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In deze les…  
o leer ik dat in ons land producten worden verkocht die overal ter wereld 

geproduceerd zijn.  
o leer ik de weg die een product aflegt van producent tot verbruiker kennen. 
o leer ik dat producenten en consumenten afhankelijk zijn van transport van 

goederen en diensten.  
o leer ik het begrip duurzaam ondernemen kennen.  
o leer ik dat ons land sterk afhankelijk is van invoer uit andere landen.  

 
Buitenlandse producten  
 
1. Welke producten schieten je te binnen als je denkt aan de volgende 

landen?  
 

Italië 
 

 

 
 
 
 

China 
 

 
 

 
 
 
 

Amerika 
 

 
 

 
 
 
 

Frankrijk 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Productieproces: van grondstof tot product  
 
2. Welk(e) land(en) staan bekend om hun chocolade?  
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3. Verbind de tekst met de passende afbeelding. De afbeeldingen staan 
chronologisch.  

 

     

• • • • • 

• • • • • 
De 

cacaovruchten 
worden 

geopend. De 
cacaobonen 
kunnen nu 
drogen. De 
gedroogde 

bonen worden 
in grote 

zakken naar 
het buitenland 

vervoerd. 

De bruine pap 
wordt warm 
gemaakt. De 

warme, 
zachte 

chocolade 
kan je dan in 

vormen 
gieten. Deze 

moet 
natuurlijk nog 

verpakt 
worden. 

De 
cacaobonen 

worden 
gemalen. Zo 
ontstaat er 
een dikke, 

donkerbruine 
cacaomassa. 

In de 
cacaolanden 
worden de 

cacaovruchten 
geoogst. 

Aan de 
cacaomassa 

wordt 
melkpoeder 
en suiker 

toegevoegd. 
Het zijn nog 
steeds grove 

korrels. 

 
 
4. Kleur wat past. Denk aan wat je leerde tijdens het filmpje.  
 
Chocolade bestaat uit een aantal grondstoffen.  

Die vind je maar op één plaats in de wereld verspreid over heel de wereld.  

Dit leert ons dat België sterk afhankelijk niet afhankelijk is van invoer uit andere 

landen. Bovendien doet dit transport de productiekosten toenemen afnemen.  

Hierdoor stijgt daalt de verkoopprijs.  
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Actualiteit: mondmaskers  
 
5. Bekijk het filmpje ’30 miljoen mondkapjes besteld voor Nederlandse 

ziekenhuizen’. Welk risico lopen landen die sterk afhankelijk zijn van 
invoeren dus?   

 
 

 
 

 
 
Duurzaam ondernemen  
 
6. Lees onderstaande krantenkoppen aandachtig. Wat valt je op?  
 
 

 
 
 

 
 

  

‘Als we voedsel blijven produceren zoals we dat 

vandaag doen, heeft straks niemand nog eten’ (Knack, 2018) 

‘Massale ontbossing door tabaksindustrie (De Tijd, 2018) 

Schaaldieren even slecht voor klimaat als biefstuk 
(De Morgen, 2018) 

Wereldwijd bijna één kind op de tien slachtoffer van kinderarbeid 

(Het Laatste Nieuws, 2017) 

‘Boeren al jaren uitgebuit’ (Telegraaf, 2019) 
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7. Bedrijven die duurzaam ondernemen herken je aan hun keurmerken. 
Koppel elke betekenis aan zijn keurmerk.    

 
A Producten die met eerlijke handel gekocht zijn in het Zuiden.  

B Kleding die op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze 
geproduceerd wordt.  

C Vis die met zorg voor dier en milieu gekweekt wordt.  

D Keurmerk voor veehouders, slachterijen en supermarkten die dieren een 
beter leven geven.  

 

    
 
 

   

 
 

SNEL KLAAR? 
Vul het kruiswoordraadsel aan. Denk aan de begrippen die deze les aan 
bod kwamen.  

 
      1.           

 2.                

3.                 

      4.           

    5.             

      6.           

7.                 

 
1. Het maken van goederen.  
2. Goederen uit het buitenland naar je eigen land brengen.  
3. Via … kan je goederen uit andere landen naar hier brengen.  
4. We spreken van … ondernemen wanneer een bedrijf rekening houdt met het 

milieu en sociale zaken.  
5. Duurzame bedrijven herken je aan hun … .  
6. Iemand die een product koopt.  
7. Natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een product.  
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               MEER WETEN?  

Ben je benieuwd naar de invloed van het Coronavirus op 
onze economie? Kijk dan eens naar volgend filmpje:  
https://www.ketnet.be/karrewiet/10-maart-2020-welke-invloed-
heeft-het-coronavirus-op-onze-economie  
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In deze les…  
o leer ik over een aantal beroepen van vroeger en nu.  
o leer ik waarom bepaalde beroepen verdwenen zijn.  
o leer ik dat zowel mannen als vrouwen alle beroepen kunnen uitoefenen.  
o leer ik het verschil tussen een werknemer, werkgever en zelfstandige kennen.  
o leer ik dat niet alle beroepen gelijk verloond worden.   
o leer ik dat alle beroepen belangrijk zijn.  

 
Beroepen: vroeger (en nu)  
 
1. Bekijk onderstaande foto’s van oude, verdwenen beroepen. Noteer 

onder de foto de naam van het beroep en in het oranje kadertje waarom 
dat het beroep verdwenen is.  

 

  
___________________________ ___________________________ 

  

 

  
___________________________ ___________________________ 
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Beroepen: mannen en vrouwen  
 
2. Welke van deze beroepen kunnen zowel door mannen als vrouwen 

worden uitgeoefend? Kruis aan.  

 

 

 

 

 

O brandweer  O kok  O advocaat 

     

O steward  O kleuterleider  O soldaat 
 
3. Dit staafdiagram toont welk percentage mannen (blauw) en welk 

percentage vrouwen (geel) de beroepen van oefening 2 uitoefent. 
Noteer naast elke staaf om welk beroep het gaat.  

  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 
 

Wat kan je daaruit besluiten? ________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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Werknemers en werkgevers  
 
4. Vul onderstaande woorden op de juiste plaats in de tabel in. Geef ook 

steeds een voorbeeld.  
 
zelfstandige – werkt voor een werkgever – inkomen = winst – werknemer – 
is eigen baas (2x) – inkomen = loon – inkomen = ereloon  
 

 
 

 
 

 
ambachtsman 

 of  
handelaar 

vrije beroepen 

 
• ______________ 
______________ 
 
• ______________ 
______________ 

 
 

 
• ______________ 
______________ 
 
• ______________ 
______________ 

 

 
• ______________ 
______________ 
 
• ______________ 
______________ 

 

Voorbeeld:  
 

Voorbeeld Voorbeeld:  

 
 
 

SNEL KLAAR?  
Verbind de spreekwoorden (rond beroepen) aan hun betekenis. 

