Alles over het
nieuwe CE 2023 en
Praktische Economie MAX

Waarom een nieuwe
Praktische Economie?
De syllabus veranderingen in 2023
In juni 2019 is de nieuwe vwo-syllabus voor het centraal examen economie in 2023 gepu
bliceerd, in de zomer van 2020 volgde de havo-syllabus. De eerste vwo-leerlingen zijn in het
schooljaar 2020-2021 met het nieuwe programma gestart, de havoleerlingen starten hiermee
in september 2021.
Op examenblad.nl vind je zowel beide syllabi als de verantwoordingsdocumenten. In deze
brochure lees je hoe wij de syllabi hebben geïnterpreteerd en verwerkt in de vernieuwde
methode Praktische Economie. De belangrijkste veranderingen in een oogopslag:

havo

vwo

Er is geschrapt in eindtermen, met als doel
de overbelasting die docenten ervaren te
verminderen. De eindtermen zijn ook meer
uitgewerkt, zodat duidelijker is wat van
leerlingen wordt verwacht. Het gaat vooral
om de domeinen D, H en I.

Wijzigingen in domein H, met name bij
de subdomeinen voor welvaartsanalyse,
inkomensongelijkheid en structurele
economische groei.

De samenhang in het programma is groter
en de relaties tussen eindtermen zijn
duidelijker, vooral bij domein D. (In plaats
van de eerdere opsomming van definities,
veelal afgeleid van de vwo-eindtermen.)

Invoering van het IS-MB-GA-model
in domein I voor de analyse op korte
termijn van inkomen, rente, inflatie,
monetair beleid en budgettair beleid
voor een gesloten economie.

Een meer praktische, minder abstracte
benadering zorgt dat de eindtermen beter
aansluiten bij de belevingswereld van
havoleerlingen.

Meer aandacht voor monetaire
economie, arbeidsmarkt en
internationale economie (EMU).

Praktische Economie inspireert
leerlingen en helpt hen efficiënt te
leren
Als docent weet je dat je leerlingen raakt met onderwerpen die hen aangaan, die ze kennen.
Daarom behandelt Praktische Economie de theorie (concepten) aan de hand van de praktijk
(contexten) en de economische wetenschap. Leerlingen leren zo verbanden zien en economische principes herkennen en toepassen.

Praktische Economie kon nóg beter!
Praktische Economie heeft al jaren vele tevreden gebruikers. Dat komt door de heldere
structuur, de begrijpelijke teksten en opdrachten, het vele oefenmateriaal en de expliciete
examentraining. En niet te vergeten: de aantrekkelijke online leeromgeving.
Deze zaken hebben we uiteraard behouden toen we de nieuwe syllabus in het materiaal verwerkten. Samen met een team van docenten heeft vooraanstaand econoom Jeroen Hinloopen
de inhoud van Praktische Economie in overeenstemming gebracht met de laatste economi
sche inzichten. Uiteraard met oog voor aansluiting op het centraal examen en het gebruik in
de klas.

Verbeteringen dankzij de feedback van docenten:
•

Explicietere leerdoelen zodat leerlingen duidelijke handvatten hebben

•

Extra oefenen met berekeningen en formules in de online leeromgeving

•

Nieuw onderdeel Afsluiting helpt leerlingen bij het voorbereiden op een toets

•

Uitgebreidere uitleg met extra voorbeelden van lastige theorie

•

Theorie en contexten waar nodig geactualiseerd

•

Presentaties in PowerPoint voor alle acht modules

Nieuw: moduleopdrachten zorgen voor extra samenhang
Net als in de echte wereld hangen de economische concepten in het examenprogramma met
elkaar samen. Dankzij de feedback van docenten weten we dat het best lastig is om leerling
en te helpen die samenhang te zien. Daarom bevat elke module in Praktische Economie nu
het onderdeel Afsluiting: de nieuwe moduleopdrachten die de concepten binnen en tussen
de modules met elkaar verbinden. Je leerlingen leren hiermee verbanden tussen economi
sche concepten leggen, waardoor de stof beter beklijft.

