellen, maar zelfs
met een grote afname in de groei stijgt de wereldbevolking voorlopig nog enorm.

De wereldbevolking, waarvan werd gedacht dat die rond 2050 net boven de negen
miljard zou stabiliseren, groeit verder door tot 10,1 miljard in 2100. Dat schrijven de
Verenigde Naties in 2011 in een rapport.
In Afrika is de groei zo groot, dat het bevolkingsaantal binnen een eeuw zal
verdriedubbbelen, van 1 miljard, tot maar liefst 3,6 miljard mensen. Een sombere
voorspelling voor een continent waar nu al te weinig voedsel en water is.
Eind oktober 2011 telde de wereld meer dan 7 miljard inwoners. Dat is slechts twaalf
jaar nadat de grens van 6 miljard werd overschreden.
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Elk miljard extra maakt het leven op deze planeet moeilijker. 'Is dit het einde van de
wereld? Nee. Kunnen we tien miljard mensen voeden? Waarschijnlijk. Maar we zouden
beter af zijn met een kleinere wereldbevolking.' Zeker als we allemaal auto willen rijden,
verre landen willen bezoeken en ruim onze boodschappen willen doen.
Je kunt je voorstellen wat dat betekent voor bijvoorbeeld energieverbruik, olie en
gasverbruik, de toename van CO2 concentratie en ga zo maar door.

People
Onderwijs
In ontwikkelingslanden gaan veel kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis
gehouden om mee te helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren aan het
gezinsinkomen. Ook hebben veel kinderen in vluchtelingenkampen onvoldoende
toegang tot onderwijs.
Armoede
Er leven nog steeds ontzettend veel mensen in extreme armoede.|
Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft.
In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7% van de wereldbevolking.
Een milenniumdoel is om dit te halveren in 2015.
In 2010 stegen de voedselprijzen in India 10 % per maand. De inflatie is er 87%.
De graanprijs is in de wereldhandel 25 % gestegen, vlees 15%, suiker 20%, vetten 40%,
koffie 38%, mais 38%, soja 38%, peper 500%.
Beleggers zijn met de handel en speculatie op voedsel begonnen. Dat drijft de prijzen op.
Sojabonen worden wel 5-6 maal verhandeld. Men sluit termijncontracten af in de hoop dat de
prijzen gaan stijgen. Hierdoor wordt voedsel voor de armsten van de wereld onbetaalbaar.

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes.
De VN heeft 1 december uitgeroepen tot Wereldaidsdag. Aids kent geen grenzen en slaat wereldwijd
hard toe. Met name in Zuidelijk Afrika heeft dit zichtbaar invloed op de bevolkingssamenstelling.
Op deze dag wil men samen met de betrokkenen met acties de strijd tegen aids daar
effectief ondersteunen
Zinloos geweld, pesten, oorlog
Ook dit valt onder het kopje “people”.
Wist je dat 1 op de 3 landen meer investeert in de wapenindustrie dan in
gezondheidszorg? Hoewel dit feit niet opgaat voor ons land is Nederland nog steeds één
van de grootste wapenexporteurs ter wereld.
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Feiten:
meer dan 80 % van de slachtoffers zijn geen soldaten maar burgers
- wereldwijd zijn 250.000 kinderen kindsoldaten (warchild)
- miljoenen kinderen groeien op in oorlog
- er woeden op dit moment ongeveer 30 gewelddadige conflicten
- 500.00 mensen sterven jaarlijks door misbruik van normale wapens
- n mensenleven per minuut
- Nederland is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld
- bijna de helft van alle corruptie heeft te maken met wapenhandel
- in de afgelopen tien jaar zijn 2 miljoen kinderen gedood
- 10 miljoen kinderen getraumatiseerd
- 4 miljoen kinderen gehandicapt geraakt
- 12 miljoen kinderen dakloos geworden

