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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel
In onze samenleving spelen veel economische vraagstukken die iedereen raken.
Elke burger heeft hier, bewust of onbewust, mee te maken en heeft er belang bij
dat deze economische vraagstukken worden opgelost. De kranten, het journaal,
het internet en andere media staan elke dag bol van de economische berichtgeving.
Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten over de werkloosheid, het
consumentenvertrouwen, het bedrijfsleven, de overheidsfinanciën en de handel
met het buitenland.
Onderstaand filmpje geeft duidelijk uitleg bij een economisch vraagstuk dat aan
de orde van de dag is: inflatie.

CBS over inflatie

1.1 De uitdaging

Kennis van de algemene economie is noodzakelijk voor de moderne mbo-student.
Voor je toekomstige functie en/of stage is het van belang, maar zeker ook voor
het eventueel doorstuderen aan het hbo. Met het keuzedeel Algemene economie
krijg je een vrij volledig beeld van wat economie is en waar zij zich allemaal mee
bezighoudt. Het kringloopmodel loopt als een rode draad door dit keuzedeel.
Aan de hand hiervan treden de hoofdrolspelers in onze economie een voor een
naar voren. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat de plaats en de rol van de
hoofdrolspelers in de economie de student pas aanspreken als zij in hun onderlinge
samenhang en in hun actuele context worden geplaatst. Door deze opbouw maak
je, in het licht van een overzichtelijke economie, stap voor stap kennis met de
belangrijkste economische begrippen. Door de inleidende opzet is dit keuzedeel
geschikt als een op zichzelf staande kennismaking met het vak economie voor
verscheidene studierichtingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

De resultaten:
- Je kunt in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoefte

dwingen tot het maken van keuzes (concept schaarste)
- Je kunt in contexten analyseren dat het ruilproces de basis vormt voor een optimale

inzet van middelen en een optimale benutting van comparatieve voordelen (concept
ruil)

- Je kunt in contexten analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden
gecoördineerd via de markt en dat prijsvorming (afhankelijk van de marktvormen)
het coördinatiemechanisme is. Kan in deze analyse het ontstaan van
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marktimperfecties en de motieven voor en manieren van overheidsingrijpen
betrekken (concept markt)

- Je kunt in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de
oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart.
Kan de samenhang tussen behoeften, beschikbare middelen en mate van welvaart
analyseren, de hieruit voortvloeiende vraag naar goederen verklaren en daarbij
de motieven voor en manieren van overheidsingrijpen beschrijven (concept welvaart
en groei)

- Je kunt in contexten analyseren waarom er sprake is van korte termijn
schommelingen in economische activiteiten en welke mogelijkheden en grenzen
er zijn voor conjunctuurbeleid (concept conjunctuur)

- Je kunt de beloning voor de productiefactoren benoemen en is in staat om het
verband tussen inkomen, prijzen en koopkracht te analyseren, mede gelet op het
proces van loonvorming in Nederland

- Je kunt de oorzaken en gevolgen van inflatie verklaren en deze in verband brengen
met het renteniveau

- Je kunt economische perspectieven en daaruit voortvloeiende belangen
onderkennen van werknemers, werkgevers, consumenten, burgers, overheid,
bankwezen en belangenverenigingen

- Je kunt in hoofdlijnen de samenstelling en de ontwikkeling van de
overheidsfinanciën analyseren en in deze analyse de doelstellingen en instrumenten
van economische politiek betrekken

Het keuzedeel bestaat uit tien modulen:
1. Onze economie in de kern
2. Modellen van onze economie
3. Welvaart en economische groei
4. Arbeidsmarkt en werkloosheid
5. Huishoudens consumeren en sparen
6. Bedrijven produceren en investeren
7. Markten in model
8. Eurogeld en banken
9. Overheid en collectieve sector
10.Handel met het buitenland

De beoordeling
• kennistoetsen
• beroepsproducten die je oplevert en presenteert.

Veel succes en veel plezier!
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1.2 Oriëntatie

Opdracht 1: Economie in het dagelijks leven

Op welke manier kom jij zelf in aanraking met algemene economie in jouw
dagelijks leven?

