
Lesstof 

 

 

 

Economie 1 

 



 

Lesstof Economie1    2

  

INHOUD 

INLEIDING ................................................................................................................................................................... 3 

DOELGROEP ................................................................................................................................................................ 5 

STRUCTUUR ................................................................................................................................................................ 6 

INHOUD........................................................................................................................................................................ 10 

 



 

Lesstof Economie1    3

  

INLEIDING 
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar 

als web-based versie. Ze draaien op servers van Muiswerk Educatief. Gebruikers kunnen op elk 

moment vanaf elke plek van de programma’s gebruikmaken. Muiswerk Online werkt op alle 

computers met volwaardige browsers. De applicatie wordt geen eigendom van de school, maar 

de school betaalt jaarlijks een gebruiksrecht op de software. Updates worden automatisch koste-

loos doorgevoerd, waardoor er altijd met de nieuwste versie gewerkt wordt.  

Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling 

stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en 

eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leer-

lingen te sturen en de voortgang te bewaken.  

Dit online programma geeft de mogelijkheid om de oefenstof en de hoeveelheid oefentijd te va-

riëren al naar gelang de behoefte van de leerling. De docent houdt tijd over om zich  meer bezig 

te houden met leerlingen die moeite hebben met de stof terwijl een groot deel van de klas werkt 

met het Muiswerk.   

Leerlingen kunnen niet alleen op school, maar ook thuis, met het programma werken. De docent 

(en eventueel de ouders) kunnen met behulp van de app MuisMeter (Leraar) in de gaten houden 

hoeveel tijd de leerling aan het programma besteedt en met welk resultaat ten opzichte van 

klasgenoten. 

 

 Het beginscherm van Economie 1. De diagnostische toetsen bevinden zich onder de knop ‘Wat weet je al?’.  Als deze gemaakt is, ver-
schijnt onder de knop ‘Jouw oefeningen’ een oefenprogramma op maat. 

Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leer-

ling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de stof die hij nog niet beheerst. Dat is ook hier 

het geval. Na het maken van de toets ziet de gebruiker onder de knop ‘Jouw oefeningen’ de oefe-

ningen staan die bij de onderwerpen horen waar hij in de toets fouten in maakte. Die oefeningen 

kan hij nu gaan maken. Na het oefenen maakt hij de toets opnieuw. In de meeste gevallen kan 

dan worden vastgesteld wat de vooruitgang is.  
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Economie 1 is naast elke lesmethode te gebruiken. Vereiste voorkennis is beheersing van de re-

kenstof van de basisschool, eventueel met behulp van de rekenmachine. Daarnaast wordt enige 

vaardigheid in begrijpend lezen verondersteld. 

DE COMPUTER IN HET LEERPROCES 
Bij het leren door middel van de computer neemt een computer de taak van de docent gedeelte-

lijk over. Argumenten voor automatisering van het leesproces zijn: 

 De mogelijkheid van precieze temporele controle, d.w.z.: 

- exacte timing van terugkoppeling; 

- terugkoppeling aangepast aan leerling; 

- aanpassing van het tempo van aanbieding. 

 De registratie en interpretatie van de vorderingen: programma’s moeten door de docent 

‘toegediend’ worden en deze zal het effect ervan moeten evalueren. Dat kan onder andere 

met de bijbehorende apps. 

 

Onderwijskundige mogelijkheden van de computer zijn: 

 Adaptiviteit. De computer kan aard en het tempo van het lesmateriaal automatisch aanpas-

sen aan het ontwikkelingsniveau van de leerling. Dat is een vorm van individualisering, los 

van de aandacht van de leraar. 

 Responsiviteit. De computer kan veelvuldig bekrachtigend of correctief reageren op gegeven 

antwoorden. 

 Diagnostische waarde. Antwoorden kunnen geregistreerd worden voor latere inspectie. 

 Motivationele waarde. Werken met de computer is voor veel leerlingen motiverend. 

 Innovatieve waarde. De computer kan dingen aanbieden die via andere leermiddelen niet 

mogelijk zijn. 

 

VOORTGANG BEWAKEN – OUDERS HELPEN MEE 
Ouders willen graag meer betrokkenheid bij de opleiding van hun kind en willen er ook wel tijd 

in steken. Leerkrachten willen ouders graag meer betrekken maar hebben de tijd niet om dit op 

gang te brengen. Onze kinderen willen best meer aandacht. Wat doet Muiswerk Educatief om dit 

proces op gang te brengen? Die vraag wordt nu beantwoord.  

