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InScience is hét wetenschappelijke filmfestival 
van Nederland voor jong en oud. Met een grote 
diversiteit aan films, activiteiten en uitgebreide 
educatieprogramma’s toont InScience de rele-
vantie van wetenschap voor de maatschappij. Het 
doel is om wetenschap toegankelijk te maken voor 
een zo breed mogelijk publiek. Vanaf 6 november 
verandert Nijmegen daarom vier dagen in een 
ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van nieuwe 
inzichten.  Met dit lesmateriaal, ontwikkeld voor de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs, stimule-
ren we niet alleen de onderzoekende houding van 
leerlingen, maar houden we hun nieuwsgierigheid 
springlevend.

FOOD EVOLUTION
→  VOORTGEZET ONDERWIJS, BOVENBOUW

Deze lesbrief is onderdeel van het bezoek aan de film Food 
Evolution tijdens InScience 2019. Het thema van de vijfde 
editie is genetische modificatie. Met behulp van films wil 
InScience de maatschappelijke relevantie van genetische 
modificatie tonen aan een zo breed mogelijk publiek.     

Food Evolution gaat over de vraag hoe je veilig en 
duurzaam de wereldbevolking kunt voeden die naar 
verwachting meer dan 9 miljard mensen is tegen 
2050. Het standpunt dat wetenschap en weten-
schappers de sleutel zijn voor het oplossen van de 
voedselcrisis staat centraal. Genetisch gemodifi-
ceerde gewassen zouden een doorslaggevende rol 
hierin kunnen spelen. In het debat over genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO’s) beweren beide 
partijen dat de wetenschap aan hun kant staat. Wie 
heeft er gelijk? Hoe komen we erachter? Wat bete-
kent dat voor de voedselzekerheid, duurzaamheid en 
het milieu? Food Evolution probeert deze vragen te 
beantwoorden.   

Food Evolution is geregisseerd door Scott Hamilton 
Kennedy. Hij is geboren in 1965 in Kentucky, Ver-
enigde Staten. Nadat Kennedy afstudeerde aan het 
Skidmore College, startte hij zijn carrière in New York 
City. Hij heeft sindsdien aan van alles gewerkt: van 
documentaires en speelfilms tot aan reclames, ani-
maties en tv-programma’s. Kennedy is samen met 
Trace Sheehan de producent van Food Evolution.   

http://www.insciencefestival.nl
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De leerlingen bekijken de film Food Evolution. 
Bespreek ter voorbereiding aan het bioscoopbezoek 
met de klas de volgende vragen:

Film:
→   Waar denk je dat de film over gaat?
→   Waarmee denk je dat een wetenschapsfilm zich 
inhoudelijk onderscheidt van een andere film?
→   Wanneer vind jij dat iemand een wetenschapper 
is? 
→    Welke vooroordelen denk je dat er bestaan over 
wetenschap(ers)?
→   Welke wetenschappers ken jij allemaal? 

GGO’s:
→   Waar denk jij aan bij genetische modificatie?
→   Zoek de regels op voor biologische land-
bouwgewassen. Wat is vereist om iets als 
“organisch”te labelen? Welke pesticiden/herbiciden 
kunnen worden gebruikt? 

WIST JE DAT?
→   De film verteld is door Neil deGrasse Tyson?
→   De meest gestelde vraag van het publiek is of deze film gesponsord werd door Monsanto?
→   ...en de film juist gefinancieerd werd door een non-profitorganisatie?
→   Er twee mensen in de documentaire geïnterviewd werden die later vonden dat de film propaganda was?
→   Er minstens 100 skype-gesprekken gevoerd zijn met experts, wetenschappers en boeren over de hele wereld?

In de film Food Evolution zijn een paar 
hoofdrolspelers te zien die voor of tegen het 
gebruik van GGO’s zijn. De onderstaande tabel 
wordt achteraf ingevuld door de leerlingen op 
het werkblad. Neem de tabel kort door voor het 
filmbezoek.

Voor/tegen Naam

MARGARET WILLE
JEFFREY SMITH
CHARLES BENBROOK
DENNIS GONSALVES
EMMA NALUYIMA MUGERWA
LENA TRIPATHI
MARK LYNAS

VOORBEREIDING FILMBEZOEK 
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PRAKTISCHE OPDRACHT VOORAF:  
GEWASSEN VAN TOEN EN NU

→ Na deze les kan de leerling verschillende kenmerken benoemen 
tussen een gewas van vroeger en nu. 
→ Na deze les kan de leerling toelichten waarom er aanpassingen 
gemaakt zijn aan een gewas. 

Tijd: 60 minuten 
Benodigdheden: internettoegang, 
stiften, (kleur)potloden, A1 posters, 
lijm, schaar

Groeten en fruit dat we vandaag de dag consume-
ren zijn het resultaat van een eeuwenlang selectie-
proces van plantenveredeling. De leerlingen maken 
tijdens deze opdracht kennis met de verschillen van 
bepaalde gewassen van vroeger en nu.  

De leerlingen gaan aan de slag met het maken van 
een poster. Elke poster gaat over één van de tien 
gewassen van het onderstaande lijstje. De poster 
brengt het verschil in kaart tussen de kenmerken van 
vroeger en nu van het betreffende gewas. Informatie 
kunnen ze vinden met behulp van bronnen op het 
internet. Verdeel de leerlingen over de verschillende 
gewassen (max 4 leerlingen per poster).