Profit
Kinderarbeid
In gebieden en landen als Zuid-Amerika, Afrika en India werken nog steeds veel
kinderen. Ouders die geen geld hebben, dwingen hun kinderen om te werken voor extra
geld. Soms verkopen ouders hun kinderen zelfs uit armoede. Deze kinderen worden dan
'slaaf' of komen in de prostitutie terecht.
In Nederland is ook kinderarbeid geweest, en het is er nu nog. Het is onzichtbaar omdat
het illegaal en in het geheim gebeurt. Wereldwijd gaat het om 280 miljoen kinderen.
Kinderen zijn de toekomst. Als ze niet kunnen leren, kunnen ze ook geen betere banen
krijgen en ook hún kinderen zullen dan al als kind moeten werken. Zo blijven hele
bevolkingsgroepen van generatie op generatie in deze neerwaartse spiraal zitten.
Oneerlijke handel
De 200 rijkste mensen op aarde bezitten net zoveel als de 2 miljard armsten bij elkaar?
Eerlijke handel zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het helaas niet.
Er bestaan handelsbelemmeringen die zijn bedoeld om de eigen markt en product te
beschermen, door producten uit het buitenland te hinderen bij het betreden van de
markt. Dat kan door tariefmuren, invoerrechten of protectionisme.
Via importheffingen worden b.v. Europese boeren beschermd tegen te lage
wereldmarktprijzen. Via de (melk)quotering wordt voorkomen dat er een overproductie
ontstaat op de Europese markt en er overschotten moeten worden gedumpt op de
wereldmarkt. Aan de andere kant is het voor boeren in de derde wereld vaak moeilijk
hun producten te slijten.
Andere voorbeelden zijn:
-onvriendelijk sparen en beleggen
-onbehoorlijke banen
-financiele crisis
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Rol van de consument
Als consument maak je keuzes bij de aankoop van producten en diensten. Wat zijn jouw
beweegredenen? Hieronder zijn een aantal factoren genoemd die mee wegen bij het maken
van een keuze.

Keuzes die je kunt maken bij
aankoop van een product

Inleiding
Kiezen wordt steeds ingewikkelder. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Er
zijn steeds meer soorten producten op de markt en de keuzemogelijkheid binnen ieder
product neemt toe. Denk aan een mobiel, een spijkerbroek of tandpasta.
Hieronder worden een 5-tal factoren besproken die je rationele keuze (rationeel omdat zeer
veel keuzes die wij maken irrationeel genomen worden) voor een product bepalen:
 Prijs-kwaliteitverhouding:
Het is altijd de moeite waard om goed op een rijtje te zetten wat je van een product
verlangt en welke prijs je wilt betalen. Het spreekt vanzelf dat een goedkoop product iets
minder hoge verwachtingen wekt dan een duur product. Toch is dat niet altijd terecht. Als
je goed weet wat je wilt, kun je de kwaliteitseisen op een lijstje meenemen. Het is handig
om ook een rangorde aan te brengen in je eisen. Wat is de belangrijkste eis? Welke volgt?
Totdat je Alle eisen een rangnummer hebt gegeven. Vervolgens vergelijk je de producten
van verschillende prijsklassen. Zo komt je tot een goede prijs-kwaliteitverhouding van de
producten en wordt kiezen eenvoudiger.
 Merk
Misschien koop je alleen producten van een bepaald merk. Dat kan zijn omdat je er goede
ervaring mee hebt, bv kwalitatief. Het kan ook zijn dat het imago van het merk je aan
staat en dat je dat ook wilt uitstralen.
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Gebruikersgemak
Gebruikersgemak betekent dat je zonder al te veel moeite het product kunt gebruiken.
Je verwacht bijvoorbeeld van een mobieltje dat je kunt bellen zodra je de winkel uitstapt.
Zelf software installeren hoort daar niet bij. Maar je kunt hierbij ook denken aan
verpakkingen die je nog niet met een tuinschaar openkrijgt. Het is in ieder geval raadzaam
om in een winkel door te vragen over hoe je het product gebruikt.
 Milieueffecten en gezondheidseffecten
De producten die je koopt hebben allemaal gevolgen voor milieu en gezondheid. Je kunt
hierbij denken aan de afvalberg die ontstaat door de hoeveelheid verpakkingen en
wegwerpartikelen die we kopen. Je kunt ook stilstaan bij de verspilling van grondstoffen
bij het maken van het product door de producent. Verder valt te denken aan gebruik van
giftige stoffen, zoals bestrijdings- middelen bij voedselteelt. Waar blijven die stoffen? Als
laatste voorbeeld wordt het leefmilieu ook aangetast door ingrepen van de mens als
houtkap in oerwouden en olieboringen in zee.
 Gevolgen voor je eigen leven
Je keuzes hebben gevolgen voor het leven zelf. Als jij altijd vet en ongezond eet dan is de
kans groot op suikerziekte.
 Morele aspecten bij het kiezen
Alle keuzes die je maakt, kunnen positieve en negatieve gevolgen hebben voor je
leven,voor je gezondheid en de wereld om je heen. Dat heeft tot gevolg dat er een moreel
aspect zit aan de keuzes die je maakt. Dat betekent dat je geweten een rol speelt en je
normen en waarden: vind ik dit wel of niet goed, is dit wel of niet verantwoord voor de
maatschappij.
Je keuze houdt soms in dat je tegelijk voor iets anders kiest. Als je verpakt eten koopt,
dan moet dat afval verwerkt worden. Als je met een auto of scooter snel optrekt, dan
verbruik je meer benzine. Het is goed om je bewust te zijn van de positieve en minder
positieve effecten van je keuzes. Zo kun je afwegen wat je wel of niet wil en wat je wel of
niet verantwoord vindt. En geloof het of niet, maar de consument heeft veel macht..