Zodra ouders zich actief bemoeien met school en het leerproces, gaan de prestaties van leer-

lingen significant omhoog. Ouders zijn meestal wel gemotiveerd om een rol in het leerproces te 

vervullen, maar vaak weten ze niet hoe dat moet.  

MuisMeter geeft ouders de mogelijkheid om over school te praten met hun kind. Met behulp van 

de app MuisMeter kunnen zij op ieder moment zien waar hun kind mee bezig is op school, met 

welke vakken, in hoeveel tijd, en met welk resultaat in vergelijking met de rest van de klas. Alle 

informatie is actueel, analyses kunnen zelfs dagelijks wijzigen. En… MuisMeter kost de docent 

geen tijd. 
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Het eerste scherm laat zien dat Marissain de periode november2013 tot 14 januari 2014 4,8 uur gewerkt heeft aan het vak Nederlands 
Ze heeft gewerkt in de modules voor Basisspelling en Basis Werkwoordspelling. Het tweede scherm geeft een analyse van werktijden en 
resultaten van Marissa. 

MuisMeter Leraar toont een leraar dezelfde gegevens die ouders en begeleiders zien via de 

MuisMeter, maar nu voor alle leerlingen in zijn klas(sen). Een leraar heeft zijn eigen Muiswerk 

Online accountgegevens nodig (login, wachtwoord en de korte naam van de school), die hij een-

malig invoert op de app. Daarna kan hij op een eenvoudige manier de gegevens van alle leer-

lingen in de klas met een druk op de knop inladen en bekijken. Inloggen op Muiswerk Online is 

niet nodig. Meer informatie: www.muiswerk.nl/muismeter  

DOELGROEP 
Muiswerk Economie 1 is geschikt voor alle klassen van alle vmbo-niveaus en ook voor de klas-

sen 3 en 4 van havo/vwo. Daarnaast kunt u het programma inzetten in de lessen voor mbo 2 en 

3-leerlingen. 

Leerlingen laten oefenen met Economie 1 heeft globaal drie doelen: 

 De aangeboden theoretische stof wordt telkens op een iets andere manier herhaald, en komt 

op die manier ‘binnen’. Het ondersteunt de methode die in de klassikale lessen wordt ge-

bruikt.   

 Leerlingen die moeite hebben met rekenkundige oefeningen kunnen bijna onbeperkt oefe-

nen (de getallen veranderen namelijk steeds). Daarbij wordt ook aangegeven wat zij ver-

keerd doen, iets wat bij werken met een boek niet gebeurt.  

 Werken met het programma is een middel om te trainen voor het examen.  Immers, alle stof 

komt nog een keer langs en hier wordt alleen de stof behandeld die voor het examen van be-

lang is.  

http://www.muiswerk.nl/muismeter
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De inhoud van de teksten van Economie 1 is zoveel mogelijk afgestemd op het niveau en de be-

levingswereld van de leerlingen. Omdat we niet verwachten dat leerlingen op het computer-

scherm grote lappen tekst doorlezen, zijn de teksten over het algemeen kort en gevarieerd ge-

houden. In elke tekst zijn bovendien de belangrijkste woorden gemarkeerd. Leerlingen hoeven 

meestal ook niet de hele tekst te lezen om een vraag te kunnen beantwoorden. Het is wel de be-

doeling dat ze aan het eind van een tekstoefening die hele tekst goed doorgenomen hebben. Voor 

sommige vragen moeten ze antwoorden uit de tekst halen, voor andere vragen is interpretatie 

van de tekst nodig. 

STRUCTUUR  

OEFENINGEN 
Economie 1 bevat globaal twee soorten oefeningen: 

Theoretische oefeningen. Hierbij worden behapbare stukken theorie neergelegd, waarover vra-

gen worden gesteld. Op deze manier wordt er geoefend met theorie.  

 

Praktische(reken)oefeningen. Het examenprogramma schrijft voor dat leerlingen moeten kun-

nen rekenen met kortingen, percentages, wisselkoersen etc. Economie 1 bevat een uitgebreide 

set van deze praktische oefeningen. Deze oefeningen zijn in de naam aangeduid met een (R) . 

 

 

Oefening B5: In de oefeningen met (R) erachter moet gerekend worden. Om dat gemakkelijk te kunnen doen, komt een rekenmachine in 
het scherm tevoorschijn.  

