
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een condoom? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Condooms van A-merken zijn duurder dan 
condooms van het huismerk. Heeft dat 
prijsverschil te maken met de kwaliteit of 
zijn er andere factoren die meespelen in 
de prijsvorming van condooms? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijsvorming, productieweg, kostprijs, 
verkoopprijs, marketing.  
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij, kerndoel 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 plastic tasje?’.  
 
Antwoorden 
1a 27 miljoen. b 3 miljoen. 2 Juist: Een 
condoom moet vijf jaar houdbaar blijven. 
In de eindcontrole worden de condooms 
getest op gaatjes. 3a 0,04% b Dit is geen 
representatieve test, dan zouden er meer 
condooms getest moeten worden.  
4 €0,025. 5a Bijvoorbeeld: materiaal, 
arbeidsloon, elektriciteit, verpakking, 
testen, verpakking, gebruiksaanwijzing, 
kwaliteitscontrole. b Gevoel, marketing en 
reclamecampagnes. 6 Een huismerk 
condoom is net zo veilig als eentje van 
een A-merk. Wel kan het gevoel net 
anders zijn, omdat het latex zachter is, of 
de condoom is vaker gewassen, zodat het 
minder stinkt.  

Kijkvragen 
 

1 Jaarlijks worden er in Nederland 30 
miljoen condooms verkocht. 
a 90% daarvan is een A-merk. Hoeveel 
condooms zijn dat? 
b Hoeveel condooms zonder merk worden 
er per jaar verkocht? 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is. 
Een condoom moet vijf/tien jaar houdbaar 
blijven. In de eindcontrole worden de 
condooms getest op gaatjes/scheuren.  
 
3 In het laboratorium van Jaap worden de 
condooms getest. Uit een batch condooms 
test hij 200 condooms. Een batch condooms 
bestaat uit 500.000 stuks.  
a Hoeveel procent wordt er per batch 
getest? 
b Is dit een representatieve test? Leg uit 
waarom wel of niet. 
 
4 Een condoom weegt 1,6 gram. De prijs 
van pure latex is €0,0013 per gram. Voor 
hoeveel geld zit er aan latex in een pakje 
condooms van 12 stuks? 
 
5 De kosten van een condoom komen neer 
op 9,5 – 10 cent per stuk. 
a Noem 3 onderdelen in het 
productieproces die bij deze prijs in zitten. 
b Bij een A-merk condoom blijft er 53 cent 
over en bij een huismerk 13 cent. Waar 
gaan deze kosten in zitten? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Zit er, behalve de prijs, veel verschillen 
tussen een A-merk condoom en een 
huismerk condoom? Hoe verschillen de 
condooms op het gebied van veiligheid? 
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