
Economie - periode 1 – Havo leerjaar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

     

     

     

      

- Wat is produceren?  

- Van bolletje katoen tot 

spijkerbroek 

- De markt van vraag en 

aanbod 

- Marktvormen 

 

- Waarom kopen wat je koopt  

- Jij bent leuk 

 

Verwondersessie 

Introductie les: 
Wat is Economie? 

Verwondersessie 
 

Consumeren: 1.1 

Keuzes maken 

 

Verwondersessie 

 

Consumeren: 1.2 

Consumentengedrag 

 
 

Verwondersessie 

 

Produceren: 2.1 

Fabriceer het maar!  

 

Verwondersessie 
 

Consumeren: 1.3 

Kopen en verkopen  

 

  

Klassikaal: zelfgemaakte opdrachten 

- Kiezen is een keuze 

- Primaire en secundaire behoeften 

- Budgetlijn en opofferingskosten 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

Je beschrijft de invloed van 

de beschikbaarheid van 

middelen op consumptie, 

zoals de beperkte 

mogelijkheden voor 

consumptie door gebrek aan 

tijd en geld. Je legt de 

noodzaak om prioriteiten te 

stellen en je legt de 

begrippen schaarste en 

zeldzaamheid uit. (SE) 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- de beïnvloeding van het eigen 
consumentengedrag en dat 
van anderen door bijvoorbeeld 
beschikbaar budget, 
gezinssamenstelling, sociale 
beïnvloeding, trends, rages, 
leeftijd, marketing en reclame, 
aandacht voor milieuaspecten, 
kennis van de koper en 
ruimere openingstijden; 

- de beïnvloeding van het 
consumentengedrag in de tijd 
door bijvoorbeeld de tijd 
waarin men leeft, de 
vergrijzing, de technische 
ontwikkeling, aandacht voor 
veiligheid, aandacht voor 
milieuaspecten en 
inkomensontwikkeling; 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
Uitleggen waar economie in 
de kern om draait. 
  
 

Verwondersessie 
 

Produceren: 2.2 
Winst en marketing 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Je herkent vanuit een context 

de voorraadgrootheden, 

stroomgrootheden en het 

belang van deze grootheden 

voor de verschillende 

‘levensfasen’ waarin gezinnen 

zich bevinden en je past dit toe. 

Je herkent vanuit een context 

de levensloop van gezinnen, 

waarom en wanneer zij sparen 

of investeren in zichzelf en/of 

een schuld opbouwen en je past 

dit toe. Je herkent vanuit een 

context de prijs van sparen en 

lenen, de keuze tussen en de 

argumentatie voor sparen en 

lenen alsmede de financiële 

gevolgen van sparen en lenen, 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Je herkent vanuit een context 

het bestaan van 

productiviteitsverschillen 

tussen landen. Je herkent dat 

productieverschillen ontstaan 

door convergentie en 

divergentie van 

ontwikkelingslanden en 

ontwikkelde landen aan de 

hand van de ontwikkeling van 

en determinanten voor het 

BBP, het steeds groter 

wordende belang van 

menselijk kapitaal en 

technologische vooruitgang als 

determinanten van 

economische groei en van 

groei van de 

arbeidsproductiviteit. (CE) 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Je herkent in eenvoudige 

contexten omzet als de 

vermenigvuldiging van prijs 

met hoeveelheid (afzet) en je 

past dit toe. Je herkent in 

eenvoudige contexten de 

onderverdeling van totale 

kosten in vaste kosten en 

variabele kosten en je past dit 

toe. Je herkent in eenvoudige 

contexten winst voor een 

producent indien de totale 

opbrengsten hoger zijn dan de 

totale kosten en je past dit 

toe. (CE) 

 

- De weg naar de winst  

- Btw wat moet je ermee? 

- Marketing en beïnvloeding 

 

- Sparen en lenen 

- Rechten en plichten bij (ver)kopen 

en ‘’consumer power’’ 

- Consumentenorganisaties 

 

C 
 


