
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost tandpasta? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Is een dure tandpasta beter voor je gebit 
dan een goedkope? Tess en Daan voelen 
tandartsen aan de tand over dit 
onderwerp en Tess maakt haar eigen 
tandpasta. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, verkoopprijs, winst, marketing 
 
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 dagcrème?’.  
 
Antwoorden 
1a Tandpasta polijst en schuurt je gebit 
en maakt het schoon. b Fluoridetandpasta 
verhardt je glazuur. 2 De meest gangbare 
maat tandpastatubes is 75 ml. Als je zelf 
tandpasta maakt koop je voor 66 cent 
aan ingrediënten. 3 (1) Verpakking die 
kwaliteit uitstraalt (2) Hoge prijs. 4 8 
tubes tandpasta. 5 Fluoride 6 Eigen 
antwoord, bijvoorbeeld: nee, ik weet dat 
de goedkopere variant net zo goed is. 

Kijkvragen 
 

1 Er zijn verschillende soorten tandpasta 
op de markt. 
a Wat zijn de drie functies van 
basistandpasta? 
b Wat doet fluoridetandpasta? 
 

 
 
2 Omcirkel de correcte antwoorden. 
De meest gangbare maat tandpastatubes 
is 75 ml/100 ml. Als je zelf tandpasta maakt 
koop je voor 56 cent/66 cent aan 
ingrediënten.  
 
3 Bij het kopen van tandpasta zijn er twee 
aspecten die ons verleiden tot het kiezen 
van een duurdere variant. Welke aspecten 
zijn dat? 
 
4 De goedkoopste tandpasta kost 60 cent. 
De duurste tandpasta kost €5,-. Hoeveel 
tubes goedkope tandpasta kun je kopen 
voor €5,-? 
 
5 Het maakt volgens Adrie niet uit welke 
tandpasta je koopt, maar er moet één 
specifiek ingrediënt inzitten. Welk 
ingrediënt is dat?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Zou jij nog de duurdere tandpasta kopen 
nu je weet dat fabrikanten ons verleiden 
om deze te kopen? Licht je antwoord toe. 
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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-dagcreme/


  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost tandpasta? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Is een dure tandpasta beter voor je gebit 
dan een goedkope? Tess en Daan voelen 
tandartsen aan de tand over dit 
onderwerp en Tess maakt haar eigen 
tandpasta. 
 
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 dagcrème?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema tandpasta is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken biologie of scheikunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Tandheelkunde 
Chemische Technologie 
(Lerarenopleiding) Scheikunde 
 

Kijkvragen 
 

1 Er zijn verschillende soorten tandpasta 
op de markt. 
a Wat zijn de drie functies van 
basistandpasta? 
b Wat doet fluoridetandpasta? 
 

 
 
2 Omcirkel de correcte antwoorden. 
De meest gangbare maat tandpastatubes 
is 75 ml/100 ml. Als je zelf tandpasta maakt 
koop je voor 56 cent/66 cent aan 
ingrediënten.  
 
3 Bij het kopen van tandpasta zijn er twee 
aspecten die ons verleiden tot het kiezen 
van een duurdere variant. Welke aspecten 
zijn dat? 
 
4 De goedkoopste tandpasta kost 60 cent. 
De duurste tandpasta kost €5,-. Hoeveel 
tubes goedkope tandpasta kun je kopen 
voor €5,-? 
 
5 Het maakt volgens Adrie niet uit welke 
tandpasta je koopt, maar er moet één 
specifiek ingrediënt inzitten. Welk 
ingrediënt is dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Zou jij nog de duurdere tandpasta kopen 
nu je weet dat fabrikanten ons verleiden 
om deze te kopen? Licht je antwoord toe. 
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http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
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