
Drankenbord
toolkit



Colofon

De toolkit en het drankenbord is een uitgave van GGD Flevoland 

naar een idee van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, van 

de gemeente Amsterdam

Disclaimer

De inhoud van deze toolkit is met zorg samengesteld. Maak je

er gebruik van dan gaan wij er vanuit dat je de juiste gegevens

gebruikt uit de bijbehorende tabellen of maak gebruik van het

rekenmodel. GGD Flevoland aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor onjuist gebruik van het Drankenbord.
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Hoeveel suiker zit erin?
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Beweging berekend voor jongen 11 jaar, meisje 10 jaar

Suikerklontjes op basis van klontjes van 5 gram

1 gram suiker = 4 kcal



Drankenbord toolkit

Het Drankenbord ‘Hoeveel suiker zit er in?’ is
ontwikkeld om op de basisschool kinderen op
een speelse manier bewust te maken hoeveel
suiker in gezoete drankjes zit. Het is een A1
formaat bord met vakjes waar je een echt pakje
drinken op plakt met het aantal suikerklontjes
ernaast. Het Drankenbord is onderdeel van het
Amsterdamse Jump-in schoolprogramma.
Jump-in coaches van de GGD Amsterdam
gebruiken dit bord in 
groep 7 en 8 op scholen
die werken aan het 
stimuleren van water 
drinken op school.



Wat leren
kinderen met het
Drankenbord?
Aan de hand van het Drankenbord leren kinderen:
•	 hoeveel suiker er in hun favoriete drankje zit
•	 hoelang je moet wandelen of fietsen om de  

drankjes te verbranden
•	 dat water uit de kraan de gezonde keuze is.

Zelf een
Drankenbord
workshop geven?
Gemeente Amsterdam stelt deze toolkit
digitaal beschikbaar aan iedereen die zelf
een Drankenbord workshop wil organiseren.
Buurthuizen, kinderopvangcentra, fysiotherapie-
en tandartspraktijken, sport- en buurtverenigingen 
maar ook andere gemeentes, particuliere
organisaties of personen kunnen het bord 
gebruiken. De toolkit bevat alles wat je nodig
hebt om een workshop te geven of om het bord
zelf te maken. Het enige wat je als organisator
nog moet doen is het bord laten drukken.

Wat houdt de
workshop in?
Kinderen berekenen (1) hoeveel suiker in het drank-
je zit en hoeveel suikerklontjes dat zijn en 
(2) hoeveel energie / calorieën en (3) hoeveel 
minuten je moet wandelen of moet fietsen om die 
energie weer kwijt te raken. Vervolgens plakken 
de kinderen de pakjes (blikje, flesje, pakje) met 
dubbelzijdig montagetape op het bord plus de 
suikerklontjes en schrijven de calorieën en het 
aantal minuten op het bord. Als afsluiting hangen 
de kinderen het eigengemaakte Drankenbord 
ergens aan de muur, waar iedereen het kan zien.

Voor wie is het
Drankenbord?
De Drankenbord workshop kun je organiseren voor:

• Kinderen 11 jaar en ouder
• Kinderen 8-10 jaar

Bepaal in hoeverre de kinderen zelf berekeningen
kunnen maken. Geef je de workshop aan jongere
kinderen? Laat de rekensommen dan achterwege.
Gebruik het werkblad ‘Pakjesinspectie’ en laat de
kinderen raden hoeveel suikerklontjes er in de
dranken zitten. Combineer de workshop eventueel
met de Water uit de Kraanquiz, de Waterzoeker of
het Waterlied.



1. Drankenbord in digitale vorm (A1 formaat in pdf)

2. Handleiding voor Drankenbord workshop

3. Drankenbord-werkblad voor kinderen van 11 jaar of ouder

4. Drankenbord tabel voor kinderen

5. Pakjesinspectie voor kinderen onder 10

6. Extra’s: Water uit de Kraan quiz, Waterzoeker, Waterlied

Inhoud
van deze toolkit



Handleiding

voor workshop Drankenbord

Benodigde materialen:

•	 Drankenbord op A1 formaat gedrukt
•	 Drankenbord werkblad (per kind) (toolkit)
•	 Drankenbord tabel (versie voor kinderen tot 

