Jaar: 2MAVO/ 2HAVO/ 2VWO
Trede / Module: De arbeidsmarkt
Periode:
Week

Leerdoelen

Criteria/Leertaak

Leeractiviteiten

Bronnen en oefeningen

Evaluatie

1

ROOD, WIT& BLAUW:
Je legt uit dat als je naar
school gaat, je later meer
kan (en weet) en je
daarmee meer kans hebt
op een baan.

ROOD, WIT & BLAUW:
- Je legt uit wat
arbeidsverdeling is.
- Je legt uit dat meer kennis
en vaardigheden de kans op
een baan vergroten.
- Je legt uit hoe je een
vervolgopleiding kunt
financieren.

Aan het werk:
SCH Hoe kom je aan een
baan?
SCH Eerst naar school, dan
aan het werk?

ROOD, WIT & BLAUW:
KED Wie behoort er tot de
beroepsbevolking?
KED Wie behoort er tot de
beroepsbevolking?
KED Hoe werkt solliciteren?
KED Aflezen staaf- en
beelddiagram
KED Wat is de
arbeidsverdeling?
KED Welke scholing is nodig
voor verschillende banen?
KED Hoe kun je een
vervolgopleiding financieren?

-

WIT & BLAUW:
Je geeft voorbeelden van
keuzes die personen en
gezinnen maken tijdens
de verschillende
‘levensfasen’ waarin zij
zich bevinden.
BLAUW:
Je geeft kritiek op de
keuzes die personen en
gezinnen maken tijdens
de verschillende
‘levensfasen’ waarin zij
zich bevinden.

WIT & BLAUW:
Je geeft voorbeelden van
personen en gezinnen van
keuzes die invloed hebben
op hun werk.

WIT & BLAUW:
BLAUW:
Je analyseert voorbeelden
van personen en gezinnen
van werk die invloed hebben
op hun werk.
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KED Welke keuzes maken

personen en gezinnen in
verschillende levensfases?

Resultaat
oefeningen in
Learning
portal.

2

ROOD, WIT & BLAUW:
Je legt het verschil uit
tussen vraag en aanbod
aan de hand van een
voorbeeld.
WIT & BLAUW:
Je verklaart op welke
wijze prijsvorming tot
stand komt en licht dit
toe met voorbeelden.

ROOD, WIT & BLAUW:
- Je legt uit wat de
arbeidsmarkt is aan de hand
van vraag en aanbod.
- Je leest een lijndiagram af.

Hoe werkt de
arbeidsmarkt?
SCH Vraag en aanbod.
SCH Werken voor een
werkgever.

WIT & BLAUW:
- Je legt uit wat de
arbeidsmarkt is en hoe
loonvorming tot stand komt.
- Je leest een lijndiagram af.

BLAUW:
Je analyseert op welke
wijze prijsvorming tot
stand komt en licht dit
toe met voorbeelden.

3

ROOD, WIT & BLAUW:
Je geeft voorbeelden van
indirecte en directe
belastingen.

WIT & BLAUW:

ROOD, WIT & BLAUW:
KED Wat is de arbeidsmarkt?
KED Lees een lijndiagram af
KED Wat is het verschil tussen
een werkgever en een
werknemer?
KED Welke wetten en regels
gelden er voor werkgevers?
KED Wat staat er in een
arbeidsovereenkomst?
KED Wat is een cao?
KED Maak een lijndiagram

-

Resultaat
oefeningen in
Learning
portal

-

Resultaat
oefeningen in
Learning
portal.

WIT & BLAUW:
KED Hoe ontstaat

meeliftgedrag?

ROOD, WIT & BLAUW:
- Je beschrijft hoe
werkloosheid ontstaat.
- Je beschrijft wat je kan
doen bij werkloosheid.
- Je maakt grafieken aan de
hand van formules
WIT & BLAUW:

Werkloosheid:
SCH Geen baan, wat nu?!
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ROOD, WIT & BLAUW:
KED Welke verschillende
vormen van werkloosheid zijn
er?
KED

Wat kun je doen als je
werkloos bent?
KED Formules en grafieken

Je geeft voorbeelden van
conjuncturele
werkloosheid.
BLAUW:
Je geeft voorbeelden van
structurele en
conjuncturele
werkloosheid.

Je geeft voorbeelden van
conjuncturele werkloosheid.
BLAUW:
Je geeft voorbeelden van
conjuncturele en structurele
werkloosheid.

-

-

4

Presentatie in groepjes

Alle hierboven genoemde
criteria

Presenteren

Alle bronnen

-

5

Proefwerk
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Resultaat
presentatie

