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Vak Economie

Niveau Basis

Leerjaar 3

Methode Economisch bekeken

Voor vmbo-basis de volgende aanpassingen:

Toets H8 van jaar 3 wordt niet meer afgenomen. Deze stof zal terug komen in toets 1 jaar 4.

Periode Eindtermen/deeltaken Inhoud onderwijsprogramma: Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging

Wat moet je kennen en kunnen? Wat ga je hiervoor doen? ja/nee?

EC/K/2

Leerjaar 3 en 4

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken 

eninformatie verwerven en verwerken.

EC/K/3

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen 

leervermogen en het vermogen met economische vaktaal te communiceren en onderzoek te doen.

EC/K/4A

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in 

de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

© - hft 1 - behoeften 50 min Ja 1

3.1 EC/K/4B Bestuderen hoofdstuk 1, 2 en 3

De kandidaat heeft inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en 

leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kan hierbij informatie van 

consumentenorganisaties gebruiken.

© - hft 2 - Geldzaken 50 min

Ja

1

© - hft 3 - Geld over en tekort 50 min

Ja 1

3.2 EC/K/5A

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, 

toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werk-
Bestuderen hoofdstuk 4, 5 en 6

© - hft 4 - Wikken en wegen 50 min Ja 1

loosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 50 min

EC/K/5B © - hft 5 - Milieu Ja

De kandidaat heeft inzicht in de productie van goederen en diensten en in de fasen die een product doorloopt 

vanaf de producent van grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier, en kan voorbeelden geven van 

beroepen/werkzaamheden die typerend zijn voor verschillende economische sectoren.

1

EC/K/6 © - hft 6 - Werk voor de overheid 50 min
De kandidaat heeft inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en kan dit inzicht 

toepassen in een gegeven casus. Ja

1

3.3 EC/K/5A Ja 1

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, 

toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en kan 

dit inzicht toepassen in een gegeven casus. Bestuderen hoofdstuk 7 en 8

© - hft 7 - Geld voor de overheid 50 min

EC/K/6

De kandidaat heeft inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en kan dit inzicht 

toepassen in een gegeven casus.

EC/K/8 © - hft 8 - Werk en technologie 50 min Ja 1

De kandidaat heeft inzicht in de samenhang tussen consumptie, productie en het milieu, en kan aan de hand 

van voorbeelden op het gebied van milieuschade de rol van overheid, maatschappelijke organisaties en 

individuele personen beschrijven.

Per periode mag één toets worden herkanst.

Examenprogramma … (examenblad.nl)

economie_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl)

Berekening cijfer schoolexamen:  gewogen gemiddelde van alle toetsen gedurende 2 jaar (leerjaar 3 en 4) = cijfer SE vak

https://www.examenblad.nl/examenstof/economie-vmbo-2/2023/f=/economie.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-vmbo-2023/2023/f=/economie_vmbo_versie_2_2023.pdf


Vak Economie

Niveau Basis

Leerjaar 4

Methode Economisch bekeken

Periode Eindtermen/deeltaken Inhoud onderwijsprogramma: Toetsvorm Toetsduur Herkansing Weging

Wat moet je kennen en kunnen? Wat ga je hiervoor doen? ja/nee?

4.1 EC/K/4A Ja 1

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, 

inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in een 

gegeven casus. Bestuderen hoofdstuk 1, 2 en 3

© - hft 1 - Werken voor de winst 50 min

EC/K/5A

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals  kosten, opbrengsten, 

winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, 

werkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

EC/K/5B Ja 1

De kandidaat heeft inzicht in de productie van goederen en diensten en in de fasen die een 

product doorloopt vanaf de producent van grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier, en 

kan voorbeelden geven van beroepen/ werkzaamheden die typerend zijn voor verschillende 

economische sectoren.

© - hft 2 - Werk en bedrijf 50 min

© - hft 3 - Werkloos 50 min

Ja 1

4.2 EC/K/7 Ja 1
De kandidaat heeft inzicht in internationale economische betrekkingen zoals Nederland als open 

economie, de Europese Unie, ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht toepassen in een Bestuderen hoofstuk 4 en 5

© - hft 4 - Nederland in de wereld 50 min

Alle voorgaande eindtermen

© - hft 5 - De wereld om je heen

50 min Ja 1

Alle stof van de afgelopen 2 jaar © Toets alle stof 50 min Ja 1

Berekening cijfer schoolexamen:  gewogen gemiddelde van alle toetsen gedurende 2 jaar  = cijfer SE vak


