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1.1 De conjunctuur Workshop Leren en oefenen ⎷
- Kenmerken van hoogconjunctuur en laagconjunctuur benoemen. – 1,2,3,4,
en herh. 1, 2
- Conjunctuurbeweging – 5,6,7 en herh.3
- Conjunctuurbeweging gevolg op overheidsfinanciën – 8,8,10 en herh. 4
- Conjunctuurindicatoren -11,12,13,14 en herh. 5
- Alle onderwerpen 1.1 – integratieopdracht 19

□
□
□
□
□

1.3 Inflatie Workshop Leren en oefenen ⎷
- Invloed inflatie, deflatie op koopkracht – 37,38,39 en herh. 1
- Relatie inflatie en verkeersvergelijking van Fisher – 40,41,42,43,44,45 en herh 2,3,4
- Relatie tussen prijsindexcijfer, koopkracht en inflatie/deflatie – 46,47,48 en herh. 5
- Wanneer welvaartsvast en wanneer waardevast – 49,50,51,52 en herh. 6
- Alle onderwerpen 1.3 – Integratieopdracht 53

□
□
□
□
□

Hoofdstuk 1 Schommelingen in de economie Workshop
Leren en oefenen ⎷
Rekenen
□
Examencheck
□
Oefentoets
□
Test jezelf
□

Opgaven Philipscurve NIET maken!

Check de leerdoelen. Ik kan:
- Je kunt een aantal kenmerken van hoogconjunctuur
en laagconjunctuur benoemen.
- Je kunt uitleggen hoe de conjunctuurbeweging
ontstaat.
- Je kunt de gevolgen van de conjunctuurbeweging
voor de overheidsfinanciën uiteenzetten.
- Je kunt met de conjunctuurindicatoren
consumenten- en producentenvertrouwen,
werkloosheid en vacatures, aantal uitzenduren de
werking van de conjunctuurklok verklaren.

1.2 Vraag en aanbod in het groot Workshop Leren en oefenen ⎷
- Geaggregeerde vraag – 20,21,22 en herh.1
- Geaggregeerde aanbod – 23,24,25 en herh.2, 3
- Onderscheid vraag en aanbod verandering op korte en lange termijn –
26,27,28,29,30,31 en herh. 4
- Evenwicht op korte- en lange termijn en gelijkheid geaggregeerde vraag
een aanbod uitleggen/berekenen – 32,33,34 en herh. 5
- Alle leerdoelen 1.2 – integratieopdracht 35,36

Check de leerdoelen. Ik kan:
- Je kunt uitleggen wat de geaggregeerde vraag is.
- Je kunt uitleggen wat het geaggregeerde aanbod is: de relatie tussen de
aangeboden hoeveelheid productie en nationaal prijsniveau op alle markten
samen (op de korte en lange termijn).
- Je kunt met behulp van de begrippen: prijsrigiditeit, loonstarheid en
productiecapaciteit het onderscheid uitleggen tussen aanbod- en
vraagveranderingen op korte en lange termijn op nationaal niveau.
-Je kunt het evenwicht op de korte termijn en de lange termijn als de
gelijkheid tussen geaggregeerde vraag en aanbod uitleggen en berekenen.

□
□
□
□
□

1.4 Conjunctuurbeleid van de overheid Workshop Leren en oefenen ⎷
- Automatische conjunctuur stabilisatoren tijdens hoog- en laagconjunctuur – 54,55,56
en herh. 1,2
□
- Onderscheid anticyclisch en procyclisch conjunctuurbeleid – 57,58,59 en herh.3
□
- Inverdieneffecten / uitverdieneffecten, hoe met het overheidsbeleid, middels de belastingen
en overheidsuitgaven, invloed uitgeoefend kan worden op de conjunctuur en structuur –
60,61,62 en herh. 4 en 5
□
- Alle onderwerpen 1.4 – Integratieopdracht 63,64
□

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen. Ik kan:

- Je kunt de invloed van de verandering van prijzen, inflatie en deflatie op
de koopkracht van mensen verklaren en berekenen.
- Je kunt met behulp van de verkeersvergelijking van Fisher (MV = PT),
uitleggen en berekenen waarom er in bepaalde gevallen inflatie optreedt,
of juist niet.
- Je kunt de relatie tussen nominale en reële grootheden toepassen bij
bijvoorbeeld economische groei en verschillende uitkeringen
(welvaartsvast en waardevast).

- Je kunt het effect van automatische stabilisatoren (sociale
uitkeringen en belastingen) ten tijde van hoogconjunctuur en
laagconjunctuur, verklaren.
- Je kunt het onderscheid tussen anticyclisch en procyclisch
conjunctuurbeleid uitleggen.
- Je kunt het bestaan van inverdieneffecten/uitverdieneffecten
uitleggen.
- Je kunt uitleggen hoe met het overheidsbeleid, middels de
belastingen en overheidsuitgaven, invloed uitgeoefend kan
worden op de conjunctuur en structuur.

