
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een vlog? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Hoe kun je geld verdienen met het 
opsteken van je haar en het filmen van je 
eten? Er zijn steeds meer vloggers die 
geld verdienen met hun kanaal. Hoe doe je 
dat en wat kost het om te vloggen? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Arbeid, minimumloon, sponsoring, 
reclame, advertenties.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het 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 boek?’.  
 
Antwoorden 
1 300 uur. 2a €255,20 euro. b €625,24 
euro. 3a Haar privacy. b Mensen weten 
heel veel van haar en haar leven. Zo 
weten ze waar ze woont en wat ze 
allemaal doet. 4 Ze krijgen een bepaald 
percentage van advertentie-inkomsten 
bij hun video. 5 Tussen €1,50 en €7,-. b 
Product placement. 6 Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: ik wil wel vloggen, omdat je 
er veel geld mee kunt verdienen. Of: ik wil 
niet vloggen, omdat ik veel waarde hecht 
aan mijn privacy. 

Kijkvragen 
 

1 Vloggers zetten hun vlogs op YouTube. 
Hoeveel uur aan video’s wordt er elke 
minuut op YouTube online gezet? 
 

 
 
2 Het bruto minimumloon voor een 21-
jarige is €6,38.  
a Hoeveel geld verdient iemand van 21 jaar 
in een werkweek van 40 uur? 
b Hoeveel geld verdient een vlogger van 21 
jaar in een werkweek van 98 uur?  
 
3 Monica Geuze heeft enkele kostenposten 
als haar camera, laptop en edit-programma. 
a Wat is haar grootste kostenpost? 
b Leg uit waarom dit haar grootste 
kostenpost is. 
 
4 Hoe verdienen mensen geld met video’s 
op YouTube? 
 
5a Hoeveel geld verdient iemand met een 
video met duizend views? 
b Waar verdien je het meeste geld mee met 
vloggen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Met vloggen kun je heel veel geld 
verdienen, maar tegelijkertijd moet je er 
ook heel veel voor inleveren. Zou jij wel 
willen vloggen? Leg uit waarom wel of niet. 
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