OPBOUW VAN DE RUBRIEKEN 
De onderwerpen in Economie 1zijn aangeduid met een rubrieksletter. De opbouw van de ru-

brieken is in Economie 1 globaal als volgt: 

In de eerste oefening van elke rubriek wordt de voorkennis geactiveerd. Dat gaat met behulp van 

stellingen over onderwerpen waar leerlingen al wel iets van weten. Ze zijn wat economie betreft 

immers geen onbeschreven blad, want ze hebben zelf elke dag met economische onderwerpen te 

maken.  
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Oefening E1: In de eerste oefening van elke rubriek wordt de voorkennis geactiveerd, met behulp van stellingen die waar of niet waar 
zijn. In dit geval gaat het over ‘geld en betalen’. Verderop in de oefening komt deze oefening vaak terug, maar nu met stof die in de tek-
sten aangeboden is. 

Na de eerste oefening volgen meestal enkele oefeningen met een serie teksten. Bij elke tekst ho-

ren verschillende verwerkingsvragen, die tot doel hebben dat leerlingen zich de inhoud van de 

tekst eigen maken. De teksten zijn over het algemeen kort en sluiten zo mogelijk aan bij de bele-

vingswereld van de leerlingen. Belangrijke woorden zijn gemarkeerd. 

Na de teksten met verwerkingsvragen volgt opnieuw een oefening met stellingen. Dit keer gaan 

die over wat er in de vorige oefeningen aan de orde is geweest. Leerlingen moeten informatie 

immers meer dan één keer onder ogen krijgen om deze te laten beklijven.  

 

Oefening D4: Dit is een zgn. ‘Rijenoefening’. Leerlingen moeten aangeven of een vraag wel of niet bij het terrein van de marketing hoort. 

Vaak volgen nu nog een of meer andere verwerkingsoefeningen, bijvoorbeeld het in rijen sorte-

ren van informatie of het aanwijzen van informatie met een bepaald kenmerk. Voor deze oefe-

ningen is de opgedane kennis weer de basis. In deze oefeningen moet ook vaak gerekend wor-

den. In dat geval staat achter de naam van de oefening een (R). Tijdens het rekenwerk verschijnt 

een rekenmachine in beeld die gebruikt mag worden. Zoals vaak in Muiswerkoefeningen is de 
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inhoud variabel, d.w.z. de oefeningen gaan bij herhaling wel steeds over dezelfde stof, maar de 

getallen zijn anders. 

Een aparte plaats is in elke rubriek ingeruimd voor het leren van de economische termen en be-

grippen. In de zgn. koppeloefeningen moet een begrip gekoppeld worden aan een omschrijving, 

of andersom.  

 

Oefening E7:  Economische termen en begrippen worden in elke oefening geoefend met behulp van de ‘Koppels-vorm. Het begin van een 
zin, een omschrijving of opsomming moet worden gekoppeld aan het juiste woord. 

Elke  rubriek wordt afgesloten met een verzameloefening. Daarin wordt de stof van de rubriek 

bevraagd met behulp van meerkeuzevragen. Een voorbereiding op de toets. 

FEEDBACK TIJDENS HET OEFENEN 
Een van de belangrijke voordelen van het gebruik van de computer is dat er direct feedback ge-

geven kan worden op foute antwoorden. Dat vergroot het leerrendement. In veel oefeningen is 

bovendien het ‘wacht-op-goed-mechanisme’ gebruikt. Bij een fout antwoord komt niet meteen 

de volgende vraag, maar krijgt de leerling feedback die hem kan helpen het juiste antwoord wel 

te vinden. Dat gebeurt soms ook een tweede keer. Pas daarna wordt het goede antwoord gege-

ven en gaat het programma door. 
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Oefening A2: Als de leerling een antwoord niet weet, kan hij een TIP vragen door op de I-knop (informatie) te drukken.  

TEKSTEN VERGROTEN 
Voor leerlingen die wat moeilijker lezen, zijn er mogelijkheden om het lettertype van de teksten 

te vergroten. Dit doet u door CTRL + te gebruiken, voor verkleinen gebruikt u CTRL -.  

MUISWERK WOORDENBOEK 
Bij Economie 1 hoort het digitale woordenboek van Muiswerk Educatief. Het woordenboek be-

vat ruim 79.000 woorden en vervoegingen, ruim 21.000 betekenissen en ruim 10.000 uitdruk-

kingen. In het bestand zijn de economie-woorden opgenomen. Tijdens het maken van de oefe-

ning is het woordenboek direct te raadplegen door op het icoon van het boekje onderin het 

scherm te drukken. Dat ziet er zó uit: 

 

 

 

Vanuit de oefening kan een leerling het digitale woordenboek van Muiswerk Educatief raadplegen. In dit woordenboek kan de vervoegde 
vorm van een woord worden ingetypt om terecht te komen bij het basiswoord. Het woordenboek is ook te downloaden als app voor ta-
blet en smartphone.  