13

OPDRACHTEN KRITISCH CONSUMEREN

Opdracht 1: betekenis van duurzaam consumeren
Opslaan in natschool
A. Mindmapping
B. Beeld duurzaamheid
C. Activiteiten

A. Mindmapping Maak een
spin, waarin je
duurzaamheid in het midden
zet. Waar denk je zo al aan
bij duurzaamheid.
B. Beeld duurzaamheid Je
zoekt op internet een beeld
over duurzaam consumeren.
Google hiervoor naar
duurzaammbo.nl .. Zoek
onder het kopje “Kennisbank” naar de verschillende betekenis van
duurzaamheid. Je komt hier de 3 P’s in tegen. Noem de 3 p’s volledig en geef aan
wat ermee wordt bedoeld in woord en in beeld.
C. Activiteiten Hoe kun jij zelf duurzaam consumeren? Maak een lijst met 10
activiteiten die bijdragen aan een gezond milieu, een goede gezondheid voor
mens en dier. (Denk ook aan wat er thuis al wordt gedaan)

Opdracht 2: Ben jij een wereldburger?
A. Wat bedoelen ze eigenlijk met Wereldburger?
B. Lees onderstaande tekst over de “Bloodmobiles in Congo” en beluister daarna het
gegeven fragment (klassikaal).
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C. “Er kleeft bloed aan onze mobieltjes en dat is onze eigen schuld” Eens of niet mee
eens? En geef aan waarom.

Bloodmobiles / Bloedmobieltjes Coltan
in Congo
from Jan-Joseph Stok 2 years ago NOT YET RATED

Kleeft er bloed aan mijn mobiele telefoon? Het geweld in Oost-Congo wordt deels
gefinancierd met de illegale opbrengst van grondstoffen voor mobiele telefoons,
laptops, mp3spelers en digitale camera’s. Afrika-journaliste Seada Nourhussen
(Trouw) vroeg zich af of er bloed kleeft aan haar telefoon. Draagt zij, al bellend, bij
aan het dodelijkste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog?
Samen met fotograaf Jan-Joseph Stok zocht ze naar de oorsprong van de ertsen in
haar mobieltje. Via Brussel, Kenia en Rwanda belandden Nourhussen en Stok bij de
mijnen in Oost-Congo en Katanga. Daar ontmoetten ze kindarbeiders, verkrachte
vrouwen, mijndirecteuren, corrupte ambtenaren en activisten. In ‘Bloedmobieltjes,
Coltan in Congo’ vertellen zij over de economische oorlog die schuilgaat achter onze
gadgets.
Fragment: http://vimeo.com/24366196

Opdracht 3: Consuwijzer en keurmerk
Inleiding:
Consuwijzer is een loket van de overheid voor consumenten. ConsuWijzer biedt gratis advies
aan consumenten over hun rechten. Je vindt bij deze site onafhankelijke en betrouwbare
informatie je rechten als consument.
Een keurmerk is een beeldmerk op een product waarmee de eigenaar aanspraak
maakt op een bepaalde kwaliteit van dat product. Er zijn keurmerkeigenaren die
controleren of de bedrijven zich aan de regels van hun keurmerk houden. Deze
keurmerkeigenaren kunnen zelf ook gecontroleerd worden. Dat heet accreditatie.
Accreditatie is dus controle van de controle. Deze controle vindt plaats door een
onafhankelijke organisatie. Is het keurmerk goedgekeurd dan komt het op de site van
consuwijzer terecht.
Bekende keurmerken zijn: EKO,Milieukeur, Max-Havelaar
Op deze site kun je van alles over keurmerken vinden. Je kunt er terecht met vragen
over keurmerken. Hierbij kun je denken aan de betrouwbaarheid van een keurmerk.

