
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Vissticks 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vissticks worden gemaakt van vis. Die 
wordt ver van ons vandaan gevangen in 
de Beringzee. Deze Alaska-pollock vis zit 
dus onder het paneerlaagje van de 
bekende visstick. Na de vangst van de vis 
moet er nog veel gebeuren voordat de vis 
op ons bord terecht komt. Dit 
productieproces bepaalt de prijs van het 
product. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Marketing - Mechanisatie - Prijsvorming - 
Verkoopprijs - Produceren - 
Productieproces 
 
Kerndoelen 
-42: inzicht in de eigen omgeving 
-46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de website van Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over prijsvorming, zoals De 
prijs van Leverworst. 
 
Antwoorden 
1 Tussen Alaska en Rusland 2 D-C-A-E-B 3a 
primaire sector b secundaire sector c 
Bijvoorbeeld: de mensen op het 
hoofdkantoor die gaan over de verkoop, 
de marketing en onderzoek 4a 
Concurrenten b Omdat kapitein Iglo meer 
geld besteedt aan de verpakking en 
reclame, daar betaal je als klant ook voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Waar wordt de vis van de visstick 
gevangen? Zet een stip op de juiste plek op 
het kaartje. 
 

 
 
2 Van vis tot stick: zet de stappen in de 
juiste volgorde: 
A De vis wordt in reepjes gezaagd en 
voorzien van kruiden en paneermeel. 
B De vissticks worden verpakt en naar 
supermarkten gedistribueerd.   
C De vissen worden in bevroren blokken 
naar de fabriek getransporteerd.  
D De vissen worden gevangen in de zee bij 
Alaska. 
E De vissticks worden voorgebakken. 
 
Verdiepingsvragen 
 
3 Aan de productie van vissticks werken 
veel mensen mee.  
a In welke sector werkt de kapitein van het 
schip dat de vis vangt voor de vissticks?  
b In welke sector werken de mensen die de 
vissticks maken in de fabriek? 
c Welke beroepen kun je bedenken uit de 
tertiaire sector die te maken hebben met 
de productie van vissticks? 
 
4 Er zijn verschillende producenten die 
vissticks maken. Ze hebben dezelfde 
doelgroep en hetzelfde product. 
a Wat zijn deze producenten van elkaar? 
b Waarom zijn de vissticks van Kapitein 
Iglo duurder dan die van minder bekende 
merken? 
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