
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een dagcrème? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Veel vrouwen gebruiken een dagcrème op 
hun gezicht. Je hebt crèmes van een paar 
euro, maar als je jezelf echt wil 
verwennen kun je ook kiezen voor een 
crème van 700 euro. Wat is het verschil 
tussen een goedkope en dure crème? En 
hoe komt de prijs van dagcrème tot 
stand? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, verkoopprijs, marketing, 
prijsvorming.  
 
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 parfum?’.  
 
Antwoorden 
1 Goede antwoorden: duurder en moeilijk. 
2 €4,50. 3a 1) Water 2) Olie 3) Bindmiddel 
4) Verdikkingsmiddel. b Tussen de €0,50 
en €1,-. 4 Als consument betaal je tussen 
30% en 50% aan marketing bij de grote 
merken. Ook betalen deze merken om op 
ooghoogte in de schappen te liggen, waar 
je als consument indirect voor betaalt. 5a 
Een potje crème is duurder b Het maken 
van een potje is duurder dan de crème 
zelf. Potjes zijn vaak van glas gemaakt en 
tubes van plastic. 6a Het is niet bewezen 
dat de crème werkt, maar omdat mensen 
geloven in de werking van de crème 
merken ze ook resultaat. b Omdat mensen 
overtuigd zijn van de werking van het 
product kopen ze het opnieuw. De 
bedrijven verdienen er dus geld aan. 

Kijkvragen 
 

1 Streep door wat niet van toepassing is. 
Een exclusieve grondstof maakt een crème 
goedkoper/duurder. Dit komt omdat de 
grondstof makkelijk/moeilijk verkrijgbaar 
is. 
 

 
 
2 Een grondstof kost €300,- per kilo. In één 
potje crème zit 15 gram van deze 
grondstof. Voor hoeveel geld zit er aan die 
grondstof in het potje crème? 
 
3 Jetske Ultee vertelt wat de belangrijkste 
grondstoffen zijn voor een dagcrème. 
a Uit welke vier grondstoffen bestaat een 
simpele dagcrème? 
b Hoeveel kost een potje crème gemaakt 
met deze vier ingrediënten? 
 
4 De prijzen van de grondstoffen 
verschillen niet veel van elkaar. Wat zorgt 
dan voor de grote prijsverschillen tussen 
de verschillende soorten dagcrèmes? 
 
5 Crèmes zijn verkrijgbaar in tubes en in 
potjes. 
a Wat is over het algemeen duurder: een 
tube crème of een potje crème? 
b Waarom is dit duurder? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6a De prijs bepaalt niet altijd de kwaliteit 
van de crème. Bij het gebruik van crèmes is 
er ook vaak sprake van het placebo-effect. 
Wat houdt dat in?  
b Waarom is het placebo-effect zo gunstig 
voor bedrijven in de huidverzorging? 
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