
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een all-inclusive 
vakantie? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Als je op vakantie zeker wilt zijn van mooi 
weer, lekker eten en je je nergens druk 
om wil maken, kun je een all-inclusive 
vakantie boeken. Voor een bedrag dat je 
van tevoren betaalt kun je onbeperkt 
eten, drinken, zwemmen en genieten. En 
zo duur is dat helemaal niet. Maar hoe 
kunnen hotels en touroperators 
verdienen aan toeristen die hun 
portemonnee thuis laten? De Rekenkamer 
gaat in Turkije op onderzoek uit. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Massatoerisme, consumeren, reizen, geld, 
winst, Turkije, all-inclusive 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over vakanties, 
bijvoorbeeld de video: ‘Nederlanders op 
vakantie’. 
 
Antwoorden: 
1 Avontuur, vrijheid, risico, gemak. 2a 620 
euro 2b Vlucht € 180, Transfer € 10, 
Begeleiding € 10, Hotel € 350, Totaal € 550 
2c 620-550=70 euro. 3a 50 euro 3b 16 euro 
3c Omdat er nog andere kosten bij komen: 
onderhoud, hypotheek, licenties, 
belasting. 4 weinig – veel. 5 Bijvoorbeeld: 
Alles-erop-en-eraan-vakantie. 6 Eigen 
antwoord. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Vul de juiste woorden in. 
Kies uit: gemak, vrijheid, risico, avontuur. 
De meeste mensen willen op hun vakantie 
een beetje  _ _ _ en _ _ _. Maar ze willen 
geen _ _ _ lopen of ziek worden. Bij het 
boeken van de reis willen ze vooral _ _ _. Dit 
kan allemaal met een all-inclusive vakantie. 
 
2 De rekenkamer boekt een all-inclusive 
vakantie van een week in Turkije. 
a Wat kost die all-inclusive vakantie per 
persoon? 
b Vul de juiste bedragen in. 

Vlucht € 
Transfer € 
Begeleiding € 
Hotel € 
Totaal € 

c Hoeveel houdt de touroperator over? 
 

 
 
3 Ook het hotel wil geld verdienen. 
a Hoeveel kost een all-inclusive hotel per 
persoon per nacht? 
b Hoeveel houdt het hotel daarvan over? 
c Waarom is dit bedrag geen winst? 
 
4 Omcirkel wat klopt: 
Het hotel verdient veel/weinig aan een 
hotelgast. Daarom heeft het hotel 
veel/weinig gasten nodig om winst te 
maken. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Het begrip all-inclusive is Engels. Bedenk 
een goede Nederlandse term hiervoor. 
 

6 Zou je zelf liever naar een all-inclusive 
hotel gaan of gaan kamperen? Leg uit . 
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