Opdracht 2: Economie in de opleiding

Wat heb je in de opleiding tot nog toe geleerd over algemene economie? Geef
tevens aan waar je meer over zou willen weten.
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2. Onze economie in de kern

Over deze leereenheid

Na dit hoofdstuk kun je:
• de vraag- en aanbodkant van de economie onderscheiden
• uitleggen wat de kern van de economie is
• aangeven wat het verschil is tussen welvaart en welzijn.

2.1 We doen allemaal mee!

Elke dag staan de media – televisie, radio, kranten, internet en noem maar op –
bol van gunstige en minder gunstige economische gebeurtenissen. Kennelijk neemt
onze economie in onze samenleving een belangrijke plaats in. En dat is ook zo,
want in onze economie doen we allemaal mee! Al was het alleen maar doordat
iedereen behoeften heeft.

Het NOS Journaal bericht dagelijks over economische gebeurtenissen.
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Onze economie heeft namelijk alles te maken met produceren en consumeren.
We consumeren allemaal, omdat mensen zonder behoeften niet bestaan. Hoeveel
je kunt consumeren, is vooral afhankelijk van je inkomen of, duurder gezegd, van
de middelen die je tot je beschikking hebt. Wat je koopt mag je zelf weten, maar
feit is dat je een euro maar één keer kunt uitgeven.

Kiezen
Je moet dus kiezen en wel om de eenvoudige reden dat niet alles tegelijk kan.
Dat is nu precies waar het in de economie om draait: het keuzeprobleem staat
daarin centraal. We spreken over schaarste en daar heeft iedereen mee te maken.
Niet alleen consumenten, maar ook bedrijven en de overheid.
Maar het belang van de economie voor ons dagelijks leven gaat nog veel verder.
Denk bijvoorbeeld eens aan de werkloosheid. Als bedrijven minder produceren,
kan dit leiden tot minder banen en meer werklozen. Helaas weten maar al te veel
mensen in ons land wat het betekent om werkloos te zijn. Honderdduizenden
werklozen hebben niet alleen een relatief laag inkomen, maar weten ook
nauwelijks hoe ze de dag moeten doorkomen.

Toekomstperspectief
Kortom, de economie raakt ook jou en je toekomstmogelijkheden. Of je als
schoolverlater een baan zult vinden, hangt voor een groot deel van jezelf af. Het
is daarom misschien wel goed om te weten dat van de huidige werklozen een
groot deel laag- of ongeschoold is. Opleiding en in dit geval kennis van de
economie zal je zeker helpen om aan het werk te komen. Reden genoeg om aan
de slag te gaan en eens te kijken wat economie is en waar ze zich allemaal mee
bezighoudt.

Aantal jongeren met WW-uitkering daalt
gestaag

Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt gestaag de laatste maanden.
Bovendien kloppen jongeren minder vaak aan voor een nieuwe uitkering bij
uitkeringsinstantie UWV en stijgt het aantal vacatures voor mbo’ers.

Bron: www.nu.nl 26 mei 2015.

2.2 Vragen en opdrachten bij We doen allemaal mee!

Opdracht 1: Economische problemen

Bekijk het filmpje ‘introductie economie’.
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Introductie economie

a. Wat heeft cabaretier Theo Maassen op school geleerd als het gaat om de vraag:
wat is economie?

b. In het filmfragment over de geschiedenis van de economie staat het Engelse
woord ‘barter’ centraal. Zoek via Google wat ‘barter’ betekent.

c. Vandaag de dag gebruiken we hoofdzakelijk giraal geld als ruilmiddel. Welke
ruilmiddelen worden verder nog genoemd in het geschiedenisfilmpje over ‘this
for that’?

d. In de economie doen we allemaal mee, maar uit het filmpje blijkt dat economie
voor iedereen wat anders lijkt. Geef hiervan vijf voorbeelden.

e. Schrijf drie economische problemen op waaraan de laatste tijd in de media veel
aandacht wordt geschonken.

f. Met welk van het bij vraag e genoemde probleem heb jij in je dagelijks leven
vooral te maken?

Opdracht 2: Werkloos

Lees het krantenartikel.