DIAGNOSTISCHE MODUS 
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Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leer-

ling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de stof die nog niet beheerst wordt. De toets kan 

herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Daarbij is de inhoud van de stof 

steeds hetzelfde, maar zijn de vragen en de volgorde waarin deze tevoorschijn komen variabel.  

Voor Muiswerk Economie 1 zijn drie diagnostische toetsen gemaakt, één totaaltoets en twee 

deeltoetsen die elk de helft van de lesstof bestrijken: rubriek A t/m E en rubriek F t/m J. 

 

De diagnostische modus is in gebruik. Deze leerling heeft de eerste deeltoets gemaakt met een matig resultaat. Hij krijgt in zijn persoon-
lijke oefenprogramma (onder de knop Jouw Oefeningen) de oefeningen die door het programma voor hem geselecteerd zijn. 

INHOUD 
In het examenprogramma voor het vmbo komen de volgende onderwerpen aan de orde. Sommi-

ge zijn alleen voor vmbo-gl en –tl. Zie ook: http://www.examenblad.nl/examen/economie-gl-en-

tl-vmbo/2014  

en: http://www.examenblad.nl/examen/economie-kb-vmbo/2014  

1. oriëntatie op leren en werken 

2. basisvaardigheden 

3. leervaardigheden in het vak economie 

4. consumptie  

5. consumptie en consumentenorganisaties 

6. arbeid en productie 

7. arbeid en bedrijfsleven 

8. overheid en bestuur 

9. internationale ontwikkelingen 

10. natuur en milieu 

11. verrijkingsstof (alleen voor gl/tl) 

- begrotingstekort/staatsschuld 

- loon en inkomstenbelasting 

- waardeverandering van geld 

- prijscompensatie en koopkrachtverlies 

12. verwerven, verwerken en verstrekken van informatie (alleen voor gl/tl) 

13. vaardigheden in samenhang (alleen voor gl/tl)  

http://www.examenblad.nl/examen/economie-gl-en-tl-vmbo/2014
http://www.examenblad.nl/examen/economie-gl-en-tl-vmbo/2014
http://www.examenblad.nl/examen/economie-kb-vmbo/2014
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INHOUD ECONOMIE 1 
Hieronder is aangegeven welke stof uit het examenprogramma in welke rubrieken van Economie 

1 aan de orde komt. Er waren voor verschillende onderwerpen meerdere rubrieken nodig om al-

le stof te behandelen. Muiswerk Economie 2 en 3 zijn nog in ontwikkeling.  

1. oriëntatie op leren en werken (rubriek A, B) 

2. basisvaardigheden (alle rubrieken) 

3. leervaardigheden in het vak economie (alle rubrieken) 

4. consumptie (rubriek C, E, G) 

5. consumptie en consumentenorganisaties (rubriek C, E, F, H) 

6. arbeid en productie (rubriek D, I, J) 

7. arbeid en bedrijfsleven (rubriek D, I, J) 

 

In de rubrieken van Economie 1 is over het algemeen een volgorde aangehouden van ‘concreet 

en dicht bij de leerling’ naar wat verder weg en wat abstracter. Hieronder volgt een omschrijving 

van elke rubriek. 

RUBRIEK A: WAT IS ECONOMIE 
Dit is een introductie op het vak. Sommige docenten die met het programma hebben proefge-

draaid hebben deze rubriek overgeslagen omdat ze zelf klassikaal die introductie wilden geven 

(veel te leuk!). Het centrale basisbegrip van de economie (schaarste) komt uitgebreid aan bod, 

evenals de verschijnselen ‘vraag’ en ‘aanbod’. In een rekenoefening moeten de leerlingen voor 

een winkelier de beste prijs voor een artikel berekenen, rekening houdend met vraag, aanbod en 

aantal. 

RUBRIEK B: INKOMEN EN BUDGET 
In deze rubriek wordt geleerd dat het inkomen van mensen uit drie bronnen afkomstig kan zijn 

en welke namen dat inkomen dan heeft. Budgetteren en reserveren komen uitgebreid aan de or-

de. In een rekenoefening moeten inkomens van mensen berekend worden. Daarbij wordt ge-

werkt met percentages. 

 
Oefening B3: Vooral in de laagste rubrieken gaat de inhoud van de teksten vooral over concrete onderwerpen die dicht bij de leerling 
staan.  
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RUBRIEK C: CONSUMEREN 
Ook hier wordt dicht bij de leerling begonnen, want hij is zelf immers ook consument. Het gaat 

over de rechten van consumenten en over waar je als consument je informatie vandaan haalt. 

