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Leerweg: BB  Klas: 3    

Vak: Economie  Methode: Pincode 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

H1 Waar heb je behoefte aan? 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van basisbehoeften, middelen, overige behoeften, doelgroep, marketing 
en reclame. 

 kan het verschil uitleggen tussen commerciële- en ideële reclame. 
 kan m.b.v. het begrip consumentenrecht de wet productaansprakelijkheid. Colportagewet, wet Koop op 

afstand en de Warenwet uitleggen. 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 

 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.1.2 

H1 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan m.b.v. een vergelijkend warenonderzoek producten vergelijken.  

 

EC/K/3 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

 
Schriftelijk 

 
Nee 1X Nee 

3.1.3 

H2 Grip op je knip? 
Je 

 kan de verschillende inkomensvormen uitleggen en voorbeelden geven van inkomensvormen. 
 kan het verschil uitleggen tussen dagelijkse uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven. 
 kan voorbeelden geven van dagelijkse uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven. 
 kan uitleggen wat het Nibud doet. 
 kan uitleggen wat de betekenis is van inflatie en koopkracht. 

  

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/ 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.1.4 

H2 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan bedragen omrekenen van een dag naar een week naar een maand naar kwartaal naar een  jaar. 

 

EC/K/3 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
 

Nee 1X Nee 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

3.2.1 

H3 Sparen, lenen en verzekeren  
Je 

 kan de 3 functies van geld uitleggen. 
 kan het verschil uitleggen tussen directe- en indirecte ruil. 
 kan 3 spaarmotieven noemen. 
 Kan 3 leenmotieven noemen. 
 kan uitleggen wat verzekeren is m.b.v. de begrippen polis, premie, eigen risico. 

 

EC/K/4A 
EC/K4B 
EC/K/5 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 
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3.2.2 

H3 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 

EC/K/3 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk Nee 1X Nee 

3.2.3 

H4 Werkt dat zo? 
Je 

 kan de 3 verschillende productiesectoren uitleggen en voorbeelden geven. 
 kan een organigram maken. 
 Kan een arbeidsovereenkomst uitleggen m.b.v. de begrippen netto- en brutoloon, CAO, Arbowet, 

minimumloon. 
 

EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/4 

EC/K/5A 
EC/K/5B 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.2.4 

H4 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan een stijging of daling uitrekenen in procenten. 

 

EC/K/3 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk Nee 1X Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

3.3.1 

H5 Produceren maar!  
Je 

 kan het verschil uitleggen tussen mechanisatie en automatisering en voorbeelden geven. 
 kan het verschil uitleggen tussen arbeidsintensieve productie en kapitaalintensieve productie. 
 kan de afzet, omzet, brutowinst en de nettowinst uitrekenen. 
 kan het verschil uitleggen tussen maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten. 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K5B 
EC/K/6 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.3.2 

H5 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan de afzet, omzet, brutowinst en de nettowinst uitrekenen. 
 kan de afschrijvingen berekenen. 

 

EC/K/3 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk Nee 1X Nee 

3.3.3 

H6 Regelt Den Haag dat?  
Je 

 kan uitleggen wat de Rijksoverheid doet. 
 kan het verschil uitleggen tussen de particuliere sector en de collectieve sector.  
 kan uitleggen wat een verzorgingsstaat is. 
 kan uitleggen wat volksverzekeringen zijn en wat werknemersverzekeringen zijn. 
 kan uitleggen wat een Rijksbegroting is. 
 kan het verschil uitleggen tussen directe- en indirecte belastingen. 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K5B 
EC/K/6 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.3.4 

H6 Rekenen & Examentraining  
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 

EC/K/3 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk Nee 1X Nee 
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3.3.5 

Integrale toets hoofdstuk 5 & 6 
Je 

 kan het verschil uitleggen tussen mechanisatie en automatisering en voorbeelden geven. 
 kan het verschil uitleggen tussen arbeidsintensieve productie en kapitaalintensieve productie. 
 kan de afzet, omzet, brutowinst en de nettowinst uitrekenen. 
 kan het verschil uitleggen tussen maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten 
 kan uitleggen wat de Rijksoverheid doet. 
 kan het verschil uitleggen tussen de particuliere sector en de collectieve sector.  
 kan uitleggen wat een verzorgingsstaat is. 
 kan uitleggen wat volksverzekeringen zijn en wat werknemersverzekeringen zijn. 
 kan uitleggen wat een Rijksbegroting is. 
 kan het verschil uitleggen tussen directe- en indirecte belastingen. 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K5B 
EC/K/6 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K5B 
EC/K/6 

Schriftelijk  
80 minuten 

Nee 2x Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 
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EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: BB  Klas: 4  1920    

Vak: Economie  Methode: Pincode 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

H1 Hoe consumeer jij?  
Je 

 kan het verschil uitleggen tussen noodzakelijk- en luxe goederen en/of diensten. 
 kan een prioriteitenlijst maken. 
 kan voorbeelden geven van de marketingmix (6 P’s). 
 kan uitleggen wat reclame is en voorbeelden geven van commerciële- en ideële reclame. 

 

 

EC/K/4A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.1.2 

H1 Rekenen & Examentraining  
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan de theorie van H1 toepassen bij economische vraagstukken 

    EC/K/4A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

4.1.3 

H2 Geld moet rollen!  
Je 

 kan de drie functies van geld beschrijven. 
 kan vier leenmotieven beschrijven. 
 kan drie spaarmotieven beschrijven. 
 kan drie inkomensvormen beschrijven.  
 kan een begroting maken. 
 kan voorbeelden geven van dagelijkse uitgaven, incidentele uitgaven en vaste lasten. 

 

 

EC/K/4A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.1.4 

H2 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan de rente uitrekenen van een bedrag. 
 kan het leenbedrag uitrekenen. 
 kan de kredietkosten uitrekenen. 
 kan een begroting maken. 
 kan de theorie van H2 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 

EC/K/4A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten. 

Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

H3 We gaan voor de winst!  
Je 

 kan de bruto- en de nettowinst uitrekenen. 
 kan de kostprijs, winstopslag en de consumentenprijs uitrekenen. 
 kan de arbeidsproductiviteit uitrekenen. 
 kan voorbeelden geven van maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten. 

 

 

EC/K/5A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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4.2.2 

H3 Rekenen & Examentraining  
Je 

 kan de omzet uitrekenen en kan de verkoopprijs uitrekenen (incl. en exclusief BTW). 
 kan de bruto winst(opslag) uitrekenen en kan de BTW uitrekenen. 
 kan de theorie van H3 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

EC/K/5A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

4.2.3 

H4 Werkt dat zo?  
Je 

 kan uitleggen wat een CAO is. 
 Kan uitleggen wat er in de Arbowet en de arbeidstijdenwet staat. 
 Kan uitleggen wie er tot de beroepsbevolking behoort. 
 Kan 7 vormen van werkloosheid uitleggen met voorbeelden . 
 Kan uitleggen wat arbeidstijdverkorting is. 

