Economie inhouden (PO-havo/vwo)
Sectoren

kerndoelen primair
onderwijs

kerndoelen
onderbouw

havo bovenbouw
exameneenheden

vwo bovenbouw
exameneenheden

35:
De leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in
sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en
als consument.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.

EC Domein B: Concept
schaarste
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat beperkte middelen
en ongelimiteerde
behoeften dwingen tot
het maken van keuzes.

EC Domein B: Concept
schaarste
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat beperkte middelen
en ongelimiteerde
behoeften dwingen tot
het maken van keuzes.

Kernconcepten

1. Schaarste

46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.

2. Markt

35:
De leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in
sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en
als consument.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
44:
De leerling leert op
hoofdlijnen hoe het
Nederlandse politieke
bestel als democratie
functioneert en leert
zien hoe mensen op
verschillende manieren
bij politieke processen
betrokken zijn.

EC Domein D: Concept
markt
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat keuzes en ruil die
plaatsvinden worden
gecoördineerd via de
markt. Prijsvorming is
het
coördinatiemechanisme
waarmee vraag en
aanbod op elkaar
worden afgestemd. De
manier waarop
prijsvorming plaatsvindt
is afhankelijk van de
marktstructuur
(marktvormen) en heeft
gevolgen voor
toetreding, welvaart en
economische politiek.

EC Domein D: Concept
markt
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat keuzes en ruil die
plaatsvinden worden
gecoördineerd via de
markt. Prijsvorming is
het
coördinatiemechanisme
waarmee vraag en
aanbod op elkaar
worden afgestemd. De
manier waarop
prijsvorming plaatsvindt
is afhankelijk van de
marktstructuur
(marktvormen) en heeft
gevolgen voor
toetreding, welvaart en
economische politiek.

EC Domein E: Concept
ruilen over de tijd
De kandidaat kan,
binnen de contexten
van
gezinshuishoudingen,
bedrijfshuishoudingen en
overheidshuishoudingen,
analyseren dat ruil niet
alleen op één moment in
de tijd plaatsvindt, maar
ook over de tijd. De prijs
die deze intertemporele
ruil coördineert is de
rente.

EC Domein E: Concept
ruilen over de tijd
De kandidaat kan,
binnen de contexten
van
gezinshuishoudingen,
bedrijfshuishoudingen en
overheidshuishoudingen,
analyseren dat ruil niet
alleen op één moment in
de tijd plaatsvindt, maar
ook over de tijd. De prijs
die deze intertemporele
ruil coördineert is de
rente.

46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.
47:
De leerling leert actuele
spanningen, conflicten
en oorlogen in de wereld
te plaatsen tegen hun
achtergrond, en leert
daarbij de doorwerking
ervan op individuen en
samenleving (nationaal,
Europees en
internationaal), de grote
onderlinge
afhankelijkheid in de
wereld, het belang van
mensenrechten en de
betekenis van
internationale
samenwerking te zien.
3. Ruilen over de tijd

35:
De leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in
sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en
als consument.
38:
De leerlingen leren
hoofdzaken over
geestelijke stromingen
die in de Nederlandse
multiculturele
samenleving een
belangrijke rol spelen, en
ze leren respectvol om
te gaan met seksualiteit
en met diversiteit binnen
de samenleving,
waaronder seksuele
diversiteit.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
43:
De leerling leert over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in cultuur
en levensbeschouwing in
Nederland, leert eigen
en andermans leefwijze
daarmee in verband te
brengen, en leert de
betekenis voor de
samenleving te zien van
respect voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en leert
respectvol om te gaan
met de seksualiteit en
met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder
seksuele diversiteit.

