
We bekijken ook kort wat de rol van
de overheid is in de binnenlandse en
buitenlandse handel. Hoe komt het
bijvoorbeeld dat een beslissing van
Trump ervoor kan zorgen dat de
Chinese producten in België duurder
worden? Welke bedrijven zijn van de
overheid? Wat weet de overheid
allemaal over ons? En wat doet de
overheid om ons, de consumenten, en
de ondernemingen te beschermen?

Economie & Organisatie
In deze basisoptie onderzoeken we hoe economie in elkaar zit. We

vertrekken steeds vanuit een economische onderzoeksvraag en

gaan op zoek naar antwoorden. Benieuwd wat je zal leren?

Hieronder vind je de vier grote onderdelen die we zullen

behandelen in de basisoptie Economie en Organisatie. 

In dit onderdeel ligt de focus op
onszelf: de consument. We
onderzoeken waarom wij als
consumenten bepaalde keuzes
maken. Waarom kost een bepaald
paar Adidassneakers € 74,99? Welke
trends beïnvloeden ons bij onze
aankopen? Wat kunnen wij doen om
de natuur niet te belasten met ons
aankoopgedrag? Kies jij voor
Belgische Speculoospasta of voor
Italiaanse Nutella op je boterham? En
hoe kunnen we ons beschermen
tegen online gevaren? 

De Consument in
de samenleving

Dit onderdeel focust op de rol van
ondernemingen. Welke weg leggen
onze goederen af? Waarom zou je een
onderneming oprichten? Hoe kan een
onderneming zo succesvol worden als
bijvoorbeeld Nike, Google, Facebook of
Coca Cola? Wat is marketing? Hoe
geraken ondernemingen aan onze
gegevens en wat doen ze ermee?

De onderneming in
de samenleving

De overheid en
de samenelving

Dit wordt zonder twijfel het
hoogtepunt van het jaar: we starten
zelf een onderneming. Wie weet vind
jij wel het gat in de markt en word jij
de nieuwe Elon Musk of Marc
Zuckerberg. Een evenement? Een
verkoopactie? Een inzamelactie? Alles
kan! We gaan op zoek naar een leuk
en uniek concept, onderzoeken de
doelgroep, bedenken een goede
marketingstrategie en starten zo ons
eigen ondernemend project op.

Het ondernemend project

Denk jij dat er ergens in jou een ondernemer verborgen zit of wil je meer
ontdekken over de thema’s hierboven? Dan zit je bij de basisoptie Economie
en organisatie helemaal goed!
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