
 

 
 

Dossier Economie 
Opdrachten: Goede tijden, slechte tijden 
Bekijk de aflevering op www.schooltv.nl  
 
Inleiding 
In deze aflevering is te zien dat de mate waarin consumenten grote aankopen doen, zoals 
een auto, een betere economische indicator is dan bijvoorbeeld de verkoop van lippenstift. 
Vader Nico en zoon Rob van het 80 jaar oude familiebedrijf schetsen een beeld van de 
automarkt door de jaren heen. Econoom Dirk Bezemer legt uit hoe de Conjunctuurklok van 
het CBS het verloop van de Nederlandse conjunctuur toont. Dat economische theorie en de 
werkelijkheid van elkaar verschillen, wordt duidelijk bij de werking van de arbeidsmarkt.  
 
Vraag 1 Welke 3 crises worden genoemd in de aflevering? Geef bij iedere crises de oorzaak 
weer. 
 
 
Vraag 2 Over oplossingen voor de crisis verschillen de economen van mening. Omschrijf de 
verschillen tussen de opvattingen van Keynes en de Klassieken. 
 
 
Vraag 3 In Nederland duren crises relatief lang. Waarom is Nederland zo vatbaar voor 
wereldwijde crises?  
 
 
Vraag 4 Hoe is de familie Zander omgegaan met de crisis? Hoe hebben ze de omzet op peil 
gehouden? 
 
 
Vraag 5 De conjunctuurklok  
Ga naar www.cbs.nl en zoek de actuele conjunctuurklok op. 
De conjunctuurklok geeft de stand van zaken weer over de economie in Nederland. 
a Wat kun je zeggen over de economie op dit moment? In welk kwadrant is er sprake van 
hoogconjunctuur. 
b Welke van de genoemde indicatoren is voor jou een belangrijkste indicator voor de stand 
van de economie? Licht je antwoord toe. 
c Kun je een indicator noemen die er niet bij staat en je wel zou willen toevoegen? 
 

http://www.schooltv.nl/
http://www.cbs.nl/


 

 
 

Vraag 6 Discussie 
De economie is een golfbeweging. We gaan van crises 
naar een top (of: hausse) en weer naar een crises. Bekijk 
het filmpje op YouTube van het CBS: De economische crisis 
in beeld.  
 
Kom op basis van het filmpje met de klas tot een lijst van 
indicatoren waaraan je zou kunnen zien dat er een 
economische neergang aan komt. 
 