Nieuw: leerdoelen vormen fundament van de methode
De methode is compleet leerdoelgestuurd: de leerdoelen zijn afgeleid van de eindtermen en
een handig hulpmiddel om vooraf duidelijk te maken wat leerlingen gaan leren. Daarom vind
je ze nu aan het begin van iedere paragraaf (havo) en elk hoofdstuk (vwo). Leerlingen kunnen
ze gebruiken om te controleren of ze alle onderdelen van de stof hebben bestudeerd. De leerdoelen vormen eveneens de basis voor de oefentoetsen (Test jezelf) en eindtoetsen.

Praktische Economie is actueel
•

actueel

•
•
•
•

Geheel in overeenstemming met de nieuwe syllabus en de laatste wetenschappelijke economische
inzichten
Opgebouwd rondom economische concepten op basis van de domeinen van het examenprogramma
Bevat de verplichte context Arbeidsmarkt, die in de syllabus is opgenomen
De contexten in de lesstof en de opdrachten zijn geüpdatet en worden met ‘releases’ actueel
gehouden
Sluit nóg beter aan bij de belevingswereld van leerlingen

Praktische Economie werkt
•

werkt

•
•
•
•

Volledig toegesneden op gebruik in de klas: na je inleiding en uitleg kunnen leerlingen zelfstandig
aan het werk
Veel flexibiliteit voor jou als docent dankzij modulaire opbouw
Uitstekende voorbereiding op het schoolexamen en het centraal examen
Grote variëteit aan contexten uit de dagelijkse praktijk en de economische wetenschap
Speciale praktijkgerichte context voor havoleerlingen: Uit het economisch lab

Praktische Economie helpt
helpt

•
•
•
•
•

Nog uitgebreidere uitleg van lastige concepten voor een beter begrip
Nieuwe opgaven voor havoleerlingen: minder rekenen, meer toepassen (grafieken/tabellen)
Extra oefenmogelijkheden met berekeningen en formules
Opdrachten met automatische feedback én feedback van docent
Masterclasses van Jeroen Hinloopen over de inhoud van de syllabus en de veranderingen daarin

Zo werkt Praktische Economie:
strakke opbouw en veel flexibiliteit
De modules van Praktische Economie volgen precies de opbouw van het examenprogramma
en de domeinen lopen niet door elkaar. Dat is wel zo helder voor jou en voor je leerlingen.
De modulestructuur biedt voldoende vrijheid om je eigen volgorde in het behandelen van
de stof aan te brengen. De leerdoelen, de theorie en de opdrachten helpen leerlingen zich
de stof eigen te maken. Hierdoor ontstaat ruimte om actuele onderwerpen te behandelen,
meer aandacht te geven aan bepaalde aspecten, of bijvoorbeeld leerlingen extra individuele
ondersteuning te bieden.

Modules, hoofdstukken en paragrafen
Praktische Economie is onderverdeeld in modules, hoofdstukken en paragrafen. Iedere mo
dule begint met een inhoudsopgave en een leuke, relevante moduleopener die de aandacht
trekt.
De hoofdstukken zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd:
•
Hoofdstukopener: een kennismaking met het onderwerp en de leerdoelen.
•
Paragrafen: hier vind je de theorie, contexten en opdrachten. Elke paragraaf begint met
een context die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen.
•
Opdrachten: elk hoofdstuk sluit af met de paragraaf 'Toepassen' waarin leerlingen de
geleerde theorie toepassen op een nieuwe situatie.

