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Verwondersessie w36 
- Waar gaat economie over? 
- Verschil tussen basisbehoeften 
en overige behoeften  
- Je verklaart de spanning tussen 
behoeften en beperkte 
middelen.  

Verwondersessie w37 
- Verschil tussen productie 
en consumptie 
- Verschil tussen goederen 
en diensten 
- Functie van ruil 
- Functies van geld 

Verwondersessie w38 
- Overeenkomsten en 
verschillen tussen 
gezinnen in het maken 
van economische 
beslissingen  

Verwondersessie 
wk40  
- Evaluatie module 
consumeren.  

Verwondersessie w39 
- Presentatie module 
consumeren.  
- Missie module 
consumeren.  

Workshopsessies / Oefenstof  
Werkdoelen portal: 
- Wat is consumeren en produceren? 
- Wat is het verschil tussen goederen en 
diensten? 
- Rond af op tien, honderd- en duizendtallen.  
- Wat is directe en indirecte ruil? 
- Leg uit wat de functie van ruil bij productie en 
consumptie. 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Het verschil tussen 
produceren en consumeren 
uitleggen.  
- Het verschil tussen 
goederen en diensten 
uitleggen.  
- Rekenen met afgeronde 
bedragen.  
- Uitleggen wat het verschil is 
tussen directe en indirecte 
ruil.  
- Uitleggen wat de functies 
van geld zijn.  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- De verschillende soorten 
uitgaven herkennen.  
- Rekenen met grote bedragen.  
- Bedragen schatten.  
- Een huishoudboekje opstellen 
voor een gezin.  
- Een huishoudboekje sluitend 
maken.  
- Uitleggen dat niet alle 
gezinnen dezelfde economische 
keuzes maken.  
- Met de budget-lijn formule 
rekenen.  

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- De spanning tussen 
behoeften en 
beperkte middelen 
verklaren.  
 

Verwondersessie 
wk 41 
- Waar wordt geld voor 
gebruikt? 
- Hoe is geld onstaan? 
- Waarom is het 
vertrouwen in geld 
belangrijk? 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Laten zien dat ik de leerdoelen 
bij deze module beheers.  
 
- Presenteren.  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Laten zien dat ik de leerdoelen 
bij deze module beheers.  
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Uitleggen hoe geld is ontstaan.  
- De verschillende kenmerken 
van geld uitleggen.  
- De verschillende functies van 
geld benoemen.  
- Het verschil tussen ‘ chartaal’ 
en ‘ giraal’ geld uitleggen.  
- Uitleggen waarom er banken 
zijn.  
- De rollen van de centrale 
banken benomen.  
- Verklaren waarom vertrouwen 
in geld essentieel is.  

Workshopsessies / Oefenstof 
 
- Evaluatie module consumeren.  
  

Workshopsessies / Oefenstof  
Werkdoelen portal: 
- Waar gaat economie over 
-Wat zijn basisbehoeften en overige behoeften? 
- Welke soort inkomens zijn er? 
- Welke regels voor het schrijven van geldbedragen 
zijn er? 
- Stel prioriteiten aan de hand van een gesteld 
budget.  
- Waarom is er spanning tussen behoeften en 
inkomsten? 

Workshopsessies / Oefenstof  
Werkdoelen portal: 
- Welke soorten uitgaven zijn er? 
- Reken met grote getallen. 
- Schat bedragen. 
- Stel een huishoudboekje voor een gezin op.  
- Maak een huishoudboekje sluitend.  
- Waarom maken niet alle gezinnen dezelfde economische 
keuzes? 
- Reken met de budget-lijn formule.  
 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
- Presenteer jouw missie- uitwerking  

Workshopsessie / Oefenstof 
Werkdoelen portal: 
- Wat zijn de kenmerken van geld? 
- Wat zijn de verschillende functies van 
geld? 
 



 


