
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Suikerbelasting, een goed idee? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Een belasting heffen op producten waar veel 
suiker aan is toegevoegd. In Groot-Brittannië en 
Mexico gebeurt dit al en het lijkt te helpen. 
Mensen kiezen eerder voor een gezonder 
alternatief. Artsen in Nederland pleiten voor 
eenzelfde belastingheffing in ons land.  
 
Vakgebied 
Biologie, Maatschappijleer en Verzorging  
 
Kernbegrippen 
Suiker, gezondheid, suikerziekte, belasting 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: Maatschappijleer: 
42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de 
eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes 
op het gebied van zorg en consumeren. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Is sap net zo ongezond als 
cola? en Wat is diabetes?  
 
Antwoorden 
1 Een half miljard euro  
2 Schoolsport  
3 B en C  
4 Omdat het eten van suiker een prettig gevoel 
geeft en mensen het dus geneigd zijn te kopen.  
5 11 / 35 / 38 
6 D. Alle drie de antwoorden 
7 C. Kraanwater  
8 C. 50% 
Verdieping: eigen antwoord (bijvoorbeeld: verbod 
op reclame / meer aanbod van gezonde 
producten in kantine etc.) 

Kijkvragen 
1 Hoeveel geld levert de ‘sugartaks’ in Groot-
Brittannië jaarlijks op?  
2 Waar wordt dit bedrag aan besteed? 
 
3 Om welke twee redenen is de ‘sugartaks’ in 
Groot-Brittanië ingevoerd? 
A Om extra geld te verdienen. 
B Om het consumeren van producten met veel 
suiker te ontmoedigen. 
C Om het aantal gevallen van suikerziekte omlaag te 
brengen.   
 
4 Waarom wordt er aan veel producten suiker 
toegevoegd? 
 

 
 
5 Hoeveel gram suiker zit er in een blikje: 
Red bull: ………  Coca cola: ………  Fernandes: …… 
  
6 Waaraan ziet de jeugdarts dat kinderen te veel 
suiker binnenkrijgen? 
A. Kinderen met ondergewicht door slechte voeding 
B. Kinderen met overgewicht door te veel suiker 
C. Kinderen met een slecht gebit 
D. Alle drie bovenstaande antwoorden  
 
7 Wat is de gezondste keuze om te drinken: 
A Biologische appelsap 
B Groene ice tea 
C Kraanwater  
 
8 Hoeveel procent van de Nederlanders had in 2018 
overgewicht? 
A. 10 %         B. 30%  C. 50% 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk andere manieren om mensen minder 
frisdrank en suiker te laten consumeren. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-is-sap-net-zo-ongezond-als-cola/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-is-sap-net-zo-ongezond-als-cola/
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-diabetes/#q=diabetes


  
 
 

EenVandaag in de klas 
Suikerbelasting, een goed idee? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Een belasting heffen op producten waar veel 
suiker aan is toegevoegd. In Groot-Brittannië en 
Mexico gebeurt dit al en het lijkt te helpen. 
Mensen kiezen eerder voor een gezonder 
alternatief. Artsen in Nederland pleiten voor 
eenzelfde belastingheffing in ons land.  
 
Vakgebied 
Biologie, Maatschappijleer en Verzorging  
 
Verdieping 
Op Schooltv vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Is sap net zo ongezond als 
cola? en Wat is diabetes?  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘suiker en gezondheid’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken biologie, maatschappijleer en verzorging. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Doktersassistent 
Voedingsspecialist 
 
HBO: 
Voeding en diëtiek 
Scheikunde 
 
WO: 
Geneeskunde 
Voeding & Gezondheid 
 
 

Kijkvragen 
1 Hoeveel geld levert de ‘sugartaks’ in Groot-
Brittannië jaarlijks op?  
2 Waar wordt dit bedrag aan besteed? 
 
3 Om welke twee redenen is de ‘sugartaks’ in 
Groot-Brittanië ingevoerd? 
A Om extra geld te verdienen. 
B Om het consumeren van producten met veel 
suiker te ontmoedigen. 
C Om het aantal gevallen van suikerziekte omlaag te 
brengen.   
 
4 Waarom wordt er aan veel producten suiker 
toegevoegd? 
 

 
 
5 Hoeveel gram suiker zit er in een blikje: 
Red bull: ………  Coca cola: ………  Fernandes: …… 
  
6 Waaraan ziet de jeugdarts dat kinderen te veel 
suiker binnenkrijgen? 
A. Kinderen met ondergewicht door slechte voeding 
B. Kinderen met overgewicht door te veel suiker 
C. Kinderen met een slecht gebit 
D. Alle drie bovenstaande antwoorden  
 
7 Wat is de gezondste keuze om te drinken: 
A Biologische appelsap 
B Groene ice tea 
C Kraanwater  
 
8 Hoeveel procent van de Nederlanders had in 2018 
overgewicht? 
A. 10 %        B. 30%  C. 50% 
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk andere manieren om mensen minder 
frisdrank en suiker te laten consumeren. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-is-sap-net-zo-ongezond-als-cola/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-is-sap-net-zo-ongezond-als-cola/
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-diabetes/#q=diabetes