Aan het eind van iedere module vind je:
•
Afsluiting: moduleopdrachten, samenvatting en begrippenlijst. Nieuw is het overzicht
van formules en de checklist met leerdoelen. Handig om alles nog eens op een rij te
zetten.
•
Naar het examen: opgaven met vragen uit recente examens die over de module
gaan. Dit onderdeel is opgenomen vanaf module 2, dat is de stof die ook op het centraal
examen wordt bevraagd. Met dit onderdeel kunnen leerlingen testen of ze voor een
module op examenniveau zitten.
De online leeromgeving bevat extra hulpmiddelen voor zelfstudie:
•
Test jezelf: oefenvragen met feedback zodat leerlingen kunnen controleren of ze de stof
van een hoofdstuk beheersen.
•
Rekentrainer: extra oefeningen met economische rekenvaardigheden bij iedere
module.
•
Flitskaarten: handige tool om snel begrippen te leren.
•
Oefentoets: voorbereiding op een proefwerk, met feedback bij gemaakte fouten.

Paragrafen hebben twee soorten contexten: In context
behandelt economische onderwerpen in de praktijk
en Uit de wetenschap legt een link naar discussies
en bevindingen uit de economische wetenschap of
experimenten.

De arbeidsmarkt

In context

Soorten contexten

De arbeidsmarkt
Een ander terugkerend onderdeel is De arbeidsmarkt.
Hierin wordt steeds het aspect binnen de werking
van de arbeidsmarkt uitgelegd. Zo maken leerlingen
stapsgewijs kennis met het onderwerp arbeidsmarkt,
dat in module 7 verder wordt uitgewerkt.

Docentenondersteuning: handige
online hulpmiddelen
Net als leerlingen kunnen ook docenten die werken met Praktische Economie rekenen op
gedegen ondersteuning.

Vernieuwde toetsen
Toetsen in zowel Word- als pdf-formaat die je online kunt afnemen via de Quayn-applicatie. Er
zijn eindtoetsen voor alle hoofdstukken van alle modules, inclusief toetsmatrijs en antwoordmodel. Uiteraard kun je ze naar wens aanpassen.

Nieuwe online hulpmiddelen
Voor alle vragen in de methode zijn antwoorden en feedback (online) beschikbaar.
Nieuw je kunt nu online feedback geven op de opdrachten in de leeromgeving.
Ook nieuw eenvoudig aanpasbare powerpointpresentaties om in de les te gebruiken.

Online dashboard
Als je online werkt, heb je toegang tot een overzichtelijk dashboard waarop je in een oog
opslag de voortgang en resultaten van je leerlingen ziet. Ook kun je zien welke vragen goed
en minder goed zijn beantwoord. Daar kun je meteen op inhaken tijdens je instructie of
huiswerkbespreking.

Masterclasses Jeroen Hinloopen
Ook dit jaar praat Jeroen Hinloopen je op deskundige wijze bij over de syllabuswijzigingen en
geeft hij inhoudelijke nascholing over de aanpassingen. Kijk op https://bit.ly/34vU8ac.

Betaalbaar en altijd up-to-date
De methodes van Malmberg zijn betaalbaar, bieden een mix van boek en online leeromgeving
met altijd up-to-date lesmateriaal en hebben als extra voordeel dat leerlingen de boeken
mogen houden.

Altijd boek en online
Leerlingen hebben zowel een eigen boek als toegang tot de online leeromgeving. Boek en
online versterken elkaar bij deze ‘blended’ leermethode, wat enorm helpt bij lesgeven op
afstand. Je kiest zelf hoe je de mix van boek en online inzet: met laptop, tablet of telefoon.

Meer inzicht en resultaten via het
docentendashboard. Je ziet in een
oogopslag hoe jouw klas ervoor
staat en kunt leerlingen op maat
begeleiden.

De Rekentrainer biedt
leerlingen de mogelijkheid om extra te oefe
nen met rekenen.

Met Test jezelf leert elke
leerling op het juiste
niveau. Als een leerling
meer oefening nodig heeft,
zorgt de software daar
automatisch voor.

