
6 vwo Algemeen Economie: Welvaart en groei   (kerst-krokus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

                   

  

Verwondersessie 

H1 Welvaart 

 

Week 2  
 
 
 
 

Welvaart Workshop Leren en oefenen ⎷ 

- leerdoelen 1.1 goed begrepen – integratieopdracht 16  □ 

- leerdoelen 1.2 goed begrepen – integratieopdracht 30  □ 

- leerdoelen 1.3 goed begrepen – integratieopdracht 51  □ 

- leerdoelen 1.4 goed begrepen – integratieopdracht 71  □ 

- Examenopgave 1 welvaart en groei    □

  
 
 

Verwondersessie 
H2 Verdelen van de 
welvaart 
 

          Week 3 

H 2 Verdelen van de welvaart Workshop Leren en oefenen ⎷ 

- leerdoelen 2.1 goed begrepen – integratieopdracht 12 en 13  □  

- leerdoelen 2.2 goed begrepen – integratieopdracht 25 en 26  □ 
- leerdoelen 2.3 goed begrepen – integratieopdracht 39, 40, 41  □ 
- leerdoelen 2.4 goed begrepen – integratieopdracht 52 en 53   □ 
- Examenopgave 2 Welvaart en groei                     □-  

 
 

Check de leerdoelen 1.3 & 1.4. Ik kan: 
-Je kunt een economische kringloop weergeven met daarin de sectoren 

(gezinnen, bedrijven, overheid, buitenland en financiële instellingen), 

goederen en geldstromen en je kunt de stromen benoemen. 

-Je kunt uitleggen dat ontwikkelingen op een markt gevolgen kunnen 

hebben op een andere markt. 

-Je kunt uitleggen dat een tekort in de ene sector moet leiden tot een 

overschot in de andere sector(en). 
-Je kunt een economische kringloop ook weergeven in een stelsel van 

nationale rekeningen. 

-Je kunt een staat van middelen en bestedingen van een land opstellen. 

-Je kunt uiteenzetten wat er op de betalingsbalans wordt geregistreerd. 

-Je kunt het verschil tussen de lopende rekening en de kapitaalrekening 

van de betalingsbalans uiteenzetten. 

-Je kunt het verband verklaren tussen het nationaal spaarsaldo en het 

overschot of tekort op de lopende rekening. 
-Je kunt aangeven hoe betalingsbalanstekorten/-overschotten de 

valutamarkt beïnvloeden. 

-Je kunt uitleggen wanneer sprake is van een depreciatie en een 

appreciatie van een valuta en de invloed daarvan op de export of 

import. 

Check de leerdoelen 1.1 & 1.2. Ik kan: 
- Je kunt uitleggen hoe toegevoegde waarde 

berekend wordt en uitleggen waarom de omvang 

van het bbp berekend wordt met het begrip 

toegevoegde waarde. 

-Je kunt het verschil tussen de bruto en netto 

toegevoegde waarde aangeven en de vormen van 

primair inkomen koppelen aan de 
productiefactoren. 

-Je kunt uitleggen hoe het binnenlands inkomen 

met het binnenlands product samenhangt en je kunt 

het bruto en netto binnenlands product berekenen 

met de objectieve, subjectieve en 

bestedingsmethode. 

-Je kunt het verschil tussen primair en secundair 

inkomen uitleggen. 
-Je kunt uitleggen waarom het bbp per capita 

gebruikt wordt als maatstaf voor het meten van de 

welvaart en je kunt uitleggen dat economische 

groei grotere inkomensongelijkheid tot gevolg kan 

hebben. 

-Je kunt uiteenzetten wat de rol en de impact is van 

de informele economie. 
-Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen 

welvaart in enge en welvaart in ruime zin en wat 

onder het groene bbp verstaan wordt. 

-Je kunt aangeven wat er met de Human 

Development Index wordt gemeten en je kunt 

argumenten geven waarom het bbp per hoofd van 

de bevolking als welvaartsmaatstaf tekortschiet. 

 

 

Welvaart en groei Workshop Leren en oefenen ⎷    □ 
- Examenopgave 3 Welvaart en groei     □ 
- Examenopgave 4 Welvaart en groei     □ 
 

 

 

Verwondersessie 
uitloop H1 en H2 
+ bespreken 
examenopgaven 
            Week 4 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-Je kunt de verschillende belastingstelsels met verschillende tariefstructuren 

zoals progressief tarief, proportioneel tarief (vlaktaks) en degressief tarief 

beschrijven en de gevolgen berekenen en beredeneren voor de verschillende 

inkomens. 

-Je kunt van het Nederlandse belastingstelsel (boxenstelsel) de gevolgen van 

belastingheffing berekenen voor de inkomens en je kunt uitleggen dat het stelsel 

voor de inkomstenbelasting een afspiegeling is van de opvattingen over de 
gewenste mate van inkomensongelijkheid tussen individuen en groepen 

(nivelleren en denivelleren). 

-Je kunt een Lorenzcurve berekenen aan de hand van inkomensgegevens en 

vervolgens tekenen. Je kunt hierbij rekenen met percentages, percentielen en 

kwintielen. 

-Je kunt beargumenteren hoe een Lorenzcurve schever of minder scheef kan 

worden en kunt dit met een grafiek uitleggen en berekenen. 

-Je kunt met behulp van de Lorenzcurve de verdeling van het primaire inkomen 
en het secundaire inkomen beredeneren en dit zowel grafisch en rekenkundig 

onderbouwen. 

-Je kunt met behulp van de Gini-coëfficiënt de inkomensverschillen tussen 

landen vergelijken en verklaren waarom de Lorenzcurves tussen landen kunnen 

verschillen. 

Verwondersessie 
Bespreken 
examenopgaven 

 
Week 5 

 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Je kunt de verschillende inkomenscategorieën en de 

arbeidsinkomensquote en kapitaalquote berekenen en 

aangeven wat een hoge of lage quote voor effecten 

heeft. 

-Je kunt uitleggen welke factoren invloed hebben op de 

kwaliteit en kwantiteit van de productiefactor arbeid. 

-Je kunt uitleggen welke factoren invloed hebben op de 

kwaliteit en kwantiteit van de productiefactor kapitaal. 

-Je kunt uitleggen welke factoren invloed hebben op de 

beslissingen om te investeren in de productiefactor 

kapitaal. 

-Je kunt uitleggen hoe de ontwikkeling van de 

verschillende productiefactoren de samenstelling en 

omvang van de productiecapaciteit bepalen en hoe er 

daardoor per land sterke verschillen bestaan. 

-Je kunt uitleggen hoe internationale samenwerking 

kan uitwerken op de welvaart en groei in een land en je 

kunt aangeven welke argumenten er zijn om de handel 

vrij te laten dan wel de eigen handel in een land te 

beschermen. 

Welvaart en groei          Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Examenopgave 5 Welvaart en groei   □ 
- Opgave van examenbundel   □ 

 

Welvaart en groei Workshop Leren en oefenen ⎷ 
- Examenopgave examenbundel             □ 
- Examenopgave examenbundel       □        
 
Oefenen met examenopgaven van examenbundel 
 
 
 

Verwondersessie 
Herhaling 
- Welvaart en groei 
 

Week 6 & 7 
 