 
Spreekwoorden    Betekenis  

Schoenmaker blijf bij je leest.  ¨ ¨ Een mening geven waar je 
het zelf niet mee eens bent.  

De beste stuurlui staan aan 
wal.  ¨ ¨ 

De toeschouwers kunnen het 
altijd beter dan de 
uitvoerders.  

De kleren maken de man.  ¨ ¨ Onverwacht komen.  

Komen als een dief in de 
nacht.  ¨ ¨ Hou je niet bezig met dingen 

waar je niets van weet. 

De advocaat van de duivel 
spelen.  ¨ ¨ Iemands kleren bepalen zijn 

aanzien.  
 
 
  



 10 

 
 
               MEER WETEN?  

Lees het boek: ‘Van boswachter tot YouTuber’ 
van Arwen Kleyngeld 
Korte inhoud: Heb jij al een idee wat je later wilt worden? 
Denk je misschien aan geheim agent, danser(es) of hacker? 
25 mensen vertellen over hun beroep, welke opleiding er 
voor nodig is en wat er zo leuk en minder leuk aan is.  
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In deze les…  
o leer ik dat productiekosten, vraag en aanbod en concurrentie de prijs van een 

product mee bepalen.   
o leer ik wat winst en verlies maken betekent.  
o leer ik de productiekosten, de winst en het verlies berekenen.  
o leer ik de vraag- en aanbodcurve opstellen en aflezen.   

 
Hoek 1:  
 
1. Neem een Chromebook/iPad en bekijk het filmpje: ‘Rush op handgels 

en mondmaskers door Coronavirus’. Kleur het juiste antwoord in de 
bijhorende vraag.   

 

Surf naar de volgende site voor het filmpje: 
https://www.tvl.be/nieuws/coronavirus-doet-omzet-van-looise-
online-apotheek-stijgen-93975  

 
De vraag naar mondmaskers en handgels in het filmpje is gestegen gedaald .  
 
 
2. Bekijk de afbeelding aan de rechterkant en 

kleur het juiste antwoord in het 
onderstaande tekstje.  
 
Deze foto werd genomen tijdens de Coronacrisis. 
Normaal gezien kost een mondmasker minder dan 
€5. De prijs van mondmaskers is dus gestegen 
gedaald. 

 
 
3. Lees het krantenartikel. Kleur het juiste antwoord of vul het 

ontbrekende woord in het bijhorende tekstje in.  
 

Koffieprijs daalt naar recordniveau  
 
Koffie is in jaren niet zo goedkoop geweest. Door een groot aanbod van 
arabica-bonen zakte de prijs tot het laagste niveau sinds 2006. Met name 
Brazilië, dat vorig jaar een recordoogst had, is voor de prijsdaling 
verantwoordelijk.  
 

Bron: Het Laatste Nieuws (12 maart 2019)  
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Het aanbod van koffiebonen is gestegen gedaald .  
Dit komt door de ___________________________van vorig jaar.  

De prijs van koffiebonen is dan ook gestegen gedaald .  
 
 
4. Onderstaande tabel geeft het aanbod en de vraag naar koffiebonen 

weer vóór de recordoogst. Bekijk deze.  
 
prijs per kg (€/kg) vraag (in kg) aanbod (in kg) 

10 3000 13000 
8 6000 11000 
6 9000 9000 
4 12000 7000 
2 15000 5000 

 
 
5. Wanneer je bovenstaande gegevens in een grafiek weergeeft, ziet deze 

er als volgt uit:  
 

 
 
Extra hulp nodig?  
Wie extra uitleg nodig heeft bij de grafieken, kan een Chromebook/iPad nemen 
en het volgende instructiefilmpje bekijken: https://youtu.be/KPC-B3f6HCQ   

 
 
6. Ga op zoek naar het punt waar de twee lijnen elkaar snijden. Aan de 

linkerkant kan je nu de prijs aflezen.  
 

De prijs van de koffiebonen is dus _______euro per kg. 
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7. Na de recordoogst is het aanbod gestegen. De nieuwe gegevens vind je 
terug in onderstaande tabel. Teken het nieuwe aanbod op de grafiek 
(op de vorige pagina).  

 
prijs per kg (€/kg) nieuwe aanbod (in kg) 

10 18000 
8 16000 
6 14000 
4 12000 
2 10000 

 
 
8. Ga op zoek naar het punt waar de vraag (de blauwe lijn) en het nieuwe 

aanbod (de getekende lijn) elkaar snijden. Aan de linkerkant kan je nu 
de nieuwe prijs aflezen.  

 
De nieuwe prijs van de koffiebonen is dus _______euro per kg. 

 
 
 

 
 

De prijs is dus afhankelijk van:  
____________ en ____________ 

 
 
 
 
 
Hoek 2:  
 
1. Neem een Chromebook/iPad en bekijk het filmpje over 

supermarktketen Jumbo. Kleur vervolgens het juiste antwoord in het 
tekstje.  

 

Surf naar de volgende site voor het filmpje: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/05/in-cijfers-hoe-
supermarktketen-jumbo-concurrent-albert-heijn-he/  

 
In het filmpje kreeg je te zien dat meer concurrentie ervoor kan zorgen dat de 
prijzen dalen stijgen .  
 
2. Geef een aantal concurrenten van supermarktketen Jumbo.  
_____________________________________ 
_____________________________________  
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3. Ga op zoek naar concurrenten voor de volgende winkels, producten, 
bedrijven… Raadpleeg eventueel het internet.  

 
 winkels, producten, bedrijven concurrent 

 
Apple iPhone  

 
 
 

 
MediaMarkt  

 
Bobbejaanland  

 
McDonald’s  

 
Nintendo Switch   

 
Spotify  

 
 
 

 
De prijs is dus afhankelijk van:  

___________________________ 
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Hoek 3:  
 

Sofie verkoopt aardbeien in haar kraampje. 
 

