
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een lucifer? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Lucifers kosten bijna niets: nog geen 3 
cent per doosje. Hoe komt die prijs tot 
stand en wie maakt er uiteindelijk winst 
op de verkoop van lucifers? Daan en Tess 
rekenen uit wat de productiekosten zijn 
van 1 lucifer. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijsvorming, kostprijs, verkoopprijs, 
arbeidskosten, productiekosten, winst 
 
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 batterij?’.  
 
Antwoorden 
1 Donker hout kan ook gebruikt worden, 
maar de consument wil graag lucifers van 
wit hout. Daarom worden alle lucifers van 
wit hout gemaakt. 2a 13.750 doosjes. b 11 
miljoen. 3a 0,000035 euro. b 0,00007 euro. 
4a Aanstekers. b Rokende mensen. 5 Het 
materiaal. 6 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: 
voor andere doeleinden gebruiken, omdat 
lucifers een lagere winstmarge hebben 
dan andere producten. Met andere 
producten zou er meer geld verdiend 
kunnen worden.  

Kijkvragen 
 

1 Lucifers worden voornamelijk gemaakt 
van wit hout. Waarom zijn lucifers van wit 
hout gemaakt? 
 

 
 
2 Uit een stuk populier van 2 meter kunnen 
gemiddeld 550.000 lucifers halen. 
a Hoeveel doosjes kunnen gevuld worden 
van een stuk populier van 2 meter. 
b Een populier kan 40 meter hoog worden. 
Hoeveel lucifers kunnen uit een volgroeide 
populier gehaald worden? 
 
3 Een kubieke meter populier kost € 70,-. 
Hieruit worden 2 miljoen lucifers gehaald.  
a Hoeveel euro kost een luciferhoutje?  
b De kosten voor het papier voor het doosje 
zijn gelijk aan het hout. Hoeveel euro kost 
het dan in totaal per lucifer? 
 
4 Lucifers hebben een grote concurrent. 
a Wat is de grootste concurrent van de 
lucifer? 
b De concurrent van de lucifers heeft een 
andere doelgroep dan de lucifers. Wat is de 
voornaamste doelgroep van de concurrent? 
 
5 Wat is de grootste kostenpost bij het 
produceren van lucifers? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het donkere hout wordt nu gebruikt voor 
andere doeleinden, maar het zou ook 
gebruikt kunnen worden om lucifers van te 
maken. Wat is volgens jou gunstiger om te 
doen? Het hout gebruiken om lucifers van 
te maken of gebruiken voor andere 
doeleinden? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
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-batterij/


  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een lucifer? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Lucifers kosten bijna niets: nog geen 3 
cent per doosje. Hoe komt die prijs tot 
stand en wie maakt er uiteindelijk winst 
op de verkoop van lucifers? Daan en Tess 
rekenen uit wat de productiekosten zijn 
van 1 lucifer. 
 
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 batterij?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema lucifers is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het 
vak economie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Management, Economie & Recht 
Bedrijfskunde 
Commerciële Economie 
Machinaal Houtbewerker 
Bestuurskunde 

Kijkvragen 
 

1 Lucifers worden voornamelijk gemaakt 
van wit hout. Waarom zijn lucifers van wit 
hout gemaakt? 
 

 
 
2 Uit een stuk populier van 2 meter kunnen 
gemiddeld 550.000 lucifers halen. 
a Hoeveel doosjes kunnen gevuld worden 
van een stuk populier van 2 meter. 
b Een populier kan 40 meter hoog worden. 
Hoeveel lucifers kunnen uit een volgroeide 
populier gehaald worden? 
 
3 Een kubieke meter populier kost € 70,-. 
Hieruit worden 2 miljoen lucifers gehaald.  
a Hoeveel euro kost een luciferhoutje?  
b De kosten voor het papier voor het doosje 
zijn gelijk aan het hout. Hoeveel euro kost 
het dan in totaal per lucifer? 
 
4 Lucifers hebben een grote concurrent. 
a Wat is de grootste concurrent van 
lucifers? 
b De concurrent van de lucifers heeft een 
andere doelgroep dan de lucifers. Wat is de 
voornaamste doelgroep van de concurrent? 
 
5 Wat is de grootste kostenpost bij het 
produceren van lucifers? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het donkere hout wordt nu gebruikt voor 
andere doeleinden, maar het zou ook 
gebruikt kunnen worden om lucifers van te 
maken. Wat is volgens jou gunstiger om te 
doen? Het hout gebruiken om lucifers van 
te maken of gebruiken voor andere 
doeleinden? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
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-batterij/

