
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost wijn? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In de supermarkt vind je wijn vanaf een 
paar euro. Maar er bestaan ook flessen 
van duizenden euro’s. Hoe komen die 
prijzen tot stand en wat is het verschil 
tussen een goedkoop slobberwijntje en 
een peperdure fles? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Vraag en aanbod, kostprijs, 
productiekosten, vraagprijs, schaarste, 
prijsvorming, accijns.  
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij, kerndoel 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 brood?’.  
 
Antwoorden 
1a Ongeveer €93. b €4,- 2 Natuurlijke, 
meer, beter. 3a Meerdere antwoorden 
mogelijk: fles, etiket, kurk, transport, 
personeel, marketing, verzekeringen, 
belastingen, heffingen, accijns en BTW. b 
De minimale grens waar iemand niets 
verdient aan zijn product, maar ook geen 
verlies maakt. 4 Het persen van de 
druiven en het hele gistingsproces. 5a De 
ene wijn kost €2.000,- per fles, de andere 
wijn kost €11.000,- per fles. Verschil: 
€9.000,-. b Schaarste, van de ene wijn zijn 
10.000 flessen gemaakt en van de andere 
6000. 6 Wijnen uit bepaalde streken zijn 
duurder, vanwege de grondprijzen. De 
wijn is kwalitatief gezien niet beter of 
lekkerder, maar omdat de wijnboeren veel 
geld betalen voor de grond is dit terug te 
zien in de prijs. Consumenten betalen 
indirect voor de naam van de streek.  

Kijkvragen 
 

1 Gemiddeld drinken we in Nederland 20 
liter wijn per jaar. Deze wijn kost 
gemiddeld €3,50 per fles. In een fles zit 0,75 
liter. 
a Hoeveel geven we per jaar uit aan wijn? 
b Wat is volgens Daan van Dijkman de 
ondergrens van een fles wijn? 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is. 
Als de druif groeit in een 
natuurlijke/kunstmatige omgeving is de 
druif smaakvoller. Hier heb je meer/minder 
mankracht voor nodig. Het eindproduct is 
dan beter/slechter. 
 
3 Wijnboeren hebben veel vaste kosten om 
hun wijn op de markt te brengen. 
a Noem drie kosten voor de wijnboer. 
b Wat is fair price bottom line? 
 
4 Wat verstaan we onder vinificatie? 
 
5 Edwin Vos laat twee dure flessen wijn 
zien. De flessen komen uit hetzelfde jaar, 
dezelfde streek en de wijn is gemaakt van 
dezelfde druif. 
a Wat is het verschil qua prijs tussen deze 
twee wijnen? 
b Hoe komt het dat de ene wijn zoveel 
duurder is dan de andere wijn? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Daan van Dijkman zegt dat je bij wijn ook 
voor de naam betaalt. Wat bedoelt hij 
hiermee? Leg in eigen woorden uit. 
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