 
 
 
 
1. Ze verkoopt de verse aardbeien met slagroom. Wanneer is het aanbod 

van aardbeien groter: in de zomer    of    in de winter   ? (omcirkel) 
 
2. Wat leer je uit deze tabel? Kruis de juiste antwoorden aan.  
 
prijs aantal verkochte bakjes van 50g omzet 
€ 1,00 52 € 52,00 
€ 1,50 41 € 61,50 
€ 2,00 29 € 58,00 
€ 2,50 19 € 47,50 

� De hoogste prijs levert het minste omzet op.  
� De goedkoopste prijs levert het meeste omzet op.  
� Bij een prijs van € 1,50 haalt Sofie de hoogste omzet.  
� Hoe duurder de prijs per bakje, hoe meer Sofie verkoopt.  
 
 
3. Sofie maakte zelf ook kosten. Bekijk de tabel en beantwoord de vragen.  
 
 prijs aantal stuks kosten per stuk 
2,5 kg aardbeien € 10,00 50 € 0,20 
0,25l slagroom € 1,00 50 € 0,02 
huur marktkraam € 20,00 1 € 20 
reclamebord € 10,00 1 € 10 

 
• Wat zijn aardbeien en slagroom voor Sofie?  ___________________ 

• Wat is de huur van de marktkraam voor Sofie?  _________________ 

• Waarom maakt Sofie kosten voor reclame?  ___________________ 
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• Bereken de totale kosten van Sofie. Je mag hiervoor een zakrekenmachine 
gebruiken.    
___________________________________________ 

Antwoord: _____________________________________ 
 

 
 
 

 
De prijs is dus afhankelijk van:  

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Hoek 4:  
 
1. Neem de Chromebook/iPad en bekijk het filmpje ‘Wat is winst?’. Vul 

vervolgens het onderstaande kadertje in.  
 

Surf naar de volgende site voor het filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONPtpJFonYI  

 
 

_______________ - _______________ = WINST 
 
 
 
2. Bereken de winst in de volgende oefeningen.  
 
• Een winkelier heeft een boek dat hij voor € 2,50 kocht, verkocht voor € 3,50. 
Hoeveel winst maakte hij?  
 

_____________ - _____________ 
 

= ___________ 
 

 
Antwoord:   _____________________________________ 
 
Extra hulp nodig?  
Wie extra uitleg nodig heeft, kan een Chromebook/iPad nemen en het volgende 
instructiefilmpje bekijken: https://youtu.be/2WYioa8z-50  
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• Jonas kocht een tweedehands auto voor € 619,70 euro. Hij verkocht hem daarna 
voor € 743,50. Hoeveel winst maakte hij?  
 

_____________ - _____________ 
 

= ___________ 
 

 
Antwoord:   _____________________________________ 

 
 
3. Maar wanneer je producten verkoopt, maak je niet altijd winst. Bekijk 

onderstaand voorbeeld.  
 
In een krantenwinkel wordt een vulpen voor € 2,30 verkocht. De winkelier kocht 
de vulpen voor € 2,50 aan.  
 

omzet    kosten winst of verlies 

       € 2,30         -          € 2,50 = - € 0,20  
 

Antwoord: De winkelier maakt dus € 0,20 verlies. 
 

 
 
4. Vul aan met > of <.  
 

• omzet  ______  kosten = VERLIES 
 
• omzet  ______  kosten = WINST 

 
 
 
5. Los de onderstaande oefening op.  
 
• Een handelaar verkoopt een radio voor € 104,11. Deze radio had hem € 133,86 
gekost. Had hij winst of verlies? Hoeveel?  
 

_____________ - _____________ 
 

= ___________ 
 

 
Antwoord:   _____________________________________ 
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Een uitdaging! 
 

• De verkoopprijs van een fiets is € 345. Er is € 27,50 winst. Hoeveel bedroegen 
de kosten van de fietsenhandelaar?  
___________________________________________
___________________________________________ 
Antwoord:   ____________________________________ 

 
 
• Een fruithandelaar moest enkele kisten fruit (die samen € 317,30 kostten) met 
verlies verkopen. Wat was zijn verkoopprijs als zijn verlies € 22,93 bedroeg?  
___________________________________________
___________________________________________ 
Antwoord:   ____________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
De prijs is dus afhankelijk van:  

___________________________ 
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SNEL KLAAR?  
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In deze les…  
o leer ik nadenken en een mening vormen over mijn eigen koopgedrag.   
o leer ik verschillende verkooppunten kennen.  
o leer ik beredeneerd prijzen en verkooppunten vergelijken voor een aankoop.  
o leer ik verschillende informatiebronnen hanteren.  
o leer ik dat er organisaties bestaan die het belang van consumenten 

verdedigen.  

 
Enquête: waar koop ik…  
 
1. Vul volgende enquête in. Omcirkel telkens het passende symbool voor 

jou. Tel op het einde hoeveel keer je elk symbool gebruikt hebt.  
 

1) Waar koop(t) ik/mijn papa of mama … mijn kleding?  
 In een tweedehandswinkel  

 Bij betaalbare grote ketens zoals H&M, Mango, Zara…  

 Bij dure merkwinkels zoals Scapa, Nike, Superdry…  

 Via een postorderbedrijf zoals La Redoute of 3 Suisses.  

 Via internet.  

 Op de markt.  

2) Waar koop(t) ik/mijn papa of mama … mijn games?   
 In de supermarkt.    

 In een gespecialiseerde winkel zoals Game Mania of MediaMarkt.  

 Via internet.  

 Op een tweedehandsbeurs.  

 Ik koop nooit games.  
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3) Waar koop(t) ik/mijn papa of mama … mijn snoep?  
 Op de wekelijkse markt.     

 In een supermarkt.  

 In een krantenwinkel.      

 In een snoepwinkeltje.      

 Ik koop nooit snoep.   

4) Waar koop(t) ik/mijn papa of mama … mijn zeep en deodorant?  
 Bij een drogist zoals Kruidvat.      

 Via internet.  

 In een supermarkt. 

 In de apotheek.  

 Ik gebruik geen zeep of deodorant.  

5) Waar koop(t) ik/mijn papa of mama … mijn bioscoopticket?   
 Aan de loketten in de bioscoop.  

 Ik/hij/zij reserveer(t) ze via internet.  

 Aan de automaat in de bioscoop.  

 Ik ga nooit naar de bioscoop.  

5) Kopen jij of je ouders regelmatig via internet?    
 Nee, we vertrouwen dat niet!   

 Ja.  

 
 

Symbool      

Aantal keer      
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Welk type koper ben jij? Lees de uitleg bij het symbool dat jij het meest 
gekozen hebt.  
 
