
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost de kapper? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Bij sommige kappers betaal je voor 
wassen, knippen en föhnen 25 euro, maar 
je hebt ook salons waar je meer dan 70 
euro voor dezelfde dienst betaalt. 
Bovendien is de kapper voor mannen vaak 
goedkoper dan voor vrouwen. Hoe komen 
de tarieven voor de kapper eigenlijk tot 
stand? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijs, winst, tarieven, consument, kapper  
 
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’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een werkloze?’.  
 
Antwoorden 
1a Alles is bij de prijs inbegrepen. Je 
hoeft niet extra te betalen voor het 
wassen, knippen, föhnen en gebruikte 
producten. b Tussen €5 – €10 euro. 2 21% 
- wel 3a De duurdere kapsalons hebben 
vaak grotere naamsbekendheid en status. 
b Meerdere antwoorden mogelijk. Zoals: 
grotere of luxere panden, locatie van het 
pand, meer of modernere apparatuur. 4a 
Vrouwen hebben vaak langer haar. Dit 
kost meer tijd en product. b Als mannen 
met baard hun baard willen laten trimmen 
of verzorgen betalen ze hier meer geld 
voor. 5a €3.000. b €8.400. c €2.700. 6 Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 

1a Beide kappers hanteren een all-in prijs. 
Wat verstaan we daaronder? 
b Hoeveel winstmarge zit er op een all-in 
prijs van €25,-? 

 

 
 
2 Omcirkel het juiste antwoord. 
De kapper moet 6%/21% btw afdragen. De 
huur van het pand is wel/geen onderdeel 
van de vaste lasten. 
 
3 De ene kapper knipt voor €25,-, de andere 
knipt voor €70,-. 
a Waarom zit er zo’n groot prijsverschil 
tussen beide kapsalons? 
b Zijn er ook nog andere factoren waar het 
grote prijsverschil aan kan liggen? 
 
4 Een vrouw betaalt vaak meer bij de 
kapper dan een man.  
a Waarom vragen kappers meer geld voor 
het knippen van een vrouw? 
b Mannen met een baard betalen soms 
meer bij de kapper dan mannen zonder 
baard. Waarom? 
 
5 Gemiddeld gaan mensen iedere drie 
maanden naar de kapper.  
a Hoeveel geld ben je na 30 jaar kwijt bij 
een kapper van €25,-?  
b Hoeveel geld ben je na 30 jaar kwijt bij 
een kapper van €70,-? 
c Stel: je gaat altijd naar een kapper van 
€70,-. Hoeveel geld kun je in deze dertig 
jaar besparen als je twee keer per jaar 
naar een kapper van €25,- gaat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Adriana van Dooijeweert noemt het 
onderscheid tussen mannen en vrouwen 
bij de kapper discriminatie. Wat vind jij van 
het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen bij de kapper?  
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http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10974832
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-werkloze/

