
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een koekenpan? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Of hij nou 3 euro kost of 100 euro; in een 
koekenpan kun je prima een eitje, 
pannenkoek of biefstuk bakken. Hoe komt 
de prijs van een koekenpan tot stand, 
wat kost de antiaanbaklaag en hoe lang 
gaat ie eigenlijk mee? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Productiekosten, kostprijs, vraagprijs 
 
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 mes?’.  
 
Antwoorden 
1 C 2 Een goedkope koekenpan heeft een 
twee-lagensysteem. De goedkope 
koekenpan gaat bij normaal gebruik één 
jaar mee. 3 €5,00 4a Goedkope 
koekenpannen worden uit plaat 
gefabriceerd. b (1) Goedkope 
koekenpannen zijn niet geschikt voor 
inductie (2) Goedkope koekenpannen 
trekken snel krom en gaan dus snel 
wankelen. 5 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: 
productiekosten, verpakkingsmateriaal of 
marketing. 

Kijkvragen 
 

1 Er worden drie soorten koekenpannen 
onderzocht. In welke prijscategorieën 
vallen deze koekenpannen? 
A €10 – €20 – €25 
B €10 – €50 – €100 
C €10 – €35 – €99 
D €10 – €20 – €99 
 

 
 
2 Omcirkel de juiste antwoorden. 
Een goedkope koekenpan heeft een twee-
lagensysteem/drie-lagensysteem. De 
goedekope koekenpan gaat bij normaal 
gebruik één/vijf jaar mee.  
 
3 Een goedkope koekenpan bevat 300 tot 
400 gram aluminium. Dit komt neer op €1,50 
– €2,00. Hoeveel kost 1 kilo aluminium 
volgens deze gegevens? 
 
4 De koekenpannen kunnen worden 
gegoten of uit plaat worden gefabriceerd.  
a Welke manier wordt voor de goedkope 
koekenpannen gebruikt?  
b Wonnie noemt twee nadelen van 
goedkope koekenpannen. Welke twee 
nadelen noemt hij? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 De goedkope koekenpannen kunnen 
gemaakt worden voor €2,60 aan materiaal. 
Welke verdere kosten komen daar denk je 
nog bij? 
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De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een koekenpan? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Of hij nou 3 euro kost of 100 euro; in een 
koekenpan kun je prima een eitje, 
pannenkoek of biefstuk bakken. Hoe komt 
de prijs van een koekenpan tot stand, 
wat kost de anti-aanbaklaag en hoe lang 
gaat ie eigenlijk mee? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
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 mes?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema kosten van koekenpannen of 
het gebruik van anti-aanbaklagen is te 
gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij het vak economie, 
M&O of natuurkunde .  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Werktuigbouwkunde 
Materiaalkunde 
Civiele techniek 
Industrieel ontwerpen 
 
 
 

Kijkvragen 
 

1 Er worden drie soorten koekenpannen 
onderzocht. In welke prijscategorieën 
vallen deze koekenpannen? 
A €10 – €20 – €25 
B €10 – €50 – €100 
C €10 – €35 – €99 
D €10 – €20 – €99 
 

 
 
2 Omcirkel de juiste antwoorden. 
Een goedkope koekenpan heeft een twee-
lagensysteem/drie-lagensysteem. De 
goedekope koekenpan gaat bij normaal 
gebruik één/vijf jaar mee.  
 
3 Een goedkope koekenpan bevat 300 tot 
400 gram aluminium. Dit komt neer op €1,50 
– €2,00. Hoeveel kost 1 kilo aluminium 
volgens deze gegevens? 
 
4 De koekenpannen kunnen worden 
gegoten of uit plaat worden gefabriceerd.  
a Welke manier wordt voor de goedkope 
koekenpannen gebruikt?  
b Wonnie noemt twee nadelen van 
goedkope koekenpannen. Welke twee 
nadelen noemt hij? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 De goedkope koekenpannen kunnen 
gemaakt worden voor €2,60 aan materiaal. 
Welke verdere kosten komen daar denk je 
nog bij? 
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