Met de gastarieven moet gerekend worden. 

RUBRIEK D: MARKETING EN RECLAME 
Het gaat in deze rubriek om stof waar een leerling als consument dagelijks mee in aanraking 

komt. Het gaat over de vier P’s van marketing (product, plaats, promotie en prijs), over het doel 

en de werking van marketing en reclame en over speciale aanbiedingen. In een rekenoefening 

moeten voordeelpercentages worden berekend van deze aanbiedingen. 

RUBRIEK E: GELD EN BETALEN 
Deze rubriek gaat over geld als ruilmiddel, rekenmiddel en spaarmiddel, over wisselkoersen en 

kortingspercentages. In een rekenoefening moeten opnieuw kortingspercentages worden bere-

kend.  

RUBRIEK F: SPAREN, BELEGGEN EN LENEN 
Het gaat in rubriek F over sparen en rente en over lenen, soorten leningen en opnieuw over ren-

te, en over inflatie. In de rekenoefening moeten. Er zijn drie rekenoefeningen in deze rubriek, 

een over rente berekenen, een over geld lenen en wat je dat kost, en een over inflatiesommen.  

EEN HUIS KOPEN OF HUREN 
De rubriek gaat over voordelen van kopen en huren, over rente en aflossing, over voorlopige 

koopcontracten, ontbindende voorwaarden en eenmalige kosten van het kopen van een huis. 

Ook de twee belangrijkste soorten hypotheken komen aan bod, evenals de aftrekbaarheid van 

hypotheekrente. In een rekenoefening moeten de kosten van een eigen huis berekend worden. 

RUBRIEK H: VERZEKERINGEN 
Het doel van verzekeren, de premie en de polis komen aan bod in rubriek H. De bonus-

malusregeling en de no-claimregeling horen eveneens tot de stof, evenals de verschillende soor-

ten verzekeringen en de risico’s die daarmee verzekerd worden.  

RUBRIEK I: WERK EN WERKLOOSHEID 
Deze rubriek gaat over de redenen die mensen hebben om te werken, over de individuele en col-

lectieve arbeidsovereenkomst, loon en minimumloon, en werkloosheid. Er is geen rekenoefe-

ning, maar wel een oefening in tabellen lezen over de genoemde onderwerpen. 

RUBRIEK J: BEDRIJF EN PRODUCTIE 
In deze rubriek gaat de leerling in de schoenen staan van de producent. Aan de orde komen de 

vier productiefactoren: arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap. De bedrijfskolom wordt 

eveneens behandeld en het begrip ‘toegevoegde waarde’. De verschillende btw-percentages ko-

men langs en moeten berekend worden, evenals bruto- en nettowinst en arbeidsproductiviteit.  

WOORDEN IN ECONOMIE 1 
Hieronder de 600 belangrijkste woorden die aan de orde komen in Muiswerk Economie 1. 

Sommige worden uitvoerig behandeld, andere terloops. 
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aanbieden - aanbod - aandelen - aankopen - aansprakelijkheid - aansprakelijkheidsverzekering - aantal - aanvul-

lende - acceptgiro - administratiekosten - advertentie - afbetaling - aflossen - aflossing - aflossingsvrije - afreke-

nen - afronden - afschrijven - afschrijving - afsluiten - aftrekken - afzet - annuïteitenhypotheek - anwb - aow - 

apv-verzekering - arbeid - arbeidscontract - arbeidsdeling - arbeidsmarkt - arbeidsovereenkomst - arbeidsvoor-

waarde - arbeidsvoorwaarden - artikel - autofabriek - automatische - automobilist - autoriteit - baan - bank - 

bankbiljet - basisbehoeften - basisverzekering - bedrag - bedragen - bedrijf - bedrijfskolom - bedrijfskosten - 

bedrijfstak - begroten - begroting - begrotingsoverschot - begrotingstekort - behartigen - behoefte - behoeften - 

belang - belasting - belastingen - beleggen - beleggingsfonds - beloning - bemiddelen - bepaling - beroep - be-

roepsbevolking - beschermen - bescherming - beschikbaar - beslag - bestaan - besteden - betaalmiddelen - be-

taalrekening - betalen - betaling - betalingen - beurs - bevoorraden - bezit - bezittingen - bezorgen - bezuinigen 