In de poster moet in ieder geval naar voren komen: 
> hoe het gewas er vroeger uitzag en hoe het er nu 
uitziet  
> een toelichting van waarom het gewas zo veran-
derd is 
> welke veranderingen er plaats hebben gevonden 
op gebied van smaak en/of structuur  
> andere leuke informatie (oorsprong, verbouwing)

Stimuleer de leerlingen om hun posters te delen 
via Instagram. Vertel hierbij dat ze Inscience kun-
nen mentionen via de hashtag #InScience2019 en 
#FoodEvolutioon 

Gewassen: aarbei, perzik, aubergine, maïs, avocado, tomaat, komkommer, 
wortel, banaan, watermeloen

FILMBEZOEK
De leerlingen bekijken de film in Arthouse LUX 
en krijgen een verdiepend college van een 
wetenschapper. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in 
het onderwerp en kunnen ze hun eerste vragen naar 
aanleiding van het onderwerp stellen. 

https://www.lux-nijmegen.nl/
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NA HET FILMBEZOEK
Bespreek na afloop van de film de volgende vragen 
met de leerlingen.  

In de eerste minuut van de documentaire is een 
quote te zien van Mark Twain: 
  

→ Wat denk je dat de filmmakers daarmee 
bedoelen?
→ Welke aspecten van de film hebben een link met 
deze quote? 

In de film wordt gezegd dat er na 30 jaar uitgebreid 
onderzoek doen uiteindelijk het volgende wordt 
geconcludeerd: 

“All criticism against GMO’s can be largely rejected 
on strictly scientific criteria.” en “To date, no adverse 
health effect attributed to the use of genetic 
engineering have been  documented in the human 
population.”  

→ Waarom denk je dat er de afgelopen jaren toch 
een boycot heeft plaatsgevonden op GGO’s in 
de voedselindustrie? Verklaar het domino-effect 
van het wetsvoorstel om GGO’s te verbannen van 
Hawaii. 
→ Welke invloed heeft de reputatie van Monsanto 
gehad op hun producten als RoundUp Ready en Bt?  

CORRELATIE VS CAUSALITEIT  
Hier zie je de grafiek die in de film is gebruikt die het 
verband tussen glyfosaat en autisme weergeeft.  

→ Zoek de begrippen op. Wat is het verschil tussen 
correlatie en causaliteit? Denk je dat hier sprake is 
van correlatie of causaliteit? 

ONDERZOEKSOPZET 
In de film maken leerlingen kennis met een 
onderzoeksopzet voor het probleem met de 
hawaiiaanse papajaplant. Een soortgelijk probleem 
komt later naar voren met betrekking tot de 
Ugandese bananenplant. Hier is echter geen 
onderzoeksopzet voor gemaakt. Laat leerlingen een 
onderzoekopzet maken voor het probleem rondom 
de bananenplant. De antwoorden kunnen worden 
ingevuld op het werkblad. 

Probleem

Vraag

Hypothese

Experiment

Analyse

Conclusie

It’s easier to fool people 
than to convince them that they 

have been fooled.
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PRAKTISCHE OPDRACHT ACHTERAF:  
DEBAT GENETISCHE MODIFICATIE BIJ MENSEN

Tijd: 30-40 minuten 
Benodigdheden: lege ruimte, pen 
en papier

→ Na deze les kan de leerling een mening vormen over de grens van 
genetische modificatie bij de mens. 
→ Na deze les kan de leerling mogelijke toepassingen benoemen van 
genetische modificatie bij de mensen.

De leerlingen gaan met elkaar in discussie over 
genetische modificatie op de mens. Ze doen dit aan 
de hand van de opdracht ‘waar leg jij de grens?’ 
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie. Laat ze 
onderling discussiëren over waar zij de grens leggen. 
Roep na een bepaalde tijd de leerlingen bijeen en 
vraag naar de situaties waar veel discussie over is 
ontstaan. Pak één situatie eruit en vraag de leerlin-
gen te staan op een fictieve lijn; de linkerkant van de 
lijn is ‘helemaal tegen’ en de rechterkant van de lijn 
is ‘helemaal voor’. Het midden bekent dus ‘niet voor 
of niet tegen’. Vraag de leerlingen op de lijn te staan 
op basis van hun mening. Kies leerlingen uit om hun 
argumenten aan de groep voor te leggen. Vervol-
gens kan je nog één keer vragen of de leerlingen op 
de lijn naar hun mening willen staan, om te kijken of 
iemand van mening is veranderd.  

Dit kan eventueel herhaald worden met een andere 
situatie.   

WAAR LEG JIJ DE GRENS? 

Met genetische modificatie zouden we in de toe-
komst aanpassingen kunnen doen aan mensen voor-
dat ze geboren worden. Maar waar leggen we dan 
de grens? Vind jij dat er in deze gevallen genetische 
modificatie mag worden toegepast? 

1. Voorkomen van astma
2. Voorkomen van een levensbedreigende spierziek-
te 
3. Uitkiezen van de oogkleur van je kind
4. Lichaamslengte kiezen van je kind
5. Kiezen of je kind een meisje of jongen wordt 
6. Voorkomen dat iemand later een bril nodig heeft
7. Voorkomen dat iemand een notenallergie heeft 
8. Kiezen hoe gespierd iemand kan worden 
9. Voorkomen dat iemand vatbaar is voor HIV-infec-
ties 
10. Voorkomen dat iemand op jonge leeftijd kaal 
wordt 
11. Voorkomen dat iemand een verhoogd risico op 
borstkanker heeft
12. Kiezen hoe intelligent iemand wordt 
13. Voorkomen dat iemand geboren wordt met dia-
betes.   
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Still uit: Food Evolution

COLOFON | Auteur: Layla van Goor  Redactie: Susanne Beckers Ontwerp: studio another day 
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