 Voorzichtige koper 

Wanneer jij boodschappen doet, vinden we je terug in de supermarkt, op 
de wekelijkse markt of bij grote ketens. Kopen via internet of een 
postorderbedrijf vind je maar niks!  

 Strategische koper 
Het verkooppunt zelf speelt voor jou niet zozeer een rol, de prijs echter 
wel! Met je portemonnee in gedachten ga je op zoek naar het goedkoopste 
verkooppunt.  

 Trendy koper 
Jij volgt de evolutie in de verkooppunten en past je onmiddellijk aan. Kopen 
via internet, via postorderbedrijven… heeft voor jou geen geheimen meer! 

 Gepassioneerde koper  
Jij bent enkel tevreden met absolute topkwaliteit. Voor die kwaliteit leg 
je dan ook met plezier veel geld op tafel. Je doet je aankopen in 
gespecialiseerde winkels.  

 Opdrachtgevende koper 
Zelf doe je geen boodschappen. Je geeft de opdracht aan jouw ouders, 
broer en/of zus om jouw aankopen te doen.  

 
Volgens de enquête ben ik een __________________________________ koper.  
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Enquête: waar koop ik…  
 
2. Vergelijk de verschillende verkooppunten voor een Samsung Galaxy A51 

en vul onderstaande tabel in.  
 
Surf daarvoor naar de volgende sites:  
• warenhuis: https://www.collishop.be/e/nl/cs  
• speciaalzaak: https://www.mediamarkt.be/nl/ 
• internet: https://www.google.com/  

 
 warenhuis 

 

speciaalzaak 

 
 

internet 

 

prijs 

   

assortiment 

  
 

 

personeel en 
service 

   

bereikbaarheid, 
ligging, 
openingstijden  

   

voordeel 

   

nadeel 
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3. Waar zou jij deze smartphone kopen? Waarom daar? 
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

 
 
Andere verkooppunten 
 
4. Combineer de juiste definitie van de verschillende verkooppunten met 

de overeenstemmende benaming.  
 
omschrijvingen    begrip 

een plein of publieke plaats waar 
tweedehands producten verkocht 
worden. 

A 
 

1 markt 

een plein of publieke plaats waar 
(meestal wekelijks) fruit, 
groenten, wenskaarten… te koop 
aangeboden worden. 

B  

 

2 shopping center 

een koopavond bij je thuis. C 
 

3 teleshopping 

meerdere winkels in elkaars 
nabijheid die voorzien in 
verschillende types producten. 

D 
 

4 speciaalzaak 

grote zelfbedieningswinkel.  E  5 buurtwinkel 

een winkel die zich toelegt op 
bepaalde types van producten.  F 

 
6 homeparty 

een winkel met een kleiner 
assortiment die voorziet in de 
dagelijkse behoeften.  

G 
 

7 supermarkt 

een verkoop per opbod.  H 
 

8 openbare verkoop 

producten kopen via de telefoon. I  9 rommelmarkt 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Actualiteit: online boodschappen  
 
5. Lees onderstaand artikel en los de bijhorende vraag op.  
 

https://youtu.be/0XSLZ-6d2Fo 
 

Supermarkten worstelen met piek in online 
boodschappen 
 

De coronacrisis veroorzaakt een enorme 
toename van de online bestellingen bij de 
supermarkten. De wachttijden bedragen 
daardoor vaak een week of 
meer. Carrefour heeft zijn webshop zelfs 
tijdelijk gesloten. 
 

Klanten die hun wekelijkse boodschappen willen bestellen 
bij Collect & Go, de besteldienst van Colruyt, moeten geduld 
uitoefenen: alvast tot en met zaterdag zijn geen nieuwe 
reservaties mogelijk. Alle tijdslots zijn volzet. Bij Albert 
Heijn gelden zowel in België als in Nederland al wachttijden 
tot twee weken. De coronacrisis zorgt voor een ongeziene 
toename van het aantal onlineklanten, bevestigt ook Roel 
Dekelver van Delhaize aan RetailDetail. 

Bron: www.retaildetail.be (17/03/2020) 
 
Welke manier van kopen won de afgelopen maanden aan populariteit?  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
Waarom won deze manier van kopen aan populariteit?  
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Consumentenorganisatie  
 
6. Test Aankoop is een consumentenorganisatie. Zij komen dus op voor de 

rechten en belangen van consumenten. Ga via https://www.test-
aankoop.be/klagen/publieke-klachten op zoek naar twee voorbeelden 
van klachten waarmee Test Aankoop je kan helpen.  

• ___________________________________________ 
 

• ___________________________________________ 
 

 
 
 

SNEL KLAAR?  
Welke verkooppunten worden hieronder afgebeeld? Kiest uit:  
markt – homeparty – internetwinkel – rommelmarkt – supermarkt – 
speciaalzaak – openbare verkoop – teleshopping – shopping center  

 

 
 

__________________________ 
 

 
 

___________________________ 

 
 
__________________________________ 

 
 

______________________ 
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               MEER WETEN?  

Ben je benieuwd naar de winkel van de toekomst? Kijk dan  
eens naar volgend filmpje: 
https://www.bright.nl/trends/video/4853326/de-winkel-van-de-
toekomst-weet-hoe-jij-je-voelt  
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In deze les…  
o leer ik dat bedrijven verschillende reclamestrategieën gebruiken om aan te 

zetten tot kopen.   
o leer ik dat de wetgeving reclame onder bepaalde vormen en voor bepaalde 

producten verbiedt.   
o leer ik reclameboodschappen analyseren en kritisch beoordelen.  
o leer ik in groep een reclamespotje maken.   

 
Hoek 1: reclamestrategieën  
 
1. Bekijk de dozen cornflakes. Omcirkel de doos die jij het lekkerst denkt 

te vinden.  
 

   
 
2. Proef nu de drie dozen cornflakes. Proef jij verschil?  

� JA              � NEE 
 
 
3. Vergelijk de prijzen van de cornflakes en los de bijhorende vragen op.  
 

 Sugar corn flakes 
(365)  

Frosties 
(Kellogg’s) 

Frost Cribbs 
(Boni Selection) 

prijs € 1,30 € 5,25 € 1,97  
 
• Welke cornflakes is het duurste? __________________________ 

• Welke zou je kopen?  ________________________________ 
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Je hebt nu zelf kunnen ervaren dat reclame ons fopt. Sommige producten 
lijken op elkaar, hoewel de verpakking erg verschillend is en er ook een 
duidelijk prijsverschil waarneembaar is.    
 
