
 

 

 

 

Interest – voorbeeld volgens het stramien van opgave XIII in ‘Appeltje-kokosnootje’ 

 

Maar: met een extra gemenigheidje 

 

 

Het was weer wat, afgelopen woensdag (11 november 2015) in de klas. We werkten 

(in één van de twee clusters 5 VWO) aan een interest-opgave volgens de lijnen van opgave XIII 

uit de bundel ‘Appeltje-kokosnootje’. Gecompliceerd of niet: dit is allemaal examenstof, al (volledig) 

behandeld in 4 VWO. Dus: oefenen, nogmaals oefenen, eigen voorbeelden bedenken en beheersen, 

zoals dat voor alle theorie en toepassingen in de bundel geldt. 

 

Natuurlijk, deze als altijd spontane opgave bevat één (extra) complicatie, in het soms wat 

verhullende taalgebruik van jullie docent ook wel ‘gemenigheidje’ genoemd. Volg de uitwerking 

hieronder stap-voor-stap en je ziet vanzelf wat er (extra) aan de hand is. 

 

 

 

Er speelt weer een verhaaltje over de 

veelgeplaagde mevrouw Jansen, over een 

voetballer die in eigen doel schiet, over … 

kijk alleen naar de relevante inhoud: 

 

• mevrouw Jansen heeft de loterij gewonnen 

en krijgt op 1 december 2015 € 500.000 

 

• zij brengt dit geld op dezelfde dag naar een 

levensverzekeraar en wil in ruil daarvoor 

in de toekomst een aantal uitkeringen 

krijgen, van steeds evenveel Euro’s 

 

• mevrouw Jansen wil een eerste uitkering 

ontvangen op 1 juni 2018 en vervolgens elke 

zes maanden daarna, tot een laatste keer 

op 1 juni 2025 

 

• de verzekeraar hanteert een interest-

percentage van 2 S.I. per kwartaal 

 

• hoe hoog is het bedrag, dat mevrouw 

Jansen per keer gaat ontvangen? 

 

 

Stappen in je uitwerking 

 

Aantal toekomstige uitkeringen 

 

Hoeveel keer gaat mevrouw Jansen een 

uitkering krijgen? Tel zorgvuldig en stel vast: 

15 keer. Dat is straks de n in de somformule 

 

Som van … 

 

Je begrijpt (of niet, maar dan leg je eerst een 

nader vloertje met Appeltje-kokosnootje): 

de som van de contante waarden van de 

toekomstige uitkeringen moet gelijk zijn aan 

€ 500.000. We zoeken naar de hoogte van de 

toekomstige uitkeringen. Die hoogte duiden 

we hierna aan als ? (vraagteken) 

 

 

  



 

 

 

 

De eerste uitkering 

 

Wat is de contante waarde van de eerste uitkering, die mevrouw Jansen gaat krijgen? 

Zij krijgt die volgens planning op 1 juni 2018. Van die datum naar 1 december 2015 maak je vijf 

sprongetjes van een halfjaar. Maar let op, de verzekeraar rekent met een interest-percentage 

per kwartaal. Je moet hier daarom: 

 

• rekenen met het aantal kwartaal-sprongetjes 

(dat zijn er tien: vijf van een halfjaar is tien van een kwartaal), 

 

of 

 

• rekenen met de interest per halfjaar, en die is geen 2 %, ook geen 4 %, maar (1,02) ^2 = 1,0404, 

dus 4,04 %. Immers, die 2 % per kwartaal is ook samengesteld. 

 

De contante waarde van de eerste uitkering is dus  ? / (1,02)^10 wat hetzelfde is als 

? / (1,0404)^5. 

 

De laatste uitkering 

 

Wat is de contante waarde van de laatste uitkering, dus de uitkering op 1 juni 2016 ? Van die dag 

naar 1 december 2015 maak je negentien halfjaars-sprongetjes of 38 kwartaal-sprongetjes. 

De contante waarde van de laatste uitkering is daarom ? / (1,02) ^38 of 

? / (1,0404) ^19. 

 

De kleinste in het rijtje 

 

Je ziet het nu wel voor je: vijftien toekomstige uitkeringen, met een steeds kleiner wordende 

contante waarde, want: de factor in de noemer loopt steeds op. De kleinste in het rijtje (en laten 

we rekenen met kwartaal-sprongetjes) is uiteraard de laatste, dus de ? / (1,02) ^38. 

 

De vaste factor = de r in de somformule 

 

Door de gegeven interest per kwartaal en de uitkeringen per halfjaar moet je extra opletten bij 

het vaststellen van de vaste factor tussen de ‘kleinste’ en de ‘op-een-na-kleinste’. Want wat is de 

contante waarde van de voorlaatste uitkering? Juist: dat is    ? / (1,02) ^36. Dus welke factor zit er 

steeds tussen de bedragen in het rijtje? Niet de factor 1,02, maar 1,02 ^2, dus weer die 1,0404 ! 

 

De somformule 

 

Nu kunnen we alles in de mixer van de somformule gooien. Immers, de optelsom van de vijftien 

contante waarden is € 500.000. We weten de n, we weten de r, we weten de S, wat is nu de a ? 

Stop alles in de somformule en stel vast dat a = 24.896,42. Hoe komen we daarop? Bepaal eerst 

zorgvuldig de uitkomst van de breuk: ((r ^n) -/- 1) / (r-1) = 20,08320753. Zet die uitkomst in het 

geheugen van je rekenmachine en doe vervolgens 500.000 / die 20,08320753. 

 



 

 

 

 

Is die 24.896,42 het bedrag, dat mevrouw Jansen vijftien keer gaat krijgen? Nee! Want: je hebt 

nu de a in de somformule uitgerekend. Dat is de kleinste in het rijtje, dat weet je nog. Die a is dus 

? / (1,02) ^38, terwijl we zoeken naar het ?. Jij ziet dat je die 24.896,42 moet vermenigvuldigen met 

(1,02) ^38 om bij het ? te komen en stelt vervolgens vast dat mevrouw Jansen steeds 

 

€ 52.837,64 

 

gaat ontvangen. 

 

Cijferbeoordeling 

 

Altijd doen: cijferbeoordeling. Ofwel, kan je uitkomst in redelijkheid kloppen? Mevrouw Jansen 

gaat in totale Euro’s in elk geval meer krijgen dan € 500.000, want de verzekeraar zal in de loop van 

de jaren nog de nodige interest realiseren. Krijgt zij inderdaad meer? Ja, zij ontvangt in totaal 

15 * 52.837,64 = bijna € 800.000. Is dat niet wat veel? Nee, niet als je bedenkt dat de uitkeringen 

pas relatief laat komen (de laatste pas over 9,5 jaar), terwijl de interest 2 % S.I. per kwartaal, ofwel 

4,04 % S.I. per halfjaar ofwel afgerond 8,24 % S.I. per jaar is. 

 

** 

 

 

 

 

 


