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Periode Eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en duur 
 

Magister 
code 

Herkansen 
Ja/nee 

Weging 
 

zesde 
periode 

EC/K4A 
De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, 
inkomen en in de functies van het geld, lenen en 
sparen en kan dit inzicht toepassen in een 
gegeven casus.  
 

H1 Consumptie: consumentenzaken 

 1.1 Behoeften, keuzes maken 

 1.2 marketing en beïnvloeding  

 1.3 vergelijkend warenonderzoek en 
consumentenorganisaties 

 1.4 Keurmerkenproductinformatie en -
aansprakelijkheid 

H2 Consumptie: geldzaken (budgettering) 

 2.1 Geldfuncties en betalingswijzen 

 2.2 Motieven en gevolgen sparen, rente, en 
beleggen 

 2.3 inkomensvormen en uitgaven indelen 

 2.4 Leren budgetteren. 
 

Maken van alle paragrafen, oefenen met de digitale 
modules.  
Maken van formatieve reken en leer toetsen.  
Leren en doornemen van de PowerPoint presentaties. 
Vragen stellen 

Theoretisch  
1 lesuur 

K Ja 
 

2 

zevende 
periode 

EC/K5A 
De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het 
producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, 
winst, toegevoegde waarde, arbeid, 
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, 

H3 Productie: kosten, winst, markt 

 3.1 brutowinst, bedrijfskosten, winst en verlies 

 3.2 Verkoopprijs en kosten per product 

 3.3 btw en consumentenprijs 

 3.4 Arbeidsproductiviteit en productiecapaciteit 

Theoretisch 
1 lesuur 

L Ja 
 

2 
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werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus.  
 

 
H4 Arbeid: werk, arbeidsmarkt en werkloosheid 

 4.1 flexibele arbei, afspraken werkgevers en 
werknemers en rol overheid 

 4.2 Arbeidsmarkt 

 4.3 Werkloosheid 

 4.4 gevolgen en bestrijding van werkloosheid 
 

Maken van alle paragrafen, oefenen met de digitale 
modules.  
Maken van formatieve reken en leer toetsen.  
Leren en doornemen van de PowerPoint presentaties. 
Vragen stellen 

achtste 
periode 

EC/K7 
De kandidaat heeft inzicht in internationale 
economische betrekkingen zoals Nederland als 
open economie, de Europese Unie, 
ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht 
toepassen in een gegeven casus. 
 
 

H5 Internationale ontwikkeling : Nederland 
Handelsland, Europese markt, globalisering 

 5.1 Import en export 

 5.2 Internationalehandel en wisselkoers 

 5.3 Europese Unie en de taken van de ECB 

 5.4 Vrijhandel en handelsbelemmeringen 
  

H6 Internationale ontwikkelingen: internationale 
welvaartsverdeling 

 6.1 Ontwikkelingslanden, grondstofprijzen 

 6.2 Oorzaken en gevolgen van 
onderontwikkeling 

 6.3 Maatregelen, vrijhandel en hulp 

 6.4 Overheidsbeleid en bedrijfsbeleid 
 

Maken van alle paragrafen, oefenen met de digitale 
modules.  
Maken van formatieve reken en leer toetsen.  
Leren en doornemen van de PowerPoint presentaties. 
Vragen stellen 

Theoretisch
1 lesuur 

M Ja 
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Negende 
periode 

EC/K4A/K5A/K6/K7 Rekenen van alle hoofdstukken  
Zie laatste groene bladzijden 

Theoretisch
1 lesuur 

N Ja 1 
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Alle rekenvaardigheden beheersen. Die in deze 
domeinen terugkomen. 

 

Berekening eindcijfer schoolexamen: (E + F + G + I*0,75 + J*0,25 + K*2 + L*2 + M*2 + N)/11  = eindcijfer schoolexamen Economie 

 
 

 
 
 