15

A. Opdracht keurmerken Je kunt bij de consuwijzer terecht voor keurmerken. Zoek van
de hieronder gegeven keurmerken op wat ze inhouden. Dit doe je via deze site van
de consuwijzer.

1.CPE Controle Scharrel
Hoeveel kippen mogen er maximaal per m2?
Van wie is het keurmerk?
2.Eko-keurmerk
Geef in het kort aan waar het keurmerk voor staat.
3.Ik kies bewust
Geef in het kort aan waar het keurmerk voor staat.
Van wie is dit keurmerk?
4.Max Havelaar
Geef in het kort aan waar het keurmerk voor staat.

B. Opdracht Max Havelaar Ga naar de site van Max Havelaar een geef aan wat voor
eisen Max Havelaar aan fair trade producten stelt. De ‘triple-p’ van duurzaamheid
behoort in je antwoord terug te komen.

Opdracht 4: Aankoopfactoren consument
Op pagina 10 en 11 worden een aantal factoren genoemd die mede bepalen op welke
gronden je keuzes maakt bij een aankoop.
a. Noem 3 producten die je de afgelopen maand hebt gekocht? Noem het product
en geef aan welke factor voor jou doorslaggevend was voor de aankoop.
b. Bij welke van de genoemde factoren sta jij nooit stil? Waarom doe je dit niet?
c. Zoek op YouTube naar ‘our daily bread’ ‘who want ’s to be a chicken’. Dit filmpje
gaat over onze vleesindustrie. Welke aankoopfactor wil de maker van dit filmpje
aanwakkeren bij de consument? Licht je antwoord toe.
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Opdracht 5: Achter elk product zit een verhaal
A: Handel: Waar komen onze producten vandaan?
Bekijk het filmpje en maak onderstaande vragen.
http://gemi.st/10361447

1. In Ghana leeft 30% van de inwoners onder de armoedegrens. Wat is de
armoedegrens?
2. Is er verschil tussen de armoedegrens in Nederland en de armoedegrens in Ghana?
Leg uit waarom wel/ niet.
3. Wat vind jij van het feit dat “arme landen” veel importheffingen moeten betalen als
zij hun producten leveren aan “rijke landen”? Waarom gebeurt dit?
4. In het filmpje worden voorbeelden genoemd van organisaties die zich bezig houden
met eerlijke handel oftewel fair trade. Een voorbeeld is de samenwerking tussen Blue
Skies en Ahold. Noem twee positieve gevolgen van dit samenwerkingsverband.
5. Katja Schuurman zegt “de macht om de wereld te veranderen ligt niet bij overheden
of grote bedrijven, maar die ligt juist bij ons als consument”. Wat bedoelt ze
hiermee? Leg dit in eigen woorden uit.
6. Ben je het eens met de uitspraak van Katja? Waarom wel/niet?
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Opdracht 6 Rank a Brand

Rank a Brand is de grootste duurzame merkenvergelijkingssite van Europa. Bij Rank a Brand
vind je een overzicht van belangrijke consumentenmerken en hun score op het gebied van
duurzaamheid.
Deze website bevat meer dan 800 merken in 6 sectoren, waaronder kleding, elektronica,
reizen, telecom en eten&drinken.
Bekijk het volgende filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=ql2l71XARLY&feature=player_embedded#
en ga vervolgens naar de website www.rankabrand.nl
Geef antwoord op de volgende vragen:
A. Welke labels kent Rank a Brand toe aan de merken?
B. Waarop zijn deze labels gebaseerd?
C. Vul op de website de merknaam in van een kledingstuk of schoenen die je nu aan
hebt. Geef aan welk label het merk krijgt van Rank a Brand en leg in het kort uit
waarom zij dit label hebben gekregen.