 

EC/K/5A 
EC/K/1  

EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.2.4 

H4 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan geld omrekenen van week naar maand naar kwartaal en jaar (en vice versa). 
 Kan een stijging en/of daling in procenten uitrekenen. 
 kan de theorie van H4 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

EC/K/5A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

H5 Nederland handelsland  
Je 

 kent de betekenis van de begrippen betalingsbalans, import- en exportwaarde en doorvoer. 
 kan het verschil uitleggen tussen een gesloten- en open economie. 
 kan uitleggen wat een nationaal inkomen is en deze berekenen.  
 kan rekenen met een wisselkoers. 
 kent de betekenis van contingentering, exportsubsidie en protectiemaatregelen. 

 

EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.3.2 

H5 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan de import- en exportwaarde berekenen van een land. 
 kan het nationaal inkomen uitrekenen. 
 kan de theorie van H5 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

EC/K/7 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

4.3.3 

H6 Welvaart wereldwijd? 
Je 

 kent de begrippen inkomen per hoofd van de bevolking, infrastructuur, wereldmarkt, vicieuze cirkel. 
 kan het verschil uitleggen tussen noodhulp en structurele hulp. 
 kan de begrippen microkrediet, fairtrade en ontwikkelingssamenwerking uitleggen. 

 

EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Ja 

4.3.5 
Integrale toets H5 & H6  
Je 

 beheerst de lesstof van toetsnummer 4.3.1 & 4.3.3 

     EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2x Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: BB  Klas: 4  2021    

Vak: Economie  Methode: Pincode 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

H1 Hoe consumeer jij?  
Je 

 kan het verschil uitleggen tussen noodzakelijk- en luxe goederen en/of diensten. 
 kan een prioriteitenlijst maken. 
 kan voorbeelden geven van de marketingmix (6 P’s). 
 kan uitleggen wat reclame is en voorbeelden geven van commerciële- en ideële reclame. 

 

 

EC/K/4A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.1.2 

H1 Rekenen & Examentraining  
Je 

 kan rekenen met percentages en procenten. 
 kan de theorie van H1 toepassen bij economische vraagstukken 

    EC/K/4A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

4.1.3 

H2 Geld moet rollen!  
Je 

 kan de drie functies van geld beschrijven. 
 kan vier leenmotieven beschrijven. 
 kan drie spaarmotieven beschrijven. 
 kan drie inkomensvormen beschrijven.  
 kan een begroting maken. 
 kan voorbeelden geven van dagelijkse uitgaven, incidentele uitgaven en vaste lasten. 

 

 

EC/K/4A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.1.4 

H2 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan de rente uitrekenen van een bedrag. 
 kan het leenbedrag uitrekenen. 
 kan de kredietkosten uitrekenen. 
 kan een begroting maken. 
 kan de theorie van H2 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

 

EC/K/4A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten. 

Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

H3 We gaan voor de winst!  
Je 

 kan de bruto- en de nettowinst uitrekenen. 
 kan de kostprijs, winstopslag en de consumentenprijs uitrekenen. 
 kan de arbeidsproductiviteit uitrekenen. 
 kan voorbeelden geven van maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten. 

 

 

EC/K/5A 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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4.2.2 

H3 Rekenen & Examentraining  
Je 

 kan de omzet uitrekenen en kan de verkoopprijs uitrekenen (incl. en exclusief BTW). 
 kan de bruto winst(opslag) uitrekenen en kan de BTW uitrekenen. 
 kan de theorie van H3 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

EC/K/5A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

4.2.3 

H4 Werkt dat zo?  
Je 

 kan uitleggen wat een CAO is. 
 Kan uitleggen wat er in de Arbowet en de arbeidstijdenwet staat. 
 Kan uitleggen wie er tot de beroepsbevolking behoort. 
 Kan 7 vormen van werkloosheid uitleggen met voorbeelden . 
 Kan uitleggen wat arbeidstijdverkorting is. 

 

EC/K/5A 
EC/K/1  

EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.2.4 

H4 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan geld omrekenen van week naar maand naar kwartaal en jaar (en vice versa). 
 Kan een stijging en/of daling in procenten uitrekenen. 
 kan de theorie van H4 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

EC/K/5A 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

H5 Nederland handelsland  
Je 

 kent de betekenis van de begrippen betalingsbalans, import- en exportwaarde en doorvoer. 
 kan het verschil uitleggen tussen een gesloten- en open economie. 
 kan uitleggen wat een nationaal inkomen is en deze berekenen.  
 kan rekenen met een wisselkoers. 
 kent de betekenis van contingentering, exportsubsidie en protectiemaatregelen. 

 

EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.3.2 

H5 Rekenen & Examentraining 
Je 

 kan rekenen met procenten en percentages. 
 kan de import- en exportwaarde berekenen van een land. 
 kan het nationaal inkomen uitrekenen. 
 kan de theorie van H5 toepassen bij economische vraagstukken. 

 

EC/K/7 
EC/V/1 
EC/V/2 
EC/V/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

4.3.3 

H6 Welvaart wereldwijd? 
Je 

 kent de begrippen inkomen per hoofd van de bevolking, infrastructuur, wereldmarkt, vicieuze cirkel. 
 kan het verschil uitleggen tussen noodhulp en structurele hulp. 
 kan de begrippen microkrediet, fairtrade en ontwikkelingssamenwerking uitleggen. 

 

EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Ja 

4.3.5 
Integrale toets H5 & H6  
Je 

 beheerst de lesstof van toetsnummer 4.3.1 & 4.3.3 

     EC/K/7 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2x Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: KB       Klas: 3    
Vak: Economie  Methode: Pincode 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

H1 Kun jij kopen wat je wilt?  
Je  

 kan uitleggen wat de betekenis is van primaire- en secundaire behoeften, middelen, welvaart, 
zelfvoorziening, commerciële- en sociale beïnvloeding, doelgroep, marketing, reclame, inflatie, deflatie en 
verschillende soorten inkomen 

 kan het verschil uitleggen tussen commerciële- en ideële reclame, tussen inflatie en deflatie en tussen de 
verschillende soorten inkomens en uitgaven 

 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 
kwartalen 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Nee 

3.1.2 

H2 Wat voor een consument ben jij? 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van consumer power, keurmerk, deugdelijk product, gebruiks- en 
verbruiksgoederen en maatschappelijke kosten 

 kan tabellen aflezen (bijv. vergelijkend onderzoek) 
 kan verschillende consumentenorganisaties benoemen en de taken daarvan uitleggen 
 kan m.b.v. het begrip consumentenrecht de wet productaansprakelijkheid. Colportagewet, wet Koop op 

afstand en de Warenwet uitleggen 
 kan verschillende soorten milieuschade benoemen 
 kan rekenen met percentage en procenten, met standaard gewichten en kan een begroting maken 

 

 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja  1X Nee 

3.1.3 

H3 De bank en jouw geld 
Je 

 kan het verschil uitleggen tussen directe ruil en indirecte ruil 
 kan het verschil uitleggen tussen chartaal en giraal geld en kan verschillende girale gelden benoemen  
 kan de geldfuncties benoemen en gebruiken in voorbeelden 
 kan de drie spaarmotieven benoemen en gebruiken in voorbeelden 
 kan uitleggen wat sparen is, wat de rol van banken daarbij zijn en kan het begrip rente uitleggen 
 kan inflatie en deflatie uitleggen en verschil er tussen benoemen 
 kan de leenmotieven benoemen en gebruiken in voorbeelden 
 kan uitleggen hoe een lening en de terugbetaling daarvan in elkaar zit 
 kan verschillende leningen benoemen (hypothecaire, persoonlijke, doorlopende lening en koop op 

afbetaling) 
 kan de geldkringloop benoemen en uitleggen 
 kan een nieuw saldo uitrekenen en rekenen met rente 
 kan de kredietkosten van een lening berekenen 
 kan rekenen met vreemde valuta’s en koersveranderingen 
 kan rekenen met percentage en procenten 

 

 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

 Einde rapportperiode 1. 
 

