
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost all you can eat? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
In all you can eat-restaurants kun je voor 
een vast bedrag onbeperkt eten en 
drinken. Hoe maken restaurants daar 
winst op? En hoe zorgen ze dat gasten 
zich vooral volstoppen met goedkoop 
voedsel en niet met dure gerechten? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, verkoopprijs, winst, omzet, 
personeelskosten 
 
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 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een all-inclusive vakantie?’.  
 
Antwoorden 
1a Het dessert. b De gast wil een plekje 
overhouden voor het dessert en houdt 
hier rekening mee bij de rest van het 
eten. 2 Een all you can eat-restaurant 
heeft vaak een vierkante ruimte. Dit is 
gemakkelijk in te richten.  
3 (1) Inkoop eten (2) Personeelskosten (3) 
Huur pand. 4 Meer drinken, de inkoopprijs 
van drank is lager en drank zorgt ervoor 
dat mensen eerder vol zitten en dus 
minder eten. 5a €12.000,- b €3.000,- 6a 
Massa is kassa. b Een all you can eat 
restaurant kan op een avond veel winst 
maken als er zoveel mogelijk mensen in 
het restaurant zitten.  

Kijkvragen 
 

1 Volgens Mark Tamsma heeft de eigenaar 
van een all you can eat restaurant een 
strategie.  
a Welke gang zet hij goed in het zicht? 
b Waarom doet de eigenaar dat? 
 

 
 
2 Omcirkel de juiste antwoorden. 
Een all you can eat-restaurant heeft vaak 
een vierkante/ronde ruimte. Dit is 
gemakkelijk in te richten/schoon te 
houden.  
 
3 All you can eat restaurants hebben een 
vaste verdienformule. Hierbij zijn er drie 
grote kostenposten. Welke drie zijn dat? 
 
4 Heeft een ondernemer liever dat mensen 
in zijn all you can eat restaurant meer eten 
of meer drinken? Leg uit. 
 
5 Stel dat een all you can eat restaurant 
ruimte heeft voor 750 gasten.  
a Hoeveel houdt een ondernemer over als 
het restaurant helemaal vol zit en iedereen 
net zoveel eet als Jan Schrans? 
b Stel dat de ondernemer ¾ van het 
resterende bedrag gebruikt om de 
kostenposten te bekostigen. Hoeveel winst 
maakt de ondernemer dan op zo’n avond? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het hele all you can eat concept draait 
volgens Mark Tamsma om een bepaalde 
slogan.  
a Welke slogan is dat? 
b Leg uit waarom de slogan op all you can 
eat restaurants slaat. 
 
 
 
 

© NTR 2018 

 

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-all-inclusive-vakantie/


  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost all you can eat? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
In all you can eat-restaurants kun je voor 
een vast bedrag onbeperkt eten en 
drinken. Hoe maken restaurants daar 
winst op? En hoe zorgen ze dat gasten 
zich vooral volstoppen met goedkoop 
voedsel en niet met dure gerechten? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een all-inclusive vakantie?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema all you can eat restaurants is 
te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken economie 
of management & organisatie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Hogere Hotelschool 
Hospitality Management 
Bedrijfskunde 
Hotelmanagement 

Kijkvragen 
 

1 Volgens Mark Tamsma heeft de eigenaar 
van een all you can eat restaurant een 
strategie.  
a Welke gang zet hij goed in het zicht? 
b Waarom doet de eigenaar dat? 
 

 
 
2 Omcirkel de juiste antwoorden. 
Een all you can eat-restaurant heeft vaak 
een vierkante/ronde ruimte. Dit is 
gemakkelijk in te richten/schoon te 
houden.  
 
3 All you can eat restaurants hebben een 
vaste verdienformule. Hierbij zijn er drie 
grote kostenposten. Welke drie zijn dat? 
 
4 Heeft een ondernemer liever dat mensen 
in zijn all you can eat restaurant meer eten 
of meer drinken? Leg uit. 
 
5 Stel dat een all you can eat restaurant 
ruimte heeft voor 750 gasten. 
a Hoeveel houdt een ondernemer over als 
het restaurant helemaal vol zit en iedereen 
net zoveel eet als Jan Schrans? 
b Stel dat de ondernemer ¾ van het 
resterende bedrag gebruikt om de 
kostenposten te bekostigen. Hoeveel winst 
maakt de ondernemer dan op zo’n avond? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het hele all you can eat concept draait 
volgens Mark Tamsma om een bepaalde 
slogan.  
a Welke slogan is dat? 
b Leg uit waarom de slogan op all you can 
eat restaurants slaat. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-all-inclusive-vakantie/

