
Le
s 

Hoofdstuk Paragraaf 
   

1 Banken en 
Verzekeren 

bespreken 2.1 en 2.2 
 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, 
inkomen en in de functies van het geld, lenen 
en sparen en kan dit inzicht toepassen in een 
gegeven casus.   
EC/K/4A 
 

 

2  nakijken 2.1 en 2.2 bespreken 2.3 en 2.4 
 

De kandidaat heeft inzicht in het bankwezen, 

zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen 

en leningsvormen, en in motieven en 

kenmerken van verzekeringen en kan hierbij 

informatie van consumentenorganisaties 

gebruiken 

EC/K/4B 

 

3  nakijken 2.3 en 2.4 bespreken verzekeren 
 

  

4  nakijken verzekeren 
 

  

5 Produceren  TOETS P7 bespreken 3.1 en 3.2 (herk P2) 
 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, 
winst, toegevoegde waarde, arbeid, 
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, 
werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit 
inzicht toepassen in een gegeven casus. 
EC/K/5A 
De kandidaat heeft inzicht in de productie van 
goederen en diensten en in de fasen die een 
product doorloopt vanaf de producent van 
grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier, 
en kan voorbeelden geven van beroepen/ 
werkzaamheden die typerend zijn voor 
verschillende economische sectoren 

 



EC/K/5B 

6     

nakijken 3.1 en 3.2 (herk P2) bespreken 3.3 en 3.4 (herk P2) 
 

  

7   nakijken 3.3 en 3.4 (herk P2) oefenopgaven 
 

  

8 Overheid en 
bestuur 

HERKANSING P2 VOOR IEDEREEN bespreken 5.1 en 5.2  
 

De kandidaat heeft inzicht in de sociale, 
economische en financiële functies van de 
overheid en kan dit inzicht toepassen in een 
gegeven casus. 
EC/K/6 

 

9  nakijken 5.1 en 5.2  bespreken 5.3 en 5.4  
 

  

10  nakijken 5.3 en 5.4  bespreken 6.1 en 6.2 
 

  

11  nakijken 6.1 en 6.2  bespreken 6.3 en 6.4  
 

  

12 Internationa
le 
Ontwikkelin
gen 

nakijken 6.3 en 6.4  bespreken 7.1 en 7.2  
 

De kandidaat heeft inzicht in internationale 
economische betrekkingen zoals Nederland als 
open economie, de Europese Unie, 
ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus. 
EC/K/7 

 

13  TOETS P8 nakijken 7.1 en 7.2  
 

  

14  rekenen bespreken 7.3 en 7.4  
 

  

15  nakijken 7.3 en 7.4  bespreken 8.1 en 8.2   
 

  

16  nakijken 8.1 en 8.2  bespreken 8.3 en 8.4 
 

  

17 Arbeidsmark
t 

nakijken 8.3 en 8.4 bespreken 4.1 en 4.2  
 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, 
winst, toegevoegde waarde, arbeid, 
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, 
werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit 
inzicht toepassen in een gegeven casus. 
EC/K/5A 
 

 



18  TOETS P9 nakijken 4.1 en 4.2  
 

De kandidaat heeft inzicht in de productie van 
goederen en diensten en in de fasen die een 
product doorloopt vanaf de producent van 
grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier, 
en kan voorbeelden geven van beroepen/ 
werkzaamheden die typerend zijn voor 
verschillende economische sectoren 
EC/K/5B 

 

19  bespreken 4.3 en 4.4  nakijken 4.3 en 4.4  
 

  

20  Toets P10 
 

 

  

21  Vanaf nu examentraining   

 