    



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 

3.2.1 

H4 Ben je verzekerd? 
Je 

 kan uitleggen wat verzekeren is m.b.v. de begrippen polis, premie, eigen risico 
 kan verschillende verzekeringsvormen uitleggen zoals AVP, inboedel, opstalverzekering 
 kan het nadeel van onderverzekerd zijn uitleggen 
 kan het verschil en de overeenkomsten tussen de WA en Cascoverzekeringen bij auto’s uitleggen 
 kan uitleggen waarvan de hoogte van de premie afhankelijk kan zijn 
 kan uitleggen dat de zorgverzekering uit 2 delen bestaat (basis en aanvullend) 
 kan het verschil uitleggen en gebruiken tussen verplicht en vrijwillig eigen risico 
 kan uitleggen wat zorgtoeslag is 
 kan rekenen met verzekeringstabellen 
 kan de verzekeringskosten uitrekenen 
 kan schadevergoedingen (bij onderverzekering) uitrekenen 
 kan rekenen met no-claimkortingen 
 kan rekenen met percentage en procenten 

 

 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.2.2 

H5 Werkt dat zo?  
Je 

 kan uitleggen wat een arbeidsovereenkomst is en wat daarin hoort te staan 
 kan het verschil uitleggen tussen vaste, tijdelijke en flexibele contracten/banen 
 kan uitleggen wat proeftijd is en wat daarin mag 
 kan verschillende wetten uitleggen en toepassen (Arbowet en arbeidstijdenwet) 
 kan uitleggen wat arbeidsmotieven zijn 
 kan verschillende ondernemingsvormen benoemen en het verschil ertussen benoemen (ez, vof, nv, bv) 
 kan uitleggen wat dividend is 
 kan de vier productiesectoren uitleggen 
 kan uitleggen wat de beroepsbevolking is 
 kan het verschil uitleggen tussen de formele en informele sector 
 kan uitleggen wat werkeloosheid is en wat daarbij komt kijken en waar je eventueel recht op hebt 
 kan verschillende werkloosheidsvormen uitleggen (conjuncturele, structurele, frictie, seizoen en regionaal) 
 kan rekenen van bruto naar nettoloon en alle stappen ertussen uitleggen 
 kan rekenen met minimumloon(tabellen) 
 kan rekenen van maand naar week en andersom 
 kan rekenen met percentages en procenten. 

 

 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 

 
Schriftelijk, 

40 min. 
Ja  1X Nee 

3.2.3 

H6 Produceren maar! 
Je 

 kan de 4 verschillende productiefactoren uitleggen en voorbeelden + beloningen geven 
 kan uitleggen wat arbeidsintensief, mechanisatie, automatisering en kapitaalintensief is 
 kan uitleggen wat afschrijving is 
 kan een bedrijfskolom maken en de toegevoegde waarde uitrekenen van elke bedrijf 
 kan uitleggen wat een markt is, wat de markt bepaald, wat een marktaandeel is en hoe deze vergroot kan 

worden 
 kan uitleggen wat afzet, omzet, bedrijfskosten, brutowinst, nettowinst, consumentenprijs en verkoopprijs 

zijn 
 kan uitleggen wat productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit is en waar deze door bepaald wordt en hoe 

deze verhoogt kunnen worden 

 
 
 

      EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 
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 kan uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn 
 kan rekenen met afschrijvingen 
 kan het marktaandeel van een bedrijf berekenen 
 kan brutowinst en nettowinst berekenen 
 kan de verkoopprijs en consumentenprijs berekenen 
 kan de arbeidsproductiviteit berekenen  
 kan rekenen met percentages en procenten 

 

 Einde rapportperiode 2.      

3.3.1 

H7 De overheid voor ons allemaal 
Je 

 kan de 4 lagen van de overheid benoemen en het verschil ertussen uitleggen 
 kan uitleggen wat subsidie en accijns zijn 
 kan de verzorgingsstaat uitleggen in de vorm van sociale zekerheid (met WW,AOW, bijstand en 

kinderbijslag) 
 kan het verschil uitleggen tussen de collectieve en particuliere sector 
 kan uitleggen wat privatisering is 
 kan uitleggen wat de rijksbegroting, de miljoenennota en begrotingsoverschotten of tekorten zijn 
 kan uitleggen hoe de staatsschuld ontstaan is en hoe deze kan krimpen of groeien 
 kan het verschil uitleggen tussen directe en indirecte belastingen 
 kan rekenen met miljoenen en miljarden 
 kan rekenen met percentages en procenten 

 

 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Nee 

3.3.2 

H8 Over economische grenzen 
Je 

 kan uitleggen wat import en export is en wat het verschil ertussen is 
 kan een betalingsbalans invullen 
 kan het belang van internationale handel uitleggen 
 kan het verschil tussen een open en gesloten economie uitleggen 
 kan uitleggen welke afspraken er gemaakt zijn in de Europese Unie 
 kan uitleggen wat een Monetaire Unie is 
 kan de rol van de ECB uitleggen 
 kan uitleggen wat protectionisme is en waaruit dit kan bestaan 
 kan internationale arbeidsverdeling, concurrentiepositie en vrijhandel uitleggen 
 kan welvaart op verschillende manieren vergelijken 
 kan de kenmerken van een ontwikkelingsland benoemen 
 kan het verschil tussen nood en structurele hulp uitleggen 
 kan de invoer en uitvoerwaarde berekenen 
 kan de import en exportquote berekenen 
 kan met vreemde valuta rekenen 
 kan het inkomen per hoofd van de bevolking berekenen 

 

 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/7 

Schriftelijk, 
40 min. 

Nee  1X Nee 

3.3.3 

Toets week toets H7 en 8 
Je  

 moet alles kunnen en beheersen van bovenstaande twee hoofdstukken 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 

Schriftelijk, 
80 min. 

