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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 3 Goede producten? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 3.1 Wat maak je? 
Produceren  = het maken van goederen en het leveren van diensten 
Consumeren  = het kopen om in de behoeften te voorzien 
 
Productieweg  = alle bewerkingen die het product ondergaat van grondstof tot eindproduct 
Bedrijfstak / fase = alle bedrijven die soortgelijke productie verrichten 
Bedrijfskolom  = alle bedrijven die na elkaar aan een product meewerken (productieweg). 

   van oerproducent tot detaillist 

 Oerproducent = de producent die de grondstoffen uit de natuur haalt 

 Detaillist = de producent die de eindproducten aan de consument verkoopt 
 
Toegevoegde waarde = in iedere bedrijfstak in de bedrijfskolom voegt een bedrijf waarde toe  

   aan het product 
 
Producten 

 Goederen = materieel / stoffelijk (aan te raken) 

 Diensten  = immaterieel / onstoffelijk (niet aan te raken) 
 
Soorten bedrijven 

 Agrarische bedrijven  = halen grondstoffen uit de natuur 

 Industriële bedrijven  = leveren goederen  

 Dienstverlenende bedrijven = verlenen diensten 
 
Btw   = Belasting toegevoegde waarde, een verplichte belasting die wordt geheven  

   door de overheid over producten. De verschillende tarieven zijn 

 21% = algemeen tarief  

 6% = verlaagd tarief 

 0% = vrijgesteld  
 
Concurrentie  = de strijd tussen bedrijven die vergelijkbare producten verkopen om klanten  

   te winnen  
  

Internet verwijzing: 
www.belastingdienst.nl  

http://www.belastingdienst.nl/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 3 Goede producten? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 3.2 Hoe maak je het? 
Productiefactoren / middelen 

 Natuur   = grond en grondstoffen 

 Arbeid   = arbeiders/werknemers 

 Kapitaal  = kapitaalgoederen (gereedschap bij productie) 

 Ondernemerschap = het vermogen om de productiefactoren op een winstgevende  
   manier te combineren 

 
Mechanisatie  = het vervangen van menselijke arbeid door machines 
Automatisering  = het vervangen van menselijke arbeid door computers 
 
Innovatie  = technologische ontwikkeling, vernieuwing van producten of  

   productiemethodes 
Investeren  = het kopen van nieuwe kapitaalgoederen met het doel hiermee te  

   produceren 
Kapitaalgoederen = goederen om mee te produceren  
 
Arbeidsproductiviteit = de hoeveelheid producten die een arbeidskracht kan maken in een    

   bepaalde tijd 
 
Productie 

 Kapitaalintensief = als er in verhouding meer kapitaal dan arbeid wordt gebruikt 

 Arbeidsintensief = als er in verhouding meer arbeid dan kapitaal wordt gebruikt 
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 3 Goede producten? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 3.3 Wat kost het? 
Winst   = als de opbrengst groter is dan de kosten 
Verlies   = als de opbrengst kleiner is dan de kosten 
Failliet   = het bedrijf moet stoppen, omdat het de kosten niet meer kan betalen 
 
Verkoopprijs  = de prijs die een producent voor zijn product ontvangt 
Inkoopprijs  = de prijs die een producent moet betalen voor een product 
Afzet   = hoeveelheid producten  
Verkoopwaarde = omzet, alle inkomsten dat een bedrijf maakt door verkoop 
Inkoopwaarde  = alle kosten die een bedrijf maakt door in te kopen 
Brutowinst  = toegevoegde waarde, de winst voor aftrek van bedrijfskosten  
Bedrijfskosten  = alle kosten die een bedrijf maakt (excl. inkoop) 
Nettowinst  = de winst na aftrek van bedrijfskosten 
 
Berekening verkoopwaarde / omzet verkoopwaarde = afzet × verkoopprijs 
 
Berekening inkoopwaarde  inkoopwaarde = afzet × inkoopprijs 
 
Berekening brutowinst   brutowinst = verkoopwaarde −  inkoopwaarde 
 
Berekening nettowinst   nettowinst = brutowinst –  bedrijfskosten 
 

Winstberekening 

Omzet   

Inkoopwaarde - 

Brutowinst   

Bedrijfskosten - 

Nettowinst   

 
  



 
 

 4 

Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 3 Goede producten? 

Exameneenheid: Arbeid en bedrijfsleven 

Paragraaf 3.4 Wat kost het voor het milieu? 
Hergebruik / recyclen = het maken van nieuwe producten uit afval, hierdoor zijn minder  

   grondstoffen en energie nodig en dat is minder schadelijk voor het milieu 

 Papier  = hout 

 Glas  = olie  

 Plastic  = zand 

 Blik  = ijzererts 
 
Maatschappelijk- = bedrijven houden rekening met de gevolgen van hun productie voor mens  
verantwoord-     en milieu. De bedrijven proberen hierdoor milieu schade te voorkomen/ 
ondernemen     verminderen 

 Milieuvriendelijker produceren 

 Recycling of hergebruik van materialen 

 Installeren van zuiveringsinstallaties en het nemen van andere milieubeschermende 
maatregelen 

 
Duurzaam  = het voorkomen van milieuschade voor toekomstige generaties 
“de vervuiler betaalt” = degene die de vervuiling veroorzaakt moet er voor betalen via belastingen 
 
Maatschappelijke- = kosten van milieuschade voor rekening van de burger of overheid, niet alle 
kosten       kosten zijn in geld uit te drukken zoals geluidshinder en stankoverlast 
Bedrijfskosten  = kosten die voor rekening van bedrijven zijn 
 
Wetten en regels = de overheid stelt milieuwetten en regels op waaraan bedrijven en burgers  

   zich moeten houden om milieuschade te voorkomen 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


