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Wat gaan we doen? 
Als onderdeel van het examen economie moet je een onderzoek uitvoeren binnen de 
exameneenheid consumptie, arbeid of productie. Makkelijker gezegd; je moet een 
onderzoek doen over een onderwerp dat ‘iets’ met economie te maken heeft. 
Alles mag!! Tenminste; als je aan mij kunt vertellen waarom het volgens jou met 
economie te maken heeft. Wees dus creatief en kies een onderwerp dat jij écht leuk 
vindt! 
 
Ideeën voor het onderwerp waarover je jouw onderzoek kunt doen: 

• Eigen bedrijf beginnen 
• Eigen huis kopen 
• Wereldreis maken 
• Een carrière als dj/muzikant, hoe werkt dat? 
• Wat is geld? 
• Mode 
• Auto kopen 
• Verras mij! Hoe origineler, hoe leuker! 

 
Hoe moet ik dat onderzoek doen? 
Jouw onderzoek moet je onderverdelen in een duidelijke hoofdvraag en minimaal drie 
deelvragen. Bijvoorbeeld: 
Hoofdvraag:  Hoe start ik een eigen bedrijf op? 
Deelvraag 1: Hoe krijg ik het geld bij elkaar om te beginnen? 
Deelvraag 2: Hoe vind ik een geschikt pand? 
Deelvraag 3: Hoe vul ik de marketingmix (de 4 p’s) in voor mijn bedrijf om zoveel  

          mogelijk te verkopen? 
 

Ok, ik heb een leuk idee voor een onderwerp, maar wat moet ik nou maken? 
Dat is het mooie; je mag zelf kiezen wat je uiteindelijk bij mij inlevert. Dat kan gewoon 
een ‘ouderwets’ verslag/werkstuk zijn, maar je kunt bijvoorbeeld ook een video maken, 
waarin je mij laat zien wat je geleerd hebt. Of maak bijvoorbeeld een mooie, duidelijke 
collage en presenteer die. Kies iets waar JIJ goed in bent! 
 
Ideeën voor de vorm waarin je het onderzoek kunt presenteren: 

• Verslag 
• Presentatie (bijvoorbeeld ondersteund door PowerPoint of Prezi) 
• Video / vlog 
• Poster / collage 
• Blog / website 
• iBook 
• Toneelstuk (Klokhuis) 
• Wederom; verras mij!  

 
En dan mag ik zomaar wat in elkaar flansen en inleveren? 
Nou, je hebt heel veel vrijheid, maar ik stel de volgende vijf eisen aan je eindproduct: 

1. Je onderwerp heeft met economie te maken (op wat voor manier dan ook). 
2. Je onderzoek is onderverdeeld in een duidelijke hoofdvraag en minimaal drie 

deelvragen. 
3. Je hebt uiteindelijk echt iets nieuws geleerd (wat nog niet in het boek stond). 
4. Je presenteert je resultaten overzichtelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk. 
5. Je houdt een logboek bij met daarin wat je per week gedaan hebt. 

 
Hoe gaat u een cijfer geven als de één een verslag maakt, de ander een video en 
weer een derde een collage? 
Heel simpel; kijk maar op de achterkant van dit formulier. Dat is precies hoe ik jouw 
eindproduct ga beoordelen. Zo kun je ook zelf kijken hoe je hierop denkt te gaan scoren 
en aan de hand daarvan nog aanpassingen maken. 



VOORDAT HET NAKIJKEN KAN BEGINNEN 
Ik heb… Ja Nee 

Een onderwerp gekozen dat écht iets met economie te maken heeft  
  

Een hoofdvraag en drie deelvragen   

Mijn werk is écht mijn eigen werk en niet (deels) gekopieerd  
  

Een logboek bijgehouden en ingeleverd  
  

Het eindresultaat uiterlijk op vrijdag 3 juni 2017 ingeleverd  
  

 
Bovenstaande onderdelen moeten aanwezig zijn anders wordt het niet nagekeken. 
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Ik heb… Onvoldoende Matig Voldoende Goed 

Echt iets nieuws 
(m.b.t. economie) 
geleerd tijdens mijn 
onderzoek 

Alles stond al in 
het boek. Er is 
niks nieuws 
geleerd. 
 

Alles stond al in 
het boek maar is 
toegepast op een 
ander niveau. 
 

Er is gebruik 
gemaakt van een 
andere bron dan 
het boek. 
 

Er is veel nieuws 
geleerd, veel 
andere bronnen 
gebruik. 
 

 
Voldoende informatie 
opgezocht en 
verwerkt 
 

Er staat eigenlijk 
geen Mavo 3 
waardige 
informatie in. 
 

Alles in de PO 
stond ook al in het 
boek maar is wel 
verwerkt in de PO. 
 

In de PO staat 
nieuwe info en is 
verwerkt in de 
PO. 
 

In de PO staat 
veel nieuwe info 
en is verwerkt in 
de PO. 
 

Mijn resultaten 
duidelijk/begrijpelijk 
gepresenteerd 

De PO is een 
rommeltje. (bijv. 
Veel taalfouten, 
rare indeling) 
 
 

De PO slordig en 
er is veel moeite 
nodig het te 
begrijpen. 
 
 

De PO is netjes 
en te begrijpen 
voor de docent. 
 
 
 

De PO is een 
goed verzorgd 
geheel en voor 
iedereen te 
begrijpen. 
 

Mijn resultaten 
aantrekkelijk 
gepresenteerd 

Er is geen enkele 
aandacht besteed 
aan opmaak. 
 
 

Er is een 
standaard opmaak 
gebruikt.  
 
 

Er is goed 
aandacht 
besteed aan de 
opmaak. 
 

Er is iets totaal 
nieuws gedaan 
met de opmaak. 
 
 

Genoeg 
(betrouwbare) 
bronnen gebruikt en 
een bronvermelding 
opgenomen 

Er zijn geen 
bronnen gebruikt 
of er is geen 
bronvermelding 
 
 

Er is 1 bron 
gebruikt en dit 
staat in een 
bronvermelding 
 
 

Er zijn 2 bronnen 
gebruikt en dit 
staat in een 
bronvermelding 
 
 

Er zijn meer dan 
2 bronnen 
gebruikt en dit 
staat in een 
bronvermelding 
 

Een duidelijk logboek 
bijgehouden  
(geen logboek = 
geen cijfer!) 

Er is een logboek 
maar er staat 
eigenlijk niks 
nuttigs in. 
 
 
 

Er is een logboek 
met amper 
informatie over 
wie, wat, wanneer 
en hoelang iets 
gedaan is.  
 
 

Er is een logboek 
met voldoende 
informatie over 
wie, wat, 
wanneer en 
hoelang iets 
gedaan is. 
 

Er is een logboek 
met veel 
informatie over 
wie, wat, 
wanneer en 
hoelang iets 
gedaan is. 
 

 
è Beoordeel ook je eigen opdracht met dit formulier en lever deze bij mij in. 