Nee  2x Ja  
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EC/K/7 
 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: Kader       Klas: 4  1920  
Vak: Economie  Methode: Pincode 6e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

H1 Hoe consumeer jij? 
Je  

 Kan uitleggen welke behoeften er zijn, het verschil in behoeften uitleggen en uitleggen hoe je in je 
behoeften voorziet 

 Kan uitleggen wat de begrippen economisch schaars, prioriteiten zelfvoorziening, doelgroep, 
consumentenorganisaties, consumer power,  zijn 

 Kan uitleggen hoe je beïnvloed wordt en daar voorbeelden van noemen 
 Kan uitleggen wat de marketingmix inhoudt, de 6 p’s en het verschil in reclame soorten benoemen 
 Kan uitleggen wat welvaart is en hoe dit berekend wordt 
 Kan uitleggen wat economische groei is 
 Kan de verschillende inkomensvormen benoemen en uitleggen hoe inkomensverschillen ontstaan 
 Kan het inkomen per hoofd van de bevolking uitrekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.1.2 

H2 Geld moet rollen! 
Je  

 kan de verschillende geldfuncties benoemen 
 kan het verschil tussen chartaal en giraal geld benoemen 
 kan de drie spaarmotieven benoemen en het verschil ertussen uitleggen 
 kan de begrippen beleggen, aandelen, dividend en obligaties uitleggen 
 kan de rol van de banken beschrijven 
 kan uitleggen waarom mensen geld lenen 
 kan verschillende kredietvormen benoemen (persoonlijke lening, doorlopend krediet, salariskrediet, koop 

op afbetaling, huurkoop en hypothecaire lening) en de verschillen ertussen herkennen 
 kan budgetten invullen en de verschillende soorten uitgaven benoemen 
 kan een nieuw saldo berekenen 
 kan kredietkosten berekenen en rekenen met leningen 
 kan reserveringen per maand uitrekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
 
 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.1.3 

H3 We gaan voor de winst 
Je  

 kan de 4 productiefactoren omschrijven en voorbeelden noemen 
 kan een bedrijfskolom maken en de toegevoegde waarde uitrekenen 
 kan het verschil tussen vaste en variabele kosten benoemen 
 kan het verschil tussen kapitaal- en arbeidsintensief produceren benoemen en uitleggen wat afschrijving 

is 
 kan uitleggen wat arbeidsproductiviteit is en uitleggen waardoor deze verhoogt kan worden 
 kan uitleggen wat productiecapaciteit is en uitleggen waar dit van afhankelijk is 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 
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 kan uitleggen uit welke stappen de verkoopprijs en de consumentenprijs van een product opgebouwd is 
 kan uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn en wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
 kan uitleggen wat een markt, marktaandeel, concurrenten zijn en uitleggen hoe je een marktaandeel kan 

beïnvloeden 
 kan de kostprijs per product berekenen 
 kan de afschrijving van een product berekenen 
 kan het nettoresultaat berekenen en alle tussenstappen om daar te komen uitvoeren 
 kan de arbeidsproductiviteit berekenen 
 kan de verkoopprijs en de consumentenprijs berekenen 
 kan een marktaandeel berekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

H4 Aan het werk!  
Je  

 kan het verschil tussen werken in loondienst en als zelfstandige uitleggen 
 kan uitleggen wat een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, het wettelijk minimumloon en een cao 

is 
 kan uitleggen wat goede arbeidsomstandigheden zijn en waarom ze nodig zijn 
 kan uitleggen hoe werknemers beschermd wordt (arbowet, arbeidstijdenwet en wet algemene wet gelijke 

behandeling) 
 kan uitleggen wat werknemersverzekeringen zijn en voorbeelden daarvan benoemen 
 kan uitleggen wat de arbeidsmarkt is en hoe deze opgebouwd is 
 kan uitleggen wat de gevolgen van werkloosheid zijn 
 kan verschillende soorten werkloosheid benoemen en uitleggen 
 kan uitleggen hoe werkloosheid bestreden kan worden 
 kan rekenen met minimumloon 
 kan grafieken aflezen en invullen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom 

 

 
 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 

 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.2.2 

H5 Nederland handelsland 
Je  

 kan uitleggen wat export, import en wederuitvoer is 
 kan uitleggen en uitrekenen wat een import- en exportquote is 
 kan uitleggen wat een verandering van de wisselkoers doet met de prijs 
 kan uitleggen wat de belangrijkste afspraken binnen de EU zijn 
 kan uitleggen wat harmonisatie is, wat de EMU is en wat de taken van de ECB zijn 
 kan uitleggen welke protectiemaatregelen er zijn, hoe ze werken en wat het effect kan zijn 
 kan uitleggen wat wereldwijde vrijhandel kan opleveren 
 kan uitleggen wat globalisering is en wat de voor- en nadelen zijn daarvan 
 kan uitleggen wat een internationale concurrentiepositie is en hoe je die kan verkrijgen 
 kan rekenen met wisselkoersen en met tabellen 
 kan begrotingstekorten en staatsschulden uitrekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/7 

 
 Schriftelijk, 

40 min. 
Ja 1X Ja 
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Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

H6 Welvaart wereldwijd?  
Je  

 kan uitleggen wat welvaart is en uitleggen hoe welvaart vergeleken kan worden 
 kan de kenmerken van ontwikkelingslanden benoemen 
 kan uitleggen wat een monocultuur is en hoe prijsschommelingen tegengegaan kunnen worden 
 kan uitleggen wat de ruilvoet van een land is en wat de invloed van een verandering is 
 kan uitleggen wat de oorzaken van onderontwikkeling zijn 
 kan uitleggen hoe een vicieuze cirkel in zijn werk gaat 
 kan uitleggen wat een microkrediet is en hoe je daaraan kan komen 
 kan uitleggen wat het verschil is tussen noodhulp, structurele hulp en bilaterale hulp 
 kan uitleggen hoe Nederland bijdraagt aan ontwikkelingssamenwerking 
 kan uitleggen wat Fairtrade is 
 kan het inkomen per hoofd van de bevolking uitrekenen 
 kan grafieken aflezen en gebruiken in/voor vragen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/7 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.3.2 

H7 Regelt de overheid dat?  
Je  

 kan uitleggen wat de collectieve en particuliere sector is en hoe er een overstap gemaakt kan worden 
(privatiseren) 

 kan uitleggen welke taken de overheid heeft 
 kan uitleggen hoe de overheid ons gedrag beïnvloed 
 kan aangeven welke instanties advies geven aan de overheid 
 kan uitleggen hoe de overheid aan geld komt 
 kan uitleggen welke uitgaven de overheid heeft 
 kan uitleggen wat een tekort of overschot doet met de staatsschuld 
 kan uitleggen welke belastingen er zijn 
 kan uitleggen wat een verzorgingsstaat is 
 kan uitleggen welke sociale verzekeringen en voorzieningen er zijn 
 kan aangeven hoe de sociale zekerheid betaald wordt 
 kan uitleggen wat de gevolgen van vergrijzing zijn 
 kan uitleggen hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven 
 kan uitleggen hoe de overheid de kosten van de zorg wil beperken 
 kan rekenen met gemeentelijke belastingen 
 kan rekenen met miljoenen en miljarden en de miljoenennota 
 kan tabellen en grafieken aflezen en gebruiken voor vragen en antworoden 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 

Schriftelijk, 
40 min. 

Nee 1X Ja 

4.3.3 
H6 en 7 
Je  

 kunt alle bovenstaande onderwerpen gecombineerd toepassen in een toets 

      EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 
EC/K/7 

Schriftelijk, 
80 min. 

