
Economie in de bovenbouw van het VMBO 
Wat is economie? 

We hebben allemaal behoefte aan vakantie en spullen en onze middelen zoals als tijd en geld zijn 

beperkt. Daarom moeten wij keuzes maken. 

 

Economie is de wetenschap naar de keuzes die wij maken om in ons behoefte te voorzien. En hoe 

bedrijven daarop in kunnen spelen. 

De onderwerpen die daarbij in de bovenbouw VMBO aan bod komen zijn: 

- Leren hoe jij je eigen geldzaken op orde houdt 

- Wat de rol van banken is voor jou als consument 

- Wat voor verzekeringen zijn verstandig voor jou om te hebben 

- Welke hulp kan jij van de overheid verwachten 

- Wat komt er allemaal bij kijken als jij op de arbeidsmarkt komt 

- Hoe start je een eigen bedrijf 

- Wat is voor Nederland belangrijk voor de internationale concurrentiepositie 

 

Wat heb ik nodig om dit vak te halen? 

Het is belangrijk dat je in staat bent om kritisch te denken en dat je politiek en nieuws over 

bijvoorbeeld de Brexit of Economisch handelingen van president Trump interessant vindt. Het is goed 

om een mening te hebben over waarom bepaalde (financiële) zaken op een bepaalde manier gedaan 

moeten worden. Dit zal je helpen om de economische stof beter te begrijpen. 

Een deel van economie bestaat uit rekenvaardigen. Het is niet verplicht om wiskunde erbij te kiezen 

maar dit is wel aan te raden. Als je goed bent in wiskunde zal economie je makkelijker afgaan.  

Wat kan ik met economie later? 

Opleiding/werk 

Elke commercieel bedrijf wil zoveel mogelijk van haar goederen of diensten verkopen en daar 

hebben zij personeel voor nodig. De basis voor een marketing/sales opleiding leer je bij economie. 

Ook als je een eigen bedrijf wil starten leer je de basis bij economie.  

 

 

 



Privé 

Volgens het NIBUD heeft 40% van de Nederlanders geen of een te kleine buffer om een 

onverwachtse grote uitgave op te vangen. Om jou persoonlijk voor te bereiden op jouw financiële 

situatie als jij straks op jezelf gaat wonen is het belangrijk om verstand te hebben van geldzaken. 

Daar word je bij economie op voorbereid.  

 

 

 


