
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een boek? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Een boek kost in de winkel al gauw zo’n 15 
euro. Dit geld gaat niet allemaal naar de 
auteur van het boek. De uitgeverij wil ook 
graag verdienen aan het boek en dan moet er 
ook nog betaald worden voor het papier, het 
drukken en de vormgeving. De rekenkamer 
zoekt uit hoe duur het is om een boek te 
maken. Om te beginnen bij de schrijver. 
Bijvoorbeeld, Ronald Giphart.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Winst, verlies, inkoopprijs, verkoopprijs, 
arbeidsloon, reclame/marketing, 
productieweg 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl staan 
nog meer afleveringen over de prijsvorming 
van producten. Bijvoorbeeld Zalmforel van De 
Keuringsdienst van Waarde in de klas. 
 
Antwoorden 
1 B 2 B 3a salaris, arbeidsloon of vergoeding b 
0,1 x 15 = 1,5 x 20.000 = 30.000 euro c 
30.000/12 = 2500 euro 4a Drukker, uitgever, 
boekhandelaar b Drukker: het verhaal op 
papier zetten en vermenigvuldigen. Uitgever: 
talent scouten, redactie en exploitatie. 
Boekhandelaar; verkopen c Drukker: 5%, 
uitgever: 45%, boekhandelaar: 40% 5a 
personeel, kantoorpand, reiskosten, reclame 
b Omdat het verlies dat die boeken opleveren 
weer gecompenseerd wordt door de winst 
van een paar bestsellers. 6a 15-8 = 7 euro 
(Bol.com) b €8,- c Voor het ebook hoeven de 
drukker en de boekhandelaar niet betaald te 
worden.  
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Kijkvragen 
1 Hoeveel boeken lezen we in Nederland 
gemiddeld per jaar?  
A 16 miljoen 
B 41 miljoen 
C 55 miljoen 
 
2 Hoeveel boeken is dat ongeveer, omgerekend 
per persoon? 
A 1 boek per persoon per jaar 
B 2,5 boek per persoon per jaar 
C 3,4 boek per persoon per jaar 
 
3 Schrijver Ronald Giphart krijgt een 
honorarium van 10% per verkocht boek.  
a Wat is een ander woord voor honorarium? 
b Hoeveel verdient Ronald Giphart op een boek 
van 15 euro als er 20.000 exemplaren van 
worden verkocht? 
c Wat zou dat voor maandsalaris zijn als hij 
een jaar doet over het schrijven van een boek? 
 
4 Naast de schrijver zijn er nog veel meer 
mensen bij het schrijven van een boek  
betrokken.  
a Vul het onderstaande schema aan met nog  
3 partijen die meewerken aan de productie een 
boek.  
b Wat is hun rol bij de totstandkoming van het 
boek? 
c Hoeveel verdienen zij aan het boek? Schrijf 
achter elke partij het percentage.  
 
Persoon/bedrijf Rol Percentage 
Schrijver Schrijft het 

verhaal 
10% 

 1   
 2   
 3   

 
Verdiepingsvragen 
5 Het grootste deel van de opbrengst van een 
boek gaat naar de uitgever.  
a Wat moet de uitgever daar allemaal van 
betalen? 
b De uitgever van Ronald Giphart zegt: ‘De 
meeste boeken zijn verliesgevend’. Hoe kan hij 
dan toch zijn uitgeverij draaiend houden?  
 
6 Je kunt veel boeken tegenwoordig ook kopen 
als ebook.  
a Zoek op internet hoeveel het boek ‘Ik ook van 
jou’ van Ronald Giphart kost als paperback en 
als ebook.  
b Wat is het prijsverschil tussen het papieren 
boek en het ebook? 
c Verklaar het prijsverschil tussen beide 
boeken.             
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