 
4. Neem een Chromebook/iPad en bekijk het filmpje: ‘Volt: reclametest 

tandpasta Signal White Now’. Wat stel je vast?  
 

Surf naar de volgende site voor het filmpje: 
https://onderwijs.hetarchief.be/media/volt-reclametest-
tandpasta-signal-white-now/w1CfUJJsTvPkXiGkMRvDfJLK  

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
 
5. De reclamemakers hebben waarschijnlijk vals gespeeld en maken dus 

valse beloften. Dat doen ze niet alleen bij het verkopen van tandpasta. 
Ga op zoek naar een aantal andere producten waarvoor dat ook het 
geval is.  

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
Hoek 2: reclameregels 
 
1. Neem een Chromebook/iPad en bekijk volgend filmpje.  
 

Surf naar de volgende site voor het filmpje: 
https://onderwijs.hetarchief.be/media/journaal-verbod-op-
tabaksreclame/QNIFEP6e2TlXSGKOEjLzTgYa  

 
 
Reclameadvertenties of -filmpjes zijn vaak goed gevonden, maar niet 
alles mag. De overheid legt de reclamemakers een aantal beperkingen en 
regels op: 
• Geen reclame die vergelijkt met hetzelfde product van een ander merk.  
• Geen reclame voor verslavingen en ongezonde producten.  
• Geen reclame die ingaat tegen de fundamentele rechten van de mens.  
• Geen reclame die foute info geeft.  
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2. Bekijk de onderstaande reclames. Omcirkel of ze verboden zijn of niet. 
Wanneer ze verboden zijn, noteer je ook waarom.  

 

   

 
 

  

Oorzaak: 
_____________ 
_____________ 
 

Oorzaak: 
_____________ 
_____________ 
 

Oorzaak: 
_____________ 
_____________ 
 

 

  

 
 

  

Oorzaak: 
_____________ 
_____________ 
 

Oorzaak: 
_____________ 
_____________ 
 

Oorzaak: 
_____________ 
_____________ 
 

 
 
3. Vind je het goed dat de overheid bepaalde regels oplegt aan 

reclamemakers? Waarom wel/niet?  
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
4. Bespreek met je groepsleden wat zij genoteerd hebben.  
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Hoek 3: reclame maken kost geld  
 
1. Ga op zoek naar reclame op de volgende foto’s. Duid ze aan.  
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Reclame maken is nooit gratis. Een bedrijf betaalt een reclamemaker om 
een leuke campagne te bedenken. Daarnaast betaalt het bedrijf ook nog 
eens om de reclame op te hangen langs de straat, op te nemen in de krant, 
te laten zien op televisie, te tonen op sporttruitjes…  
 
 
2. Verbind de plaats waar het geld terecht komt (bv. voetbalploeg) en wat 

ermee gebeurt.  
 

de krant •  •  medewerkers betalen  

tv-zender  •  •  spelers en personeel betalen   

sociale media  •  •  tv-programma’s aankopen en 
maken  

voetbalploeg •  •  bekende kanalen, vloggers 
en pagina’s betalen  
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Heel wat evenementen zouden niet kunnen doorgaan als er geen reclame 
was. De reclamemakers noemen we dan sponsors.  

 
 

3. Ga op zoek naar de sponsoren op de volgende foto/affiche van 
onderstaande evenementen. Duid ze aan.  

 
 

 
4. Ook een school heeft sponsoren. Waarvoor zou de school dat 

sponsorgeld allemaal kunnen gebruiken?  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
Hoek 4: reclame in ons straatbeeld  
 
1. Neem de grote flap met het woord ‘reclame’. Noteer met je groep waar 

jullie allemaal geconfronteerd worden met reclame. 
 

2. Bekijk/bespreek de gevonden plaatsen uit de brainstorm en noteer er 
enkele hieronder.  

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 
Reclame komen we overal tegen in ons dagelijkse leven.  
 
 
3. Vraag het fototoestel aan de leerkracht. Ga vervolgens op zoek naar 

reclame in de school en trek er foto’s van.  
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4. Niet alle reclame wil mensen aanzetten tot kopen. Kruis de affiches met 
een niet-commerciële boodschap aan.   
 

 

 

 

 

 

O  O  O 

 
    

O  O  O 

 
 
 Hoek 5: reclame analyseren   
 
1. Bekijk de foto van de ‘Grany-koek’ op de verpakking. Probeer deze foto 

na te maken. Lukt dit?   
 
 
 
 
 � JA              � NEE 
 
 
 
 

 
De foto op de verpakking van een voedingsproduct is vaak 
aantrekkelijker, mooier dan wat we echt op ons bord krijgen. De 
reclamemaker doet dat om een product te verkopen. Hij bewerkt de foto 
dus met speciaal licht, speciale kleuren…  
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2. Maar de reclamemaker verleidt ons met verschillende trucs. Neem de 
Chromebook/iPad en bekijk onderstaande reclamefilmpjes. Plaats ze 
bij de juiste reclametruc.  

 

A https://youtu.be/gWeHasIW3sk  

B https://youtu.be/fdE9a8kki04  

C https://youtu.be/aqymWJRqszg  

D https://youtu.be/2i3p1EcogCs  

E https://youtu.be/hUWNP3PO4vQ  

 

humor korting bekende 
persoon cadeautjes droomwereld 

     

 
 
3. Wat vind je van al die reclametrucs? Welke kunnen wel/niet?  
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
4. Bespreek met je groepsleden wat zij genoteerd hebben.  
 
 
Een uitdaging!  
 
Volgens deze reclame krijg je 2 kg gratis hondenvoeding. Achterhaal de waarheid.  

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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SNEL KLAAR?  
Maak een reclameslogan over jezelf. De kern van de opmerking moet 
waar zijn, maar er mag uiteraard overdreven worden. 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Maak nu positieve slogans over enkele leerlingen uit de klas. 
Bijvoorbeeld: Bram is goed in taal en maakt nooit kabaal.  
____________________________________________
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
 

 
 
               MEER WETEN?  

 Bekijk het boek: ‘Coole merken’ van Liz Gogerly 
 Korte inhoud: Wat zijn coole merken en hoe worden ze dat? Met 

Interviews van o.a. Zuckerberg (Facebook) en tips over het 
ontwerpen van je eigen logo.  

  
 
 
               MEER WETEN?  

