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Introductie-opdracht 
 
Vraag 1 – gebruik hierbij internet en/of een atlas 

a. Welke landbouwproducten verbouwen Nederlandse boeren vooral?  

b. Welke landbouwproducten exporteert Nederland?  

c. Naar welke 5 landen exporteert Nederland deze producten het meest? 

d. Welke 3 landbouwproducten importeert Nederland het meest? 

 

Vraag 2 – jouw mening 

Stel je wilt (of moet) boodschappen doen voor het avondeten. Keuze genoeg: de supermarkten 

liggen vol. En wat de supermarkt niet heeft, vind je zeker bij de slager, bakker of op de markt.  

Waar let jij op bij je keuze? Kruis per vraag aan wat jij het belangrijkst vindt.  

 

o Ik kies een het liefst een aubergine die er perfect, mooi gevormd uit ziet. De smaak mag wel iets 

minder zijn.  

o Ik kies een aubergine met de best mogelijk smaak. Hij mag er best een beetje gekke vorm 

hebben.  

o Bij een kip moet de prijs goed zijn. Zo’n 4 euro voor een hele kip is een mooi bedrag.  

o Een kip moet verantwoord zijn ‘geproduceerd’. Ook al kost die kip dan 12 euro.  

o Ik wil zeker weten dat de mensen die mijn chocolade maken, eerlijk zijn behandeld. Ook al is die 

reep dan duurder.  

o Chocolade hoeft alleen maar lekker te zijn. Of het Fair Trade of biologisch is, maakt mij niet uit.  

o Brood moet kakelvers zijn. Brood van een dag oud zou ik nooit kopen.  

o Brood van 1 of 2 dagen oud is nog prima. Dat zou ik best kopen.  

o Ik wil (af en toe) vegetarisch eten. 

o Vlees eten hoort erbij. Dus kies ik het gerust elke dag. 

o Aardbeien koop ik alleen in het seizoen dat ze in Nederland groeien.  

o Als ik zin heb in aardbeien in de winter, dan koop ik ze.  

o Wij hebben nooit te veel eten in huis. Want eten weggooien is zonde. 

o Liever heb ik te veel eten in huis, dan dat ik misschien zuinig met mijn eten moet zijn. Dat ik 

soms wat moet weggooien, is pech.  

 



 
 

Opdracht: Actoren in het Amazonegebied Mato Grosso in Brazilië 

 
Je hebt net een fragment gezien over Mato Grosso, te vertalen als: het dikke bos. 

 

 

 

Uit het fragment blijkt dat er 

verschillende belangen spelen in de 

voedselproductie- en handel. Ook met 

betrekking tot de sojaproductie in Mato 

Grosso bestaan er verschillende belangen 

en perspectieven.  

 

 

 

 

Lees de teksten hieronder. Benoem vervolgens wie de verschillende actoren zijn.  

 

ACTOR 1 

Ons product wordt gebruikt om de opbrengsten van boeren te vergroten. Daardoor verdienen 

ze meer en kunnen ze beter leven. Dat geldt ook voor boeren in arme landen aan wie we ons 

product verkopen.  

 

ACTOR 2 

Brazilië is een land waar grote verschillen in welvaart zijn. Door het aanleggen van weg naar 

Mato Grosso zullen arme gebieden beter bereikbaar zijn en kan de levensstandaard daar 

verbeterd worden. Bijvoorbeeld omdat lokale boeren en grote bedrijven hun producten beter 

kunnen vervoeren naar grote steden en havens.  

 

ACTOR 3 

Wij willen de welvaart verbeteren. Om dat te bereiken willen we meer exporteren, zodat we 

meer inkomsten hebben. Daarom is het belangrijk dat zich grote bedrijven in ons land vestigen, 

zoals Nestlé. 

De producten die zij hier produceren en uitvoeren naar het buitenland leveren ons inkomsten 

op.  

 

ACTOR 4 

Mijn vader had maar 20 koeien. Hij voerde ze maïs van ons eigen land. Het vlees verkocht hij 

aan bedrijven in de regio. Nu is alles anders: mijn bedrijf bestaat uit 70 koeien die ik voer met 

soja die ik koop van een importeur. Het vlees wordt verkocht in heel Europa.  

 

ACTOR 5 

Het lijkt wel of alles duurder wordt: de prijs van benzine, de huur van ons huis, het abonnement 

op de krant, het lidmaatschap van de voetbalclub. Eigenlijk zijn alleen de prijzen van vlees en 

zuivel niet gestegen.  

 



 
 

ACTOR 6 

Bossen zijn heel belangrijk: ze bieden een leefgebied voor flora, fauna en lokale 

gemeenschappen, ze houden de bodem vast als het regent en de bomen nemen CO2 op uit de 

atmosfeer en zetten dit om in zuurstof.  

 

ACTOR 7 

In onze regio wordt behoorlijk geld verdiend door buitenlandse bedrijven die hier produceren, 

maar ook door de overheid, die de grond verkoopt aan de buitenlandse bedrijven. Het schijnt 

goed te zijn voor ons land, maar voor ons wordt het niet beter; er is nog steeds geen school of 

dokterspost in de buurt en de helft van het jaar lijden we honger.  

 

ACTOR 8 

Voor mijn regio is het goed dat de infrastructuur wordt verbeterd en er grote bedrijven komen. 

Zij zorgen immers voor werkgelegenheid. Bovendien kunnen we grond verkopen en verpachten 

aan bedrijven. De wereld is niet meer zoals vroeger: wij zijn niet meer geïsoleerd van de rest 

van de wereld maar spelen een rol in de wereldeconomie.  

 

ACTOR 9 

Wij hebben de opdracht gekregen om een weg te bouwen die noordoosten van Brazilië verbindt 
met havens in het zuiden. We verdienen goed aan deze opdracht, maar we bieden ook veel 
mensen werk. Bovendien zorgen we er voor dat arme gebieden beter bereikbaar worden.  
   

ACTOR 10 

Wij produceren op zo’n effectief mogelijke manier. Daardoor maken we meer winst. De 

technologische ontwikkelen zorgen er voor dat transportkosten zo laag zijn dat we goederen, 

zoals voedsel of veevoer, niet meer dicht bij de consument hoeven te produceren maar dat 

kunnen doen in een gebied waar de productiekosten laag zijn, bijvoorbeeld Brazilië.  
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