11 jaar) (toolkit)
•	 Rekenmachine (afhankelijk van groep)
•	 Verschillende soorten pakjes, blikjes en flesjes 

drankjes (zelf kopen, legen en omspoelen)
•	 Bak met suikerklontjes
•	 Water uit de Kraan (in bidons of bekers)
•	 Dubbelzijdig montage tape of sterke montage lijm.
•	 Schaar
•	 Watervaste stift

Geef je de workshop aan kinderen van 8-10 jaar
bepaal dan zelf of je de berekeningen voor het
aantal suikerklontjes, calorieën en minuten
achterwege laat of niet. Gebruik dan de
drankentabel om het makkelijker te maken, óf kies
voor de ‘Pakjesinspectie’

Specificaties Drankenbord

In de toolkit vind je de digitale versie van het
Drankenbord. Zoek een plaatselijke digitale
drukker/printer die op groot formaat kan printen.

Gebruik het proefdruk bestand (in pdf) en geef de
volgende specificaties aan de drukker:
•	 Formaat is A1 [b 594 x h 840 mm]
•	 Fullcolor
•	 Document is inclusief afloop en snijtekens
•	 Lamineren [i.v.m. het bevestigen van de blikjes 

drinken]
•	 Gaatjes boren optioneel (om bord op te kunnen 

hangen)

Afwerking:
Het drankenbord kun je bevestigen op:
•	 Foam [Tweezijdig gedekt polystyreen schuim]
•	 Forex [Pvc platen met hard schuim ertussen]
•	 Dibond plaat [Aluminium bord]



Inhoud workshop
Totale duur van de workshop is ongeveer 1 uur
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1. introductie: 15 min 

Geef een korte introductie over gezond eten en 
over water uit de kraan en bespreek waarom  
dat zo belangrijk is. Gebruik hiervoor de water-
weetjes (zie blz 8). Bespreek waarom gezond eten 
en drinken belangrijk is om op te groeien en te 
leren, en dat het je gezond en fit maakt.
 
Neem het volgende mee in je uitleg
•  Het lichaam heeft energie nodig om te kunnen 

functioneren
•  Energie haal je uit voedsel 
•  Energie druk je uit in calorieën 
•  Door te bewegen verbrand je calorieën
•  Krijg je meer calorieën binnen dan je verbrandt, 

dan kom je aan. 
•  In gezoete dranken zit veel suiker en je krijgt 

daardoor gemakkelijk veel calorieën binnen
•  Benadruk dat water uit de kraan een gezondere 

keuze is en dat dit net zo goed is als water uit 
een fles. 

Leg uit dat je samen gaat kijken hoeveel suiker in 
allerlei drankjes zit en dat je samen het 
drankenbord gaat maken. 

2. Drankenbord maken: 30 min

Voor 11 jaar en ouder:
• Leg het werkblad uit aan de groep. 
•  Sta extra stil bij de berekeningen. Leg deze uit 

aan de hand van het rekenmodel. Staan de 
drankjes niet in de tabel? Gebruik dan de 
rekenhulp.

•  Verdeel de kinderen in 11 groepjes. Laat elk 
groepje een ander pakje, blikje of flesje drinken 
uitkiezen. 

•  Laat de groepjes voor hun eigen pakje het 
werkblad invullen. Kijk de antwoorden per 
groepje na. 

•  Kloppen alle antwoorden en zijn de kinderen 
klaar? Laat ze de pakjes en het aantal 
suikerklontjes op het bord plakken. 

•   Schrijf alle gegevens op het drankenbord:
> ml per verpakking,
> aantal gram suiker,
> aantal calorieën,
> aantal minuten wandelen en fietsen.

Voor 8-10 jarigen:
•   Voor jongere kinderen kun je kiezen om de 

berekeningen achterwege te laten. Laat de 
kinderen raden naar het aantal suikerklontjes, 
calorieën en minuten. 

•   Maak gebruik van de ‘Pakjesinspectie’ en laat 
de kinderen de pakjes ‘inspecteren’ aan de 
hand van de vragen. 

•   Bespreek na de inspectie de bevindingen van 
de kinderen en controleer het aantal 
suikerklontjes dat ze hebben gegokt met de 
drankentabel.

