
Les Hoofdstuk  Paragraaf Leerdoel 

1 Consumeren Goederen en diensten Je begrijpt dat economie gaat 
over het maken van keuzes en 
je kan met voorbeelden 
toelichten dat je niet alles kunt 
kopen met een beperkt 
inkomen. 

2 Consumeren Koopgedrag Je kan met voorbeelden laten 
zien dat je mensen kunt 
verleiden een product te 
kopen en  

3 Consumeren Geld Je begrijpt dat geld lenen niet 
gratis is en je kan dit met een 
rekenvoorbeeld onderbouwen. 

Toets P1 Consumeren  

4 Produceren Productiefactoren Je beschrijft de productie van 
goederen en diensten in 
termen van benodigde 
productiefactoren 

5 Produceren Marketingmix Je beschrijft het verschil in 
machtspositie tussen 
consument en producent, 
zoals productkennis en kennis 
van 
verkoopbevorderingtechnieken 

6 Produceren Winst maken Je kan aan de hand van een 
eigen voorbeeld laten zien dat 
winst het resultaat is van meer 
inkomsten dan uitgaven. 

Toets P2 Produceren  

7 Inkomsten en uitgaven Begroting: Wat komt er in 
en wat gaat er uit? 

Je inventariseert en rangschikt 
behoeften om een passend 
budgetplan op te stellen dat in 
lijn ligt met de te verwachte 
ontvangsten 

8 Inkomsten en uitgaven Welke vraag houdt jou 
bezig? 

Je beschrijft de oorzaken en 
gevolgen van 
waardeverandering van geld 
en je past dit toe. 

9 Inkomsten en uitgaven Inkomsten en uitgaven van 
de overheid 

Je beschrijft 
overheidsinkomsten- en 
uitgaven in relatie tot de 
begrippen begrotingstekort, 
financieringstekort en 
staatsschuld en je past dit toe 

10 Inkomsten en uitgaven Nationaal inkomen Je beschrijft verschillen tussen 
nationaal inkomen (BBP) (per 
hoofd) in Nederland versus 
andere landen. 

11 Ondernemen en markt Markt Je beschrijft de huizenmarkt. 
Je gebruikt hierbij informatie 
van consumentenorganisaties 

12 Ondernemen en markt Prijs Je kan beschrijven op welke 
wijze prijsvorming tot stand 
komt en dit met (concurrenten 
en consumenten) 
 

13 Ondernemen en markt Bedrijven Je kan voorbeelden geven van 
succesvolle (en minder 
succesvolle) ondernemers, je 



kan voorbeelden noemen van 
verschillende 
ondernemingsvormen. 
 

Toets P3 Inkomsten en uitgaven & 
Ondernemen en markt 

 

14 Milieu Wat zijn de gevolgen voor 
het milieu? 

Je benoemt de economisch 
maatschappelijke gevolgen en 
positieve en negatieve externe 
effecten van consumptief 
gedrag op milieu, 
werkgelegenheid en 
ontwikkelingslanden 

15 Milieu Waar hou je rekening mee? Je beschrijft veranderende 
persoonlijke en 
maatschappelijke behoeften: - 
de beïnvloeding van het eigen 
consumentengedrag en dat 
van anderen 

16 Milieu Wat doet de overheid? Je beschrijft wat de rol van de 
overheid en de EU is op het 
consumentengedrag en 
producentengedrag als het om 
de milieuvervuiling gaat. 

17 Arme landen en 
ontwikkelingssamenwerking 

Nee, het is niet eerlijk! Je kan voorbeelden geven van 
rijke en arme landen en 
waarom dat zo is. 
 

18 Arme landen en 
ontwikkelingssamenwerking 

Hu(l)p, Holland, hu(l)p Je beschrijft het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid, inclusief 
de rol van particulieren en 
NGO, en de effecten hiervan 
op werkgelegenheid, inkomen 
en bestedingen 

19 Arme landen en 
ontwikkelingssamenwerking 

Trade not aid Je beschrijft hoe de 
werkgelegenheid hier en in 
ontwikkelingslanden beïnvloed 
wordt door maatregelen als 
vermindering invoerrechten, 
gebonden hulp, aankoop 
goederen en diensten uit 
ontwikkelingslanden 

Toets P4 Milieu & Arme landen en 
ontwikkelingssamenwerking 

 

 


