
 LES 2 KEUZEOPDRACHT A

EEN DUURZAME KANTINE
Een duurzaam product moet hoog scoren op drie gebieden: milieu, dierenwelzijn en mensenrechten. In deze 
keuzeopdracht ga je producten uit je schoolkantine onderzoeken op duurzaamheid. Veel producten hebben 
een lage score doordat één of meer van de drie punten niet goed is geregeld. Producten met chocolade scoren 
bijvoorbeeld meestal slecht op het gebied van mensenrechten. Bij producten met varkensvlees is vaak het 
dierenwelzijn onder de maat. En bij producten met palmolie, zoals sommige pindakaas, koekjes of shampoo,  
is er vaak grote schade aan het milieu. 

Duurzaamheid controleren met de Questionmark app
Aan het product zelf kun je niet zien of het duurzaam is. De verpakking geeft soms informatie, maar meestal is  
die informatie onvolledig. De app van Questionmark kan je hierbij helpen. Hiermee kun je van meer dan 26.000 
producten zien hoe duurzaam ze zijn. Met deze app of met de site van Questionmark (www.thequestionmark.org) 
ga je in deze opdracht aan de slag.

Test de duurzaamheid van je schoolkantine
Onderzoek in groepjes de producten die de schoolkantine aanbiedt. Bekijk met de Questionmark app (of site) 
hoe de aangeboden producten uit de kantine scoren op het gebied van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. 
Bijvoorbeeld: Broodje beenham (gemiddeld 3,4), Broodje rookworst (gemiddeld 3,4), Vifit drink (gemiddeld 5,4), 
blikje Coca-Cola (gemiddeld 4,6), Chocomel (gemiddeld 5,6),  
KitKat (gemiddeld 5,2). Noteer de scores. Zoek voor producten met een lage score naar alternatieven. Als het 
product niet in Questionmark staat, zoek dan een vergelijkbaar product op. Of bedenk zelf hoe dit product zou 
scoren.

Schrijf een verbeteringsvoorstel
Schrijf een verbeteringsrapport voor je schoolkantine. Je richt je rapport aan de schooldirectie.  
Verwerk hierin de antwoorden op de volgende vragen:

 Welke producten zou je willen vervangen? Waarom?

 Welke nieuwe producten wil je hiervoor in de plaats?

 Wat is het verschil in kosten tussen de bestaande en nieuwe producten? En als er een verschil is in 
 kosten, hoe kun je dit oplossen? Wie betaalt extra kosten of waar gaan de winst naartoe?

 Waarom is een duurzame kantine goed voor de school en voor de leerlingen?  
 Geef tenminste 3 argumenten om de schooldirectie te overtuigen.


