
ECONOMIE
Kiezen voor het vak economie



ECONOMIE
Economie bevat algemeen economische onderwerpen in de breedste zin:

● Schaarste & ruil

● Markt

● Ruilen over de tijd

● Samenwerken & onderhandelen

● Risico & informatie

● Welvaart & groei

● Goede tijden, slechte tijden



Bijvoorbeeld markten 
● Vraag en aanbod 

● Keuzevrijheid, evenwicht en concurrentie.

● Prijsbepaling

● De overheid bemoeit zich er ook mee… 



Bijvoorbeeld welvaart
● Wat maakt het ene land zo rijk en het andere land zo arm?

● Of waarom zijn niet alle landen in gelijke mate ontwikkeld?

● Beslissingen op microniveau op macroniveau uitwerken.



Bijvoorbeeld risico en verzekeren 
● Onzekerheid en risico

● Informatie 

● Verzekeren 

● Moreel wangedrag 



Waarom Economie? 
● Je bent nieuwsgierig naar algemeen economische vraagstukken, zoals

consumentengedrag, wereldhandel, wisselkoersen;

● Je wilt graag weten hoe de wereldeconomie werkt;

● Je bent geïnteresseerd in hoe jouw dagelijks leven wordt beïnvloed door 

economisch beleid van de overheid;

● Je bent benieuwd naar de gevolgen van het nemen van risico’s en hoe je

je daartegen kunt verzekeren;

● Je hebt belangstelling in strategieën om samen te werken met anderen en

hoe je je middelen zo efficiënt mogelijk kunt inzetten;



Wat verwachten wij 
● Je bent in staat om verbanden te leggen;

● Je kunt conclusies trekken op basis van teksten, cijfers, grafieken en

tabellen.

● Rekenen, lezen en logisch nadenken. 

● Houding en inzet

● Oefenen, meedenken, meedoen. 



Wat kan ik met economie? 
● Accountant 

● Werken bij het CBS 

● Werken bij CBA

● Financiën

● Werken bij Banken 

● Sterke basis voor alle beroepen 

● Sociaal vak



Vervolgopleidingen: Voorbeelden
VWO HAVO

Bijvoorbeeld:

● Economie
● Bedrijfseconomie
● International Business
● Business Analytics
● Fiscaal recht
● Econometrie

Bijvoorbeeld: 

● Finance and Control 
(Bedrijfseconomie)

● Bedrijfskunde
● Accountancy
● Commerciële 

economie/Marketing
● Finance, tax and advice



Verschil BE en AE
● Verschil Bedrijfseconomie en Economie

○ Economie kijkt naar de samenhang tussen groepen 

zoals consumenten, bedrijfsleven, banken, 

overheid en buitenland

○ Bedrijfseconomie bekijkt het individu/de organisatie

in relatie tot de genoemde groepen.


