
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Kokoswater 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Maarten Remmers van de Keuringsdienst 
van Waarde gaat naar Sri Lanka om te 
kijken hoe kokosnoten worden verwerkt. 
Ersin Kiris bezoekt een 
kokoswaterfabriek om te zien wat er met 
de kokosnoten gebeurt.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kokoswater, massaproductie, 
globalisering, restproducten 
 
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: ‘Tomaten’. 
 
Antwoorden 
1 Het water is zoeter, de kleur van de 
noot is anders. 2a In Nederland zie je 
voornamelijk de gepelde kokosnoot. b 
Vroeger was vooral het vruchtvlees 
gewild. 3 Het juiste antwoord is D. 4 Voor 
de mango of de passievrucht. 5a In Sri 
Lanka zien ze de kokosnoot als ‘gewoon’. 
Het kokoswater wordt soms zelfs gezien 
als afval. b Omdat de kokosnoot veel 
voorkomt dat er veel meer aanbod dan 
vraag is. De kokosnoten liggen er gewoon 
op straat. 6a Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: Door vraag en aanbod of 
door de afstand die de noten moeten 
afleggen van Sri Lanka naar Europa. b 
Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1 Noem twee verschillen tussen de gewone 
kokosnoot en de ‘king’ kokosnoot.  
 
2a Waarom zie je in Nederland niet altijd 
bruine harige kokosnoten?  
b Welke onderdeel van de kokosnoot was 
vroeger gewild? 
 
3 Uit welke kokosnoten komt het grootste 
deel van het kokoswater uit de fabriek? 
A Witte kokosnoten 
B ‘King’ kokosnoten 
C Bruine kokosnoten 
D Groene kokosnoten 
 
4 Voor welke andere fruitsoorten kan de 
consument de ‘king’ kokosnoot aanzien? 
 
5 In Sri Lanka denken ze heel anders over 
kokosnoten dan in Nederland. 
a Wat is dat verschil? 
b Wat is de oorzaak? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Kokoswater is in Europa en de Verenigde 
Staten vrij duur terwijl het in Sri Lanka 
bijna niets kost.  
a Hoe zou zo’n groot prijsverschil 
ontstaan? Leg uit.  
b Kun je zelf een ander voedselproduct 
bedenken dat in het ene land heel duur is 
en in het andere land juist niet? 
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http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-kokoswater/
http://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-tomaten

