
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Peterselie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Verse peterselie is een kruid dat gebruikt 
wordt om gerechten te versieren. 
Gedroogde peterselie koop je in een potje. 
Dat nog geen twee euro. Maar kijk je naar 
de kiloprijs, dan kost het ineens bijna 250 
euro. Hoe komt die prijs tot stand? 
 
Vakgebied 
- Economie 
 
Kernbegrippen 
Arbeidsintensief, kapitaalintensief, 
prijsvorming, inkoopprijs, verkoopprijs, 
produceren, productieweg, winst 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
- 46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je nog meer 
afleveringen bij dit thema, zoals Spelt. 
 
Antwoorden 
1a duurder b 90 procent c 10 kilo 2a 5 b 
200 c potjes, dekseltjes, etiketjes, inkt 3a 
200x1,50 = 300 – 4,50 = 295,50 euro. b 
Inkoop kruiden, inkoop potjes etc., 
personeel, machines, transport, gebouw, 
elektriciteit. 4a Een bedrag van 1,50 voor 
een potje kruiden valt op je hele 
boodschappenbudget niet op. b De klant 
zit niet te wachten op een grote zak 
gedroogde peterselie. De verpakking 
maakt peterselie praktischer voor gebruik 
in de keuken. Dat verhoogt de waarde van 
het product voor de klant.  
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Kijkvragen 
 

         
 
1 Streep door wat fout is.  
a Gedroogde peterselie is 
goedkoper/duurder dan verse peterselie.  
b Verse peterselie bestaat voor 10 
procent/90 procent uit water. 
c Voor 1 kilo gedroogde peterselie is 1 
kilo/10 kilo verse peterselie nodig.  
 
2 De verse peterselie wordt gedroogd in de 
fabriek en gaat dan naar de 
kruidenproducent.  
a Hoeveel gram gaat er in een potje 
gedroogde peterselie van de producent uit 
de aflevering?  
b Hoeveel potjes peterselie kun je vullen 
met 10 kilo gedroogde peterselie?  
c Welke grondstoffen zijn er nodig voor het 
produceren van potjes peterselie? 
 
Verdiepingsvragen 
 
3 De kruidenproducent betaalt ongeveer 
€4,50 voor een kilo gedroogde peterselie. 
Een potje in de winkel kost ongeveer €1,50.  
a Hoeveel winst zou hij maken op 1 kilo 
peterselie als je geen rekening houdt met 
de productiekosten en de winstmarge van 
de supermarkt?  
b Met welke kostenposten moet de 
kruidenproducent rekening houden?  
 
4 Een potje peterselie is in verhouding 
duur.  
a Waarom willen klanten dat bedrag er toch 
voor betalen?  
b De kruidenproducent zegt: “wij voegen 
waarde toe aan het product”. Leg uit wat 
hij daarmee bedoelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-peterselie
http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-spelt/