Met de Flitskaarten kunnen
leerlingen eenvoudig
(samen) begrippen trainen.

Dankzij directe feedback
op opdrachten profiteren
leerlingen van een extra
leermoment. Ook leren ze
hoe ze de volgende keer
het juiste antwoord kunnen
geven.

NIEUW; je kunt als
docent direct feedback
geven op de antwoorden
van je leerlingen.
In de online leeromgeving worden
gesloten vragen automatisch
nagekeken. Dat scheelt jou niet alleen
tijd, je weet ook precies welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben.

Up-to-date lesmateriaal
Op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics verbeteren we voortdurend de kwaliteit van het lesmateriaal. Ook actualiseren we het materiaal
continu, zodat je nooit meer met een verouderde lesmethode zit. En uiteraard houden we je
op de hoogte van de wijzigingen.

Leerlingen mogen de boeken houden
Elk schooljaar ontvangen leerlingen nieuwe modules. Ze mogen erin schrijven, markeren en
aantekeningen maken. Zo wordt het boek een persoonlijk hulpmiddel om actief mee te leren.
Doordat de leerlingen de boeken mogen houden, kunnen ze ook gemakkelijk teruggrijpen op
lesmateriaal uit voorgaande jaren.

Betaalbaar
Je betaalt één prijs per leerling per jaar en hebt keuze uit pakketten die variëren in samenstelling, contractduur en prijs. Zo is er een passende oplossing voor elk leermiddelenbudget.

Bestel nu je beoordelingsexemplaar
Praktische Economie bestaat uit acht verschillende modules. Zo kun je zelf kiezen in welke
volgorde je de concepten behandelt. Alle lesstof is bovendien online beschikbaar voor jou en
je leerlingen. Meer weten over de methode? Bestel nu je beoordelingsexemplaren via
www.praktischeeconomie.nl.
Let op: Voor de start in 2021-2022 ontvangen leerlingen de modules zoals hieronder en hiernaast aangegeven. Je kunt als docent uiteraard zelf de volgorde bepalen. Leerlingen behou
den immers de boeken tijdens de gehele bovenbouw.
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VWO
Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 1
Schaarste, geld en handel
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 2
Vraag en aanbod
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Mar kt en overheid

Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

Conjunctuur en economisch beleid

9 789402 031751

571397

571397

Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Markt en overheid
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Economie

Speltheorie
Risico en rendement
Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

9 789402 031751

571397
NAAM EN KLAS:
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Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 5
Speltheorie
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Economie

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 6
Risico en rendement
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Module 7
Economische groei
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

ISBN 978 94 020 3175 1

Risico en rendement
Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

Conjunctuur en economisch beleid

9 789402 031751

571397

571397
NAAM EN KLAS:

Module 8
Conjunctuur en
economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

9 789402 031751

571397
NAAM EN KLAS:

Risico en rendement
Economische groei

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

9 789402 031751

Economie

Module 8 Conjunctuur en economisch beleid

Conjunctuur en economisch beleid

Module 7 Economische groei

Speltheorie

Conjunctuur en economisch beleid

Module 6 Risico en rendement

Heden, verleden en toekomst

Speltheorie

Module 5 Speltheorie

Heden, verleden en toekomst

Speltheorie
Risico en rendement

VWO
Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Heden, ver leden en toekomst

Economische groei

Economie

EINDREDACTIE

Speltheorie
Risico en rendement
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VWO
Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

Heden, ver leden en toekomst

Economische groei

NAAM EN KLAS:
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VWO
Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

Module 4
Heden, verleden
en toekomst

4 | 5 | 6 VWO | Economie

Praktische economie bestaat uit acht modules:

Module 3
Praktische economie bestaat uit acht modules:

Economie

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

4 | 5 | 6 VWO | Economie

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

4 | 5 | 6 VWO | Economie

4 | 5 | 6 VWO | Economie

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

NAAM EN KLAS:

