
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een zonnebril? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Terwijl je op de markt een zonnebril kunt 
scoren voor een paar euro, ben je bij de 
opticien zo een paar honderd euro kwijt. 
Wat is het verschil tussen een goedkope 
en dure zonnebril en wat kost het om een 
zonnebril te maken?   
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, verkoopprijs, marketing, 
arbeidsintensief, kapitaalintensief. 
 
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 telefoonscherm?’.  
 
Antwoorden 
1 C 2 (1) Verkooplocatie zonnebril (2) 
Productie. 3a €86,25 b €111,25 4 Er zit een 
sticker op de zonnebrillen die de UV-
straling tegenhouden. 5 Er worden veel 
zonnebrillen tegelijk gemaakt. De 
massaproductie vermindert de kosten in 
het productieproces, waardoor de 
zonnebril goedkoper verkocht kan 
worden. 6 Bij het dragen van de zonnebril 
krijg je het gevoel dat je cool bent en dat 
je erbij hoort. Dit komt door de marketing 
die erachter zit en de mensen die de 
zonnebril dragen. Als jij de zonnebril 
draagt krijg je het gevoel dat je erbij 
hoort en net zo cool bent als die mensen. 

Kijkvragen 
 

1 Een opticien let bij het verkopen van een 
zonnebril op drie factoren. Op welke factor 
let hij niet? 
A Comfort 
B Vorm van gezicht 
C Prijs 
D Prettig door zonnebril kijken 
 

 
 
2 De zonnebrillenfabrikant noemt twee 
redenen waarom er een groot prijsverschil 
tussen zonnebrillen zit. Welke twee 
redenen noemt zij? 
 
3 Het creatieve proces en ontwerp kost 
25% van de verkoopprijs. 
a Hoeveel euro kost het creatieve proces 
bij een zonnebril van €345,-? 
b Hoeveel euro kost het creatieve proces 
bij een zonnebril van €445,-? 
 
4 Een zonnebril wordt tegenwoordig gezien 
als een modeaccessoire, maar het 
belangrijkste is dat de zon wordt 
tegengehouden. Hoe kun je controleren of 
een zonnebril je ogen tegen de UV-straling 
beschermt? 
 
5 Waarom kan een zonnebril voor €3,- 
verkocht worden?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Je betaalt voor een zonnebril in het 
luxesegment ook voor het merk, de 
levensstijl en de filosofie. Waarom betaal je 
hiervoor? 
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De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een zonnebril? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Terwijl je op de markt een zonnebril kunt 
scoren voor een paar euro, ben je bij de 
opticien zo een paar honderd euro kwijt. 
Wat is het verschil tussen een goedkope 
en dure zonnebril en wat kost het om een 
zonnebril te maken?   
 
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 telefoonscherm?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema zonnebrillen is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie en biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Industrieel Productontwerp 
Opticien 
Optometriek 

Kijkvragen 
 

1 Een opticien let bij het verkopen van een 
zonnebril op drie factoren. Op welke factor 
let hij niet? 
A Comfort 
B Vorm van gezicht 
C Prijs 
D Prettig door zonnebril kijken 
 

 
 
2 De zonnebrillenfabrikant noemt twee 
redenen waarom er een groot prijsverschil 
tussen zonnebrillen zit. Welke twee 
redenen noemt zij? 
 
3 Het creatieve proces en ontwerp kost 
25% van de verkoopprijs. 
a Hoeveel euro kost het creatieve proces 
bij een zonnebril van €345,-? 
b Hoeveel euro kost het creatieve proces 
bij een zonnebril van €445,-? 
 
4 Een zonnebril wordt tegenwoordig gezien 
als een modeaccessoire, maar het 
belangrijkste is dat de zon wordt 
tegengehouden. Hoe kun je controleren of 
een zonnebril je ogen tegen de UV-straling 
beschermt? 
 
5 Waarom kan een zonnebril voor €3,- 
verkocht worden?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Je betaalt voor een zonnebril in het 
luxesegment ook voor het merk, de 
levensstijl en de filosofie. Waarom betaal je 
hiervoor? 
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