Nee 2X Ja 
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Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: Kader       Klas: 4  2021  
Vak: Economie  Methode: Pincode 6e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

H1 Hoe consumeer jij? 
Je  

 Kan uitleggen welke behoeften er zijn, het verschil in behoeften uitleggen en uitleggen hoe je in je 
behoeften voorziet 

 Kan uitleggen wat de begrippen economisch schaars, prioriteiten zelfvoorziening, doelgroep, 
consumentenorganisaties, consumer power,  zijn 

 Kan uitleggen hoe je beïnvloed wordt en daar voorbeelden van noemen 
 Kan uitleggen wat de marketingmix inhoudt, de 6 p’s en het verschil in reclame soorten benoemen 
 Kan uitleggen wat welvaart is en hoe dit berekend wordt 
 Kan uitleggen wat economische groei is 
 Kan de verschillende inkomensvormen benoemen en uitleggen hoe inkomensverschillen ontstaan 
 Kan het inkomen per hoofd van de bevolking uitrekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.1.2 

H2 Geld moet rollen! 
Je  

 kan de verschillende geldfuncties benoemen 
 kan het verschil tussen chartaal en giraal geld benoemen 
 kan de drie spaarmotieven benoemen en het verschil ertussen uitleggen 
 kan de begrippen beleggen, aandelen, dividend en obligaties uitleggen 
 kan de rol van de banken beschrijven 
 kan uitleggen waarom mensen geld lenen 
 kan verschillende kredietvormen benoemen (persoonlijke lening, doorlopend krediet, salariskrediet, koop 

op afbetaling, huurkoop en hypothecaire lening) en de verschillen ertussen herkennen 
 kan budgetten invullen en de verschillende soorten uitgaven benoemen 
 kan een nieuw saldo berekenen 
 kan kredietkosten berekenen en rekenen met leningen 
 kan reserveringen per maand uitrekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
 
 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.1.3 

H3 We gaan voor de winst 
Je  

 kan de 4 productiefactoren omschrijven en voorbeelden noemen 
 kan een bedrijfskolom maken en de toegevoegde waarde uitrekenen 
 kan het verschil tussen vaste en variabele kosten benoemen 
 kan het verschil tussen kapitaal- en arbeidsintensief produceren benoemen en uitleggen wat afschrijving 

is 
 kan uitleggen wat arbeidsproductiviteit is en uitleggen waardoor deze verhoogt kan worden 
 kan uitleggen wat productiecapaciteit is en uitleggen waar dit van afhankelijk is 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 
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 kan uitleggen uit welke stappen de verkoopprijs en de consumentenprijs van een product opgebouwd is 
 kan uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn en wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
 kan uitleggen wat een markt, marktaandeel, concurrenten zijn en uitleggen hoe je een marktaandeel kan 

beïnvloeden 
 kan de kostprijs per product berekenen 
 kan de afschrijving van een product berekenen 
 kan het nettoresultaat berekenen en alle tussenstappen om daar te komen uitvoeren 
 kan de arbeidsproductiviteit berekenen 
 kan de verkoopprijs en de consumentenprijs berekenen 
 kan een marktaandeel berekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

H4 Aan het werk!  
Je  

 kan het verschil tussen werken in loondienst en als zelfstandige uitleggen 
 kan uitleggen wat een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, het wettelijk minimumloon en een cao 

is 
 kan uitleggen wat goede arbeidsomstandigheden zijn en waarom ze nodig zijn 
 kan uitleggen hoe werknemers beschermd wordt (arbowet, arbeidstijdenwet en wet algemene wet gelijke 

behandeling) 
 kan uitleggen wat werknemersverzekeringen zijn en voorbeelden daarvan benoemen 
 kan uitleggen wat de arbeidsmarkt is en hoe deze opgebouwd is 
 kan uitleggen wat de gevolgen van werkloosheid zijn 
 kan verschillende soorten werkloosheid benoemen en uitleggen 
 kan uitleggen hoe werkloosheid bestreden kan worden 
 kan rekenen met minimumloon 
 kan grafieken aflezen en invullen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom 

 

 
 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 

 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.2.2 

H5 Nederland handelsland 
Je  

 kan uitleggen wat export, import en wederuitvoer is 
 kan uitleggen en uitrekenen wat een import- en exportquote is 
 kan uitleggen wat een verandering van de wisselkoers doet met de prijs 
 kan uitleggen wat de belangrijkste afspraken binnen de EU zijn 
 kan uitleggen wat harmonisatie is, wat de EMU is en wat de taken van de ECB zijn 
 kan uitleggen welke protectiemaatregelen er zijn, hoe ze werken en wat het effect kan zijn 
 kan uitleggen wat wereldwijde vrijhandel kan opleveren 
 kan uitleggen wat globalisering is en wat de voor- en nadelen zijn daarvan 
 kan uitleggen wat een internationale concurrentiepositie is en hoe je die kan verkrijgen 
 kan rekenen met wisselkoersen en met tabellen 
 kan begrotingstekorten en staatsschulden uitrekenen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/7 

 
 Schriftelijk, 

40 min. 
Ja 1X Ja 
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Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

H6 Welvaart wereldwijd?  
Je  

 kan uitleggen wat welvaart is en uitleggen hoe welvaart vergeleken kan worden 
 kan de kenmerken van ontwikkelingslanden benoemen 
 kan uitleggen wat een monocultuur is en hoe prijsschommelingen tegengegaan kunnen worden 
 kan uitleggen wat de ruilvoet van een land is en wat de invloed van een verandering is 
 kan uitleggen wat de oorzaken van onderontwikkeling zijn 
 kan uitleggen hoe een vicieuze cirkel in zijn werk gaat 
 kan uitleggen wat een microkrediet is en hoe je daaraan kan komen 
 kan uitleggen wat het verschil is tussen noodhulp, structurele hulp en bilaterale hulp 
 kan uitleggen hoe Nederland bijdraagt aan ontwikkelingssamenwerking 
 kan uitleggen wat Fairtrade is 
 kan het inkomen per hoofd van de bevolking uitrekenen 
 kan grafieken aflezen en gebruiken in/voor vragen 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/7 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

4.3.2 

H7 Regelt de overheid dat?  
Je  

 kan uitleggen wat de collectieve en particuliere sector is en hoe er een overstap gemaakt kan worden 
(privatiseren) 

 kan uitleggen welke taken de overheid heeft 
 kan uitleggen hoe de overheid ons gedrag beïnvloed 
 kan aangeven welke instanties advies geven aan de overheid 
 kan uitleggen hoe de overheid aan geld komt 
 kan uitleggen welke uitgaven de overheid heeft 
 kan uitleggen wat een tekort of overschot doet met de staatsschuld 
 kan uitleggen welke belastingen er zijn 
 kan uitleggen wat een verzorgingsstaat is 
 kan uitleggen welke sociale verzekeringen en voorzieningen er zijn 
 kan aangeven hoe de sociale zekerheid betaald wordt 
 kan uitleggen wat de gevolgen van vergrijzing zijn 
 kan uitleggen hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven 
 kan uitleggen hoe de overheid de kosten van de zorg wil beperken 
 kan rekenen met gemeentelijke belastingen 
 kan rekenen met miljoenen en miljarden en de miljoenennota 
 kan tabellen en grafieken aflezen en gebruiken voor vragen en antworoden 
 kan rekenen met percentage en procenten, omrekenen van week naar maand en andersom en met 

kwartalen 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 

Schriftelijk, 
40 min. 