•   Gebruik de drankentabel voor kinderen en maak 
samen het bord. 

inhoud workshop

Totale duur van de workshop is ongeveer 1 uur.



Drankenbord toolkit8

Water-weetjes
3. afsluiting: 10 min

•   Bespreek met de kinderen wat ze opvalt. Wat is 
het gezondste drankje van het bord? Dat is 
water uit de kraan. En in welk drankje zit de 
meeste suiker?

•   Bespreek water uit de kraan met de kinderen. 
Wat zijn de voordelen van water uit de kraan? 
Water uit de kraan is veilig, goedkoop, gezond, 
lest de dorst!

•   Vinden ze water lekker? En hoe kun je water 
lekkerder maken? Door toevoegen van citroen, 
munt of geprakt fruit, bijvoorbeeld.

•   Wat hebben ze geleerd? Hadden ze gedacht 
dat er zoveel suikerklontjes in zaten? Konden 
ze dat aan de verpakking zien? Is het drankje 
nu echt gezond? 

•   Bespreek dat als je gezond eet en drinkt, je 
nog 200 tot 300 calorieën aan ‘extra’s, zoals 
koek, snoep, chips en chocola kan eten. Dat is 
gelijk aan 10-15 suikerklontjes. Zoete drankjes 
horen er ook bij. Hoeveel klontjes houden ze 
nog over voor lekkers als ze een pakje hebben 
opgedronken?

•  Bespreek met de kinderen waar het bord moet 
hangen.

Het thema water kun je bespreken aan de hand 
van de volgende vragen:. 

•   Waarom is water zo belangrijk? 
 Je lichaam bestaat voor 70% uit water. 

•    Waarom moet je drinken?
Elke dag raak je een beetje van dat vocht kwijt. 
Dat moet je weer aanvullen door te drinken.

•  Hoe raakt je lichaam vocht kwijt?
Door te plassen, te zweten, te ademen enz.

•  Wat gebeurt er als je te weinig vocht in 
je lichaam hebt? 
Je lichaam werkt niet goed meer. Je krijgt 
hoofdpijn. Je voelt je slap. Je hebt dorst. Na 3 
dagen zonder water ga je dood. 

•  Waarom is dat vocht dan zo belangrijk 
voor je lichaam?
Bloed bestaat voor een groot deel uit water en 
is erg belangrijk voor je lichaam. 
Bloed vervoert de gezonde stoffen (bijv. 
vitamines) uit je eten door je hele lichaam. 
Bloed zorgt dat alle stoffen die je niet nodig 
hebt (afvalstoffen) in je plas terecht komen, 
zodat ze uit je lichaam verdwijnen. 
Water regelt de temperatuur van je lichaam. Je 
lichaam wordt warm als je sport, speelt of als 
het warm is buiten. Je lichaam koelt zichzelf af 
door je huid te bedekken met een laagje vocht 
(zweet)

•  Hoeveel moet je elke dag drinken om 
te zorgen dat je genoeg vocht in je 
lichaam hebt? 
Elke dag 1 tot 1 ½ liter. Dat is 1 grote fles, of 3 
kleine flesjes, of 8 bekertjes



Over gezond eten en drinken
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Bespreek een gezonde leefstijl:

•   Gezond eten helpt je om te groeien, te leren en maakt je gezond en fit

•   Elke dag heb je een klein beetje ruimte om iets lekkers / ongezonds te eten

•   In zoete drankjes zit suiker. Suiker is ongezond als je er te veel van eet en drinkt

•   Van suiker krijg je ook gaatjes in je tanden

•   In suiker zit bijna geen stoffen die je helpen om gezonder en fitter te worden 

•   Als je teveel suiker eet of drinkt en je beweegt te weinig kun je er dikker van worden

•   Eten en drinken geeft je energie. Die energie gebruik je om te kunnen sporten, spelen, en op te 
letten in de klas, zelfs voor slapen en ademen heb je een beetje energie nodig. 

•   Als je veel eet en drinkt, maar je gebruikt niet zoveel energie, dan bewaart je lijf dat als vet.

•   Van suiker krijg je een heleboel energie. Als je veel suiker eet, moet je dus ook veel bewegen om de 
energie op te maken. Anders slaat je lichaam de energie op als vet. 

