
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Eiwitpoeder 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Veel sporters gebruiken eiwitpoeder na 
het sporten. Om spieren te kweken of 
juist om hun spieren te herstellen. De 
prijzen voor een pot eiwitpoeder 
verschillen per merk. Zitten er echt 
wezenlijke verschillen tussen of betaal je 
als sporter ook voor andere dingen? 
 
Vakgebied 
Economie, biologie 
 
Kernbegrippen 
Wei, whey, eiwit, proteïne, sport, voeding, 
voedselvervangers 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Eieren’. 
 
Antwoorden 
1 1) Is een restproduct van 2) zit in 3) 
willen … vanaf 4) maken … gebruik van. 
2a Zij voerden het aan hun varkens. b Wei 
is erg gezond en het maakt het vlees 
lekkerder. c Het levert veel geld op, bijna 
even veel als de kaas zelf. 3 Als het 
makkelijk shaket (waar geen klontjes in 
zitten). 4 C 5 Sommige potjes zijn 
afkomstig uit de Verenigde Staten 
(importkosten), je betaalt voor het merk 
en de reclame- en marketingkosten. 6a Ja. 
b In principe zijn de alternatieven ook 
goed. 7 Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 
1 Vul de ontbrekende woorden in door te 
kiezen uit de volgende woorden: 
willen … van af, is een restproduct van, 
maken … van gebruik, zit in. 
Wei 1) _ _ _  kaas en 2) _ _ _  melk. Bij de 
productie van kaas 3) _ _ _  boeren er _ _ _ , 
maar eiwitpoederproducenten 4) _ _ _ er 
juist _ _ _.  
 

 
 
2a Wat deden boeren vroeger met de wei?  
b Noemtwee redenen hiervoor.  
c Vandaag de dag verkopen veel boeren hun 
wei aan eiwitpoederproducenten. Waarom? 
 
3 Wat is volgens producent Coen van Poll 
een goed eiwitproduct? 
 
4 Er zijn veel verschillende producenten. 
Waarin onderscheidt zich de producent 
waarschijnlijk niet? 
A In de kwaliteit van het wei-eiwit. 
B In de smaak van de shake die ontstaat 
door toegevoegde stoffen. 
C In de mooie verpakking van het product. 
 
5 Waardoor wordt het verschil in prijs van 
vergelijkbare producten verklaard? Noem 
drie verschillende soorten kosten. 
 
6a Hebben mensen die 3 à 4 keer per week 
sporten eiwitaanvulling nodig?  
b Is het per se nodig om (wei-)eiwitshakes 
te gebruiken of zijn er waardige 
alternatieven? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Stel, je zou eiwitaanvulling nodig hebben. 
Zou je overwegen om eiwitshakes te kopen 
of zou je overgaan op iets anders? Leg uit. 
 

© NTR 2017 

 

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_8710606
http://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-eieren/

