
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een ‘gratis’ game? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Gratis games voor op je mobiel zijn 
superpopulair. Maar zijn games als 
Pokémon Go en Candy Crush wel echt 
gratis? En hoe verdient het bedrijf er dan 
aan? Daan en Tess zoeken het uit. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Gratis, gameontwikkeling, produceren, 
prijs.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 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 OV-chipkaart?’.  
 
Antwoorden 
1 1 Aandacht 2 Data 3 Door reclame te 
maken. 2a Waar b Spelers kunnen ‘gems’ 
kopen om in het spel als betaalmiddel in 
te zetten. 3a 5% b Whales of walvissen 4a 
15 miljoen spelers. b 3.96 miljard euro per 
jaar. 5 Gameontwikkelaars houden het 
speelgedrag van spelers goed in de gaten. 
Ze gebruiken deze data om het spel 
aantrekkelijker te maken en te zorgen 
dat walvissen nog meer gaan betalen. 
Daarnaast willen ze dat 
enthousiastelingen het spel delen onder 
hun vrienden, omdat er misschien wel een 
walvis in hun vriendengroep zit. 6 Eigen 
antwoord. Bijvoorbeeld: ik betaalde eerst 
wel, maar na het zien van deze aflevering 
wil ik geen ‘walvis’ meer zijn en ga ik niet 
meer betalen. 

Kijkvragen 
 

1 David Nieborg zegt dat ‘gratis’ niet 
bestaat. Hij noemt drie voorbeelden om te 
betalen, zonder dat je geld betaalt voor het 
spel. Welke manieren noemt hij? 
 

 
 
2a Waar of niet waar? 
“In de eerste twee weken verdiende 
Nintendo al meer dan $35.000.000 aan 
Pokémon Go.” 
b Wat noemt Eric Diepeveen als 
mogelijkheid om geld te verdienen met het 
spel Castaway Paradise? 
 
3 Niet alle spelers betalen voor extra’s in 
het spel. 
a Hoeveel procent van de spelers betaalt 
voor extra’s? 
b Hoe worden mensen die betalen voor een 
spel in de game-industrie genoemd? 
 
4a Wereldwijd spelen er 500.000.000 
mensen Candy Crush. 3% van deze spelers 
betaalt geld. Hoeveel spelers betalen voor 
deze game? 
b Gemiddeld geven deze spelers per 
persoon €22,- per maand uit, dus €264,- per 
jaar. Hoeveel verdient de ontwikkelaar van 
Candy Crush in totaal aan deze betalende 
spelers? 
 
5 Hoe verdienen ontwikkelaars toch geld 
aan mensen die niet betalen voor een gratis 
game? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Betaal jij voor het spelen van een game? 
En hoe denk je daarover na het zien van 
deze aflevering? Licht je antwoord toe.  
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