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Het kleine café
Bij de beantwoording van de vragen 7 tot en met 10 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 3 in de bijlage.

Aan de haven staat een klein café en daar werkt Anja. Nadat ze in juli 2006
geslaagd was voor haar vmbo-T diploma, was ze twee maanden werkloos.
Nu is ze aangenomen voor de bediening.

Gebruik informatiebron 3.
Anja is 18 jaar. Ze zit in functiegroep 2 en werkt 32 uur per week. Zij verdient
het basisloon.
Æ Hoeveel loon krijgt Anja ten minste per maand? Schrijf je berekening op.
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Anja werkt afwisselend met verschillende collega’s samen. Een aantal van die
collega’s verdient meer dan Anja. Dat komt onder andere doordat sommige
collega’s ouder zijn. Maar er kunnen meer oorzaken zijn.
Æ Geef een mogelijk andere oorzaak voor deze beloningsverschillen.
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Het gaat goed met de horeca. De omzet is weer aan het stijgen.
De omzet stijgt niet alleen doordat er meer verkocht wordt, maar ook door
prijsverhogingen.
Zo ook in het café waar Anja werkt. Vorig jaar werden daar gemiddeld 4.000
glazen bier per maand verkocht. De bieromzet bedroeg per maand € 8.000.
Dit jaar heeft de eigenaar de prijs van een glas bier met 5% verhoogd. De afzet
steeg ook nog eens met 8%.
Æ Bereken de gemiddelde bieromzet per maand in dit jaar. Schrijf je
berekening op.
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Door de hoge kosten houdt de baas weinig winst over. Hij wil Anja daarom zwart
laten werken. Hij zegt tegen Anja: “Als jij bereid bent zwart te gaan werken,
betaal ik een eventuele boete”. Desondanks voelt Anja er niets voor zwart te
gaan werken. En niet alleen omdat het niet mag en ze morele bezwaren heeft.
Æ Geef een andere verklaring waarom Anja niet zwart wil werken.

-

www.vmbogltl.nl

-1-

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II
havovwo.nl

Het kleine café
Informatiebron 3
Loontabel CAO Horeca per 1 juli 2006 in € per maand voor vakvolwassenen
(werknemers 22 jaar en ouder) op basis van een gemiddelde arbeidstijd van 38
uur per week (1976 uur per jaar)
functiegroep

I

II

III

IV

V

VI

VII

volwassenen

1.338,92

1.386,37

1.436,84

1.488,51

1.626,43

1.812,91

2.005,28

jeugdlonen:

15 jaar 30% van basisloon

19 jaar 65% van basisloon

16 jaar 35% van basisloon

20 jaar 75% van basisloon

17 jaar 45% van basisloon

21 jaar 90% van basisloon

basisloon
vak-

18 jaar 55% van basisloon
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