
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een oliebol? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Bij Oud en Nieuw horen champagne, 
vuurwerk en natuurlijk oliebollen. Je kunt ze 
natuurlijk op 31 december zelf bakken, maar 
ook bij de oliebollenkraam kopen. Daar kosten 
ze ongeveer een euro per stuk. Maar wat kost 
het om een oliebol te maken?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, verkoopprijs, arbeidsintensief, 
kapitaalintensief, klant, winst, 
bedrijfskosten, omzet 
 
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. 
 
Antwoorden 
1a niet waar b niet waar c niet waar 2a 25% b 
0,25 x 0,80 = 20 cent. 80 – 20 is 60 cent c 
locatie, apparatuur, personeel, 
gas/licht/elektriciteit 3a goedkoper b In de 
fabriek worden oliebollen in grote 
hoeveelheden en machinaal gemaakt, dus 
worden er minder kosten gemaakt voor 
personeel en ingrediënten. C Door de 
oliebollen kleiner te maken of door er minder 
vulling in te doen, want dat is het duurst. 4a 
Positief: de winnaar krijgt er veel klanten bij 
en maakt dus meer winst. Negatief: de 
winnaar ligt onder een vergrootglas en moet 
goed blijven presteren om zijn goede 
reputatie te behouden. b De slechtste kraam 
verliest klanten en maakt dus minder winst. c 
Bakkers die laag zijn geëindigd.  
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Geef bij de onderstaande beweringen aan of 
deze waar of niet waar zijn.  
a Per persoon eten we ongeveer tien oliebollen 
per jaar. Waar/niet waar 
b De ingrediënten van oliebollen zijn vrij duur. 
Waar/niet waar 
c De Telegraaf organiseert ieder jaar de 
landelijke oliebollentest. Waar/niet waar  
 
2 Een oliebol bij de oliebollenkraam kost 
ongeveer 80 cent.  
a Welk percentage daarvan gaat op aan de 
ingrediënten van de oliebol? 
b Hoeveel blijft er dan nog over voor de 
oliebollenverkoper? 
c Wat overblijft is niet allemaal winst voor de 
verkoper. Wat moet de verkoper allemaal 
betalen van de omzet? 
 
3 Je kunt ook oliebollen kopen die in de fabriek 
zijn gemaakt.  
a Zijn oliebollen uit de fabriek duurder of 
goedkoper dan oliebollen van de bakker of de 
oliebollenkraam? 
b Hoe komt dat? 
c Sommige klanten willen hun oliebollen zo 
goedkoop mogelijk inkopen. Hoe kan de 
oliebollenfabriek aan die vraag voldoen? 
 
Verdiepingsvragen 
 

 
 
4 Ieder jaar organiseert een Nederlandse krant 
een oliebollentest waarbij de beste 
oliebollenkraam van Nederland wordt gekozen. 
De winnaar krijgt natuurlijk veel publiciteit.  
a Noem een positief en een negatief gevolg van 
die publiciteit.  
b Wat kan het gevolg zijn voor de 
oliebollenkraam die als slechtste uit de test 
komt? 
Ieder jaar zijn er oliebollenbakkers die zeggen 
dat de oliebollentest doorgestoken kaart is.  
c Zijn dat bakkers die hoog of laag zijn 
geëindigd in de test? 
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