Praktijkvoorbeeld ‘Economische begrippen opdelen in havo en vwo’
4 vwo
Begripsontwikkeling
LL1: ‘Kapitaaldekkingsstelsel’.
LL3: ‘Kapitaaldekkingsstelsel’.
LL1: Nou, het doet mij denken aan ehh, nee ..
LL2: Kapitaal, dat is toch de...
LL1: … de bescherming van het geld, van het geld en de…
LL2: Dekking is bescherming altijd …
LL1: Is dat niet gewoon zo’n verzekering? Een stelsel? Een manier om… het is eigenlijk gewoon een
verzekeringsstelsel. Toch?
LL3: Dus een manier om het kapitaal te verzekeren.
LL1: Een manier om het kapitaal te beschermen, bedoel je, door middel van een verzekering.
LL2: Laten we dat gewoon opschrijven.
LL3: Dus wat doen we nou?
LL1: verzekeringsstelsel.
LL3: Verzekeringsstelsel. Okay.
(Llen schrijven.)
LL3: Je moet echt een keer wat duidelijker zijn.
LL1: Iedereen had het door, alleen jij niet!
LL3: Collectieve arbeidsovereenkomst.
LL1: Gemeenschappelijke, voor iedereen … collectieve, anders heb je eh…
LL3: Gemeenschappelijke werkovereenkomst.
LL2: Overeenkomst voor iedereen.
Llen: Ja.
LL1: Gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen.
LL: Ja, klopt.
(Llen schrijven.)
LL1: Maar dat zijn wel maar bepaald… arbeid…
LL3: Voor iedereen?
LL1: Ja, voorwaarden die gemeen-, die gedeeld zijn, gedeelde …
LL3: Ik doe wel voor iedereen.
LL2: Dat is toch de, ja da’s de cao?
LL1: Ja.
LL2: ‘Dominante strategie’. Dat is toch gewoon de strategie die overheerst?
LLen: Ja.
(Llen Schrijven)
LL2: Toch nog wat geleerd van bio.
LL4: Echt hè!
LLen: Ja. (Lachen.)
LL3: Overheerst met een …
LL1: Met d/t.
LL1: Met een –t. Oh, maar een strategie, wat … dat is dan een manier van handelen ofzo?
LL2: Nou, gewoon strategie.

LL3: Zoals eerst. ‘Ontvangen leverancierskrediet’.
(…)
LL1: Dat is het geld dat …
LL3: Wat is leverancierskrediet?
LL1: Een leverancier heeft wel geld gekregen, maar heeft de goederen nog niet geleverd.
LL2: Het geld dat van tevoren …
LL3: Het geld wordt van tevoren betaald. Het geld is van tevoren betaald maar het product is nog niet
geleverd.
LL2: Product later geleverd. Maar het is toch sowieso als het geld van tevoren wordt betaald. Dan is
het toch logisch dat er later wordt geleverd?
LL1: Ja, ik denk het wel ja, eigenlijk wel. ‘Negatieve externe effecten’.
LL2: Dat waren de effecten van buitenaf, dat weet ik nog wel.
LL4: Effecten van buitenaf. Negatieve.
(LLen schrijven.)

