
Wij hebben allemaal meer wensen dan we tijd en/of geld hebben. Bij
economie leer je keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Je wilt van
je zakgeld een nieuwe telefoon kopen. Koop je een iPhone 12 of neem
je toch een goedkoper model? Je moet trainen bij je sportvereniging,
maar je hebt morgen ook een proefwerk. Wat doe je? Ga je sporten of
toch maar leren?

Op het Markland College leren we jou hoe je keuzes maakt en wat de
gevolgen van die keuzes kunnen zijn. We behandelen vier
hoofdonderwerpen die ieder jaar terugkomen. 

ECONOMIE MAVO

Waarop je in jaar 3 en 4 verder bouwt
Economie krijg je op de mavo  voor het eerst in de tweede klas. In dat
jaar  leggen we de basis waarop je in jaar drie en vier verder op door
bouwt.  Aan het eind van het vierde jaar kun je dan met een gerust hart
op examen. 
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Economie is altijd en overal!



Mensen hebben altijd wat te wensen. Is het niet meer spullen, dan is het
wel een extra vakantie of wat meer vrije tijd. Het probleem is dat je nooit
voldoende geld of tijd hebt om alles ook te hebben of te doen. Dit geldt
ook voor bedrijven. Die willen graag zoveel mogelijk geld verdienen,
maar kunnen niet alles maken en verkopen.

In beide gevallen moeten er keuzes worden gemaakt. Wat ga ik kopen?
Neem ik genoegen met minder vrije tijd om meer geld te verdienen? Bij
economie gaan we deze keuzes verder bestuderen. Wat kan je het beste
doen om er zo goed mogelijk op vooruit te gaan? Hierbij besteden we
naast consumenten en bedrijven ook aandacht aan welke beslissingen
een overheid moet nemen.

Waarom bouwde president
Trump een grote muur bij
Mexico en zoekt hij ruzie met
China?
Is het erg dat bedrijven als
Apple en Google zo groot zijn?
Waarom moet iedereen in
Nederland verplicht verzekerd
zijn voor ziektekosten?

ECONOMIE HAVO / VWO

Wanneer krijg je economie in de havo en het vwo

Waar krijg je antwoord op?

Economie krijg je vanaf de tweede klas mavo of derde klas
havo/vwo. Het is zelfs de moeite waard zonder dat je van plan bent
iets economisch te gaan doen later. Door economie leer je namelijk
de wereld beter begrijpen en kan je later beter keuzes maken. 

Moet de overheid iets doen
tegen het stiktofprobleem of
juist de boeren helpen?
Hoe zit het met de Brexit?
Waar komt geld vandaan?
Waarom hebben landen in
Afrika zo weinig vaccins tegen
covid-19
En veel meer actualiteit!



Zit je te denken aan een eigen bedrijf? Wil jij weten wat ondernemen nu
echt inhoudt in de praktijk? Wil jij je breder ontwikkelen als persoon?
Doe dan mee met het VECON Business School programma!

Bij de business school leer je eigenschappen van jezelf kennen en deze
te gebruiken bij het starten en runnen van een onderneming. Je
bedenkt zelf hoe je een product in de markt gaat zetten, je gaat
producten inkopen en je hebt een eigen zakelijke bankrekening. Ook
leer je hoe je de financiering van een bedrijf kunt regelen en hoe je de
inkomsten en uitgaven in een financieel verslag moet weergeven. 

NIMA Basiskennis
Marketing
Elementair Boekhouden
Eigen bedrijf opstarten
Zelfstandig beleggen in
een
beleggingscompetitie
Gastsprekers delen hun
ervaringen

BUSINESS SCHOOL

Lokale ondernemers

Wat gaan we doen? 

We proberen lokale ondernemers te betrekken in het coachen van de
jonge ondernemers. Het mooiste aan business school is het ervaren
van succes. Leerlingen groeien in het ondernemerschap. Heel
bescheiden jongens en meisjes gaan plotseling in gesprek met
andere ondernemers.

Persoonlijke ontwikkeling
Praktijkervaring
Erkende diploma’s (NIMA
marketing, elementair
boekhouden)
Werken aan je curriculum
vitae
Te gebruiken als
profielwerkstuk
Betere aansluiting bij je
vervolgopleiding
(Mogelijke) vrijstellingen op
vervolgopleidingen

Voordelen



Bedrijfseconomie is een breed vak dat kan worden gesplitst in drie
onderwerpen, namelijk bedrijfseconomie, ondernemerschap en
financiële zelfredzaamheid. Het onderdeel bedrijfseconomie gaat over
het gedrag van ondernemingen. Een paar vragen die daarbij spelen zijn:
Waarom bestaan ondernemingen? Hoe komen ze aan afnemers? Waar
halen ze het vermogen vandaan om te starten? Bij ondernemerschap
wordt gekeken naar de stappen die mensen moeten maken om een
bedrijf op te starten. Financiële zelfredzaamheid gaat het over financiële
keuzes die jongeren nu, maar ook op latere leeftijd moeten maken.
Denk hierbij aan het huren of kopen van een huis, verzekeren, sparen
en beleggen.

Bedrijfseconomie kun je voor het eerst krijgen in de vierde klas
havo/vwo. Een aantal onderwerpen komen in de derde klas al terug bij
het vak economie. 

BEDRIJFSECONOMIE

Financierings
Mogelijkheden

Sparen en beleggen
Verzekeren

Erven en schenken

Interne organisatie en
personeelsbeleid

Investeren en financieren
Marketing

Financieel beleid
Verslaggeving-

Wanneer krijg je bedrijfseconomie?

Financieringsmogelijkheden
Marketing

Analyse financiële gegevens

Persoon Ondernemen Rechtspersonen

Persoonlijke financiële
zelfredzaamheid

De oprichting van de
eenmanszaak

van eenmanszaak naar
rechtspersoon

Van persoon naar rechtspersoon

Vaardigheden