Nee 1X Ja 

4.3.3 
H6 en 7 
Je  

 kunt alle bovenstaande onderwerpen gecombineerd toepassen in een toets 

      EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 
EC/K/7 

Schriftelijk, 
80 min. 

Nee 2X Ja 
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Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: TL  Klas: 3    

Vak: Economie  Methode: Pincode6e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

H1 Hoe groot is jouw welvaart?  
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van primaire behoeften, middelen, schaars, secondaire behoeften, vrije 
goederen, welvaart, zelfvoorzieningkoopkracht, inflatie en reserveren 

 kan het verschil uitleggen tussen commerciële- en ideële reclame, soorten inkomens en soorten uitgave. 
 kan een voorbeeld geven van de soorten inkomsten en uitgaven. 
 kan prioriteiten stellen 
 kan de marketingmix toepassen.  
 kan rekenen met procenten, begroting, een budget, tijd, inflatie en indexcijfers. 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

 
 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Nee 

3.1.2 

H2 wat voor een consument ben jij?  
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van consumer power, deugdelijk product, huurtoeslag en milieuschade. 
 kan het verschil uitleggen tussen de verschillende consumenten rechten. 
 Kan beoordelen wat de verschillen zijn tussen het kopen en het huren van een huis. 
 kan een voorbeeld geven wat er allemaal nodig is om een huis te kopen 
 kan uitleggen wat het ACM doet. 
 kan rekenen met procentuele stijgingen, verschillende gewichten 

  

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.1.3 

H3 De bank en jouw geld? 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van krediet, kredietkosten, beleggen 
 kan het verschil uitleggen tussen de directe ruil en indirecte ruil, chartaal geld en giraal geld 
 kan een voorbeeld geven van de 3 geldfuncties, spaarmotieven, leenmotieven, kredietvormen en, 

geldstromen 
 kan rekenen met een banksaldo, enkelvoudige rente, samengestelde rente, kredietkosten en wisselkoers. 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

 Einde rapportperiode 1 
 

    

3.2.1 

H4 Ben je verzekerd?  
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van een onzeker voorval, eigen risico, zorgtoeslag en AVP. 
 Kan uitleggen wat het verschil is tussen een inboedelverzekering, opstal verzekering en onderverzekerd. 
 Kan berekenen hoeveel een inboedel en opstal verzekering kost. 
 Kan berekenen hoeveel je uitgekeerd krijgt wanneer je onderverzekerd bent.  
 kan berekenen wat de verzekeringskosten zijn.  
 Kan uitleggen wat het verschil is tussen een WA-verzekering en een casco verzekering.  

 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 
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 Kan beredeneren door welke factoren een verzekering duurder/goedkoper kan worden.  
 Kan de twee verzekeringen binnen een zorgverzekering benoemen en definiëren.  
 Kan rekenen met de bonus-malusladder. 

 

3.2.2 

H5 Werkt dat zo? 
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, beroepsbevolking, 
werkeloosheid, een cao, bedrijfstak, flexibele banen 

 Kan beoordelen of iemand onder de wet gelijke behandeling valt.  
 Kan berekenen hoe groot de arbeidsparticipatie is in een land. 
 Kan het verschil benoemen tussen de formele en informele sector. 
 Kan uitleggen welke functies het UWV heeft.  
 Kan categoriseren tussen structurele-, conjuncturele-, frictie-, seizoens- en regionale werkeloosheid. 
 Kan uitleggen wat het verschil is tussen arbowet, wettelijk minimum loon en arbeidstijdenwet. 
 Kan het verschil uitleggen tussen de verschillende ondernemingsvormen.  
 Kan de verschillende sectoren categoriseren. 
 kan rekenen van het bruto loon naar het netto loon.  

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.2.3 

H6 productie en markten 
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van concurrentie, productiecapaciteit, maatschappelijke opbrengst en 
maatschappelijke kosten. 

 Kan de verschillende productie factoren categoriseren en uitleggen. 
 Kan het verschil tussen de productie in ruime zin en productie in enge zin benoemen.  
 Kan het verschil tussen de concrete markt en abstracte markt benoemen en uitleggen.  
 Kan het verschil tussen kapitaal intensief en arbeidsintensief uitleggen. 
 Kan de jaarlijkse afschrijving, toegevoegde waarde, marktaandeel en arbeidsproductiviteit berekenen.  
 Kan rekenen met bedrijfsresultaten. Zowel op bedrijfsniveau als op product niveau.  

 

 
 
 

    EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja  1X Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 

    

3.3.1 

H7 De overheid voor ons allemaal 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van subsidies, innovaties, infrastructuur, kartel en sociaal minimum. 
 kan beoordelen welke producten accijns bevatten en welke producten een subsidie krijgen.  
 Kan het verschil uitleggen tussen de werknemersverzekering, volksverzekering en de bijbehorende 

sociale voorzieningen.  
 Kan verklaren waarom de kosten van de AOW stijgen. 
 Kan uitleggen wat de betekenis is van collectieve goederen, collectieve sector particuliere sector, 

marktwerking en privatiseren.  
 Kan de miljoenen nota aflezen en uitleggen. Ziet hoe een begrotingstekort en dus staatsschuld ontstaat.  
 Kan het verschil tussen indirecte-, directe belasting en vennootschapsbelasting uitleggen.  
 Kan het verschil en overeenkomsten tussen het profijt- en draagkrachtbeginsel uitleggen.  

 
EC/K/1 
EC/K/3 

EC/K/5B 
EC/K/6 

 
Schriftelijk, 

40 min. 
Ja 1X Nee 
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3.3.2 

H8 over economische grenzen 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van exporteren, importeren, wederuitvoer, nationaal inkomen en 
ontwikkelingssamenwerking.  

 kan benoemen waar de EU, EMU en de ECB zich mee bezig houden.  
 kan de redenen benoemen van exporteren en importeren. 
 Kan rekenen met een betalingsbalans, import quote, export quote,  
 Kan het verschil benoemen tussen een open economie en een gesloten economie.  
 Kan de verschillende protectiemaatregelen benoemen en uitleggen.  
 Kan de vicieuze cirkel lezen en beschrijven en weet deze te doorbreken. 
 Kan het verschil tussen nood-, structurele- en gebonden hulp uitleggen.  

 

 
 
 

EC/K/2 
EC/K/6 
EC/K/7 

 
 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Nee 

3.3.3 

Toets hoofdstuk 6, 7 en 8 
De leerling 

 Kan de samengestelde leerstof van hoofdstuk 6, 7 en 8 toepassen tijdens een repetitie.  

    EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 

Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2X Ja 

Einde rapportperiode 3. 
Einde School examenperiode 1. 

