
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een spijkerbroek? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Bijna iedereen draagt wel een spijkerbroek. 
De spijkerbroek is al jaren in de mode. In de 
winkel hangen spijkerbroeken van 
verschillende prijsklassen en de 
prijsverschillen zijn groot. Hoe komt het dat 
je spijkerbroeken hebt van 8 euro en van 250 
euro? De rekenkamer onderzoekt of die dure 
jeans inderdaad beter is dan die hele 
goedkope, of komt het vooral door het merk? 

 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Productieweg, verkoopprijs, inkoopprijs, 
arbeidsintensief, kapitaalintensief, 
marketing, transport, personeel, consument 
 
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 de 
programmapagina op Schooltv.nl staan nog 
meer afleveringen over de prijsvorming van 
producten. Bijvoorbeeld wat kost een boek? 
 
Antwoorden 
1 C 2a waar b waar c niet waar 3a Tussen de 
5,40 en 8,50 euro b 12 euro c 5 euro 4 Hij 
vindt dat de Nederlandse verkoopprijs veel te 
hoog is, de broek zou maximaal 36 euro 
mogen kosten. 5 Retailkosten, huur 
winkelpand, personeel, research en 
development, marketing 6a Er is bijna geen 
verschil tussen de broeken. b Sommige 
mensen dragen graag spijkerbroeken van een 
bepaald merk, omdat ze die mooier vinden, 
lekkerder vinden zitten of denken dat die 
beter is. Ook zijn er mensen die het belangrijk 
vinden om in een merkboek te lopen. 7 Eigen 
antwoord  
 
 

 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Uit welk land is de spijkerbroek 
oorspronkelijk afkomstig? 
A China 
B Duitsland  
C Amerika 
 
2 Geef bij elke bewering aan of deze waar of 
niet waar is.   
a China is de grootste katoenproducent ter 
wereld. Waar/niet waar 
b Het maken van spijkerbroeken is puur 
handwerk. Waar/niet waar 
c Spijkerbroeken zijn zo duur omdat de stof 
heel duur is. Waar/niet waar 
 
3 Sofie gaat op bezoek bij een 
spijkerbroekenfabriek in China.  
a Wat is de kostprijs van een spijkerbroek? 
b Voor hoeveel verkoopt de spijkerbroekfabriek 
de broeken aan de winkels?  
c Hoeveel winst maakt de 
spijkerbroekenfabriek op een spijkerbroek?  
 
4 De Chinese spijkerbroekenfabrikant is 
verbaasd als hij hoort hoeveel Sofie voor haar 
spijkerbroek heeft betaald.  
Waarom is hij verbaasd? 
 
5 De bedrijfskundige noemt een aantal 
factoren die ook van invloed zijn op de 
verkoopprijs van spijkerbroeken, zoals het 
transport van de fabriek naar de winkel.  
Noem nog drie factoren die van invloed zijn op 
de prijs.  
 
Verdiepingsvragen 
 
6 De jeanskenner uit de aflevering ziet geen 
verschil tussen een goedkope en een dure 
broek.  
a Hoe komt dat? 
b Waarom geven sommige mensen toch veel 
geld uit aan een dure spijkerbroek terwijl een 
goedkope broek misschien wel net zo goed en 
mooi is?  
 
7 Voer zelf een spijkerbroekentest uit. 6 
leerlingen nemen een spijkerbroek mee en 
schrijven de prijs op een kaartje. Geef elke 
broek een nummer. Zet de broeken op volgorde 
van goedkoop naar duur. En, klopt het?  
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