
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Zijn E-nummers ongezond? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
 
Kernbegrippen 
Voeding, gezondheid, voedselveiligheid, E-
nummers 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
34: De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van 
bouw en functie van het menselijk lichaam, 
verbanden te leggen met het bevorderen van 
lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin 
een eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond is 
chocola?, ‘ Hoe fout is zout?’ en ‘Hoe gezond is 
melk?’. 
 
Antwoorden 
1 Door de EU goedgekeurde hulpstoffen in 
voedingsmiddelen 
2 ongeveer 350 
3 Kleurstoffen, conserveringsmiddelen, anti-
oxidanten, voedingszuren, antiklontermiddelen, 
zoetstoffen, glansmiddelen, smaakversterkers, 
verdikkingsmiddelen 
 
4 Omdat er veel voedselfraude was 
5 Om de consument te beschermen en de 
veiligheid van producten te kunnen controleren 
6 80% 
 
7 Omdat elk stofje (dus ook natuurlijke) in de 
wetenschap een E-nummer heeft gekregen 
8 Omdat producten met veel E-nummers ook vaak 
veel suiker, zout en verzadigd vet bevatten 
9 Omdat er te veel suiker in zit, maar niet 
vanwege de kleurstoffen 

 
Samengevat 
E-nummers zijn hulpstoffen die fabrikanten aan 
producten toevoegen om het mooier of lekkerder te 
maken. Veel mensen denken dat ze ongezond zijn, 
maar is dat ook echt zo? Marlijn en Ersin 
onderwerpen het E-nummer aan een onderzoek.     
 
Kijkvragen 

 
1 Wat zijn E-nummers? 
2 Hoeveel E-nummers zijn er ongeveer? 
3 De nummers staan voor verschillende soorten 
hulpstoffen. Noem er ten minste 3. 
 
4 Waarom zijn de E-nummers ingevoerd? 
5 Wat is het doel van de E-nummers? 
6 Hoeveel procent van de E-nummers is natuurlijk? 
 
7 Hoe kan het dat er zelfs in een aardbei 20  
E-nummers zitten? 
8 Waarom kan voeding zonder toegevoegde E-
nummers toch voor een betere gezondheid zorgen? 
9 Waarom zou de wetenschapper de regenbooglolly 
niet aan zijn kind geven? 
 

 
 
 
Verdiepingsvragen 
Kijk eens op de verpakking van producten die je 
vandaag hebt gegeten? Zitten er E-nummers in? 
Welke, en kun je achterhalen waar ze voor zijn? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-zijn-e-nummers-ongezond/
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/


  
 
 
 

Broodje Gezond in de klas 
Zijn E-nummers ongezond? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond is 
chocola?, ‘ Hoe fout is zout?’ en ‘Hoe gezond is 
melk?’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘voeding’ en ‘voedselhypes’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor het de vakken verzorging of biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Voedingsspecialist 
Sport & Voeding  
 
HBO: 
Voeding & Diëtiek  
Scheikunde  
 
WO: 
Voedingstechnologie 
Voeding & Gezondheid 
 

 
Samengevat 
E-nummers zijn hulpstoffen die fabrikanten aan 
producten toevoegen om het mooier of lekkerder te 
maken. Veel mensen denken dat ze ongezond zijn, 
maar is dat ook echt zo? Marlijn en Ersin 
onderwerpen het E-nummer aan een onderzoek.     
 
Kijkvragen 

 
1 Wat zijn E-nummers? 
2 Hoeveel E-nummers zijn er ongeveer? 
3 De nummers staan voor verschillende soorten 
hulpstoffen. Noem er ten minste drie.  
 
4 Waarom zijn de E-nummers ingevoerd? 
5 Wat is het doel van de E-nummers? 
6 Hoeveel procent van de E-nummers is natuurlijk? 
 
7 Hoe kan het dat er zelfs in een aardbei 20 E-
nummers zitten? 
8 Waarom kan voeding zonder toegevoegde E-
nummers toch voor een betere gezondheid zorgen? 
9 Waarom zou de wetenschapper de regenbooglolly 
niet aan zijn kind geven? 
 

 
 
 
Verdiepingsvragen 
Kijk eens op de verpakking van producten die je 
vandaag hebt gegeten? Zitten er E-nummers in? 
Welke, en kun je achterhalen waar ze voor zijn? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-zijn-e-nummers-ongezond/
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