4|5|6
Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

EINDREDACTIE

ISBN + artikelnummer nog aanpassen

9 789402 031751

Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

VWO
Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

571397

VWO
Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

rugdikte nog
aanpassen

9 789402 031751

NAAM EN KLAS:

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Economie

Heden, verleden en toekomst

Risico en rendement
Economische groei

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Module 4 Heden, verleden en toekomst

Conjunctuur en economisch beleid

Risico en rendement
Economische groei

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Module 3 Markt en overheid

Speltheorie

Risico en rendement

Module 2 Vraag en aanbod

Heden, verleden en toekomst

Speltheorie

Module 1 Schaarste, geld en handel

Heden, ver leden en toekomst

Speltheorie
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VWO
Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

EINDREDACTIE

Heden, ver leden en toekomst

Economische groei

Economie
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Praktische economie bestaat uit acht modules:
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VWO
Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

4 | 5 | 6 VWO | Economie

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Economie

4 | 5 | 6 VWO | Economie

4 | 5 | 6 VWO | Economie

EINDREDACTIE

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen
9 789402 031751

571397
NAAM EN KLAS:

NAAM EN KLAS:

4 vwo
•
•
•
•
•
•
•

Module 1: Schaarste, geld en handel (concept: Schaarste en Ruil)
Module 2: Vraag en aanbod (concept Markt)
Module 3: Markt en overheid (concept: Markt)
Module 4: Heden, verleden en toekomst (concept: Ruilen over de tijd)
Module 5: Speltheorie (concept: Samenwerken en onderhandelen)
Module 6: Risico en Rendement (concept: Risico en Informatie)
Licentie

5 vwo
•
•
•

Module 7: Economische groei (concept: Welvaart en economische groei)
Module 8: Conjunctuur en economisch beleid (concept: Goede tijden, slechte tijden)
Licentie

6 vwo
•

Licentie
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HAVO
Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Je hebt ook toegang tot
de online leeromgeving.

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 1
Schaarste, geld en handel
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 2
Vraag en aanbod
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Mar kt en overheid

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 3
Markt en overheid
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

Risico en rendement
Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

571397

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.
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Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 5
Speltheorie
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.
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Je mag dit boek houden.
Handig als naslagwerk.

EINDREDACTIE

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 6
Risico en rendement
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

prof. dr. Jeroen Hinloopen

Module 7
Economische groei
Praktische economie bestaat uit acht modules:
Schaarste, geld en handel
Vraag en aanbod
Markt en overheid

Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

Risico en rendement
Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

Conjunctuur en
economisch beleid

ISBN 978 94 020 3175 1

9 789402 031751

571397
NAAM EN KLAS:

Module 8

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

9 789402 031751

571397
NAAM EN KLAS:

Economische groei
Conjunctuur en economisch beleid

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

9 789402 031751

571397

Risico en rendement

ISBN 978 94 020 3175 1

ISBN + artikelnummer en rugdikte nog
aanpassen

9 789402 031751

Economie

Module 8 Conjunctuur en economisch beleid

Speltheorie

Risico en rendement

Module 7 Economische groei

Heden, verleden en toekomst

Speltheorie

Module 6 Risico en rendement

Heden, verleden en toekomst

Speltheorie

Module 4 Heden, verleden en toekomst

Heden, ver leden en toekomst

Economische groei

HAVO
Je hebt ook toegang tot

Economiede online leeromgeving.

EINDREDACTIE

Speltheorie

Conjunctuur en economisch beleid
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HAVO
Je hebt ook toegang tot

Economiede online leeromgeving.

Heden, ver leden en toekomst
Risico en rendement

NAAM EN KLAS:
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HAVO
Je hebt ook toegang tot

Economiede online leeromgeving.
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Je mag in dit boek schrijven
en aantekeningen maken.

Heden, verleden
en toekomst

ISBN 978 94 020 3175 1
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