
ECONOMIE  op HAVO /VWO 

 

Dit vak is een vast onderdeel uit het profiel E & M en daarnaast een 
keuzevak. 

Wat is economie? 

In de economie worden er keuzes gemaakt tussen de 
behoeften en middelen.  

Een definitie van de economie is dan ook: 

Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de 
verdeling van schaarse goederen. 

Of je het nu wilt of niet, je hebt dagelijks met economie te maken.  

Economie = algemene voorbereiding op de toekomst. 

Hoe zo ? Waar merk je dat ? 

• Een scooter kopen?  Hoe zit het met de verzekeringen en 
welke kies je. 

• Een baantje. Hoe zit het met het loon? Hoe zit het met de 
belastingen, Wat zijn de arbeidsvoorwaarden. 

• Buitenland. Welke goederen halen wij uit het buitenland en 
welke goederen verkopen wij aan het buitenland, Welke 
betaalmiddelen zijn er. Is een vakantie naar het buitenland 
goedkoop? 

• Moet je sparen of moet je juist lenen en hoe zit dat met de 
rente? Wat is ruilen over de tijd. 

• Hoe ziet de markt er uit. Zijn er afspraken tussen grote 
bedrijven. Welke rol speelt de overheid. 

• Ben je consument of producent.  
• Wat heeft de Brexit te maken met het prisoners dilemma? 
• Betalen we nu veel of weinig belasting.  

 

Verschillende partijen 

• Consumenten moeten keuzes maken: wat koop ik? Waar koop 
ik het. Hoe koop ik het? Wanneer koop ik het, hoe kom ik aan 
informatie? Is de informatie betrouwbaar? 

• Particulieren moeten keuzes maken: Hoe verdien ik geld ? Moet 
ik belasting betalen, Hoe kom ik aan geld als ik oud ben? Hoe en 
wat verzeker ik? 



• Bedrijven moeten elke dag veel lastige keuzes maken, Verdien 
ik mijn investering terug? Winstmarge? Personeel?  

• Overheid nodig om de welvaart te verdelen. Hoe gaat dat ? 
Overheveling? Solidariteit? 

• Handel met het buitenland. Wat betekent dat voor 
Nederland? Een open economie? 

Bovenstaande onderdelen zie je terug in de verschillende examenonderdelen. 

 

Dus… economie 

• Economische onderwerpen waar iedere inwoner van Nederland zelf mee te maken 
heeft en of krijgt. 

• Onderwerpen maken dagelijks onderdeel uit van het nieuws. 
• Brede kennis dus, die inzicht geeft in de economie van Nederland (zowel van de 

overheid als van het bedrijfsleven) en in de economie bij jou thuis. 

En dat is nu het leuke en nuttige van het vak. 

 

 

 

 

 

 



 


