
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Leverworst 
 

Leeftijd: 13-15  
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
In de supermarkt kun je leverworst kopen 
voor 62 cent. Dat is erg goedkoop voor 500 
gram varkensvlees. Om winst te maken 
moet de inkoopprijs voor de supermarkt 
lager zijn dan de verkoopprijs. Leverworst 
is in dat opzicht een geval apart. Toch 
blijven supermarkten het voor weinig 
geld aanbieden. Dit doen ze om hun 
concurrenten voor te blijven en klanten 
te verleiden ook andere producten te 
kopen.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Concurrentie – Consument – 
Supermarktoorlog - Marketing – 
Kapitaalintensief - Arbeidsintensief - 
Productiefactoren - Bedrijfskolom - 
Inkoopwaarde/verkoopwaarde -  
Bedrijfskosten - Arbeidsloon - Bruto winst 
Toegevoegde waarde 
 
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’. De 
aflevering ‘De prijs van bananen’ gaat 
over een soortgelijk thema.   
 
Antwoorden 
1 a - goedkoop b - net zo duur c – verlies d 
- groter  
2 varkensboer – slachterij – fabriek – 
supermarkt – consument 
3 a – 800% b – arbeidsintensief 
4 a – 75 cent b – arbeidsloon, andere 
ingrediënten, verpakking, transport 
5 Omdat supermarkten bang zijn hun 
klanten kwijt te raken aan concurrenten. 
 
 
 

Kijkvragen 
1. Lees de onderstaande zinnen en streep 

door wat niet van juist is. 
  
a. Leverworst is een duur/goedkoop 

product.  
b. De leverworst van de Aldi is 

goedkoper/duurder/net zo duur als de 
goedkoopste leverworst van de Albert 
Heijn. 

c. Als de verkoopprijs lager is dan de 
inkoopprijs, maakt een supermarkt 
winst/verlies. 

d. Als de supermarkt de verkoopprijs 
verhoogt terwijl de inkoopprijs 
hetzelfde blijft, wordt de winstmarge 
groter/kleiner. 

 
2. Hoe ziet de productieweg van 

leverworst eruit? Zet de stappen in de 
juiste volgorde.  

 
Slachterij  1 
Fabriek 2 
Varkensboer 3 
Consument 4 
Supermarkt 5 

 
Verdiepingsvragen 
 
3. Je kunt leverworst ook bij de slager 

kopen.  
a. Leverworst kost in de supermarkt 62 

cent en bij de slager 5 euro. Hoeveel 
procent duurder is dat?  

b. Waarom is leverworst bij de slager 
duurder dan in de supermarkt? 

 
4. Een varkensboer betaalt 155 euro voor 

een varken van 100 kilo.  
a. Dat is … cent per 500 gram.  
b. Welke kostenposten zijn er nog meer 

in het productieproces?  
 
5. Supermarkten maken weinig tot geen 

winst op leverworst, wordt in de 
aflevering gezegd. Waarom verhogen 
supermarkten toch hun prijs niet?   
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