- bier - bijbaan - bijdrage - bijdragen - bijhouden - bonus-malusladder - bonus-malusregeling - boodschappen - 

borg - bosbouw - bouwen - brand - brutoloon - brutosalaris - brutowinst - btw - budget - buitenland - cao - 

cash - chartaal - claim - collectief - commercieel - computer - concurrentiepositie - consument - consumentenau-

toriteit - consumentenbond - consumentenprijs - consumentenrecht - consumeren - consumptie - consumptief - 

contacten - contant - contract - creditcard - creditsaldo - cwi - dagwaarde - dalen - deeltijd - dekken - dekking 

- diefstal - diefstalverzekering - dienst - diensten - diploma - dividend - document - doelgroep - dollar - doorlo-

pend - duur - duurzaam - economie - eenmalig - effecten - effectieve - eigenaar - eigenaren - eigendom - eind-

datum - eisen - elektriciteit - energie - energiebedrijven - euro - evenwicht - exemplaren - fabrieken - factoren - 

failliet - federatie - fietsersbond - financieel - financiering - formeel - frank - functie - garantie - gas - gebouwen 

- gebruiksgoederen - gedekt - gedrag - gedragen - gedragsverandering - geld - geldautomaat - geldshop - gelijk-

tijdigheid - gemiddelde - geschillencommissie - gevestigd - gezondheidszorg - giraal - girorekening - goederen - 

goedkoop - graan - gras - gratis - grond - grondstoffen - groothandel - handelingsonbekwaam - hartprobleem - 

hartstichting - herbouwwaarde - hoeveelheid - huishoudelijk - huishoudens - huizenbezitters - huren - huur - 

huurcontract - huurder - huurhuis - huurkoop - huursubsidie - huurwoning - hypotheek - hypotheekrente - hy-

potheekrenteaftrek - hypotheekverstrekkers - ideaal - ideëel - import - importeur - impulsaankoop - inboedel - 

inboedelverzekering - incasso - incassobureau - incidenteel - inclusief - indienen - individueel - inflatie - inhou-

den - inhouding - inkomen - inkomensafhankelijke - inkomsten - inkomstenbron - inkoop - inleggen - inschake-

len - inschrijven - inschrijven - intellectueel - internet - internetbankieren - invloed - invoeren - invullen - ka-

daster - kanalen - kans - kanten - kapitaal - kapper - kenmerken - kennismaken - keten - keus - kinderopvang - 

klachten - klant - klanten - koers - koop - koopakte - koopcontract - koophuis - koopovereenkomst - kopen - 

koper - korting - kortingsbeleid - kosten - krap - krediet - kredietverstrekker - landbouw - laptop - lasten - 

leasecontract - leenbedrag - lenen - lening - letselschade - levensbehoeften - leverancier - leveren - lineair - lip-

penstift - lonen - loon - loonkosten - looptijd - lossen - lucht - luxe - maandelijks - maatschappij - machine - 

makelaar - marketeer - marketing - markt - marktonderzoek - materieel - maximaal - maximum - medewerker - 

medicijnen - melkfabriek - merk - middelen - mindering - minimaal - minimumloon - minus - misleidend - 

mondeling - motorrijtuig - munt - munteenheid - nakomen - natura - natuur - natuurgeneeskunde - neemt - 

nettoloon - nettosalaris - nettowinst - nieuwwaarde - no-claimkorting - nominaal - noodzakelijk - notaris - obli-

gatie - offerte - officieel - omgaan - omwisselen - omzet - onbepaald - onbeperkt - onbetaald - onderhandelen - 

ondernemerschap - onderpand - onderverzekerd - onderzoeken - ongedaan - ongeschoold - onroerend - onstof-

felijk - ontbindende - ontstaan - ontvangst - ontwikkelen - opbrengst - openbaar - opleiding - opleveren - op-

maken - opnamestaat - opsplitsen - opstalverzekering - opsturen - opzeggen - orde - organisatie - organiseren - 

ouderen - overdracht - overdrachten - overdrachtsbelasting - overeenkomst - overheid - overhouden - overlast - 

overleven - overmaken - overschrijving - oververzekerd - overzicht - pacht - parkeerplaatsen - particulieren - 

partij - pas - patiënten - pensioen - periode - periodieke - personeel - pinnen - pinpas - plichten - polis - posi-

tief - postkantoor - premie - premies - presenteren - prijs - prijsdaling - prijsopgaaf - prijsverhoging - primair - 

procent - produceren - product - productaansprakelijkheid - productie - productiefactoren - productieproces - 

productiesector - promotie - provisie - psychologie - quartaire - rechten - reclame - reclameboodschap - recla-

mecodecommissie - register - reiskostenvergoeding - reisverzekering - reizigersvereniging - rekening - rekenma-

chine - rekenmiddel - relatief - rendement - rente - rentepercentage - reparaties - reserveren - rest - resultaat - 

risico - rondkomen - ruilmiddel - ruim - salaris - saldo - samenleving - schaars - schaarse - schaarste - schade - 
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schadevrij - schriftelijk - schulden - scooterverzekering - secundaire - sluikreclame - sluiten - sociale - spaarder 

