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Museumkaart 

Sinds 1981 bestaat in Nederland de Museumkaart. Als je zo’n kaart koopt, 
mag je een jaar lang gratis ruim 400 musea in Nederland bezoeken.  
Deze kaart is een initiatief van de gezamenlijke musea, bedoeld om zowel 
de musea aan extra inkomsten te helpen als het museumbezoek te 
bevorderen. Beide doelstellingen worden gehaald: musea trekken meer 
bezoekers (en krijgen meer inkomsten) en kopers van een kaart gaan zó 
vaak naar een museum, dat het hun per bezoek aanmerkelijk minder kost 
dan wanneer ze losse toegangskaartjes zouden kopen. 

In 2013 kostte een Museumkaart voor minderjarigen € 25. Voor 
volwassenen was de prijs € 50. Er werden dat jaar 1 miljoen 
Museumkaarten verkocht. Dit bracht 40,3 miljoen euro op. 

4p 10 Bereken hoeveel Museumkaarten in 2013 aan minderjarigen werden 
verkocht. 

De 1 miljoen Museumkaarthouders bezochten in 2013 in totaal 6,4 miljoen 
keer een museum met hun kaart. Zonder Museumkaart zou de 
gemiddelde toegangsprijs van deze bezoeken € 10,26 geweest zijn. 
In 2013 keerde de Stichting Museumkaart de bezochte musea 60% van 
de toegangsprijs uit, betaald uit de opbrengst van de Museumkaart. Het 
resterende bedrag van de opbrengst van de Museumkaart werd besteed 
aan bureaukosten. 

3p 11 Bereken de bureaukosten van deze stichting in 2013. Geef je antwoord in 
honderdduizenden euro’s nauwkeurig.  

In het jaarverslag over 2013 van de stichting staat: 

A: De ruim 6,4 miljoen bezoeken door Museumkaarthouders in 2013 is 
ruim 20% meer dan in 2012. Het gemiddeld gebruik per Museumkaart 
steeg hiermee ten opzichte van het jaar ervoor met ongeveer een half 
bezoek. Dit is te danken aan het aantrekkelijke aanbod van de musea. 

Ook staat in dit verslag: 

B: Het aantal kaarthouders is ten opzichte van 2012 toegenomen met 18%. 

Zoals eerder vermeld, bezochten de 1 miljoen kaarthouders in 2013 in 
totaal 6,4 miljoen keer een museum. 

5p 12 Toon met berekeningen aan dat deze gegevens A en B met elkaar in 
tegenspraak zijn. 