 Surf naar onderstaande site en speel het spel:  
 http://reclamewijs.ugent.be/  
  
  

  



 37 

Reclameboodschap (maakopdracht)     
 

stap 1 Kies een reclamestrategie/reclametruc die je gaat inzetten  
(bv. humor, valse beloftes, bekende persoon…)  

  

stap 2 Ga op zoek naar een goede slogan.  

  

stap 3 Probeer een scenario te maken. 

  

stap 4 Maak afspraken (wie, wat, wanneer, waarom).  

  

stap 5 Oefen je reclamespot in.  

 
 
 

AANDACHTSPUNTEN 
• Trek de aandacht van het publiek (luid praten, grote bewegingen…)  
• Benoem de positieve aandachtspunten van het voorwerp.  
• Gebruik veel beelden en zet de tekst bewust in.  
• De scène mag maximaal anderhalve minuut duren!  

 
 
 
 
Extra hulp nodig?  
• Voer eerst een kort gesprek over het voorwerp en noteer de belangrijkste 
bevindingen.  

• Maak een korte tekst van maximaal vijf zinnen met deze bevindingen.  
• Gebruik deze vijf zinnen als vertrekpunt voor je reclamespot en ga met de andere 
stappen (hierboven) aan de slag.  
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In deze les…  
o leer ik de kwaliteit en prijzen van producten vergelijken bij een aankoop.  
o leer ik zinvol met zakgeld omspringen (budget bepalen, sparen, 

impulsaankopen vermijden…).  
o leer ik de begrippen: sparen, rente en schuld kennen.  
o leer ik de evolutie van de betaalmiddelen kennen.  
o leer ik verschillende betaalmiddelen kennen en kan ik hun voor- en nadelen 

opsommen.   
o leer ik om de belangrijkste info uit een informatieve tekst te halen.  

 
Betaalmiddelen  
 
Lees onderstaande teksten. (Er zijn steeds twee versies:      en     ) 
Vul hierna het samenvattend schema in.  
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Contant of cash geld 
https://youtu.be/RsmnQtPr3DA 

 
Contant geld is het oudste betaalmiddel ter wereld. 
In de oudheid gebruikte men al munten uit goud en 
zilver. In de 17de eeuw zagen bankbiljetten het licht. 
Munten en biljetten noemen we cash, contant, baar 
geld.  
 

 
Hoe gebruik je munten en biljetten? 
Cash (bankbiljetten en munten) is een betaalmiddel dat niet geweigerd mag 
worden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen waarbij een handelaar een betaling 
met cash mag weigeren: 
 
• Wanneer jouw eurobiljet niet in verhouding staat tot jouw aankoop. Je wil bv. een 

pakje kauwgom betalen met een briefje van 200 of 500 euro.  
• In geval van uitzonderlijke en tijdelijke veiligheidsredenen. 
• Wanneer de handelaar vermoedt dat het cash geld vals is.  
• Wanneer het biljet beschadigd is (je kan het dan wel inwisselen in de bank of 

Nationale Bank van België als meer dan de helft van het biljet aanwezig is).  
 
Om misbruik te bestrijden, heeft de overheid beslist om het gebruik van cash geld 
te beperken:  
• Is de aankoopprijs minder dan 3000 euro, dan mag je dit volledig cash betalen. 
• Is de aankoopprijs meer dan 3000 euro, dan mag je maximaal 3000 euro in cash 

betalen.  
 
Bovendien mag er sinds begin 2014 bij aankoop van onroerende goederen, zoals 
bv. een huis of een stuk bouwgrond niets meer cash betaald worden.  
 
De voor- en nadelen van cash 
Cash is een alledaags betaalmiddel dat in de meeste gevallen vlot wordt 
aanvaard. Daar ligt meteen ook de zwakte van cash:  
• Omdat het niet op naam staat kan het gemakkelijk gestolen worden of verloren 

raken. 
• Op contant geld ontvang je geen interest zoals op een spaarrekening.  
• Munten en biljetten zijn slecht voor het milieu omdat ze geproduceerd en veilig 

verdeeld moeten worden. Daardoor kost cash meer aan de maatschappij dan 
een elektronische betaling. 

• Cash kan nagemaakt worden, ook al hebben de eurobiljetten maar liefst 7 
beveiligingskenmerken. Er staan zware straffen op het namaken van munten en 
biljetten. 

• Cash verslijt. Een handelaar mag beschadigde bankbriefjes weigeren. Als je een 
beschadigd eurobiljet in jouw bezit hebt, dan kan je dit inwisselen bij de bank of 
de Nationale Bank van België als meer dan de helft van het biljet aanwezig is). 

 
Bron: www.wikifin.be 
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Voordelen en nadelen van contant geld 
 
Ondanks de snelle opkomst van elektronische betalingen en 
virtuele munten, blijft cash geld populair onder de bevolking. 
Het is handig en nuttig om kleine betalingen mee te doen en 
fooien te geven. Bovendien is het bestand tegen hackers en 
skimmers. Contanten blijven dan ook bepaalde troeven 
hebben waar elektronisch geld niet kan aan tippen. Welke 
voordelen en nadelen heeft cash geld zoal? 

 
Cash geld vs. elektronisch geld 
Geld bestaat er in vele vormen: munten en bankbiljetten die gebruikt worden als 
betaalmiddel, beleggingsmunten en elektronisch geld. Dankzij de pijlsnelle 
ontwikkeling van de technologie is vooral de laatste vorm van geld populair 
geworden: meer en meer betalingen worden elektronisch gedaan. Daarbovenop 
komt nog de razendsnelle opmars van elektronische, virtuele munten zoals Bitcoin, 
waardoor het klassieke contant geld minder en minder troeven lijkt te hebben in de 
economie. Maar is dat wel zo? 
 
Contanten in huis nuttig? 
Bovendien stimuleert de overheid alsmaar meer het verrichten van elektronische 
betalingen en raadt hij mensen af om veel cash geld bij zich te dragen of in huis te 
hebben. Vooral de risico's van cash geld worden daarbij in de aandacht gebracht: 
de mogelijkheid van verlies, diefstal en inbraak waardoor je in een oogwenk een 
pak armer kan worden. Elektronisch geld daarentegen wordt vooral in een positief 
daglicht gesteld vermits je geld beter beschermd zou zijn. Toch kunnen ook 
bankkaarten en pincodes gestolen en misbruikt worden. 
 
