
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost energydrink? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Energiedrankjes zijn razend populair 
onder jongeren. Er zijn allerlei 
verschillende merken op de markt die je 
allemaal snelle energie beloven. Maar wat 
zijn er eigenlijk in die blikjes en wat is het 
verschil tussen de kostprijs en de 
verkoopprijs? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, vraagprijs, marketing, winst 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost wijn?’.  
 
Antwoorden 
1 C 2a € 1,60 per liter. b € 4,80 per liter. c € 
3,20. 3 Taurine. 4 (1) Aluminiumblikje (2) 
Elektriciteit (3) Arbeidskosten. 5 Bij een 
duurder blikje energydrink koop je een 
gevoel en een imago. 6 Er is sprake van 
het placebo-effect. Er wordt geloofd dat 
het werkt en daarom zijn klanten bereid 
om ervoor te betalen.  
 

Kijkvragen 
 

1 Wat zijn de twee voornaamste 
ingrediënten van energydrink? 
A Water en cafeïne 
B Water en inositol 
C Water en suiker 
D Water en glucuronalacton 
 

 
 
2 Een blikje energydrink bevat 0,25 liter. 
Het goedkoopste blikje kost € 0,40. De 
duurste energy drink kost per blikje € 1,20. 
a Hoeveel kost de goedkoopste variant per 
liter? 
b Hoeveel kost de duurste variant per liter? 
c Wat is het verschil in literprijs tussen 
beide varianten? 
 
3 Er zitten enkele ingrediënten in die Fred 
Brouns ‘black-box’-ingrediënten noemt. 
Wat is het duurste ‘black-box’-ingrediënt? 
 
4 Naast de ingrediënten zijn er nog enkele 
andere kosten. Noem nog drie kosten die 
gemaakt worden bij het produceren van 
energydrink. 
 
5 Als je een goedkoop blikje energydrink 
koopt dan betaal je volgens Rob van Beek 
omdat je graag energydrink wil drinken. Bij 
een duurder blikje betaal je volgens hem 
voor iets heel anders. Waar betaal je voor 
als je een duurder blikje energydrink 
koopt? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De speciale stoffen in energydrink doen 
niets met je, omdat de hoeveelheid stof in 
het drankje daarvoor te laag is. Toch 
betalen we voor deze stofjes. Waarom doen 
we dat?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
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De Rekenkamer in de klas 
Wat kost energydrink? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Energiedrankjes zijn razend populair 
onder jongeren. Er zijn allerlei 
verschillende merken op de markt die je 
allemaal snelle energie beloven. Maar wat 
zijn er eigenlijk in die blikjes en wat is het 
verschil tussen de kostprijs en de 
verkoopprijs? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost wijn?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema (stoffen in) energydrink is te 
gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken scheikunde 
en economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Retailmanagement 
Management, Economie & Recht 
Levensmiddelentechnologie 
Commerciële Economie 
Bedrijfskunde 
Communicatiewetenschappen 

Kijkvragen 
 

1 Wat zijn de twee voornaamste 
ingrediënten van energydrink? 
A Water en cafeïne 
B Water en taurine 
C Water en suiker 
D Water en glucuronalacton 
 

 
 
2 Een blikje energydrink bevat 0,25 liter. 
Het goedkoopste blikje kost € 0,40. De 
duurste energydrink kost per blikje € 1,20. 
a Hoeveel kost de goedkoopste variant per 
liter? 
b Hoeveel kost de duurste variant per liter? 
c Wat is het verschil in literprijs tussen 
beide varianten? 
 
3 Er zitten enkele ingrediënten in die Fred 
Brouns ‘black-box’-ingrediënten noemt. 
Wat is het duurste ‘black-box’-ingrediënt? 
 
4 Naast de ingrediënten zijn er nog enkele 
andere kosten. Noem nog drie kosten die 
gemaakt worden bij het produceren van 
energydrink. 
 
5 Als je een goedkoop blikje energydrink 
koopt dan betaal je volgens Rob van Beek 
omdat je graag energydrink wil drinken. Bij 
een duurder blikje betaal je volgens hem 
voor iets heel anders. Waar betaal je voor 
als je een duurder blikje energydrink 
koopt? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De speciale stoffen in energydrink doen 
niets met je, omdat de hoeveelheid stof in 
het drankje daarvoor te laag is. Toch 
betalen we voor deze stofjes. Waarom doen 
we dat? 
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