
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een brood? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
We eten in Nederland veel brood. Er gaan 
per jaar wel 1,2 miljard broden doorheen. 
Brood is er in alle soorten en maten. En 
ook in verschillende prijzen. In de 
supermarkt kun je voor minder dan een 
euro een heel brood kopen. Maar bij de 
bakker is het een stukje duurder. En bij 
de ‘broodjuwelier’ heb je voor 2 euro nog 
geen kwart brood. De Rekenkamer 
onderzoekt wat een brood kost en wie 
eraan verdient. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
produceren, consumeren, winst, voedsel, 
prijs, supermarkt 
 
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 van 
‘De rekenkamer in de klas’. Kijk op 
Schooltv.nl voor nog meer video’s over 
brood, zoals: ‘Brood: hoe wordt het 
eigenlijk gemaakt?’ 
 
Antwoorden 
1 A (Meel, gist, zout, water) 2 B 3 Bakker: 
2,20, Supermarkt 1,00, Broodjuwelier: 
2,25x4=9,00. 4 Omdat bakkers en 
molenaars heel veel tegelijk inkopen, 
daardoor kost het brood elke dag 
hetzelfde. 5 Bijvoorbeeld: de 
broodjuwelier gebruikt geen machines of 
de broodjuwelier gebruikt duurdere 
ingrediënten of de broodjuwelier wil een 
grotere winstmarge. 6 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Uit welke vier ingrediënten bestaat het 
brood dat bij de ambachtelijke bakker 
gemaakt wordt? 
A Meel, gist, zout, water 
B Rijst, gist, zout, water 
C Meel, gist, suiker, water 
D Meel, gist, zout, alcohol 
 

 
 
2 Het brood uit de broodfabriek is 
goedkoper dan brood van de bakker. Welke 
uitspraak hierover is niet juist? 
A Bij de bakker zijn meer mensen nodig bij 
het maken van een brood. 
B De bakker maakt zijn brood met meer 
liefde en passie. 
C De fabriek slaat goedkoop ingrediënten in. 
 
3 Vul in hoeveel een heel brood in deze 
winkels kost. 
 

Bakker € 
Supermarkt € 
Broodjuwelier € 

 
4 De prijs van tarwe verandert dagelijks. 
Hoe komt het dat de prijs van brood gelijk 
blijft? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Wat zouden redenen kunnen zijn dat de 
broodjuwelier veel duurder is dan de 
ambachtelijke bakker? Probeer er twee te 
noemen. 
 

6 Waar zou jij brood kopen: bij de bakker, 
de supermarkt of de broodjuwelier? Leg je 
antwoord uit.    
 

© NTR 2016 

http://www.schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-brood/#autoplay
http://www.schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/brood-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=brood
http://schooltv.nl/video/brood-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=brood