4. Samenwerken en
onderhandelen

36:
De leerlingen leren
hoofdzaken van de
Nederlandse en
Europese
staatsinrichting en hun
rol als burger.
39:
De leerlingen leren met
zorg om te gaan met het
milieu.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
44:
De leerling leert op
hoofdlijnen hoe het
Nederlandse politieke
bestel als democratie
functioneert en leert
zien hoe mensen op
verschillende manieren
bij politieke processen
betrokken zijn.
45:
De leerling leert de
betekenis van Europese
samenwerking en de
Europese Unie te
begrijpen voor zichzelf,
Nederland en de wereld.
46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.
47:
De leerling leert actuele
spanningen, conflicten
en oorlogen in de wereld
te plaatsen tegen hun
achtergrond, en leert
daarbij de doorwerking
ervan op individuen en
samenleving (nationaal,
Europees en
internationaal), de grote
onderlinge
afhankelijkheid in de
wereld, het belang van
mensenrechten en de
betekenis van
internationale
samenwerking te zien.

EC Domein F: Concept
samenwerken en
onderhandelen
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat, wanneer belangen
van individuele actoren
conflicteren,
samenwerken en
onderhandelen meer
oplevert voor
(markt)partijen dan
vertrouwen op
individuele acties.
Centralisatie, waarbij
(collectieve) dwang het
middel is om acties tot
stand te brengen, kan
een alternatief
coördinatiemechanisme
zijn voor keuzes.

EC Domein F: Concept
samenwerken en
onderhandelen
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat, wanneer belangen
van individuele actoren
conflicteren,
samenwerken en
onderhandelen meer
oplevert voor
(markt)partijen dan
vertrouwen op
individuele acties.
Centralisatie, waarbij
(collectieve) dwang het
middel is om acties tot
stand te brengen, kan
een alternatief
coördinatiemechanisme
zijn voor keuzes.

5. Welvaart en groei

38:
De leerlingen leren
hoofdzaken over
geestelijke stromingen
die in de Nederlandse
multiculturele
samenleving een
belangrijke rol spelen, en
ze leren respectvol om
te gaan met seksualiteit
en met diversiteit binnen
de samenleving,
waaronder seksuele
diversiteit.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
43:
De leerling leert over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in cultuur
en levensbeschouwing in
Nederland, leert eigen
en andermans leefwijze
daarmee in verband te
brengen, en leert de
betekenis voor de
samenleving te zien van
respect voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en leert
respectvol om te gaan
met de seksualiteit en
met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder
seksuele diversiteit.
46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.

EC Domein H: Concept
welvaart en groei
De kandidaat kan in
contexten analyseren
wat op nationaal en op
mondiaal niveau de
oorzaken zijn van
economische groei en
van de verdeling van
inkomen en welvaart.
Keuzes op microniveau
werken door op
macroniveau in elke
economie die
gekenmerkt wordt door
wederzijds afhankelijke
markten.

EC Domein H: Concept
welvaart en groei
De kandidaat kan in
contexten analyseren
wat op nationaal en op
mondiaal niveau de
oorzaken zijn van
economische groei en
van de verdeling van
inkomen en welvaart.
Keuzes op microniveau
werken door op
macroniveau in elke
economie die
gekenmerkt wordt door
wederzijds afhankelijke
markten.

6. Goede tijden,
slechte tijden

35:
De leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in
sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en
als consument.
36:
De leerlingen leren
hoofdzaken van de
Nederlandse en
Europese
staatsinrichting en hun
rol als burger.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
44:
De leerling leert op
hoofdlijnen hoe het
Nederlandse politieke
bestel als democratie
functioneert en leert
zien hoe mensen op
verschillende manieren
bij politieke processen
betrokken zijn.

EC Domein I: Concept
goede tijden, slechte
tijden
De kandidaat kan in
contexten analyseren
waarom er sprake is van
korte termijn
schommelingen in
economische
activiteiten en welke
mogelijkheden en
grenzen er zijn voor
conjunctuurbeleid.
Markten laten zich niet
gemakkelijk reguleren
mede door toedoen van
rigiditeiten.

EC Domein I: Concept
goede tijden, slechte
tijden
De kandidaat kan in
contexten analyseren
waarom er sprake is van
korte termijn
schommelingen in
economische
activiteiten en welke
mogelijkheden en
grenzen er zijn voor
conjunctuurbeleid.
Markten laten zich niet
gemakkelijk reguleren
mede door toedoen van
rigiditeiten.

