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Naam:      Klas: 

 

Vraag  – dia 3 

Zet deze begrippen voor jezelf in een mindmap, waarbij “ de 

toekomst’ het centrale begrip vormt. 

 

______________________ 
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Vraag – dia 7 

Welke twee indicatoren staan nu al in de min?  

 

______________________ 

 

Vraag – dia 9 

Welke twee indicatoren gaan nog heel goed?  

 

______________________ 

 

Vraag – dia 10 

Geef een verklaring waarom deze twee indicatoren vaak 

gevolgen zijn? 

 

_____________________ 
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Vraag – dia 13 

Welke indicator is dat en geef op grond van de nieuwsfeiten 

daarvoor een verklaring.  

 

_____________________ 
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Vraag – dia 15 

Indicatoren, die 

voorop lopen  

Indicatoren, die 

ongeveer gelijk 

lopen met de 

verandering van 

het BBP  

Indicatoren, die 

achter de 

veranderingen van 

het BBP aanlopen  
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Vraag – dia 19 

Welke conclusies trek je uit de onderzochte data( februari 

2007, mei 2007 en november 2008). 

 

______________________ 

 

Vraag – dia 20 

Welke conclusies trek je uit de onderzochte periode van 

augustus 1994. 

 

______________________ 

 

Vraag – dia 21 

Schrijf nu een kort betoog over de huidige economische situatie 

op grond van je conclusies hierboven . 

 

______________________ 
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Vraag – dia 23 

Zoek naar drie andere momenten op de tijdlijn, waarop het BBP 

ongeveer op dezelfde plek lag. En noteer deze momenten. 

 

______________________ 

 

Vraag – dia 24 

Bekijk nu hoe lang het duurde voordat het BBP weer in het 

groene kwadrant terecht kwam. Schrijf voor elke periode op 

hoe lang het duurde voordat er herstel optrad. 

 

______________________ 

 

Vraag – dia 25 

Vink nu bij de drie hierboven gekozen periodes drie volgens jou 

voorspellende indicatoren aan. 

 

______________________ 
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Vraag – dia 26 

Zoek nu met behulp van twee voorspellende indicatoren welke 

van de drie hierboven gekozen periodes het meest lijkt op de 

huidige stand van de economie. 

 

______________________ 

 

Vraag – dia 27 

Schrijf nu deel 2 van je betoog voor jouw optreden in de 

talkshow waarbij je uitlegt hoe lang het volgens jou nog duurt 

voordat de economie zich herstelt en geef de redenen aan voor 

jouw voorspelling. 

 

______________________ 
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Vraag – dia 29 

Geef een viertal tips voor leerlingen, die ook willen leren klok 

kijken. 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 


