
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een tattoo? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Over een tatoeage moet je goed 
nadenken. Je zit er je hele leven aan vast 
en het kost een hoop geld. Daan en Tess 
zoeken uit welke kosten er komen kijken 
bij het zetten van een tattoo.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijsvorming, kostprijs, kwaliteit, markt 
 
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 borstvergroting?’.  
 
Antwoorden 
1 A 2 (1) Ligbank (2) Stoelen (3) Tattoo 
machine. 3 50 tattoos. 4 € 480,-. 5 Ja, dat 
kan. Als de tattoo op een pijnlijke plek 
gezet wordt dan moet de tattooeerder 
vaker stoppen. Het zetten van de tattoo 
duurt langer, dus je betaalt meer geld. 6 
Onder het startbedrag vallen alle kosten 
die een tattooeerder kwijt is bij het 
zetten van een tattoo, ongeacht de 
grootte of de tijdsduur. Hier vallen onder 
andere de afschrijfkosten onder, maar 
ook tijd en inkt. Door een startbedrag te 
hanteren is de tattooeerder ervan 
verzekerd dat hij geen verlies maakt op 
hele kleine tattoos.  
 

Kijkvragen 
 

1 Mark van der Vlugt haalt het 
basismateriaal dat nodig is om een tattoo 
te zetten. Wat is de grootste kostenpost 
van het basismateriaal? 
A Naalden 
B Inkt  
C Inktcups 
D Vaseline en plastic 
 

 
 
2 Tess noemt verschillende materialen die 
voor tattoeerders onder afschrijving van 
andere zaken vallen. Welke drie materialen 
noemt ze? 
 
3 Stel dat een gemiddelde tattoo € 300,- 
kost. Hoeveel tattoos heeft iemand, die € 
15.000,- heeft uitgegeven aan tattoos, op 
zijn lichaam? 
 
4 Een tattoeerder hanteert een startprijs 
van € 75,- en een uurprijs van € 80,-. De 
materiaalkosten zijn € 45,-. Met de tattoo is 
hij 4,5 uur bezig. Hoeveel moet je aan het 
eind afrekenen? 
 
5 Je kunt zelf kiezen waar je de tattoo op 
je lichaam wilt hebben. Dit kan zijn omdat 
je de tattoo graag in of uit het zicht wil 
hebben, maar ook omdat de ene plek meer 
pijn doet dan de andere plek. Kan de plek op 
je lichaam ook meespelen in de prijs die je 
uiteindelijk voor de tattoo moet betalen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De meeste tattoeerders werken met een 
startbedrag. Het gemiddelde startbedrag  
is € 75,-. Waarom is het handig voor een 
tattooeerder om een startbedrag te 
vragen? Leg je antwoord uit. 
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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-borstvergroting/


  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost tattoo? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Over een tatoeage moet je goed 
nadenken. Je zit er je hele leven aan vast 
en het kost een hoop geld. Daan en Tess 
zoeken uit welke kosten er komen kijken 
bij het zetten van een tattoo.  
 
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 borstvergroting?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema tatoeages is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie, kunst, ckv en economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Er bestaat geen specifieke opleiding voor 
tatoeëerder. De meeste tatoeëerders 
gaan bij iemand ‘in de leer’.  
 
 

Kijkvragen 
 

1 Mark van der Vlugt haalt het 
basismateriaal dat nodig is om een tattoo 
te zetten. Wat is de grootste kostenpost 
van het basismateriaal? 
A Naalden 
B Inkt  
C Inktcups 
D Vaseline en plastic 
 

 
 
2 Tess noemt verschillende materialen die 
voor tattoeerders onder afschrijving van 
andere zaken vallen. Welke drie materialen 
noemt ze? 
 
3 Stel dat een gemiddelde tattoo € 300,- 
kost. Hoeveel tattoos heeft iemand, die € 
15.000,- heeft uitgegeven aan tattoos, op 
zijn lichaam? 
 
4 Een tattoeerder hanteert een startprijs 
van € 75,- en een uurprijs van € 80,-. De 
materiaalkosten zijn € 45,-. Met de tattoo is 
hij 4,5 uur bezig. Hoeveel moet je aan het 
eind afrekenen? 
 
5 Je kunt zelf kiezen waar je de tattoo op 
je lichaam wilt hebben. Dit kan zijn omdat 
je de tattoo graag in of uit het zicht wil 
hebben, maar ook omdat de ene plek meer 
pijn doet dan de andere plek. Kan de plek op 
je lichaam ook meespelen in de prijs die je 
uiteindelijk voor de tattoo moet betalen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De meeste tattoeerders werken met een 
startbedrag. Het gemiddelde startbedrag is 
€ 75,-. Waarom is het handig voor een 
tattooeerder om een startbedrag te 
vragen? Leg je antwoord uit. 
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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-borstvergroting/

