
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een 
telefoonscherm? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Iedereen krijgt vroeg of laat wel een keer 
een barst in het scherm van zijn mobiele 
telefoon. Supervervelend, maar gelukkig 
zijn er op elke straathoek zaakjes waar je 
je schermpje kunt laten repareren. Soms 
kost het 50 euro, soms 135 euro. Waar 
komt dat verschil vandaan en waar betaal 
je eigenlijk voor? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Prijsvorming, concurrentie, kosten, 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 plastic tasje?’.  
 
Antwoorden 
1 C b De onderdelen zitten allemaal aan 
elkaar vast, dus kunnen ze niet 
individueel vervangen worden. 2 Er zijn 
verschillende soorten kwaliteit in 
telefoonschermen: origineel, A, B en C. 
Hier zit (een groot) prijsverschil tussen. 
3a De kapotte schermen worden in China 
gecombineerd tot nieuwe LCD-schermen, 
die weer in telefoons geplaatst worden. b 
Meerdere antwoorden mogelijk, 
bijvoorbeeld: de schermen die herbruikt 
worden zijn van goede kwaliteit of het is 
goed voor het milieu, omdat er minder 
schermen geproduceerd hoeven te 
worden. 4 €2392,50. 5 Eigen antwoord. 6 
Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 

1a Bij het vervangen van een 
telefoonscherm worden er drie onderdelen 
vervangen. Welke drie zijn dat? 
A Glas, LCD & homeknop 
B Glas, homeknop & touchscreen 
C Glas, LCD & touchscreen 
D LCD, homeknop & touchscreen 
b Waarom worden deze onderdelen alle drie 
vervangen? 
 

 
 
2 Leg uit waarom er een groot prijsverschil 
zit tussen de reparatiemogelijkheden. 
 
3 Voor het repareren van 
telefoonschermen wordt vaak gebruik 
gemaakt van een refurbished LCD-scherm. 
a Wat is een refurbished LCD-scherm? 
b Wat is een voordeel van het gebruik van 
refurbished LCD-schermen? 
 
4 Stel: een goed scherm kost €35,- en de 
reparateur verdient €40,- per uur. Hij doet 
er 15 minuten over om een scherm te 
vervangen. Hij vraagt €120,- voor de 
reparatie. Zijn vaste lasten zijn per dag 
€7,50. Hoeveel winst maakt de reparateur 
dan op een dag waarop hij 32 telefoons 
repareert?  
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Wat vind jij het grootste voordeel van je 
telefoon laten repareren bij een expert? En 
wat is het grootste voordeel van zelf je 
telefoon maken? 
 
6 Zou jij je telefoon laten repareren bij een 
expert of zou jij je telefoon zelf repareren?  
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