- spaarmiddel - spaarrekening - sparen - spullen - staking - status - stimuleren - stoffelijk - streven - stuks - ta-

bel - tastbaar - technologisch - tegenovergestelde - tegenprestatie - tegenvaller - tegoed - tekort - telefoon - te-

levisie - termijn - termijnen - tertiair - terugbetalen - terugbetalingen - tijdelijk - timmerman - toegevoegde - 

toelage - toeslag - toezicht - transactie - transportakte - trede - uitbetaling - uitgaven - uitgavenpatroon - uitge-

ven - uitkeren - uitkering - uitlenen - uitoefenen - uitsluiting - uitvoeren - vacature - vakantie - vakbond - valuta 

- variabel - vast - vastgoed - vegetariër - vegetariërsbond - veilig - veranderen - verantwoordelijk - verbetering - 

verbindend - verborgen - verbruik - verbruiken - verbruiksartikelen - verbruiksgoederen - verdienen - vereni-

ging - vergelijkend - vergoeden - vergoeding - verhandelen - verhuren - verhuurder - verkeer - verkeersdeelne-

mer - verkoop - verkoopprijs - verkopen - verkoper - verlenen - verlies - verlies - verliezen - vermogen - ver-

ouderd - verpakken - verplicht - verplichte - verrekenen - verschil - verschillen - vervangen - vervoer - ver-

voerder - vervoeren - vervullen - verzadigd - verzekeraar - verzekerde - verzekering - verzekeringsbedrijf - ver-

zekeringsovereenkomst - verzekeringspolis - verzekeringspremie - voedingsmiddelen - voetgangers - voldoende - 

voorlichting - voorlopig - voorspellen - vooruitgang - voorwaarde - voorwaarden - voorwerpen - voorzien - 

voorzorg - vorm - vormen - vraag - vrij - vrijwillig - vrijwilligerswerk - waard - waarde - waardebepaling - 

waarderen - waardevermindering - warenonderzoek - wasmachine - waterkracht - wa-verzekering - weggeven - 

welvaart - wensen - werk - werken - werkgever - werking - werkloos - werkloosheid - werkloosheidsuitkering - 

werknemer - werktijden - wet - wettelijk - winkel - winkelier - winst - wonen - woning - woonbond - yen - 

zaak - zelfstandig - zelfstandigen - zonnewarmte - zorgen - zorgkosten - zorgpremie - zorgverzekeraar - zuinig - 
zwaar  

OEFENINGEN EN TOETSEN  
Economie 1 bestaat uit drie toetsen: één uitgebreide toets waarin alle onderwerpen aan de orde 

komen en er zijn twee deeltoetsen waarin een deel van de onderwerpen getoetst wordt. Er zijn 

81 oefeningen met in totaal 1846 vragen. Er zijn 84 uitlegschermen met korte informatie.  

 

Oefening A3: Dit is een van de 84 korte uitlegschermen van Economie 1. 

TOT SLOT 
Er is vanuit het onderwijs veel vraag geweest naar oefenprogramma’s voor economie.  We heb-

ben in onze uitgeverij met veel inzet en plezier aan dit programma gewerkt. Het is het eerste 

deel van een serie van drie. De reacties zijn tot nu toe enthousiast. We hopen dat uw leerlingen 

met plezier met het programma werken en hun kennis van economie en de vaardigheden die ze 

voor dit vak nodig hebben, daadwerkelijk vergroten. Aarzel niet om uw bevindingen en sugges-

ties voor verbetering aan ons te mailen! 
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 RUBRIEKEN EN OEFENINGEN ECONOMIE 1 
Links in het overzicht staan de onderwerpen. In de tweede kolom de namen van de oefeningen. 