•   Als je gezond eet en drinkt is er nog ruimte voor 300 calorieën aan ‘extra’s, zoals koek, snoep, chips 
en chocola.

•   Als je 15 suikerklontjes eet of drinkt, dan krijg je ongeveer 300 calorieën aan energie binnen. Je hebt 
dus elke dag plek voor 10-15 suikerklontjes aan extra’s. Dat lijkt heel veel, maar het gaat sneller dan 
je denkt. 

•   Een calorie is geen ‘ding’ of een ‘stof’. Een calorie is een maat om energie te meten. Net als ‘meter’ 
voor een afstand, of ‘liter’ voor een inhoud. 

over gezond eten en drinken



Drankenbord
werkblad

Drankje: Smaak:

1)Hoeveel suiker?

a)  Kijk op de verpakking onder ‘voedingswaarde-
tabel’ bij ‘koolhydraten waarvan suikers’ hoeveel
gram suiker per 100 ml in het pakje zit en vul dit
in. Het antwoord rond je af.  Bijvoorbeeld: Per 100
ml zit er 8,2 gram suiker in.  Schrijf dan 8 op.

b)  Kijk op de verpakking hoeveel milliliter in het
pakje zit en vul in.

c)  Bereken hoeveel gram suiker er in het hele pakje
zit en vul dit in.

Milliliters Gram suiker

a) .........  gram

c) .........  gramb) .........  ml

100 ml

Vul in

:4

:4

Gram suiker Klontjes

1 klontje

b) .........  klontjesa) .........  gram

4 gram

2)Hoeveel suikerklontjes?

a)  Vul in hoeveel gram suiker er in het hele pakje
zit. Zie antwoord 1c.

b) Deel dit getal door 4, dan weet je hoeveel
suikerklontjes dat zijn. Rond dit af in hele
suikerklontjes. Vul het antwoord in.

1

2 Vul in

1 1 

Jullie pakje
:4



44
Gram suiker Calorieën

 4 calorieën

b) .........  calorieëna) .........  gram

1 gram 4

3)Hoeveel calorieën?

a) Vul weer in hoeveel gram suiker er in het hele
pakje zit. Zie antwoord 1c.

b)  Vermenigvuldig dit met 4. Nu weet je hoeveel
calorieën dat zijn. Vul het aantal calorieën in.

3 Vul in

Jullie pakje

 4

 4

:2,5

:2 5,5
Calorieën Minuten wandelen

 1 minuut

b) .........  minutena) .........  calorieën

2,5 calorieën 5:2

4)Hoe lang moet je wandelen?

a) Vul in hoeveel calorieën er in het hele pakje zit.

b)  Deel dit door 2,5. Nu weet je hoelang je moet
wandelen om de calorieën uit je verpakking te
verbranden. Vul het totaal aan minuten in.

4 Vul in

Jullie pakje

:2,5

:4,2

Calorieën Minuten fi etsen

 1 minuut

b) .........  minutena) .........  calorieën

4,2 calorieën

5)Hoe lang moet je fi etsen?

a) Vul weer in hoeveel calorieën er in het hele
pakje zit.

b) Deel dit door 4,2. Nu weet je hoelang je moet
fi etsen om de calorieën uit je verpakking te
verbranden. Vul dit in.

5 Vul in

Jullie pakje

:4,2

:44,2 calorieën4,2 calorieën:4,22 1 minuut 1 minuut2



Drankenbord
rekenhulpRekenhulp

drankenbord

Gram suiker > suikerklontjes:
1 suikerklontje = 4 gram suiker

Grammen suiker in verpakking : 4 = aantal suikerklontjes

Gram suiker >  calorieën
1 gram suiker = 4 calorieën

Gram suikers x  4 = aantal calorieën

Calorieën >  minuten wandelen
2,5 calorieën = 1 minuut wandelen

Aantal calorieën  : 2,5   =  totaal aantal minuten wandelen

Calorieën >  minuten fietsen
4,2 calorieën = 1 minuut fietsen

Aantal calorieën : 4,2 = totaal aantal minuten fietsen

Bovenstaande berekening is op basis van
het calorieverbruik bij jongens van 11 jaar en
meisjes van 10 jaar.

