
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een ei? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Een doosje eieren is bij de ene 
supermarkt goedkoper dan bij de andere 
supermarkt. Waar komt dat prijsverschil 
vandaan? En wie verdient er eigenlijk het 
meest op de verkoop van eieren? De 
Rekenkamer onderzoekt hoe dit zit. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Produceren, consumeren, winst, 
supermarkt, overproductie. 
 
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’. Kijk op Schooltv.nl 
voor video’s over andere dierlijke 
producten, zoals: ‘Melk. Van de koe naar 
de koelkast’. 
 
Antwoorden 
1 C 2a 5-10 cent b 6,5 cent c Minder dan 1 
cent 3a Verlies, de supermarkt b De 
supermarkten maken veel winst op de 
eieren, maar willen voor de laagste prijs 
inkopen. 4 Bij overproductie wordt er 
meer van een product gemaakt dan er 
nodig is. Hoe meer er van een product te 
koop is, des te minder mensen ervoor 
willen betalen. 5 Als er meer 
scharreleieren gebruikt zouden worden, 
zouden er meer scharreleieren verkocht 
worden. Daardoor zou er geen 
overproductie meer zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 

 
 
1 Hoe oud is een kip als ze voor het eerst 
eieren gaat leggen? 
A 1 week 
B 10 weken 
C 20 weken 
D 52 weken 
 
2 Voordat een ei in de winkel ligt zijn er drie 
soorten bedrijven met dit product bezig: 
een opfokbedrijf, een kippenboer en een 
pakstation. 
a Hoeveel verdient het opfokbedrijf per 
kip? 
b Hoeveel kost het voor de kippenboer om 
een ei te produceren? 
c Hoeveel verdient het pakstation aan het 
inpakken van de eieren per doos? 
 
3a Omcirkel het goede woord: 
De kippenboer maakt winst/verlies op zijn 
eieren. Dit komt vooral door de 
supermarkt/het pakstation. 
b Leg de stelling hierboven uit. 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 De kippenboer krijgt weinig geld voor zijn 
ei. Dit komt door overproductie. Wat 
betekent overproductie en waarom zorgt 
het voor lagere prijzen? 
 

5 Waarom zou het gebruik van 
scharreleieren in supermarktproducten 
waar ei in zit eerlijker zijn voor de 
Nederlandse kippenboeren? 
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