
 

College Tour in de klas 
Bill Gates 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Bill Gates werd bekend door de zijn computer 
en softwarebedrijf Microsoft. Hij is in 2015 de 
rijkste man op aarde. In 2008 legt hij 
grotendeels zijn werk neer als baas van 
Microsoft en start hij samen met zijn vrouw 
een liefdadigheidsinstelling op, met als doel 
meer onderzoek naar Malaria. 
 

 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Concurrentie – Microsoft – Apple – Rijkdom – 
Innovatie- Investeren 
 
Kerndoelen 
4.3/4.4 consumptie 
5.11 arbeid en productie  
6.1 overheid en bestuur 
7.3 internationale ontwikkelingen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘College 
Tour in de klas’. Bekijk ook de andere 
afleveringen uit de serie. Waaronder Richard 
Branson. 
 
Antwoorden 
1. Hij werd geboren in een goede, rijke 
omgeving 2ab Eigen antwoord 3a. Rijkere 
mensen betalen meer belasting en dit komt 
ten goede aan de armen b Dat werken en veel 
geld verdienen niet wordt beloond.4 Machines, 
gebouwen enz. kopen om goedkoper, sneller 
en beter te kunnen produceren. 5a Apple en 
Google b Apple heeft ook een eigen 
besturingssysteem en Google heeft ook een 
zoekmachine.6 Eigen antwoord 
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Kijkvragen: 
 
1.Bill Gates is succesvol geworden omdat hij 
veel geluk heeft gehad. Wat voor geluk heeft 
hij (volgens hemzelf) gehad? 
 
2. Wanneer je niet zoveel geluk hebt als Bill 
Gates, lukt het nog steeds om een goede baan 
te krijgen.  
a Welke eigenschappen moet je volgens jou 
hebben om een goede baan te krijgen? 
b. Waarom zijn juist deze eigenschappen 
belangrijk? 
 
3 Een progressief belastingstelsel wil zeggen 
dat de hoogte van de belasting afhankelijk is 
van je inkomen.  
a Waarom zou het goed kunnen zijn voor 
mensen met een minimuminkomen als er een 
progressief belastingstelsel is? 
b. Sommige mensen zijn tegen een progressief 
belastingstelsel. Welke argumenten zullen de 
tegenstanders hebben?  
 
4. Als bedrijf is het belangrijk om te blijven 
investeren, wil je niet failliet gaan door 
concurrentie.  
Wat is investeren? 
 
5a Welke twee grote computer- en 
softwarebedrijven concurreren voornamelijk 
met Microsoft? 
b Waarom zijn zij concurrenten van Microsoft? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Door concurrentie zijn sommige bedrijven 
failliet gegaan en andere bedrijven weer heel 
groot geworden. Concurrentie heeft dus 
voordelen en nadelen. Leg in een kort verslag 
uit hoe Microsoft ondanks de concurrentie toch 
niet failliet is gegaan. 
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