
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
De prijs van bananen 
 

Leeftijd: 13-15  
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Bij de supermarkt zijn bananen te koop 
voor 99 cent per kilo. Dat is erg weinig 
voor een vrucht die aan de andere kant 
van de wereld wordt verbouwd. En voor 
dat geld moeten de bananen ook nog 
vervoerd en opgeslagen worden.  
Supermarkten vechten met elkaar om de 
laagste bananenprijs. Fijn voor de klant, 
maar niet voor de bananenmarkt.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Inkoopwaarde/verkoopwaarde - Winst - 
Verlies - Concurrentie - Consument - 
Productiefactoren - Productieketen - 
Arbeidsloon - Export - Vraag en aanbod - 
Supermarktoorlog 
 
Kerndoelen 
- 42 – inzicht in de eigen omgeving 
- 46 – arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de programmapagina op Schooltv.nl staat 
nog een aflevering over bananen die 
aansluit bij aardrijkskunde.   
 
Antwoorden 
1 a - oneens b - hoger c - winst d - 
goedkoper e - goedkoop f - laag g - 
duurder 
2 a - 30 dollarcent b - 24 cent c – 75 cent 
3 a – de boeren b – de boeren krijgen 
lagere lonen en ze gaan meer chemicaliën 
gebruiken c – supermarkten verleiden 
klanten met lage prijzen zodat ze ook hun 
andere boodschappen bij die supermarkt 
gaan doen 
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Kijkvragen 
1. Lees de onderstaande zinnen en streep 

door wat niet van juist is. 
  
a. De directeur van Chiquita en de 

commercieel directeur van de Jumbo 
zijn het met elkaar eens/oneens over 
de prijs van bananen.  

b. Normaal gesproken is de verkoopprijs 
van een product hoger/lager dan de 
inkoopprijs.  

c. De commercieel directeur van Jumbo 
zegt dat de winkel winst/verlies maakt 
op de verkoop van bananen. 

d. In Engeland zijn de bananen 
duurder/goedkoper dan in Nederland. 

e. Als er veel bananen geproduceerd zijn, 
zijn ze duur/goedkoop.  

f. Supermarkten willen bananen graag 
verkopen voor een zo hoog/laag 
mogelijke prijs. 

g. Faitrade-bananen zijn meestal 
duurder/goedkoper dan gewone 
bananen. 

 
2. In Ecuador krijgen boeren een vaste 

prijs voor 20 kilo bananen: 6 dollar. 
a. Hoeveel is dat per kilo? 
b. Hoeveel is dat in euro’s?  
c. Hoeveel mag het arbeidsloon, het 

vervoer en de opslag van de bananen 
dan nog kosten per kilo als de 
verkoopprijs niet hoger dan 99 mag 
zijn? 

 
Verdiepingsvragen 
 
3.  Lees het artikel op : 
http://nos.nl/artikel/578161-supers-
houden-bananen-goedkoop.html 
 

 
a. Wie worden er volgens Max Havelaar de 

dupe van de supermarktoorlog over 
bananen?  

b. Waarom is de lage prijs van bananen een 
slechte zaak? Noem twee redenen die in 
het artikel worden genoemd.  

c. In het artikel wordt gezegd dat 
supermarkten bananen gebruiken als 
lokkertje. Leg dit uit.   
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