
Pedagogische fiche  

OP DE MELKWEG IN 

NOORD EN ZUID  

Inleiding 

In deze lesmodule onderzoeken we de globale melkketen vanuit 

verschillende standpunten. Enkele jaren geleden kende Europa een heuse 

melkcrisis, waarvan de gevolgen nog steeds te merken zijn. Verschillende 

melkveehouders in België werden getroffen en hun protestacties, het 

sproeien van hun melk op de velden, lieten een diepe indruk na.  

Ook de Afrikaanse melksector ervaart vele problemen, zowel binnen de 

lokale context (klimaat, gebrek aan infrastructuur en investeringen), maar 

ook door beslissingen in het Noorden (bv. import melkpoeder).  

De Belgische en Afrikaanse melkboeren hebben gemeenschappelijk 

problemen zoals de volatiele melkprijzen, voedselspeculatie en de steeds 

toenemende regels van de Wereldhandelsorganisatie. 

Deze animatie toont het belang van voedselsoevereiniteit via de case van 

de melksector. Ze laat toe een beeld te krijgen over de Noord-

Zuiddimensies, de globale problematiek en biedt een 

handelingsperspectief.  

Aansluitend bij deze animatie vindt u een PowerPointpresentatie die een 

theoretisch kader kan bieden.  

 

2 uur 

9 tot 30 deelnemers 

1 animator 

Benodigd materiaal  

Post-its  

Scherm 

Grote bladeren  

Toegevoegde bronnen  

PowerPoint  

Artikellijst op website  

Meer foto’s, video’s en andere publicaties over 

melk in het Zuiden vindt u op  

www.dierenartsenzondergrenzen.be 



Doelstellingen  

 De studenten bewustmaken van de mondiale kwesties en de gelijkenissen tussen de 

problematiek in de Belgische en Afrikaanse melksector 

 De studenten aanzetten tot nadenken en oplossingen te bedenken en te ontwikkelen  

 Het begrip voedselsoevereiniteit behandelen via een wereldwijd product: melk 

Verloop van de animatie  

 

Leidraad voor de animator 

 Stap 1 – Inleiding van de animatie 

Het is belangrijk dat de animator de animatie starten met uit te leggen binnen welke context 

deze zich afspeelt en wat de doelstellingen zijn. Om u te helpen, enkele puntjes wat deze 

animatie wél beoogt, en wat niet.  

 De animatie… 

 Geeft een beeld van de problematiek in de melksector op globaal en lokale niveaus 

 Benadert de problematiek vanuit verschillende standpunten, die uit het Zuiden 

inbegrepen  

 Zet aan tot het ontwikkelen van actiemodellen en alternatieven  

Activiteit Duur Materiaal Wie? Fiche 

Introductie (10’) 

Context uitleggen 10’ Power Point context Animator Fiche 1 

Groepen (45’) 

Uitleg verloop groepswerk 5’  Animator Fiche 2 

Groepswerk 30’ 3 tafels 
3 dossiers met artikels 
Grote papieren  
Stiften 
Post-its 

Studenten   

Terugkoppelen naar de groep en debat (30’) 

Voorstelling groepjes 15’ Voorstelling naar keuze 

door studenten 

Studenten Fiche 3 

Debat 15’ Grote papieren en stiften Studenten en 

animator 

Fiche 4 

Conclusie (30’) 

Link met voedselsoevereiniteit 15’ Grote papieren 
Stiften 

Animator Fiche 5 

Actiemodellen 15’ Grote papieren 

Stiften 

Animator Fiche 6 



 De animatie is geen…  

 Gedetailleerde analyse van de melkcrisis 

 Uitgebreid overzicht van alle meningen van verschillende actoren  

 Debat over het GLB of de WHO 

 Gedetailleerde informatie over de situatie in de landen in het Zuiden  

Stap 2 – Aan de slag in groepen!  

In dit gedeelte worden de studenten opgedeeld in 3 groepen, elke groep werkt rond een 

verschillend thema. Elke groep krijgt een dossier met artikels waarrond ze zullen werken:  

 Politiek 

 Productie 

 Consumptie 

Voorbereiding 
Neem de tijd om de artikels in het dossier aandachtig te lezen (te vinden op de website of in 

het pedagogisch pakket). 

