
Docentenhandleiding en normantwoorden. 

 

Ook in het nieuwe examenprogramma Algemene Economie havo/vwo bovenbouw neemt de macro-

economie nog steeds een belangrijke plaats in.  Begrip van en inzicht in de conjuncturele situatie van de 

economie zijn daarbij vereisten. Leerlingen  moeten  in staat zijn op grond van statistisch materiaal een 

analyse van de economische situatie en een onderbouwde toekomstvoorspelling te  maken. Het 

Centraal Bureau voor de Staitistiek maakt al jaren mooi statistisch materiaal waarmee leerlingen aan de 

slag zouden moeten kunnen. Juist deze mini lessenserie wil het materiaal van het CBS zo aanbieden, dat 

het voor leerlingen aantrekkelijk is om er mee aan de slag te gaan. 

 

Bij het maken van deze mini lessenserie is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

- Leerlingen moeten worden uitgedaagd om zelf economische teksten te produceren 

- Er moet worden gestart dicht bij de beleveningswereld van de leerlingen 

- De ingezette leermiddelen moeten leiden tot een afwisseling in de lessen 

- Leerlingen moeten zo veel mogelijk zelfstadig door het materiaal kunnen gaan 

Wij wensen dan ook zowel leerlingen als docenten veel plezier met dit lesmateriaal. 

Normantwoorden. 

Dia 3: 

-Sparen /opbouwen van reserves 

- Reparatie van zaken in plaats van nieuwe aanschaf 

- Verhuizen dan wel blijven zitten 

- Vakantie binnenland/ buitenland.       Eenmaal per jaar op vakantie/meerdere keren per jaar op           

vakantie 

 

Dia 4:  

-Verzekeren bij collectieve sector of particulier 

-Opbouw van spaarpot/reserve 

Dia 11: 

De rekening van de overheidsfiancien; het overheidstekort. 



Dia 12: 

- Vergrijzing/ontgroening 

- Zorg 

- Energie, schoon water, voedselvoorziening 

- Tekorten/overschotten op de arbeidsmarkt 

Dia 15: 

- Makkelijk of moeilijk vinden van een baan 

- Aantal werklozen in de eigen omgeving 

- Stijging van het prijspeil 

- Stijging van de lonen 

Dia 17: 

- Bruto Binnenlands Produkt 

Dia  27: 

- Het zomer/groene kwadrant 

Dia 28 en 29  : 

 Jan. 1990      - januari  1991: groen kwadrant 

Febr.  1991    - sept 1991 : Oranje kwadrant 

Oktober 1991 – april 1992: Groene kwadrant 

Mei 1992- December 1992: Oranje kwadrant 

Jan. 1993 – april 1994: Rode Kwadrant 

Mei 1994- jan 1995:Gele Kwadrant 

Febr. 1995 – juli 1995: Rode kwadrant 

Augustus 1995- jan 1996: Gele kwadrant 

Febr. 1996- juli 1996: Rode kwadrant 

Augustus 1996 – jan . 1997: Gele kwadrant 

Febr 97- Juli 1997:Rode Kwadrant 

Aug 97- April 98 : Geel 

Mei 1998- Okt. 1998: Groene Kwadrant 



Nov, 1998- Jan 1999: Oranje 

Febr. 1999- jan 2001: Groen 

Febr. 2001- Jan 2003: Oranje 

Febr. 2003-Dec. 2003: Rood 

Jan 2004- okt. 2004:Geel 

Nov. 2004- okt. Juli 2005:Rood 

Augustus 2005- juni 2006: Geel 

Juli 2006-juli 2008: Groen 

Augustus 2008- januari 2009: Oranje 

Febr.2009- juli 2010:Rood 

Augustis 2010-Juli 2011:Geel 

Augustus 2011-Juli 2012: Rood 

Augst2012- okt.2012: Geel 

 

 

 

 

 