Opdracht 7 Wat is het verhaal achter jouw product? PRESENTATIE !!!!
Jullie gaan in groepjes een product onderzoeken op duurzaamheid, dus: hoe wordt het
gemaakt, wordt er rekening gehouden met het milieu en met de arbeidsomstandigheden?
Het doel van deze opdracht is om je bewuster te laten kiezen uit producten door je te laten
onderzoeken hoe een product tot stand is gekomen en of dit wel op een maatschappelijk
verantwoorde manier(duurzaam) is gebeurd.
Op grond van je onderzoek kun je aangeven welke factoren van invloed zijn op je aankoop
en in hoeverre je in je keuzes kan en wil bijdragen aan een duurzame samenleving.
-

Ieder maakt de gehele opdracht.

-

Je geeft een presentatie met de hele groep over jouw product.

-

De opdracht komt in zijn geheel ook terug in jouw portfolio inclusief de presentatie
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Het schrijfplan
(Je werkt met je groepje aan één product, toch zoek je ieder over dit product op wat in het
schrijfplan gevraagd wordt, daarna vergelijk je het met elkaar en maak je hier één gezamenlijke
presentatie van)

Inleiding
A. Kies een product dat je verder gaat uitwerken: mobiel, spijkerbroek,gehaktbal, banaan,
sportschoen, etc. (gezamenlijk)
B. Waar let jij op als je dit product koopt?(noem minimaal 3 aspecten. Zie bijlage 1)

Product (dus nog geen merk benoemen)
C. Waar is het product precies van gemaakt.(de grondstoffen)?
D. Hoe en waar wordt het product gemaakt in het algemeen?(
Onder welke arbeidsomstandigheden? In welke landen?) Voor
informatie kun je ook passende belangenorganisaties bekijken
op internet. Zie informatie onder deze opdracht, bijlage 2
E. Kun je iets vertellen over de milieu-effecten tijdens de
productie?
F. Kun je iets vertellen over het afval dat overblijft na gebruik?

Bedrijf
G Noem minimaal 2 bedrijven (merken) die dit product produceren. Een van deze bedrijven
produceert op een duurzame manier. Geef duidelijk aan waaruit blijkt dat het bedrijf /merk
duurzaam produceert.
H Welk keurmerk ( een keurmerk vertelt de consument iets over de keuzes die het bedrijf
heeft gemaakt bij de productie van het artikel) draagt het duurzame product en aan welke
eisen moet je voldoen om z’on keurmerk te krijgen.
I Maken ze reclame voor dit product? Zo ja, wat wordt er in de reclames over dit product
verteld?(van beide bedrijven)
J Wordt er in de reclame ook iets verteld over duurzaamheid? Laten ze ergens zien dat ze in
hun productie rekening houden met mens en milieu. Denk aan de ‘missie’ (waarde) van het
bedrijf of in de reclame.
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Belangengroepen en rol van de overheid
K Welke belangenorganisaties komen op voor jouw product?(zie hiervoor bijlage 1 achterin
de reader) Wat wordt er door de belangenorganisaties gedaan om consumeren van dit
product te bevorderen? Denk hierbij aan goede doelen en bewustwording: voorlichting en
keurmerk.
L Wat doet de overheid op dit gebied? (Denk hierbij aan verboden en geboden, subsidie,
keurmerk etc..) Bezoek bv de site Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, onder het
kopje MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), of bij Milieubelastingen.

TOT SLOT: JOUW ROL (de kern)
M In het begin van de opdracht heb je een keus gemaakt in de factoren (aankoopfactoren:
zie pag ..)die mede bepalen waarom je iets koopt. Nu je meer weet over het verhaal van het
product, beïnvloedt dit dan jouw aankoop? Zou je nu andere factoren laten meewegen?
Motiveer je antwoord. Neem hier de (on)belangrijkheid van duurzaamheid mee.
N Wat zou je vanuit de Marketing kunnen doen om mensen te laten kiezen voor duurzame
producten? Hoe zou je het gedrag van mensen hierin kunnen beïnvloeden?

EINDE OPDRACHTEN

Deze opdrachten zijn mogelijk gemaakt door:
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Bijlage 1

Belangenorganisatie
Belangenorganisaties/Goede doelen:
naam

Doel

Website

Fair Trade

Bevordert eerlijke
handel in de wereld

[www.fairtrade.nl ]

Max Havelaar

Garantielabel voor
producten van eerlijke
handel.