Kies dan, afhankelijk van het aantal studenten, welke artikels toe te voegen aan de dossiers. 

Neem niet meer dan 1 artikel per persoon.  

Het is belangrijk voor het verloop van de animatie, dat de verschillende artikels de 

verschillende standpunten vertegenwoordigen en er een evenwicht is tussen de verschillende 

artikels.  

U kan zelf ook nog recentere artikels toevoegen die deze thematiek behandelen.  

Verdelen in groepen  
Indien mogelijk is het aangewezen, de groepen zo te verdelen zodat ze zo heterogeen 

mogelijk zijn. Probeer te vermijden dat de kenners en specialisten over productie, allen 

samen in de groep ‘productie’ terecht komen. We stellen ook voor dat binnen elke groep 

volgende rollen onder elkaar verdeeld worden: Timekeeper, mediator, verslagnemer, 

rapporteur ( die de resultaten zal presenteren).  

Instructies  
We stellen voor om  de regels van de opdracht op deze manier aan te geven:  

 “Jullie zijn verdeeld in drie groepen: politiek, productie en consumptie. Jullie missie is: help 

de melksector om de problemen op te lossen en de uitdagingen aan te gaan (niet enkel in 

België). Elke groep heeft verschillende artikels gekregen om zich te verdiepen in deze 

problematiek. Nadien zullen jullie onder elkaar uitwisselen en kunnen jullie samen over 

alternatieven en oplossingen debatteren. Jullie hebben 30 minuten om: 

1. Leer de teksten uit het dossier kennen. Opgelet, deze teksten zijn slechts een 

basis aan info en we rekenen er ook op dat jullie eigen kennis en ervaringen 

aanrijken en delen in de groep.  

2. Maak een korte voorstelling van 5 minuten voor de andere groepen. Hoe je 

dit voorstelt, is volledig jullie eigen keuze (affiche, schets, mindmap, liedje, 

menselijke pyramide, …) 

 



Deze voorstelling moet bestaan uit:  

 3 Key-informations om te delen met de andere groepen die hen een beter beeld 

kunnen geven over de melkcrisis vanuit jullie oogpunt ( politiek, productie, 

consumptie) 

 2 vragen aan de andere groepen: vragen die jullie nog hebben of die jullie nog in de 

weg liggen om de crisis beter te begrijpen  

 3 pistes voor oplossingen/ acties/ alternatieven die jullie nu al kunnen bedenken 

om de uitdagingen in de melksector aan te gaan.  

Wat ook de vorm is van deze voorstelling, we verwachten van elke groep 3 post-its:  

één met de 3 key-info’s, één met de 2 vragen en een laatste met de 3 actie voorstellen.  

Stap 3 – Voorstelling door de groepen  

In deze fase is het de rol van de animator om de voorstellingen en het aansluitende debat te 

begeleiden. Laat vooral de studenten aan het woord en gids hen in hun reflecties door linken te 

leggen tussen de problematieken op de 3 niveaus en in de verschillende regio’s, tussen ideeën en 

acties.  

Elke groep stelt zijn 3 key - informations voor, zijn 2 vragen en zijn 3 oplossingen. Wanneer de 

groepen vragen stellen aan de anderen, kunnen zij hierop meteen antwoorden. Na elke voorstelling 

zet de animator de belangrijkste punten nog eens op een rijtje. Neem als animator ook nota van alle 

oplossingen die worden vernoemd. Dit is nuttig voor tijdens het debat.  

Stap 4 – Het debat 

Nadat elke groep zijn voorstelling heeft gegeven, lanceert de animator het debat, een discussie 

uitgaande van de voorgestelde oplossingen. Het doel is onder andere het belang van de 

voedselsoevereiniteit als een oplossing van de uitdagingen in de verf te zetten. Hierbij kan je gebruik 

maken van de dia’s en foto’s. 

 Pistes om het debat te sturen: 
1. Definieer Familiale landbouw – kleinschalige landbouw – lokale landbouw 

Vraag de studenten de voorgestelde oplossingen verder te verduidelijken door hen 

te vragen wat ze verstaan onder ‘lokale landbouw’, ‘familiale landbouw’,  ‘kleine 

boeren’. 

