
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
 

Vak: Economie Repetitie H4 Klas:M2 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
week .25. t/m week .30. 
 
Aantal lessen er week: 
2 
 
Methode: 
Pincode 6e editie 2-VMBO KGT 
 
Hoofdstuk: 
H4 
 
Bladzijde: 
96 t/m 125  
 
Extra materiaal: 
Tekstvragen, herhalingsvragen, 
plusvragen 
 
Extra websites: 
… 
 
Overig: 
Aantekeningen (Te maken tijdens de 
les) 
 

 
● Begrippen uit de vorige hoofdstukken. 

De begrippen worden niet letterlijk 
getoetst,  maar kunnen wel worden 
gebruikt in een vraagstelling. 

 
Voor de SO: 
● Produceren 
● Productiefase (Grondstof, 

halffabricaat, eindproduct) 
● Bedrijfskolom 
● Toegevoegde waarde 
● Productiekosten 
● Kostprijs per product 
● Productiesectoren (Agrarisch, 

industrieel, dienstverlenend) 
● Ondernemer 
● Productiefactoren (Arbeid, natuur, 

kapitaal, ondernemerschap) 
● Investeren 
● Concurrenten/concurrentie 
● Winst/verlies (Nettoresultaat) 

 
Voor de repetitie: 
● Alle begrippen die je moest leren voor 

de SO 
● Technologische ontwikkelingen 
● Arbeidsproductiviteit 
● Mechanisatie/automatisering/Robotise

ring 
● Afschrijvingen 
● Milieuschade 
● Duurzaam produceren 
● Recycling 

Voor de SO: 
● Gemiddelde berekenen 

● Interpreteren Grafieken/Tabellen 

● Rekenen met percentages 

● Omrekenen van bedragen naar 
verschillende periodes (week, 
maand kwartaal jaar) 

● Berekenen te reserveren bedrag 

● Nieuw saldo berekenen 

● Rentebedrag per jaar 
● Rentepercentage 

● Te betalen premie 
● Grafieken/bronnen aflezen 
● Bruto-/nettoloon 
● Toegevoegde waarde berekenen 
● Kostprijs per product 
● Nettoresultaat berekening 
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Schriftelijke overhoring: Ja / nee 
Weging: 2x 
Herkansbaar: Nee 
 
Repetitie 1: ja / nee 
Weging: 4x 
Herkansbaar: Ja 
 
 



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
● Maatschappelijke kosten ● Nettoresultaat berekening 

● Arbeidsproductiviteit 
● Afschrijving per jaar 

 