[www.maxhavelaar.nl ]

Made-by

Een garantielabel voor
duurzaam gemaakte
mode

[www.made-by.nl/start_flash.html ]

Rank a Brand

Site waarin je merken
kunt waarderen op
duurzaamheid

www.rankabrand.nl

Goede Waar & Co

Behartigt de belangen
[www.goedewaar.nl/ ]
van de bewuste
consument. Vertelt hoe
goed kledingmerken en
voedingsmiddelen zijn
en laat zien welk effect
die producten hebben
op de wereld om ons
heen

Solidaridad

Bestrijding van armoede [www.solidaridad.nl/indexdeft.html ]
in Latijns- Amerika, Azië
en Afrika.

NOVIB

Een rechtvaardige
[www.novib.nl/ ]
wereld zonder armoede
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Live8

Armoede de wereld
uitbannen

[www.live8live.com ]

Varkens in nood

Tegen de mishandeling
van varkens in de bioindustrie

[www.varkensinnood.nl ]

Wakker Dier

Het verbeteren van het www.wakkerdier.nl
welzijn van dieren in de
bio-industrie

Stichting AAP

Opvang voor uitheemse [www.aap.nl/ ]
dieren

Milieudefensie

Acties voor een beter
milieu

[www.milieudefensie.nl ]

Natuur en Milieu

Voor een mooi
landschap, een rijke
natuur en een gezond
milieu.

[www.snm.nl ]

War Child

Verleent hulp aan
[www.warchild.nl ]
kinderen in door oorlog
getroffen gebieden.

Liliane Fonds

Verleent hulp in
ontwikkelingslanden
aan kinderen en
jongeren met een
handicap

[www.lilianefonds.org/nederlands/index.php]

Help mij leven

Helpt Braziliaanse
straatkinderen bij hun
dagelijkse strijd om het
bestaan

[ www.helpmijleven.org/ ]

Stop kinderarbeid

Strijd tegen
kinderarbeid

[www.schooldebestewerkplaats.nl ]

Schone Kleren
Kampagne

Strijd tegen de
oneerlijke handel in de
kledingindustrie

www.schonekleren.nl

Wereldburgerschap Verzorgt trainingen,
in het MBO
lesmateriaal voor een
betere en eerlijkere

www.werkenaandewereld.nl (bij ‘Meteen
een steentje bijdragen
- www.werkenaandewereld.nl (bij
‘Meteen een steentje bijdra
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handel in de wereld
NCDO

Nederlandse kennis- en
adviescentrum voor
burgerschap en
internationale
samenwerking

Doenersnet

Onderdeel van Oxfam
http://www.doenersnet.nl/acties
Novib, organiseren acties
om zelf een steentje bij te
dragen

Allesduurzaam.nl

Informatie over
duurzame producten in
allerlei branches

http://www.allesduurzaam.nl/

Talking Dress

Gids waarin je alles kunt
vinden over eerlijke
kleding

http://www.talkingdress.nl/gids.htm

Duurzaam MBO

Site voor duurzame info
voor alle opleidingen
binnen het MBO

www.duurzaammbo.nl

Energybeater

energiebesparing

http://www.energybeater.nl/

http://www.ncdo.nl/artikel/duurzaamshoppen

23

BIJLAGE 2 PERIODE 1 STUDIEWIJZER
Deze periode bevat 10 weken, dit is inclusief de herfstvakantieweek en de toetsweek. Dat betekent dat je acht
weken les hebt. Neem de reader goed door. Ik heb hierin alvast een globale planning gemaakt voor deze
periode. In deze acht weken heb je 1,5 uur per week LB.
LESWEEK /DATUM

LESSTOF/HOOFDSTUKKEN

WAT TE DOEN- THUIS- IN DE KLAS

Week 40 30 sept – 4 okt

Gastles

in de les

Week 41 7 okt - 11 okt

Intro: uitleg opdrachten

In de les en thuis

Week 42 14 oktober- 18 0kt

VAKANTIE

Week 43 21 okt – 25 okt
Week 44

Voor dit onderdeel geen toets of
inleveropdracht

Toetsweek

Week 45

Week 46

Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
Week 52 + 1

Kerstvakantie

Week 2
Week 3 13 jan – 24 jan

Presentaties

Week 4 20 jan – 24 jan

Presentaties TOETSWEEK
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