Bovenstaande berekening is op basis van
het calorieverbruik bij jongens van 11 jaar 
en meisjes van 10 jaar



AA Drink Energy 14,5 330 47,85 12 195 78 46

Appelsientje Kids aardbei 4,4 200 8,8 2 38 15 9

Bullit Energy 11 250 27,5 7 115 46 27

Capri-Sun Multi vitamin 4,9 200 9,8 2 42 17 10

Chocomel Vol 11,8 200 23,6 6 174 70 42

Coca Cola Original 10,6 250 26,5 7 105 42 25

Coca Cola Light 0 250 0 0 1 0 0

Dubbelfrisss Appel/perzik 5,5 200 11 3 46 18 11

Fristi Rood fruit 7,9 200 15,8 4 86 35 21

Fruity king 
100% smoothie

Mango, passievrucht, 
appel, banaan 13,6 250 34 9 165 66 39

Lipton Ice tea green 3,5 200 7 2 30 12 7

Roosvicee Multivit perzik 8,5 200 17 4 72 29 17

Sisi No bubbles, orange 4,5 200 9 2 40 16 10

Taksi Tropisch fruit 7,8 200 15,6 4 66 26 16

Teisseire Fruit shoot aardbei-
framboos 5,8 200 11,6 3 48 19 12

Vers geperste 
Sinaasappelsap 8,9 250 22,25 6 113 45 27

Wicky Aardbei 6,4 200 12,8 3 54 22 13

1 de beste Appelsap 9,7 200 19,4 5 88 35 21

Koolhydraten
waarvan 
suikers 
(gram/
100 gram)

Variant / smaakMerk

Koolhydraten
waarvan 
suikers 
(in gram, per 
verpakking)

Suiker-
klontjes
(per 
verpakking)

Totaal aantal 
calorieën 
(per 
verpakking)

Aantal 
minuten 
wandelen
(per 
verpakking)

Aantal 
minuten 
fi etsen
(per 
verpakking)

Inhoud 
verpakking
(ml)

Overzicht drankenbord

Dit schema is slechts een selectie. Producten kunnen wisselen van samenstelling.



Pakjesinspectie
1. Schrijf de naam van jullie drank hieronder op.

2.  Kijk goed naar de voorkant van het pakje  
 en schrijf op wat je ziet. 

 a)  Waar  denk  je dat  de  drank  naar  smaakt?

 b)  Waarom  denk  je dat?

 c)  Denk  je dat  deze  drank  gezond  is?

 d)  Waarom  denk  je dat?

 e) Wat  vind je van de verpakking?

 
 f)  Waarom  vind je dat?  

3.  Zoek op de achterkant van het pakje de 
ingrediënten op.  
Schrijf de eerste 4 ingrediënten hieronder op.

1)
3)
2)
4)

4. Een van de ingrediënten is suiker. 
     Hoeveel suikerklontjes denk je dat er in de  

verpakking zitten? 

Ik denk  dat  er                          suikerklontjes  in zitten.



Noteer hieronder het juiste aantal
suikerklontjes per verpakking:

.... ml

suikerklontjes
Teken hier een afbeelding van 
het drankje.

Water uit 
de kraan

suikerklontjes

200 ml

suikerklontjes

Plak hier een 
afbeelding van 

het drankje

200 ml200 ml

suikerklontjessuikerklontjes

Plak hier een 
afbeelding van 

het drankje

Plak hier een 
afbeelding van 

het drankje

200 ml

suikerklontjes

Plak hier een 
afbeelding van 

het drankje

Let goed op bij het bespreken van de antwoorden.



Drankenbord toolkit10

Wil je nog meer met het thema water  
doen met de kinderen? 
Doe de Water uit de Kraan quiz of laat de 
kinderen de Waterzoeker maken. Met jongere 
kinderen kun je het ‘Waterlied’ zingen. 

Antwoorden Water uit de Kraan quiz: 
1B, 2B, 3C, 4A, 5C, 6A, 7A, 8B, 9C, 10A

Waterlied
Klik hier om het Waterlied te beluisteren op 
YouTube.

