
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een spaarlamp? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Vanaf 2012 zijn in Nederland de ouderwetse 
gloeilampen afgeschaft. We zijn overgestapt  
van gloeilampen naar spaarlampen en 
ledlampen. Spaarlampen zijn dan wel duurder 
in aanschaf dan gloeilampen en ze geven 
volgens sommigen niet zo’n gezellig licht, 
maar ze zijn wel zuiniger en dus beter voor de 
portemonnee en het klimaat. Of valt dat wel 
mee?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, arbeidsintensief, besparen, netto 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl staan 
nog meer afleveringen over de prijsvorming 
van producten. Bijvoorbeeld Zalmforel van De 
Keuringsdienst van Waarde. 
 
Antwoorden 
1a duurder b met de hand c warmte 2 
Spaarlamp: aanschaf = 9 euro. 10 x 1,84 = 
18,40 + 9 = 27,40 euro. Gloeilamp: aanschaf is 
1 x 10 = 10. 9,20 x 10 = 92 + 10 = 102 euro. 102 
– 27,40 = 74,60. 3 a uitgefaseerd b Jacqueline 
Cramer c Om het energieverbruik terug te 
dringen en om de CO2-uitstoot te 
verminderen. 4 Omdat spaarlampen minder 
belastend zijn voor het milieu laten we ze 
langer branden waardoor de 
energiebesparing verloren gaat. 5a De 
afschaffing van de gloeilamp werd 
gepresenteerd als een maatregel tegen 
klimaatverandering en voor energiebesparing 
maar het effect is klein. De minister wilde 
vooral een statement maken. b Eigen 
antwoord. 
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Kijkvragen 
 
1 Streep door wat niet van toepassing is.  
a Spaarlampen zijn duurder/goedkoper dan 
gloeilampen.  
b Spaarlampen worden machinaal/met de hand 
gemaakt. 
c Gloeilampen zijn slecht voor het milieu omdat 
ze energie vooral omzetten in warmte/licht.  
 
2 Een spaarlamp gaat 10 keer langer mee dan 
een gloeilamp.  
Hoeveel bespaar je in 10 jaar als je een 
gloeilamp van 1 euro vervangt door een 
spaarlamp van 9 euro? Houd in gedachten dat 
de energiekosten voor een spaarlamp per jaar 
1,84 zijn en voor een gloeilamp 9,20.  
 
3 De gloeilamp is langzaam vervangen door de 
spaarlamp.  
a Welk woord wordt daar in de aflevering voor 
gebruikt? 
b Welke minister heeft daarvoor gezorgd? 
c Welke twee redenen noemt ze voor de 
overgang van gloeilamp naar spaarlamp? 
 

 
 
4 Spaarlampen gebruiken minder stroom dan 
gloeilampen en gaan langer mee. Waarom heeft 
de afschaffing van de gloeilamp dan toch bijna 
geen effect gehad op ons energieverbruik? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Econoom Paul Turken noemt de afschaffing 
van de gloeilamp ‘symboolpolitiek’.  
a Wat bedoelt hij daarmee? 
b Ben jij het daarmee eens? Leg uit waarom je 
dat vindt. 
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