
Leertips 
economie 

Effectief leren 

Het belangrijkste leren gebeurt 

tijdens de les. De beste resultaten 

worden dan ook geboekt door: 

- goed op te letten bij de uitleg; 

- aandachtig de weektaak te maken; 

- goed nakijken van de weektaak. 

Het leren voor toetsen is een 

tactische aangelegenheid. De 

leerling is zich als het goed is 

bewust van wat hij/ zij wel kan/ 

weet en waar hij/ zij nog aan moet 

werken. Leren voor een toets 

economie is dan ook op 

verschillende manier mogelijk: 

- samenvatten/ woordweb (voor het 

beter leren van begrippen); 

- oefenen/ herhalen van opgaven 

(vooral met rekenwerk nuttig); 

- gericht oefenen van onderdelen 

die lastig zijn; 

- overhoren (laten overhoren door 

ouder of zelf de ouder uitdagen); 

- zelf opgaven verzinnen die hij/ zij 

verwacht op de toets. 

 

 

Boven- en onderbouw economie 
Boek:  Pincode vmbo-gt 6e editie 

Het boek 

 

Ieder hoofdstuk bestaat uit: 

- Een gedeelte voorkennis, waar kennis uit 

 voorgaande leerjaren wordt herhaald; 

- Vier paragrafen met lesstof; 

- Een begrippenlijst, herhalingsopgaven, 

rekenopgaven en extra opgaven (in het 3e 

en 4e jaar examenopgaven). 

 

 

 

 



Websites 

Een aantal mogelijkheden voor het 

oefenen op de computer: 

- Uitleg: www.economiepagina.com 

- Uitleg: Lokaal 4 (YouTube kanaal) 

- Oefenen: Pincode leerlingensite (te 

bereiken via Magister—Leermiddelen) 

 

 

 

 

 

 

Berekeningen 

Een groot deel van het werk bij 

economie bevat berekeningen. In het 

boek zijn ze herkenbaar aan een 

groen kader. Een berekening goed 

uitvoeren leer je niet met doorlezen, 

maar juist door aandachtig te 

oefenen en daarna aandachtig na te 

kijken.  

 

 

 

Voor de leerlingen 

− Let goed op in de les. 

− Besteed echt aandacht aan de 
opdrachten die je maakt. 

− Kijk alles goed na en verbeter 
wat niet (helemaal) goed was. 

− Leer op een voor jou passende 
manier. 

We werken heel gericht aan de 
vaardigheden en kennis die jij nodig 
hebt om met een goed gevoel de 
eindexamens te kunnen maken.  

We vinden het belangrijk dat jij 
goed door hebt welke manier van 
leren bij jou nuttig is. De ene 
leerling oefent nauwelijks 
rekenwerk en anderen juist weer 
heel veel. Hoe beter jij jouw eigen 
vaardigheden kan inschatten, hoe 
beter het leren gaat. Vaak duurt het 
leren ook minder lang als je goed 
gericht kunt studeren. 

Voor de ouders 

We zijn blij dat u interesse hebt 

getoond in het economieonderwijs 

van onze school. Het is een vak waar 

goede lees- en rekenvaardigheid 

nodig zijn. Dat valt niet altijd mee, 

maar met inzet in de les en 

aandachtig controleren/ nakijken 

komt uw kind al een heel eind!   

We streven ernaar dat de leerling zo 

veel mogelijk zelfstandig opdrachten 

kan uitvoeren. Kritische vragen 

stellen, dat kunnen de meeste tieners 

gelukkig erg goed, is bijvoorbeeld erg 

goed voor het dieper verwerken van 

de informatie. Vraagt u thuis dus ook 

gerust eens door bij het overhoren. 

“en hoe zit het dan met…” of “heeft 

dat dan ook te maken met…” 

Schoolexamens 

Uw kind maakt in de bovenbouw 

gedurende twee jaar vijf keer een 

schoolexamen, met steeds oplopende 

moeilijkheidsgraad.  
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