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z Toetsen 1 Rubriek A t/m E Meerkeuze 1 25 
  2 Rubriek F t/m J Meerkeuze 1 30 
  3 Rubriek A t/m J Meerkeuze 1 40 

A Wat is economie? 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Waar gaat economie over? Meerkeuze 1 20 
  3 Schaars of vrij Rijen 1 20 
  4 Wat gebeurt er met de prijs? Meerkeuze 2 12 
  5 Wat is de beste prijs? [R] Meerkeuze 2 12 
  6 Gebruiksgoed of verbruiksgoed? Rijen 1 20 
  7 Stellingen over economie Meerkeuze 3 14 
  8 Economische begrippen Koppels 2 14 
  9 Verzameloefening Rubriek A Meerkeuze 6 16 

B Inkomen en budget 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Inkomen Meerkeuze 1 18 
  3 Budgetteren Meerkeuze 1 18 
  4 Stellingen over inkomen en budget Meerkeuze 3 14 
  5 Wat is het inkomen? [R] Meerkeuze 2 18 
  6 Bugetteren en reserveren [R] Meerkeuze 1 12 
  7 Economische begrippen Koppels 2 14 
  8 Verzameloefening rubriek B Meerkeuze 4 18 

C Consumeren 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 18 
  2 Consumeren Meerkeuze 1 20 
  3 Consument en recht Meerkeuze 1 18 
  4 Stellingen over consument en recht Meerkeuze 4 14 
  5 Vergelijkend warenonderzoek Meerkeuze 1 15 
  6 Consumentenorganisaties Koppels 2 10 
  7 Gastarieven (R) Meerkeuze 1 14 
  8 Economische begrippen Koppels 2 12 
  9 Verzameloefening rubriek C Meerkeuze 4 18 

D Marketing en reclame 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Marketing Meerkeuze 1 24 
  3 Reclame Meerkeuze 1 16 
  4 Marketing of niet Rijen 2 20 
  5 Stellingen over marketing en reclame Meerkeuze 3 14 
  6 Speciale aanbiedingen (R) Meerkeuze 2 12 
  7 Economische begrippen Koppels 2 12 
  8 Verzameloefening rubriek D Meerkeuze 5 18 

E Geld en betalen 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Geld en betalen Meerkeuze 1 20 
  3 Betalen met vreemd geld Meerkeuze 1 21 
  4 Stellingen over geld en betalen Meerkeuze 3 14 
  5 Rekeningafschriften Meerkeuze 4 18 
  6 Kortingen berekenen (R) Meerkeuze 2 14 
  7 Economische begrippen Koppels 2 12 
  8 Verzameloefening rubriek E Meerkeuze 4 20 

F Sparen, beleggen en lenen 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Lenen Meerkeuze 1 18 
  3 Sparen en beleggen Meerkeuze 1 24 
  4 Stellingen over lenen, sparen en beleggen Meerkeuze 5 14 
  5 Rente berekenen (R) Meerkeuze 3 16 
  6 Geld lenen (R) Meerkeuze 2 16 
  7 Inflatiesommen (R) Meerkeuze 2 16 
  8 Economische begrippen Koppels 2 14 
  9 Verzameloefening rubriek F Meerkeuze 5 16 

G Een huis kopen of huren 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Huren of kopen Meerkeuze 1 18 
  3 Een huis kopen Meerkeuze 1 23 
  4 Stellingen over huren en kopen Meerkeuze 4 14 
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  5 De kosten van een eigen huis (R) Meerkeuze 2 18 
  6 Economische begrippen Koppels 1 14 
  7 Verzameloefening rubriek G Meerkeuze 5 20 

H Verzekeringen 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Verzekeren Meerkeuze 1 20 
  3 Verzekeringen Meerkeuze 1 21 
  4 Bonus-malusregeling Meerkeuze 1 18 
  5 Stellingen over verzekeren Meerkeuze 5 14 
  6 Economische begrippen Koppels 2 12 
  7 Verzameloefening rubriek H Meerkeuze 5 16 

I Werk en werkloosheid 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Beroep en arbeid Meerkeuze 1 28 
  3 Werkloosheid en werkgelegenheid Meerkeuze 1 24 
  4 Stellingen over werk en werkloosheid Meerkeuze 5 14 
  5 Tabellen over werk en werkloosheid Meerkeuze 2 18 
  6 Economische begrippen Koppels 2 14 
  7 Verzameloefening rubriek I Meerkeuze 5 18 

J Bedrijf en productie 1 Wat weet je zelf al? Meerkeuze 1 12 
  2 Bedrijf en productie Meerkeuze 1 25 
  3 Bedrijfsresultaat Meerkeuze 1 18 
  4 Stellingen over bedrijf en productie Meerkeuze 4 14 
  5 Brutowinst en nettowinst (R) Meerkeuze 1 12 
  6 BTW berekenen (R) Meerkeuze 4 16 
  7 Helder en Blockbuster (R) Meerkeuze 3 22 
  8 Economische begrippen Koppels 2 14 
  9 Verzameloefening rubriek J Meerkeuze 6 16 

 

 

 