Contanten: blijvende voordelen 
Paradoxaal genoeg blijft het gebruik van contanten standhouden in het dagelijks 
leven. Je doet betalingen met cash geld eenvoudigweg omdat het handig is. Voor 
kleine betalingen is het immers de moeite niet om je debetcard of je creditcard 
boven te halen. En hoe kan je bijvoorbeeld op restaurant een fooi geven als je geen 
cash geld in je zak hebt? Een andere opvallende evolutie is dat mensen tijdens een 
economische crisis net méér contanten in huis willen hebben. Tijdens een hevig 
woedende financieel-economische crisis vermindert het vertrouwen van de 
spaarder in de banken, en verliest ook de klassieke spaarrekening haar "aura" van 
absolute veiligheid. 
 
Geld uitgeven of investeren 
Aanvullend heeft de spaarder dan ook nog eens te lijden onder een hele lage rente 
waardoor hij of zij geneigd is om zijn geld uit te geven of te investeren. Ten slotte blijft 
cash geld een onmiskenbaar voordeel hebben in de discussie over het al dan niet 
afschaffen ervan. Want als er een algemene elektriciteitspanne komt of als hackers 
toeslaan op websites van banken is het altijd handig om nog wat extra geld achter 
de hand te hebben.  
 

Bron: https://verdanov.infoteur.nl 
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Prepaid betaalkaart: eerst opladen en dan betalen  
 

https://youtu.be/aaIJOd04esk  
 

De prepaid betaalkaart werkt eenvoudig: je moet 
eerst een bedrag op de kaart opladen en dan pas 
kan je het geld uitgeven.  
 
Voordelen 
Het grote voordeel is dan ook dat je alleen geld kan 
uitgeven dat je op de kaart hebt opgeladen. Nadien 
kan je er onder andere (online) mee betalen en geld 
afhalen in binnen-en buitenland. 

Veiligheid 
Een prepaid betaalkaart is beveiligd met een geheime pincode, net zoals alle 
andere betaalkaarten. Bij elke aankoop of geldafhaling moet je die pincode 
ingeven. Bij verlies of diefstal verwittig je best zo snel mogelijk CardStop (070 344 344). 
 
Anders dan kredietkaart 
Wie een kredietkaart aanvraagt bij zijn bank, moet heel wat info geven over haar 
financiële situatie (inkomsten en uitgaven). Men sluit namelijk een contract af. Dat 
gebeurt niet bij een prepaid betaalkaart: het is geen krediet, aangezien je het geld 
eerst op de kaart oplaadt nog voor je het kan uitgeven. Dit doe je via jouw online 
banksysteem of via een overschrijving. Je kan dus ook alleen betalen met de 
prepaid betaalkaart als er voldoende geld op de kaart opgeladen is en als dat 
bedrag online kan gecontroleerd worden. Jammer genoeg werkt de prepaid 
betaalkaart niet overal (bv. bij de péages in Frankrijk of sommige 
betaalautomaten).  
 
Kosten  
Je kan bij verschillende banken terecht voor een prepaid betaalkaart. Zij rekenen 
hiervoor vaak een jaarlijkse kost aan. Betalen met de prepaid kaart is gratis. Geld 
op de prepaid betaalkaart opladen of ontladen is meestal gratis. Geld afhalen met 
een prepaid betaalkaart zal, net zoals met de kredietkaart, betalend zijn. Je 
informeert je hier dan ook best over bij jouw bank. Zeker omdat deze tarieven 
kunnen verschillen. 
 
Voor wie  
Een prepaid betaalkaart is interessant voor jongeren die voor een bepaalde 
periode in het buitenland verblijven, bv. om daar te studeren. De jongeren kunnen 
zo al hun buitenlandse betalingen uitvoeren. Bovendien kunnen de ouders de kaart 
vanuit België opladen. Het kan ook interessant zijn voor volwassenen die geen 
kredietkaart willen, maar toch online willen kunnen aankopen. 
 

Bron: www.wikifin.be 
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Prepaid betaalkaart 
 
Waarom een prepaid creditcard? 
Het grootste verschil tussen een prepaid creditcard en een standaard 
creditcard is dat je met de prepaid kaart niet in de min kan komen te staan 
en ook geen geld kan lenen. Dit betekent dat wanneer het saldo van je 
prepaid card lager is dan het bedrag dat je wilt betalen, je niet kan betalen. 
Op = op. Zo voorkom je in het rood te staan en vermijd je het betalen van 
hoge rentes. 
 
Met een prepaid creditcard kan je wel net als een standaard creditcard veilig 
(door het ingeven van een pincode) betalingen doen in het buitenland en 
online. Betalingen via de creditcard hebben vaak een aflevergarantie en een 
aankoopverzekering. Bestel je iets online maar krijg je het niet geleverd? Dan 
kan je beroep doen op de aflevergarantie van de creditcard en kan je 
(afhankelijk van de situatie) je geld terugkrijgen. 
 
Voor wie is een prepaid creditcard geschikt?  
Deze prepaid kaart is oorspronkelijk op de markt gebracht door 
geldverstrekkers om mensen die niet in aanmerking komen voor een 
standaard creditcard evengoed een mogelijkheid te geven om veilig te 
betalen (creditcards hebben namelijk een extra veiligheid) en zodat zij ook 
een hotel, vlucht of huurauto kunnen boeken. Dit kan in sommige gevallen 
namelijk alleen met een creditcard. Mensen die niet in aanmerking komen 
voor zo’n standaard betaalkaart, kunnen dus gebruik maken van de prepaid 
kredietkaart. Tegelijkertijd geniet je met een prepaid betaalkaart van 
dezelfde voordelen als de standaard creditcard.  
 
Kosten van een prepaid creditcard 
Hoewel je met een prepaid creditcard niet bang hoeft 
te zijn voor (onverwachte) kosten aan rente, is de 
creditcard niet kosteloos. De kosten van deze kaart zijn 
verschillend per aanbieder. Zo brengt bijvoorbeeld de 
ene aanbieder aanschafkosten voor de kaart in 
rekening, een ander laat je jaarlijks een bedrag betalen 
voor het bezit van de prepaid creditcard en een derde 
laat je voor beide betalen. Daarnaast kunnen er ook 
kosten voor het opwaarderen van de kaart in rekening 
worden gebracht. Dit kan een vast bedrag zijn, of een 
betaald percentage van het opgewaardeerde bedrag 
 

Bron: www.prepaid-kaart.be 
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Contactloos betalen via bankaart of smartphone 
 

https://youtu.be/ORf3ndEVAG0 
 

 
 
Hoe werkt contactloos betalen? 
Deze betaalmethode werkt met de NFC-technologie. NFC is de afkorting van “Near 
Field Communication”, wat zoveel betekent als draadloze communicatie van 
dichtbij. 
Deze technologie wordt overigens niet alleen gebruikt in betaalkaarten. NFC wordt 
onder meer ook toegepast bij bepaalde vervoersbewijzen (zoals Mobib), 
toegangskaarten en autosleutels. Op sommige festivals krijg je een polsbandje met 
een NFC-chip om contactloos je consumpties te betalen.  
Door je kaart of je betaaltoestel dicht bij de betaalterminal te houden (in principe 
op minder dan tien centimeter afstand) kunnen de twee onderling communiceren 
via radiogolven om de betaling uit te voeren. 
 