Aantal jongeren met WW-uitkering daalt
gestaag

Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt gestaag de laatste maanden.
Bovendien kloppen jongeren minder vaak aan voor een nieuwe uitkering bij
uitkeringsinstantie UWV en stijgt het aantal vacatures voor mbo’ers.

Bron: www.nu.nl 26 mei 2015.

a. Zoek via Google waarvoor de afkorting UWV staat en waarmee het UWV zich
in hoofdzaak bezighoudt.

b. Een flink deel van de huidige werklozen bestaat uit laaggeschoolde jongeren.
Geef hiervoor twee mogelijke oorzaken.
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2.3 Vraagkant van de economie

Om te beginnen kunnen we de economie zien als een toonbank waar twee kanten
aan zitten. Aan de ene kant – de vraagkant – staan de behoeften van mensen en
aan de andere kant – de aanbodkant – staan de middelen die we hebben om in
deze behoeften te voorzien.

Iedereen heeft behoeften
Iedereen heeft behoeften. Behoeften zijn verlangens of wensen van mensen die
met goederen of diensten bevredigd kunnen worden. Sommige behoeften zijn
voor ons belangrijker om te vervullen dan andere. De behoeften gerangschikt
naar belangrijkheid worden wel de behoefteschema’s van consumenten genoemd.
We delen de behoeften als volgt in:

Indeling van behoeften.
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Vóór de toonbank staat de vrager met zijn behoeften.

Verschillende behoeften
Basis- of primaire behoeften zijn de eerste levensbehoeften zoals eten, kleding,
onderdak, een bed en een tafel. De bevrediging van deze behoeften is noodzakelijk
voor het leven van alledag. Sommige daarvan, zoals voeding, zijn zelfs strikt
noodzakelijk om te kunnen overleven.

Brood voorziet in een primaire behoefte.
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Tegenover de noodzakelijke behoeften staan de luxe of secundaire behoeften die
betrekking hebben op de niet noodzakelijke maar wel aangename dingen in het
leven. Wil iemand graag een sportwagen, dan noemen we dat een luxe behoefte.
Ook de wens een bezoek te brengen aan een bioscoop, schouwburg of theater is
zo’n luxe behoefte.
Daarnaast kennen we de sociale behoeften die hun oorzaak vinden in het feit dat
mensen behoren tot een bepaalde groep dan wel dat ze tot die groep willen
behoren. Hier speelt naast de persoonlijke factoren vooral de omgeving waarin
men vertoeft een belangrijke rol. Zo zal de teenager zich heel anders willen kleden
dan de grijsaard en de manager weer anders dan de loodgieter.

Een bezoek aan een schouwburg of theater voorziet in een luxe behoefte.

Onderscheid behoeften
Het onderscheid tussen de soorten behoeften is soms moeilijk te maken. Is de
iPhone van de student een primaire, een secundaire of een sociale behoefte?
Bovendien is het onderscheid tussen noodzakelijk en luxe sterk afhankelijk van
het welvaartsniveau van het land waarin men leeft. Stromend water uit de kraan
wordt in Nederland gezien als een bevrediging van een primaire behoefte. Maar
in arme woestijngebieden in Afrika is dit vaak een luxe behoefte.
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2.4 Vragen en opdrachten bij de Vraagkant van de economie

Opdracht 3: Iedereen heeft behoeften

a. Noem een viertal basisbehoeften.

b. Zou iedereen dezelfde basisbehoeften hebben? Motiveer je antwoord.

c. Bedenk een voorbeeld van een sociale behoefte.

Opdracht 4: Primaire, secundaire en sociale behoeften

a. Is jouw wens om het einddiploma te behalen een primaire, secundaire of sociale
behoefte? Motiveer je antwoord.

b. In welke behoefte voorziet een douche in Nederland en in Ethiopië?

c. Geef een voorbeeld van een modetrend bij jou op school.

2.5 Aanbodkant van de economie

De economische activiteiten van de mensen richten zich op de productie van
goederen waarmee zij hun behoeften bevredigen. We komen dan als vanzelf
achter de toonbank terecht: de aanbodkant van de economie. Wanneer we het
hebben over goederen, worden daarmee steeds twee dingen bedoeld: goederen
en diensten. Het verschil is dat diensten onstoffelijke goederen zijn die je niet
kunt vastpakken of bewaren. Gebruikmaken van onderwijs is hier een sprekend
voorbeeld van.
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Achter de toonbank staat de aanbieder van goederen.

