
Lesbrief  Economisch     

Ooit  ga  je  aan  het  werk.  Of  misschien  werk  je  al.  Je  bent  dan  onderdeel  van  een  bedrijf.  Jij  zorgt  er  
met  je  collega’s  voor  dat  er  goed  werk  wordt  afgeleverd.  Dat  wordt  van  jou  als  werknemer  verwacht.  
Je  baas  en  je  collega’s  verwachten  ook  dat  je  je  collegiaal  opstelt,  op  tijd  bent,  je  werk  goed  doet,  je  
aan  de  regels  houdt...  Eigenlijk  wordt  er  dus  best  veel  van  je  verwacht.  Maar  jij  kunt  ook  zaken  van  je  
baas  verwachten.  Bijvoorbeeld  dat  je  salaris  betaald  wordt,  dat  je  ziektekosten  geregeld  zijn,  dat  je  
baas  redelijk  is  en  geen  rare  dingen  van  je  vraagt.  En  je  kunt  altijd  je  vakbond  inschakelen.  Die  is  er  
ook  voor  jou!  En  stel  dat  je  werkloos  wordt.  Dan  moet  je  weten  wat  je  moet  doen!   

Als  jij  je  verdiept  in  de  onderwerpen  in  
deze  dimensie,  kun  jij  jezelf  ook  met  
recht  een  kritisch  consument  noemen.  
Klinkt  leuk,  maar  wat  is  dat?  Kritisch  
consumeren  is  dat  je,  als  je  eenmaal  
geld  verdient,  er  goed  mee  om  kunt  
gaan.  Je  weet  wat  je  wilt  hebben,  waar  
je  dat  het  beste  kunt  kopen,  waar  je  op  
kunt  letten  bij  een  aankoop,  maar  ook  
of  je  je  het  wel  kunt  veroorloven.  Ook  
denk  je  na  over  de  gevolgen  voor  het  
milieu  en  of  het  wel  verstandig  is  om  
bepaalde  dingen  aan  te  schaffen.  Dit  
noem  je  kritisch  consumeren.  

Wat  moet  je  doen?  

  
•   Open  de  Checklist  en  sla  deze  op  in  jouw  documenten.  Op  deze  lijst  houd  je  bij  welke  

opdrachten  je  hebt  gedaan.    
  

•   Maak  de  verplichte  opdracht  Vooraf.  Deze  vind  je  op  NovaPortal.    
  

•   Volg  de  gastles.    
  

•   Maak  een  keuze  uit  de  Keuzeopdrachten.  In  totaal  maak  je  minimaal  5  opdrachten.  
Deze  vind  je  op  NovaPortal.    
  

•   Maak  de  verplichte  opdracht  Reflectie.  Deze  vind  je  op  NovaPortal.    
  

•   Als  je  alle  opdrachten  hebt  gemaakt,  laat  je  de  checklist  aftekenen  door  je  docent.    
  


