
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een dj? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Voor een uurtje draaien vragen grote dj’s 
soms wel tienduizenden euro’s. Hoe 
komen die prijzen tot stand en wat is 
daarin de rol van vraag en aanbod? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Vraag en aanbod, prijsvorming, kosten 
 
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 de kapper?’.  
 
Antwoorden 
1a Zij werken op kostenbasis. b De prijs 
van een dj is afhankelijk van vraag en 
aanbod. 2 Nieuwe muziek zoeken, 
luisteren van demo’s, begeleiden van 
nieuwe talenten, social media, eventueel 
beheren eigen platenlabel. 3a 
Managementfee = €1.759, dus hij houdt 
€33.250 over. b Totale fee = 20% = €7000, 
dus hij houdt €28.000 over. 4 €2.304.000. 5 
Billing. 6 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: 
hoe groter de naam op de poster, hoe 
belangrijker de persoon lijkt. 

Kijkvragen 
 

1 Bij het informeren naar de prijzen van de 
dj’s wordt Daan en Tess verteld dat er geen 
vaste prijslijst beschikbaar is. 
a Hoe werken boekers van beroemde dj’s? 
b Hoe worden de prijzen van dj’s bepaald? 
 

 
 
2 Behalve muziek draaien tijdens optredens 
zijn dj’s nog druk bezig met andere 
werkzaamheden, waardoor het een fulltime 
baan wordt. Waar zijn dj’s naast platen 
draaien nog meer mee bezig? 
 
3 Stel dat Laidback Luke €35.000 verdient 
voor een optreden. 
a Van die €35.000 draagt hij 5% 
managementfee af. Hoeveel geld heeft hij 
dan nog over? 
b Naast managementfee draagt hij ook nog 
15%fee af aan zijn boekers en agenten. 
Hoeveel geld houdt hij over na het afdragen 
van alle fees? 
 
4 Als een dj gemiddeld €30.000 verdient per 
optreden en hij heeft 8 optredens per 
maand. Wat verdient de dj dan per jaar? 
Neem de managementfee en bookingfee 
mee in je berekening. 
 
5 Een essentieel onderdeel van het 
onderhandelen is de grootte van de naam 
van de dj op de poster. Hoe wordt dit 
genoemd? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Waarom is het voor dj’s belangrijk om te 
onderhandelen over de grootte van hun 
naam op de poster? 
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