Productie van goederen
Het gaat om goederen die nuttig zijn. Nut is de eigenschap van een goed om
direct of indirect in een menselijke behoefte te voorzien. In feite heeft dus alles
wat door mensen wordt gemaakt enige nut!
Schaarste is de eigenschap op grond waarvan we de goederen onderverdelen in
vrije goederen en economische goederen.

Vrije goederen
Vrije of niet-economische goederen zijn goederen die niet schaars zijn en niet
door mensen worden geproduceerd. We kunnen er gebruik van maken zo veel
we willen, zonder dat we er iets voor hoeven op te offeren. Enkele van de meest
noodzakelijke behoeften van de mens worden bevredigd door deze vrije goederen.
Te denken valt aan zuurstof, regenwater en zonlicht, die als het ware letterlijk
uit de lucht komen vallen en voor ons van levensbelang zijn.

Schaarse goederen
Tegenover de vrije goederen staan de economische of schaarse goederen. Schaars
betekent in de economie iets anders dan zeldzaam of tekort. Schaars betekent
dat we er middelen voor moeten opofferen. Anders gezegd, schaarse goederen
worden door mensen geproduceerd. Het laatste betekent ook dat we er een prijs
voor moeten betalen.
Nemen we als voorbeeld een iPhone. Voor de productie hiervan zijn allerlei
productiemiddelen gebruikt. Denk aan arbeid, machines en grondstoffen. Dit zijn
allemaal productiemiddelen die ook voor de productie van een ander goed gebruikt
hadden kunnen worden. In plaats van het maken van iPhones hadden de arbeiders
ook ingezet kunnen worden voor de productie van de iPad of wat dan ook. Waar
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het nu om gaat, is dat niet alles ‘tegelijk’ kan en dat er dus moet worden gekozen.
Het is óf het één óf het ander. In de economie zeggen we dan dat schaarste dwingt
tot kiezen.

Elk schaars goed heeft een prijs.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat economische goederen de volgende
twee eigenschappen hebben. Ze zijn:
• nuttig en
• schaars.

Productiefactoren
Anders dan de vrije goederen zijn de economische goederen dus niet gratis. Ze
worden door de mens geproduceerd met behulp van allerlei productiemiddelen,
die alternatief aanwendbaar zijn. Dit betekent dat zij steeds op verschillende
manieren zijn te gebruiken.
De verschillende soorten productiemiddelen kunnen we onderbrengen in vier
hoofdgroepen, die productiefactoren worden genoemd.

Natuur
Met natuur bedoelen we alles wat niet door mensen is gemaakt, zoals lucht,
water, grond, bodemschatten en klimaat. Kortweg, het geheel van natuurlijke
hulpbronnen op aarde.
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Arbeid
Onder arbeid verstaan we alle inspanning van de mens, hand- en hoofdarbeid,
gericht op de productie van goederen en diensten.

Kapitaal
Kapitaal bestaat uit door de mens gemaakte productiegoederen om er andere
goederen mee te produceren. Denk aan gereedschappen, machines en
gebouwen.

Ondernemerschap
Bij ondernemerschap moet je denken aan de arbeid van de ondernemer, gericht
op het combineren van de overige productiefactoren.

Natuur en arbeid zijn oorspronkelijke productiefactoren omdat ze sinds het bestaan
van de mens aanwezig zijn. De andere zijn afgeleide productiefactoren. Produceren
is het voortbrengen van economische goederen of het toevoegen van waarde met
behulp van eerdergenoemde schaarse productiefactoren.

Indeling van goederen
De middelen en goederen waarmee mensen hun behoeften bevredigen, kunnen
we nu als volgt indelen:

Indeling van behoeftebevredigingsmiddelen.

De consumenten gebruiken een deel van hun inkomen voor de aanschaf van
consumptiegoederen. Met deze consumptiegoederen wordt door hen direct in
een (privé)behoefte voorzien.
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