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Verwondersessie 

1.1 Vraag in de 

markt 

1.2 Vraag verandert 

Week 3 
 
 
 
 

1.1 Vraag in de markt Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Concrete- of abstracte markt – 1,2 en herh. 1 □ 
- Betalingsbereidheid / Omzet – 3,4,5 en herh.2        □ 
- Vraaglijn – 6,7,8,herh. 3                                                  □ 
- Verschil/tekenen collectief- en individueel vraaglijn - 
9,10,11,12, herh. 4                                              □  
- Alle onderwerpen 1.1 – integratieopdracht 13            □                   
1.2 Vraag verandert Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Vraagfactoren – 14,15,16,17 en herh.1   □ 
- Oorzaak verschuiving vraagcurve – 18,19,20,21,22  
en herh.2,3                                                                             □ 
- Alle onderwerpen 1.2 – integratieopdracht 23,24     □ 

 

Verwondersessie 
1.3 Invloed van 
prijs  
1.4 Invloed van 
inkomen 

Week 4 

1.3 Invloed van prijs op de vraag Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Definitie / berekening prijselasticiteit – 25,26 herh. 1                     □ 
- prijselastisch / prijsinelastisch/volkomen prijsinelastisch – 27,28,29,30,31 
herh. 2       □ 
- Verandering omzet als prijs verandert bij elastische/inelastische vraag 
33,34,35,herh. 4                                                                                                 □ 
- Alle onderwerpen 1.3 – Integratieopdracht 36                                                □ 
1.4 Invloed van inkomen op de vraag Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Definitie / berekening inkomenselasticiteit – 37,38,39 en herh.1                □      
- Verschillen inkomenselasticiteit bij inferieur/normaal/luxe goed – 40,41,42,  
herh. 2,3                                                                                                                     □ 
- Definitie noodzakelijk goed / drempelinkomen – 43,44, herh. 4                  □ 
- Alle onderwerpen 1.4 – Integratieopdracht 45                                               □ 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-uitleggen wat onder prijselasticiteit verstaan wordt en 
berekeningen maken met de prijselasticiteit van de vraag. 
-uitleggen wat het betekent als de vraag naar een goed of 
dienst prijselastisch, prijsinelastisch of volkomen 
prijsinelastisch is. 
-uitleggen wat er met de omzet gebeurt als de prijs stijgt 
of daalt bij een elastische of inelastische vraag. 
-uitleggen wat onder inkomenselasticiteit verstaan wordt 
en de inkomenselasticiteit berekenen. 
-uitleggen waarom de inkomenselasticiteit van inferieure, 
normale en luxe goederen verschillend is.   
-uitleggen wat noodzakelijke goederen zijn en dat bij 
sommige goederen sprake is van een drempelinkomen. 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- aangeven wanneer een markt een 
concrete markt of een abstracte markt 
is. 
-uitleggen wat onder 
betalingsbereidheid wordt verstaan en 
het verband aangeven tussen 
betalingsbereidheid en omzet. 
- uitleggen wat er onder een vraaglijn 
wordt verstaan en een vraaglijn 
weergeven in een grafiek. 
- de vraagfactoren benoemen en 
uitleggen waardoor deze factoren 
veranderen.. 
 - uitleggen wanneer er sprake is van 
een verschuiving op de vraagcurve en 
wanneer er sprake is van een 
verschuiving van de vraagcurve.  
- ook uitleggen wat de oorzaak is van 
deze verschuivingen. Dit kun ik zowel 
grafisch als rekenkundig onderbouwen. 
 

 Je kunt het verschil 
aangeven tussen een 

2.1 Aanbod in de markt Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Constante- en variabele kosten – 1,2,3,4,5,6,herh.1                □ 
- Totale/gemiddelde/marginale kosten – 7,8,9,10,11,12, herh. 2,3           □ 
- Alle onderwerpen 2.1 – integratieopdracht 13, 14                                      □ 
2.2 Wat levert het aanbod op Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Verband tussen totale/gem./marginale kosten – 15,16,17,18, herh.1    □ 
- Motieven van ondernemen – 19,20,21, herh. 2                                           □ 
- Breakevenpunt/afzet/omzet – 22,23,24,25, herh.3,4,5                              □ 
- Alle onderwerpen 2.2 – integratieopdracht 26,27                                       □ 

Verwondersessie 
2.1 Aanbod in de 
markt 
2.2 Wat levert het 
aanbod op 

Week 6 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- het verschil uitleggen tussen constante en variabele kosten en 
je kunt uitleggen dat totale kosten bestaan uit constante en 
variabele kosten. 
- het verband uitleggen tussen totale, gemiddelde en marginale 
kosten en je kunt rekenen met totale, gemiddelde en marginale 
kosten.  
- daarnaast totale, gemiddelde en marginale kosten in een 
grafiek tekenen en aflezen. 
- het verband uitleggen tussen totale, gemiddelde en marginale 
opbrengsten en je kunt rekenen met totale, gemiddelde en 
marginale opbrengsten. 
- de motieven om te ondernemen en kan uitleggen waarom een 
ondernemer naar winst streeft. 

Verwondersessie 
2.3 Aanbodlijn 
2.4 Markt in 
evenwicht 
 

Week 7 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-de aanbodcurve van producenten tekenen en je kunt 
met het begrip verkoopbereidheid het verloop van de 
aanbodcurve verklaren. 
-verklaren waardoor een aanbodlijn verschuift. 
-de prijselasticiteit van het aanbod berekenen en de 
betekenis hiervan uitleggen. 
-het evenwicht (evenwichtsprijs, 
evenwichtshoeveelheid, omzet in evenwicht) op een 
markt uitrekenen en in een grafiek tekenen. 
-het ontstaan van een aanbodoverschot en 
vraagoverschot verklaren en berekenen 
-de prijselasticiteit van het aanbod berekenen en de 
betekenis hiervan uitleggen. 
 

2.3 Aanbodlijn Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Aanbodlijn tekenen / verkoopbereidheid – 28,29,30, herh.1    □ 
- Verschuiving van aanbodlijn – 31,32,33,34, herh.2,3                     □ 
- Prijselasticiteit van aanbod – 35,36,37, herh. 4                               □ 
- Alle onderwerpen 2.3 – Integratieopdracht 38,39                     □ 
2.4 De markt in evenwicht Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Evenwichts- prijs/hoeveelheid/omzet – 40,41,42,43, herh. 1,2   □ 
- Verklaren aanbodoverschot / vraagoverschot – 44,45,46,  
herh. 3,4                                                                                                □ 
- Alle onderwerpen 2.4 – Integratieopdracht 47                            □ 

Hoofdstuk 1 Markt en Vraag Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Rekenen               □ 
- Examencheck   □ 
- Oefentoets   □ 
- Test jezelf    □ 

 
Hoofdstuk 2 Markt en aanbod Workshop Leren en oefenen ⎷ 

- Rekenen    □ 
- Examencheck   □ 
- Oefentoets   □ 
- Test jezelf    □ 

Verwondersessie 
Herhaling 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 

Week 9 
 


