
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost de OV-chipkaart? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vak: economie. Met de OV-chipkaart kun je 
door heel Nederland reizen met de trein, 
bus, tram en metro. Heel makkelijk, als je 
tenminste niet vergeet uit te checken als 
je met het openbaar vervoer reist. Dan 
betaal je namelijk een boete. En ook voor 
de kaart zelf moet je betalen. Wat wordt 
er eigenlijk verdiend aan de OV-chipkaart 
en door wie? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Infrastructuur, openbaar vervoer, 
kostprijs, chipkaart, geld 
 
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’. Kijk op Schooltv.nl 
voor nog meer video’s over het openbaar 
vervoer. Bijvoorbeeld de video: 
‘Privatisering van het openbaar vervoer in 
Nederland’. 
 
Antwoorden 
1 C 2a 7,50 euro 2b 1 euro 2c In het 
buitenland betaal je borg, dat betekent 
dat je je geld terugkrijgt als je de kaart 
weer inlevert. 3a waar 3b niet waar 3c 
waar. 4 Omdat je toegangspoortjes met 
de OV-chipkaart opent, zodat je het 
station niet uit kunt zonder uit te 
checken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wie beheert het geld dat mensen op hun 
OV-chipkaart zetten? 
A De Nederlandse Spoorwegen (NS) 
B De Nederlandse overheid 
C Trans Link Systems (TLS) 
D De belastingdienst 
 
2 Het bedrijf dat de OV-chipkaart maakt, 
wil niets zeggen over de kostprijs. 
a Hoeveel kost het om een OV-chipkaart te 
kopen? 
b Hoeveel kost het ongeveer om een OV-
chipkaart te laten maken? 
c Wat is het belangrijkste verschil tussen 
het kopen van een Nederlandse OV-
chipkaart en die in Denemarken of Londen? 
 
3 Zijn de stellingen waar of niet waar? 
a Je betaalt geld aan de vervoerder 
wanneer je incheckt. waar/niet waar 
b De meeste mensen vragen hun geld terug 
bij de vervoerder als ze vergeten zijn uit te 
checken. waar/niet waar 
c De NS verdient 12 miljoen euro per jaar 
aan mensen die vergeten zijn uit te 
checken. waar/niet waar 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
4 In de aflevering wordt gezegd dat je kunt 
vergeten uit te checken als je afgeleid 
wordt door winkels op het station. Leg uit 
waarom toegangspoortjes hiertegen 
helpen. 
 
 

 
       

 
© NTR 2016 

 

http://www.schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-de-ov-chipkaart/#autoplay
http://www.schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/privatisering-van-het-openbaar-vervoer-in-nederland/
http://www.schooltv.nl/video/privatisering-van-het-openbaar-vervoer-in-nederland/

