
 

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Kroepoek 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Als je in Nederland bij een Chinees 
restaurant eten besteld, krijg je er altijd 
kroepoek bij. Dat is best wel vreemd, 
want in China eten ze helemaal geen 
kroepoek. De kroepoek die we in 
Nederland eten komt uit Indonesië. 
Nederlanders eten graag kroepoek, 
vandaar dat de Chinees het aan het menu 
heeft toegevoegd. De Keuringsdienst 
onderzoekt wat kroepoek precies is en 
hoe het gemaakt wordt. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Produceren, consumeren, arbeid, 
wereldhandel, productieproces. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 42, 46. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Bekijk op Schooltv.nl meer afleveringen, 
bijvoorbeeld: ‘Dadels’. 
 
Antwoorden 
1 A 2 Garnalen, eieren, water, zout en 
suiker. 3 70% 4a Het grote, langwerpige 
stuk kroepoek. b Omdat Nederlanders 
vroeger bij de Chinees zoveel mogelijk 
eten voor zo weinig mogelijk geld wilden. 
5 Omdat Indonesië vroeger een 
Nederlandse kolonie was en daardoor is 
het  bekend geworden (saté met 
pindasaus en sambal). 6 Vanwege de 
vervoerskosten. Gebakken kroepoek 
neemt veel meer ruimte in en het kost 
dus meer om te vervoeren. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Eén van de ingrediënten waar kroepoek 
van is gemaakt is tapiocameel. Waarvan 
wordt dit gemaakt? 
A Cassavewortel 
B Gemberwortel 
C Aardappel 
 
2 Kroepoek bestaat naast tapiocameel nog 
uit vijf andere ingrediënten. Noem drie 
andere ingrediënten. 
 
3 Nederland is een belangrijke klant voor de 
Indonesische kroepoekindustrie. Hoeveel 
procent van de geëxporteerde kroepoek uit 
Indonesië gaat naar Nederland? 
 
4 Kroepoek is er in allerlei vormen. 
a Welke vorm van kroepoek wordt alleen in 
Nederland verkocht? 
b Wat is volgens tv-kok Lonny de reden dat 
deze vorm in Nederland zo populair is? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 In Nederland eten we veel meer kroepoek 
dan in andere Europese landen. Hoe komt 
het dat juist in Nederland zoveel kroepoek 
gegeten wordt? 
 
6 Kroepoek wordt als deeg uit Indonesië 
hierheen gestuurd. Dan wordt het in 
Nederland gebakken. Waarom gebeurt dit 
zo denk je? Denk aan de kosten. 
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