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Verwondersessie 

2.1 De centrale 

bank en 

inflatiebestrijding 

Week 3  
 
 
 
 

2.1 De centrale bank en inflatiebestrijding  
Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Waarom de ECB monetair beleid gebruikt.– 1,2,3,4,5,6  

en herh.1            □ 
- De werking van het kasreserve-instrument uitleggen. – 7,8 en herh.2              □ 
- Hoe de centrale bank de hoogte van de rente gebruikt om de groei van de 

geldhoeveelheid te stimuleren of te beteugelen.– 9, 10,11 en herh. 3                    □                                              
- Wat valuta-interventies zijn en hoe deze werken. -12,13,14 en herh. 4              □  
- Alle onderwerpen 2.1 – integratieopdracht 15,16                   □                   

Verwondersessie 
2.2 De centrale 
bank houdt 
toezicht 
 

        Week 4 

2.2 De centrale bank houdt toezicht Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Taken van de centrale bank – 17,18,19 en herh.1                                                  □ 
- Waarom de Europese bankenunie ontstaan is en wat haar functie is.– 
   20,21,22,23 en herh.2                                    □                                                                         
- Hoe de ECB toezicht uitoefent op de banken en andere financiële instellingen. –  
24,25 en herh. 3            □ 
- Hoe DNB de externe reserves beheert.– 26,27,28 en herh. 4                             □  
    
- Alle leerdoelen 2.2 – integratieopdracht 29             □ 

 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Je kunt de taken van een centrale bank benoemen en uitleggen. 

- Je kunt uitleggen waarom de Europese bankenunie ontstaan is en wat haar 

functie is. 

- Je kunt uitleggen hoe de ECB toezicht uitoefent op de banken en andere 

financiële instellingen. 

- Je kunt uitleggen hoe DNB de externe reserves beheert. 

- Je hebt paragraaf 2.2 goed begrepen. 

 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Je kunt uitleggen waarom de ECB monetair beleid 

gebruikt. 

- Je kunt de werking van het kasreserve-instrument 

uitleggen. 

- Je kunt uitleggen hoe de centrale bank de hoogte 

van de rente gebruikt om de groei van de 

geldhoeveelheid te stimuleren of te beteugelen. 

- Je kunt uitleggen wat valuta-interventies zijn en hoe 

deze werken. 

- Je hebt paragraaf 2.1 goed begrepen. 

 

 

 

 
 
 
 

2.3 De Europese Monetaire Unie Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- De werking uitleggen van het groei– en stabiliteitspact en begrotingspact.– 30,31 en     
herh. 1                                                                                                                                    □ 
- Waarom hoge overheidsschulden een negatief effect hebben op de economie van           

een land. – 32,33,34 en herh. 2                                                                                          □ 
- De voor- en nadelen van de euro benoemen.– 35,36,37 en herh. 3                             □  
- Uitleggen waarom de eurocrisis is ontstaan. – 38,39,40,41,42 en herh.4          □                                                                                    
- Alle onderwerpen 2.3 – Integratieopdracht 43                                                 □ 

 

Verwondersessie 
2.3 De Europese 
Monetaire Unie 
 

 
Week 5 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Je kunt de werking uitleggen van het groei– en stabiliteitspact en 

begrotingspact. 

- Je kunt uitleggen waarom hoge overheidsschulden een negatief effect 

hebben op de economie van een land. 

- Je kunt de voor- en nadelen van de euro benoemen. 

- Je kunt uitleggen waarom de eurocrisis ontstaan is. 

- Je hebt paragraaf 2.3 goed begrepen. 

 

Verwondersessie 
herhaling 
2.1, 2.2, 2.3 
 
 

Week 6 
 

Hoofdstuk 2 De centrale bank Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Rekenen               □ 
- Examencheck   □ 
- Oefentoets   □ 
- Test jezelf    □ 

 