EC Domein C: Concept
ruil
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat het ruilproces de
basis vormt voor een
optimale inzet van
middelen en een
optimale benutting van
comparatieve voordelen.
Voorts
kan de kandidaat
analyseren dat ruil
arbeidsdeling mogelijk
maakt en op welke
manier geld het
ruilproces soepeler laat
verlopen.

EC Domein C: Concept
ruil
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat het ruilproces de
basis vormt voor een
optimale inzet van
middelen en een
optimale benutting van
comparatieve voordelen.
Voorts
kan de kandidaat
analyseren dat ruil
arbeidsdeling mogelijk
maakt en op welke
manier geld het
ruilproces soepeler laat
verlopen.

46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.
47:
De leerling leert actuele
spanningen, conflicten
en oorlogen in de wereld
te plaatsen tegen hun
achtergrond, en leert
daarbij de doorwerking
ervan op individuen en
samenleving (nationaal,
Europees en
internationaal), de grote
onderlinge
afhankelijkheid in de
wereld, het belang van
mensenrechten en de
betekenis van
internationale
samenwerking te zien.

7. Ruil

n.v.t.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.

8. Risico en informatie

n.v.t.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
43:
De leerling leert over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in cultuur
en levensbeschouwing in
Nederland, leert eigen
en andermans leefwijze
daarmee in verband te
brengen, en leert de
betekenis voor de
samenleving te zien van
respect voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en leert
respectvol om te gaan
met de seksualiteit en
met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder
seksuele diversiteit.

9. Arm en rijk

n.v.t.

42:
De leerling leert in eigen
ervaringen en in de
eigen omgeving effecten
te herkennen van
keuzes op het gebied
van werk en zorg,
wonen en recreëren,
consumeren en
budgetteren, verkeer en
milieu.
44:
De leerling leert op
hoofdlijnen hoe het
Nederlandse politieke
bestel als democratie
functioneert en leert
zien hoe mensen op
verschillende manieren
bij politieke processen
betrokken zijn.
46:
De leerling leert over de
verdeling van welvaart
en armoede over de
wereld, hij leert de
betekenis daarvan te
zien voor de bevolking
en het milieu en relaties
te leggen met het
(eigen) leven in
Nederland.
47:
De leerling leert actuele
spanningen, conflicten
en oorlogen in de wereld
te plaatsen tegen hun
achtergrond, en leert
daarbij de doorwerking
ervan op individuen en
samenleving (nationaal,
Europees en
internationaal), de grote
onderlinge
afhankelijkheid in de
wereld, het belang van
mensenrechten en de
betekenis van
internationale
samenwerking te zien.

EC Domein G: Concept
risico en informatie
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat gezinnen en
bedrijven bij het maken
van keuzes informatie
verzamelen ten einde
onzekerheid te
verkleinen. Aangezien de
informatie vaak een
beperkt karakter zal
hebben moeten
transactiepartijen een
inschatting maken van
mogelijke
gebeurtenissen (risico)
en de mate waarin
transactiepartners
gebeurtenissen
beïnvloeden of
informatie achterhouden
die relevant is voor het
tot stand brengen van
een transactie
(asymmetrische
informatie).

EC Domein G: Concept
risico en informatie
De kandidaat kan in
contexten analyseren
dat gezinnen en
bedrijven bij het maken
van keuzes informatie
verzamelen ten einde
onzekerheid te
verkleinen. Aangezien de
informatie vaak een
beperkt karakter zal
hebben moeten
transactiepartijen een
inschatting maken van
mogelijke
gebeurtenissen (risico)
en de mate waarin
transactiepartners
gebeurtenissen
beïnvloeden of
informatie achterhouden
die relevant is voor het
tot stand brengen van
een transactie
(asymmetrische
informatie).

n.v.t.

n.v.t.

