Alles is economie
Economie is de wetenschap die keuzegedrag bestudeert. Keuzes maken we elke dag, over allerlei
dingen. Individuen doen dit: "Zal ik investeren in nog een opleiding?" "Zal ik sparen voor een
Xbox, of betaal ik gewoon op termijn?" "Koop ik een goedkope spijkerbroek of liever een
exemplaar dat niet door kinderen is gemaakt?"
Ook bedrijven maken dit soort beslissingen voortdurend. "Moeten we de prijs verlagen omdat er
zoveel concurrentie is ?” "Is uitbesteden van onze financiële administratie naar het buitenland
goedkoper dan het zelf doen?"
Natuurlijk moeten ook politici, instanties en overheden keuzes maken omdat ook zij hun geld maar
één keer kunnen uitgeven.. Zij vragen zich af of ze meer geld binnen kunnen halen met
belastingen of dat ze daarvoor moeten lenen. En moeten ze met dat geld investeren in onderwijs
of het leger. Of moeten ze gewoon de staatschuld aflossen? Er zijn net zoveel vragen als
antwoorden en richtingen binnen de economische wetenschap. Wetenschappers zoeken naar
verklaringen door antwoord te geven op vragen als:




Wat is de invloed van de prijs van een product op het gedrag van mensen/gezinnen?
Wat is het effect van een stagnerende huizenmarkt op de bouwsector?
Welke maatregelen kan de overheid nemen om een( krediet) crisis te bestrijden?

Doel van het vak economie
´Het vak economie bereidt leerlingen voor op een adequate deelname aan het maatschappelijk
verkeer. Dit betekent dat leerlingen met behulp van de belangrijkste economische concepten
de economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen, verschijnselen waar ze als persoon
in de verschillende rollen binnen huishouden, bedrijven of overheidsinstellingen mee te maken
krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen of waar zij als lid van de (nationale en
internationale) samenleving mee te maken krijgen".
Het examenprogramma h/v
Het examenprogramma omvat de volgende concepten:
Schaarste en ruil:
Je leert over de spanning tussen behoeften enerzijds en de beperkte middelen anderzijds en dat
dit mensen dwingt om keuzes te maken. Het ruilproces is de basis voor het maken van
economische keuzes.
Markt ( VWO+ Markt 2)
De markt is het geheel van vraag (kopers) en aanbod (verkopers). De manier waarop de prijs tot
stand komt en hoeveel macht een producent heeft om zijn eigen prijs te bepalen hangt af van de
marktstructuur.
Ruilen over de tijd.
Geld kun je ruilen over de tijd. Door te sparen stel je consumptie uit naar later. Door te lenen haal
je geld naar voren in de tijd. Rente is de prijs voor het ruilen over de tijd.
Samenwerken en onderhandelen.
Samenwerken en onderhandelen zorgt vaak voor een beter resultaat voor alle betrokkenen dan
wanneer er individuele belangen worden nagestreefd. Soms is dwang door de overheid de enige
manier om er voor te zorgen dat bepaalde maatschappelijk belangrijke zaken worden
geproduceerd. (bv dijken)

Risico en informatie :
De keuzes die dagelijks gemaakt worden brengen risico’s met zich mee. Veel risico’s kunnen
verzekerd worden. Om het risico goed in te kunnen schatten is er informatie nodig maar die is
meestal onvolledig en beperkt.
Welvaart en groei :
Economische groei is de procentuele verandering van Bruto Binnenlands Product. Het BBP kan
zowel worden verklaard door de productie van bedrijven als wel de manier waar op de inkomens
in een land zijn verdiend, als de totale bestedingen die er in een economie plaatsvinden.
Goede tijden, slechte tijden :
Het ene jaar wordt er meer wordt geproduceerd dan het andere. Dit heeft gevolgen voor o.a. de
werkloosheid en de belastinginkomsten van de overheid. De overheid probeert door het inzetten
van bepaalde maatregelen de schommelingen af te vlakken.
Naast het behandelen van de concepten wordt er aandacht besteed aan verplichte contexten (o.a
arbeidsmarkt en prijzenoorlog), keuzeonderwerpen en vaardigheden ( economisch rekenen,
redeneren, meningsvorming)
VWO :
- Methode: Praktische economie ( deel 1 t/m 8 )
- 3 lesuren per week
- 480 slu
VWO 4: module 1,2 en 4
VWO 5: module 3, 7, 8,
VWO 6: module 5, 6
Havo:
- Methode: Economie Integraal
- 4 lesuren per week
- 400 slu
Havo 4: H1 t/m 16 ( deel 1 en 2 )
Havo 5: H13 t/m 17 ( deel 3 ) + examentraining