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 
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EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: GT  Klas: 4   1920    

Vak: Economie  Methode: Pincode 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

H1 Verdien je genoeg?  
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van primaire behoeften, middelen, schaars, secondaire behoeften, vrije 
goederen, welvaart, zelfvoorziening, koopkracht, inflatie en reserveren. 

 kan het verschil uitleggen tussen commerciële- en ideële reclame, soorten inkomens en soorten uitgave. 
 kan een voorbeeld geven van de soorten inkomsten en uitgaven. 
 kan prioriteiten stellen en kan de marketingmix toepassen.  
 Kan de verschillende inkomsten benoemen en de daarbij behorende profijten bij benoemen. 
 kan rekenen met procenten, begroting, een budget, tijd, inflatie, indexcijfers en loon-prijs spiraal 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

EC/V/2 

 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja  

4.1.2 

H2 Geld moet rollen? 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van consumer power, deugdelijk product, huurtoeslag en milieuschade. 
 kan het verschil uitleggen tussen de verschillende consumenten rechten. 
 Kan beoordelen wat de verschillen zijn tussen het kopen en het huren van een huis. 
 kan een voorbeeld geven bij de verschillende spaarmotieven en leningen 
 Kan uitleggen welke geldfuncties er zijn. 
 kan uitleggen wat de betekenis is van krediet, kredietkosten, beleggen 
 kan rekenen met procentuele stijgingen, verschillende gewichten, een begroting en reserves. 
 kan rekenen met een banksaldo, enkelvoudige rente, samengestelde rente, kredietkosten en wisselkoers. 

  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

4.1.3 

H3 We gaan voor winst  
Je 

 Kan uiteggen wat de betekenis is van variabele kosten, vaste lasten, transparante markt, abstracte markt, 
maximum prijs, minimum prijs 

 Kan de productie factoren benoemen en categoriseren.  
 Kan een voorbeeld geven bij MVO ondernemen.  
 Kan de verschillende markten opnoemen en de verschillen tussen deze markten benoemen.  
 Heeft inzicht in waarin bedrijven geld investeren.  
 Kan aan de hand van de evenwichtsprijs de evenwichtshoeveelheid berekenen. En andersom. 
 Kan rekenen met toegevoegde waarde en weet hoe deze ontstaat.  
 Kan de arbeidsproductiviteit en productiecapaciteit berekenen en heeft inzicht hoe hij deze kan verhogen.  
 Kan zowel de consumentenprijs van een product, als de netto winst van een bedrijf berekenen.  
 Kan het marktaandeel berekenen. 

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 
EC/V/2 

 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 
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4.2.1 

H4 Aan het werk!  
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van inkomsten belasting, vennootschapsbelasting, (krappe) 
arbeidsmarkt en werkeloosheid. 

 Kan de verschillende ondernemingsvormen benoemen en de verschillen tussen deze ondernemingen 
aanduiden.  

 Kan de verschillende werkeloosheden benoemen en bij elk een voorbeeld geven.  
 Kan benoemen welke gevolgen het heeft bij werkeloosheid.  
 Kan de verschillende wetten benoemen en heeft inzicht in wat deze wetten inhouden. 
 Kan benoemen welke mensen tot de arbeidsmarkt behoren en kan dit aflezen aan de hand van de 

participatie graad of de beroepsbevolking.  
 Heeft inzicht hoe een concurrentie positie ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn. 
 Kan de productiesectoren onderscheiden en beroepen categoriseren binnen deze sectoren.  

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/V/2 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

4.2.2 

H5 Kan de overheid dat regelen?  
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van planeconomie, vrijemarkt economie, sociale markteconomie, 
directe belasting, indirecte belasting 

 Weet hoe de Nederlandse verzorgingsstaat werkt en kan de bijbehorende verzekeringen benoemen en 
uitleggen.  

 Heeft inzicht in hoe de marktwerking in elkaar steekt.  
 Kan beoordelen aan de hand van actieve bevolking, inactieve bevolking en vergrijzing de 

verzorgingsstaat houd baar is.  
 Kan uitleggen wat het verschil is tussen de collectieve sector en de particuliere sector. Tevens kan de 

leerling uitleggen wat privatiseren is. 
 Kan de rijksbegroting aflezen en heeft inzicht of het land een begrotingsoverschot/tekort heeft en wat dit 

voor een gevolgen heeft op de staatschuld.  
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/6 
EC/V/2 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja  1X Ja 

4.2.3 

H6 De overheid en ons inkomen 
Je 

Kan uitleggen wat de betekenis is van economische groei, recessie, progressief belastingstelsel en 
loonheffing. 

 Kan de rijksbegroting aflezen en heeft inzicht of het land een begrotingsoverschot/tekort heeft en wat dit 
voor een gevolgen heeft op de staatschuld.  

 Kan uitrekenen hoeveel belasting een persoon moet afdragen in box 1. De leerling maakt hierbij gebruik 
van de begrippen inkomsten belasting, aftrekposten en eigenwoningforfait.  

 Kan uitrekenen hoeveel belasting een persoon moet afdragen in box 3. De leerling maakt hierbij gebruik 
van vermogensrendementsheffing, heffingskorting en heffingsvrij vermogen.  

 Kan uitleggen wat een draagkrachtbeginsel en een solidariteit beginsel inhoud. 
 Kan uitleggen wat een profijtbeginsel is en heeft inzicht waartoe motorrijtuigenbelasting hoort.  
 Heeft inzicht op inkomensverdeling en maakt daarbij gebruik van de begrippen nivellering en 

denivellering.  
 

 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 

EC/V/2 

 
 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

 
Einde rapportperiode 2. 
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4.3.1 

H7 Nederland handelsland 
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van wederuitvoer, interne markt, globalisering, internationale 
arbeidsverdeling en internationale concurrentie positie.   

 Kan de import en exportquote berekenen en kan uitleggeen wat deze begrippen inhouden.  
 Kan het verschil tussen een open en gesloten economie benoemen. 
 Kan benoemen waarom een land moet exporteren.  
 Kan een betalingsbalans aflezen/opstellen en kan vervolgens beoordelen of een overschot of tekort op de 

balans is. 
 Kan de privileges benoemen die gepaard gaan met het lidmaatschap van de EU.  
 Kan de verschillende protectie maatregelen benoemen en bij elk van deze protectie maatregel een 

voorbeeld geven. 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 
EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

4.3.2 

H8 Welvaart wereldwijd?  
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van een monocultuur, ruilvoet, grondstoffenovereenkomsten, bilaterale 
hulp en fairtrade.  

 Kan het inkomen per hoofd berekenen. En daarbij de kanttekening van welvaart aangeven.  
 Kan benoemen met welke factoren een ontwikkelingsland te maken heeft. 
 Kan uitleggen hoe een ontwikkelingsland tot stand komt. 
 Heeft inzicht hoe de vicieuze cirkel gaat en hoe hij onderbroken kan worden.  
 Kan uitleggen wat een microkrediet is en wie hiervoor in aanmerking komen. 

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 
EC/K/7 
EC/V/2 

 

Schriftelijk, 
40 minuten. 

Nee 1X Ja 

4.3.3 

H 7 en 8 
Je 

Kan de samengestelde leerstof van hoofdstuk 7 en 8 toepassen tijdens een toets 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 
EC/V/2 

Schriftelijk  
80 minuten 

Nee 2X Ja 

Einde rapportperiode 3. 
 