Via je bankkaart 
Staat er een pictogram met vier radiogolfjes op je bankkaart? Dan kun je met je 
kaart contactloos betalen aan betaalterminals waar je dat pictogram ziet.  
Om je aankopen te betalen, volstaat het om je bankkaart dicht bij de terminal te 
houden en klaar is Kees. Je moet je kaart dus niet meer in de terminal stoppen en 
een pincode invoeren, tenminste als je niet meer dan een bepaald bedrag uitgeeft, 
en de meeste banken hanteren als limiet € 25.  
Doel: je het leven eenvoudiger maken en tijd winnen aan de kassa. 
 
Via je smartphone 
Je kunt ook contactloze betalingen uitvoeren met je smartphone! Die methode 
verschilt van de andere manieren waarop je met je smartphone kunt betalen zoals 
de QR-code (scannen van een streepjescode) of een internetbetaling. 
 
De risico's 
Een dief, die uitgerust is met een betaalterminal, kan namens jou betalingen 
uitvoeren door met het toestel je tas of broekzak aan te raken waarin je kaart zich 
bevindt. 
 

Bron: www.test-aankoop.be 
  



 
 

 cash geld 

 

prepaid betaalkaart 

 

contactloos betalen 
 

 

mobiel betalen 
 

 

Betaling     

Voordelen      

Nadelen   
   



 
 

 
 

 
 
 
 

aanbod De geproduceerde en te koop aangeboden 
producten bij een bepaalde prijs.  

aankoopprijs Prijs die bij het kopen van een product, machine, 
gebouw… betaald moet worden (= inkoopprijs).  

belastingen Een bedrag dat je aan de overheid moet betalen.  

budget Geld waarover je beschikt.  

cash geld Contant geld: munten en biljetten.  

collectieve voorziening Een voorziening waarvoor de overheid zorgt zodat 
iedereen in de samenleving deze kan krijgen.  

commercieel  Met het doel om geld te verdienen.  

concurrentie Wanneer twee of meerdere bedrijven strijden om 
een grotere positie op de markt.  

consument Iemand die een product koopt.  

consumentenorganisatie Organisaties die opkomen voor de belangen en 
rechten van consumenten (kopers).  

duurzaam ondernemen  

We spreken van duurzaam ondernemen wanneer 
een bedrijf bij het produceren ook rekening houdt 
met het milieu en sociale zaken (zoals de 
werknemers).  

evenement Een verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis 
bv. een sportevenement.  

grondstoffen  
Natuurlijk materiaal dat de basis vormt voor een 
product (bv. cacaobonen zijn de basis voor 
chocolade)  

herinneringskosten Een kost die wordt aangerekend wanneer je een 
factuur niet op tijd betaald hebt.  

honorarium of ereloon  Inkomen voor mensen die een vrij beroep 
uitvoeren.  

invoeren Goederen uit het buitenland naar je eigen land 
brengen.  

klantenbinding Een systeem om nieuwe klanten te lokken en oude 
klanten te behouden.  

lenen 
Een geldbedrag dat je van een bank of persoon 
krijgt. Het geleende bedrag dien je op termijn 
samen met een rente terug te betalen.  

loon  Beloning voor het geleverde werk (bv. geld)  

overheid Regering van een land, provincie of gemeente.  

omzet De som van alle verkochte producten.  

premie Een beloning ter aanmoediging.  
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produceren  Het maken van goederen.  

product Tastbare dingen die je kunt kopen met geld en 
waarmee je aan je behoeften kan voldoen.  

productiekosten Kosten die ontstaan wanneer men een product 
maakt. 

productieproces Reeks van een aantal op elkaar volgende 
handelingen bij het maken van dingen.  

rente Een vergoeding die je moet betalen door geld te 
lenen. Het is dus de prijs van een lening.  

saldo 
Het verschil tussen wat men heeft ontvangen en 
wat men heeft uitgegeven. Zo geeft het banksaldo 
aan hoeveel geld er op je bankrekening staat.   

scenario  Een chronologische beschrijving van een bepaalde 
gebeurtenis.  

schuld Een som geld die je nog aan een ander dient te 
betalen.  

slogan  Korte en krachtige zin, vooral als reclame.  

sparen  Een gedeelte van je budget dat je niet uitgeeft.  

sponsor  

Een persoon, bedrijf of organisatie die een 
activiteit, een individu, een evenement, een 
vereniging… steunt door geld of andere middelen 
te geven, in ruil voor publiciteit/reclame.  

transport Het vervoeren van grondstoffen, goederen van de 
ene plaats naar de andere.  

vaste kosten Regelmatig terugkerende kosten die weinig of niet 
in hoogte verschillen (bv. huurkosten).  

verkooppunt  Een plaats waar een handelaar/verkoper zijn 
producten aanbiedt.  

verlies 
Het verschil tussen de omzet (verkoopprijs) en de 
kosten (inkoopprijs) van een bedrijf, maar wel 
wanneer dat verschil negatief is.  

vraag De producten die mensen willen aankopen tegen 
een bepaalde prijs.  

welvaart Het kunnen beschikken over voldoende geld om 
de eigen behoeftes te kunnen vervullen.  

werkgever Een persoon, bedrijf of organisatie die mensen in 
dienst neemt om tegen betaling te werken.   

werkloosheidsuitkering Een vergoeding voor mensen die (tijdelijk) zonder 
werk zitten.  

werknemer Wie bij een persoon, bedrijf of organisatie werkt.  

werktijden De tijd die een werknemer aan zijn werk besteedt. 

werkplaats De plaats waar een beroep wordt uitgeoefend.  

winst 
Het verschil tussen de omzet (verkoopprijs) en 
kosten (inkoopprijs) van een bedrijf. De winst 
zorgt ook voor het inkomen van een zelfstandige.  
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zelfstandige Iemand met een eigen bedrijf of zelfstandig 
beroep.  

 