Vraag hen de familiale landbouw te definiëren en de belangrijkste karakteristieken   

op te sommen rekening houdende met hun voorstellen. 

2. Gelijkenissen en verschillen tussen Noord en Zuid?  

  Wat zijn de verschillen tussen de melkproblematiek in het Noorden en in het  

  Zuiden?  

 Milieu, kilmaat, landgebruik 
 Toegang tot input  
 Nationale en regionale landbouwpolitiek  (subsidies, …) 
 Productiviteit van lokale rassen  
 Koopkracht 
 Import vs export 

 



Wat zijn de gedeelde uitdagingen en /of moeilijkheden die melkproducenten in Noord en 

Zuid moeten overwinnen?  

 Beide maken deel uit van wereldmarkt 
 Beide worden blootgesteld aan financiele speculatie op 

landbouwgrondstoffen en de prijsvolatiliteit  
 Beide hebben moeilijkheden om hun beroep te blijven uitoefenen 
 

3. Wat zou kunnen geeist worden op mondiaal niveau?  

Voedselsoevereiniteit: Voedselsoevereiniteit is het recht van mensen op gezond en cultureel 

passend, duurzaam geproduceerd voedsel, en het recht zelf te bepalen wat voor voedsel je 

verbouwt en hoe je het landbouw- en voedselsysteem inricht. Het zet de personen die het 

voedsel produceren, verwerken en consumeren centraal en niet de wensen van de markt en 

het bedrijfsleven.  

Stap 5 – Conclusie  

Ter conclusie, samen nadenken over de verschillende dimensies van voedselsoevereiniteit. 

Voedselsoevereiniteit is allereerst een internationaal recht dat staten de macht geven om zelf te kiezen 

welke landbouwpolitiek ze implementeren, aangepast aan hun omstandigheden en in het voordeel van 

hun bevolking zonder daarbij schade te brengen aan de bevolking van andere staten. Het principe van 

voedselsoevereiniteit bestaat als reactie op de huidige organisatie van de landbouwmarkten die geregeld 

worden door WTO.  

De 6 pijlers van voedselsoevereiniteit:  

1. Voorrang aan het voeden van de eigen bevolking 

2. Versterken van de voedselproducenten  

3. Opzetten van lokale systemen voor voedselproductie 

4. Versterking van de lokale controle  

5. Opbouw van kennis en know-how  

6. Werken in harmonie met de natuur  

Verwar voedselsoevereiniteit niet met:  

Voedselzekerheid: “ Voedselzekerheid is een toestand waarin alle mensen fysiek, 

economisch en sociaal in voldoende mate toegang hebben tot veilig en voedzaam voedsel 

om in hun voedselbehoeften en voorkeuren te voorzien en om een actief en gezond leven 

te leiden. Het gaat dus om voldoende voedselproductie én een voldoende toegang tot het 

voedsel.” 

Voedselonafhankelijkheid (self-sufficiency): “ Mogelijkheid van een land om in de 

voedselbehoefte van zijn bevolking te voldoen enkel en alleen door haar eigen productie.”  



Stap 6 – Over tot actie!  

Het is belangrijk om de animatie af te sluiten met aan te geven hoe de studenten zich op verschillende 

manieren kunnen inzetten om mee te werken aan een wereld waar ieders recht op voedselsoevereiniteit 

vervuld is.  

 Informeer jezelf op verschillende manieren: films, boeken, conferenties, een stage in het buitenland, 

een project rond voedselsoevereiniteit.  

 Koop lokaal en seizoensgebonden. Is dit nu mogelijk op jullie hogeschool/universiteit? 

Bijkomende informatie 

Voor bijkomende informatie, aarzel niet de medewerkers van Dierenartsen Zonder Grenzen te 

contacteren op info@vsf-belgium.org 

Bezoek ook onze website www.dierenartsenzondergrenzen.be 

Colofon  

Gebaseerd op: Sur les sentiers du lait - Jagros  

V.U.: Dierenartsen Zonder Grenzen vzw, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel 

Meer info: info@vsf-belgium.org 

www.dierenartsenzondergrenzen.be 