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: GT  Klas: 4  2021  

Vak: Economie  Methode: Pincode 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

H1 Verdien je genoeg?  
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van primaire behoeften, middelen, schaars, secondaire behoeften, vrije 
goederen, welvaart, zelfvoorziening, koopkracht, inflatie en reserveren. 

 kan het verschil uitleggen tussen commerciële- en ideële reclame, soorten inkomens en soorten uitgave. 
 kan een voorbeeld geven van de soorten inkomsten en uitgaven. 
 kan prioriteiten stellen en kan de marketingmix toepassen.  
 Kan de verschillende inkomsten benoemen en de daarbij behorende profijten bij benoemen. 
 kan rekenen met procenten, begroting, een budget, tijd, inflatie, indexcijfers en loon-prijs spiraal 

 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

EC/V/2 

 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja  

4.1.2 

H2 Geld moet rollen? 
Je 

 kan uitleggen wat de betekenis is van consumer power, deugdelijk product, huurtoeslag en milieuschade. 
 kan het verschil uitleggen tussen de verschillende consumenten rechten. 
 Kan beoordelen wat de verschillen zijn tussen het kopen en het huren van een huis. 
 kan een voorbeeld geven bij de verschillende spaarmotieven en leningen 
 Kan uitleggen welke geldfuncties er zijn. 
 kan uitleggen wat de betekenis is van krediet, kredietkosten, beleggen 
 kan rekenen met procentuele stijgingen, verschillende gewichten, een begroting en reserves. 
 kan rekenen met een banksaldo, enkelvoudige rente, samengestelde rente, kredietkosten en wisselkoers. 

  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 

EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

4.1.3 

H3 We gaan voor winst  
Je 

 Kan uiteggen wat de betekenis is van variabele kosten, vaste lasten, transparante markt, abstracte markt, 
maximum prijs, minimum prijs 

 Kan de productie factoren benoemen en categoriseren.  
 Kan een voorbeeld geven bij MVO ondernemen.  
 Kan de verschillende markten opnoemen en de verschillen tussen deze markten benoemen.  
 Heeft inzicht in waarin bedrijven geld investeren.  
 Kan aan de hand van de evenwichtsprijs de evenwichtshoeveelheid berekenen. En andersom. 
 Kan rekenen met toegevoegde waarde en weet hoe deze ontstaat.  
 Kan de arbeidsproductiviteit en productiecapaciteit berekenen en heeft inzicht hoe hij deze kan verhogen.  
 Kan zowel de consumentenprijs van een product, als de netto winst van een bedrijf berekenen.  
 Kan het marktaandeel berekenen. 

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 
EC/V/2 

 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 
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4.2.1 

H4 Aan het werk!  
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van inkomsten belasting, vennootschapsbelasting, (krappe) 
arbeidsmarkt en werkeloosheid. 

 Kan de verschillende ondernemingsvormen benoemen en de verschillen tussen deze ondernemingen 
aanduiden.  

 Kan de verschillende werkeloosheden benoemen en bij elk een voorbeeld geven.  
 Kan benoemen welke gevolgen het heeft bij werkeloosheid.  
 Kan de verschillende wetten benoemen en heeft inzicht in wat deze wetten inhouden. 
 Kan benoemen welke mensen tot de arbeidsmarkt behoren en kan dit aflezen aan de hand van de 

participatie graad of de beroepsbevolking.  
 Heeft inzicht hoe een concurrentie positie ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn. 
 Kan de productiesectoren onderscheiden en beroepen categoriseren binnen deze sectoren.  

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/V/2 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

4.2.2 

H5 Kan de overheid dat regelen?  
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van planeconomie, vrijemarkt economie, sociale markteconomie, 
directe belasting, indirecte belasting 

 Weet hoe de Nederlandse verzorgingsstaat werkt en kan de bijbehorende verzekeringen benoemen en 
uitleggen.  

 Heeft inzicht in hoe de marktwerking in elkaar steekt.  
 Kan beoordelen aan de hand van actieve bevolking, inactieve bevolking en vergrijzing de 

verzorgingsstaat houd baar is.  
 Kan uitleggen wat het verschil is tussen de collectieve sector en de particuliere sector. Tevens kan de 

leerling uitleggen wat privatiseren is. 
 Kan de rijksbegroting aflezen en heeft inzicht of het land een begrotingsoverschot/tekort heeft en wat dit 

voor een gevolgen heeft op de staatschuld.  
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/6 
EC/V/2 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja  1X Ja 

4.2.3 

H6 De overheid en ons inkomen 
Je 

Kan uitleggen wat de betekenis is van economische groei, recessie, progressief belastingstelsel en 
loonheffing. 

 Kan de rijksbegroting aflezen en heeft inzicht of het land een begrotingsoverschot/tekort heeft en wat dit 
voor een gevolgen heeft op de staatschuld.  

 Kan uitrekenen hoeveel belasting een persoon moet afdragen in box 1. De leerling maakt hierbij gebruik 
van de begrippen inkomsten belasting, aftrekposten en eigenwoningforfait.  

 Kan uitrekenen hoeveel belasting een persoon moet afdragen in box 3. De leerling maakt hierbij gebruik 
van vermogensrendementsheffing, heffingskorting en heffingsvrij vermogen.  

 Kan uitleggen wat een draagkrachtbeginsel en een solidariteit beginsel inhoud. 
 Kan uitleggen wat een profijtbeginsel is en heeft inzicht waartoe motorrijtuigenbelasting hoort.  
 Heeft inzicht op inkomensverdeling en maakt daarbij gebruik van de begrippen nivellering en 

denivellering.  
 

 
 
 
 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 

EC/V/2 

 
 

Schriftelijk, 
40 min. 

Ja 1X Ja 

 
Einde rapportperiode 2. 
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4.3.1 

H7 Nederland handelsland 
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van wederuitvoer, interne markt, globalisering, internationale 
arbeidsverdeling en internationale concurrentie positie.   

 Kan de import en exportquote berekenen en kan uitleggeen wat deze begrippen inhouden.  
 Kan het verschil tussen een open en gesloten economie benoemen. 
 Kan benoemen waarom een land moet exporteren.  
 Kan een betalingsbalans aflezen/opstellen en kan vervolgens beoordelen of een overschot of tekort op de 

balans is. 
 Kan de privileges benoemen die gepaard gaan met het lidmaatschap van de EU.  
 Kan de verschillende protectie maatregelen benoemen en bij elk van deze protectie maatregel een 

voorbeeld geven. 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 
EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten 

Ja 1X Ja 

4.3.2 

H8 Welvaart wereldwijd?  
Je 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van een monocultuur, ruilvoet, grondstoffenovereenkomsten, bilaterale 
hulp en fairtrade.  

 Kan het inkomen per hoofd berekenen. En daarbij de kanttekening van welvaart aangeven.  
 Kan benoemen met welke factoren een ontwikkelingsland te maken heeft. 
 Kan uitleggen hoe een ontwikkelingsland tot stand komt. 
 Heeft inzicht hoe de vicieuze cirkel gaat en hoe hij onderbroken kan worden.  
 Kan uitleggen wat een microkrediet is en wie hiervoor in aanmerking komen. 

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 
EC/K/7 
EC/V/2 

 

Schriftelijk, 
40 minuten. 

Nee 1X Ja 

4.3.3 

H 7 en 8 
Je 

Kan de samengestelde leerstof van hoofdstuk 7 en 8 toepassen tijdens een toets 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 
EC/V/2 

Schriftelijk  
80 minuten 

Nee 2X Ja 

Einde rapportperiode 3. 
 

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  
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EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 

 

 


