De prijsvechter in de klas
Goedkoop is fijn
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Kijkvragen
1a Wat bedoelen ze in het programma met
prijsvechters?
b Welk Engelse woord gebruiken ze ook
voor prijsvechter?

Samengevat
Roland Duong van De prijsvechter doet
onderzoek naar goedkope producten en
prijsvechters. Wat zijn de gevolgen voor
de economie als iedereen op zoek is naar
goedkoop?

2a Hoeveel procent van je beslissingen is
bewust?
b En hoeveel procent is onbewust?

Vakgebied
Economie

4a Leg uit wat ze in het programma
bedoelen met ‘verliezers’.
b Welke twee inkomensklassen in de rijke
landen zijn ‘verliezers’?

Kernbegrippen
Economie, budget, globalisering, arbeid,
marktwerking, wereldhandel
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 38
en 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘De
prijsvechter in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s uit deze serie, zoals:
‘Globalisering’.
Antwoorden
1a Winkels waar ze vooral goedkope
producten verkopen. b Een discounter. 2a
5% is bewust. b 95% is onbewust. 3 Pijn
en verlies. 4a Mensen of groepen die in de
afgelopen 25 jaar er niet financieel op
vooruit zijn gegaan. b De lage en de
middenklasse. 5 globalisering, China en
twee. 6 Dat mensen sneller nieuwe dingen
kopen en dat er dus meer verkocht wordt
in de winkels. 7 Eigen antwoord.

3 Welke associaties maakt je brein als je
producten ziet die duur zijn? Noem er twee.

5 Vul de ontbrekende woorden in:
Branko Milanovic wijst … aan als de reden
waarom producten zo goedkoop zijn.
Artikelen uit bijvoorbeeld … worden hier
verkocht. Prijsvechters verkopen hun
spullen voor … keer de inkoopprijs.
6 Wat is de verkoopstrategie achter de
goedkope producten?

Verdiepingsvragen
7 Wat wordt er bedoeld met ‘we winkelen
onszelf werkloos’? Leg uit. Gebruik in je
antwoord de woorden ‘produceren’, ‘banen’
en ‘arbeidskosten’.
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