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Economie Pincode klas 3 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld en welvaart? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 1.1  Wat voor inkomen heb je 

Berekening van week naar maand  maandbedrag = 
weekbedrag × 52
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Berekening van maand naar week  weekbedrag = 
maandbedrag × 12

52
 

 
Inkomen  = het geld dat binnenkomt voor je huishouden 
Huishouden  = een economisch zelfstandige eenheid van één of meer personen 
 
Oorzaken van inkomensverschillen bij gelijk aantal werkuren 

 Leeftijd 

 Ervaring 

 Opleiding 

 Verantwoordelijkheid 

 Omstandigheden 

 Diensten 
 
Inkomensvormen 

 Inkomen uit arbeid = loon (salaris) 

 Inkomen uit bezit = rente, huur, winst & pacht 

 Overdrachtsinkomen = uitkering, subsidie, toeslag, zakgeld, kleedgeld etc. 
 
Uitkering  = een bedrag dat je van de overheid ontvangt, omdat je zelf geen inkomen  

   kunt verdienen of om je inkomen aan te vullen 
Loon in natura  = loon dat wordt betaald in producten i.p.v. geld 
 
Producten 

 Goederen = materieel / stoffelijk (aan te raken) 

 Diensten  = immaterieel / onstoffelijk (niet aan te raken) 
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Economie Pincode klas 3 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld en welvaart? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 1.2 Waar blijft het geld? 
Behoeften  = wensen 

 Primaire behoeften / basisbehoeften   = behoeften die helpen om in leven te blijven  
   (voeding, woonruimte, kleding & veiligheid)  

 Secundaire behoeften / luxe behoeften  = alle andere behoeften 
 
Middelen   

 Geld 

 Bezittingen 

 Tijd 
 
Prioriteiten  = behoeften op volgorde van belangrijkheid zetten 
 
Bestoeften verschillen door 

 Sekse  = man / vrouw 

 Leeftijd  = jong / oud 

 Opleiding = hoog / laag 

 Welvaart = arm / rijk 

 Aanbod = innovatie 
 
Beïnvloeding op koopgedrag van consumenten door producten 

 Reclame 

 Sponsering 
 
Innovatie  = technologische ontwikkeling, vernieuwingen van producten of  

   productiemethodes 
 

Berekening van bedrag naar procenten  % = 
deel

geheel
× 100 
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Economie Pincode klas 3 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld en welvaart? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 1.3 Kom je uit met je geld? 
Begroting  = een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende  

   periode 
 
Budgetteren  = inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen 

 Bezuinigen  = minder geld uitgeven 

 Inkomsten verhogen = meer inkomen ontvangen 

 Lenen   = geld van een ander uitgeven 
 
NIBUD   = Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft de consument tips en  

   advies om grip te krijgen op de financiën (geld) 
 
Uitgaven 

 Dagelijkse uitgaven = kleine uitgaven die vaak voorkomen 

 Vaste lasten  = verplichte uitgaven door een overeenkomst (contract) 

 Incidentele uitgaven = grote uitgaven die niet vaak voorkomen 
 
Reserveren  = geld opzij zetten (sparen) om onverwachte uitgaven te betalen 
 

Berekening reservering per jaar   reservering per jaar = 
nieuwprijs

jaren
 

 

  

Internet verwijzing: 
www.nibud.nl 

l 

http://www.nibud.nl/
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Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld en welvaart? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 1.4 Waar kies je voor? 

Berekening van verandering in procenten verschil in % = 
nieuw − oud

oud
× 100 

 
Inflatie   = algemene prijsstijging van producten 
Koopkracht  = hoeveelheid producten die je met je inkomen kunt kopen 

 Koopkracht daalt = inflatie stijgt sneller dan inkomen 

 Koopkracht blijft gelijk = inflatie stijgt gelijk met inkomen 

 Koopkracht stijgt = inflatie stijgt minder snel dan inkomen 
 
Welvaart  = de mate waarin mensen met de beschikbare middelen in hun behoefte  

   kunnen voorzien 
Schaars   = beperkte beschikbaarheid, als je middelen moet opofferen om een product  

   te bemachtigen 
 
Consumeren  = kopen om in de behoeften te voorzien 
Produceren  = maken om in de behoeften te voorzien 
Zelfvoorziening  = zelf produceren om in je eigen behoefte te voorzien 
 
 

Internet verwijzing: 
www.cbs.nl 

 

http://www.cbs.nl/