Oplossing Waterzoeker

extra
Waterlied, Waterquiz, Waterzoeker

W a T e r T a e T a W T a T e
a W T r a r T W a r a e r a W
T a a T r W a T e r T W a T e
r r a a W r W T r T e a W T W
T W T a a W a T a r e T a W a
W a T e T W W e W a r e T e r

T e T W e a T r W T a r T T W

e r e W r T W a W a W a T e r
T e e T a W W W a T e W T e e
a W W e r a a r W a T e W e r
W a T e a T r T W a e r a e W
a r a W T e a T e W W a T e r
T W e T e r a W a r e a e r T
r W a T r W W a T e r a r e r
e W a W W a T e r W r e T a W 

Extra
Waterlied, Waterquiz,Waterzoeker



Waterlied
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Het Waterlied is te beluisteren op YouTube . 

Water is lekker

Water is fris

Water is het beste drinken dat er is

Een flesje of een beker zet je zo onder de kraan

Als je water drinkt, dan kun jij er tegen aan. 

WATER bij het ontbijt

WATER op school en thuis

WATER bij het sporten, of op de bank voor de buis

WA WA water dat is te gek

WATER voor iedereen

Weet jij eens moet doen, drink water met citroen

Water is lekker

Water is fris

Water is het beste drinken dat er is

Een flesje of een beker zet je zo onder de kraan

Als je water drinkt, dan kun jij er tegen aan. 

Water is lekker

Water is fris

Water is het beste drinken dat er is

Een flesje of een beker zet je zo onder de kraan

Als je water drinkt, dan kun jij er tegen aan. 

 
Het waterlied is ontwikkeld door de GGD Den Haag.
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Vraag 1: 
Hoeveel water heb je nodig per dag?? 
A.  0,5 - 1 liter
B.  1 - 1,5 liter
C.  1,5 - 2 liter 

Vraag 2: 
O ver hoeveel bekertjes is 1½ liter water  
te verdelen? 
A.  5-6 bekertjes
B.  7-8 bekertjes
C.  9-10 bekertjes

Vraag 3:
Waar zorgt water allemaal voor in ons  
lichaam? 
A.  Voor het vervoer van voedingssto�en.
B.  Voor het vervoer van afvalsto�en.
C.   Voor het vervoer van voedingssto�en en 

afvalsto�en.

Vraag 4: 
In een pakje Wicky zitten:
A.  4 suikerklontjes
B.  2 suikerklontjes
C.  1 suikerklontjes

Vraag 5: 
Waarom is water goed voor ons lichaam? 
A.  We worden er niet dik van.
B.   We krijgen geen gaatjes in onze tanden van 

water.
C.  Zowel antwoord A als antwoord B kloppen. 

Vraag 6: 
Frisdranken zijn niet zo gezond omdat…
A.  Ze veel suiker bevatten.
B.  Frisdranken zijn wel gezond! 
C.  Ik heb geen idee. 

Vraag 7:  
Hoe lang kun je leven zonder water? 
A.  3 dagen
B.  5 dagen
C.  7 dagen

Vraag 8: 
We verliezen iedere dag water door: 
A.  Te ademen en te zweten
B.  Te ademen, te zweten en te plassen
C.  Te zweten en te plassen

Vraag 9:
E r bestaan heel veel soorten frisdrank,  
deze kun je: 
A.  De hele dag door drinken
B.  Nooit drinken
C.  Beter vervangen door water

Vraag 10:  
Thee zonder suiker mogen we de hele dag 
blijven drinken, omdat…
A.  Het net als water is, maar dan met een smaakje
B.  Je er slim van wordt 
C.  Dat mag helemaal niet

 Doe de 
Water Uit de Kraan
quiz!



M ijn naam is: …………………………………………………………………….…………………………................

Lukt het jou om minimaal 10x water in deze zoeker te vinden? 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal verstopt.

W A T E R T A E T A W T A T E
A W T R A R T W A R A E R A W

T A A T R W A T E R T W A T E
R R A A W R W T R T E A W T W
T W T A A W A T A R E T A W A
W A T E T W W E W A R E T E R
T E T W E A T R W T A R T T W
E R E W R T W A W A W A T E R
T E E T A W W W A T E W T E E
A W W E R A A R W A T E W E R
W A T E A T R T W A E R A E W
A R A W T E A T E W W A T E R
T W E T E R A W A R E A E R T
R W A T R W W A T E R A R E R

E  W A  W W A  T E  R W R E  T A W 

Doe de grote 
waterzoeker!






