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Economische en financiële competenties 
1ste graad A/B stroom 
INZICHT ONTWIKKELEN IN CONSUMPTIEGEDRAG, INKOMENSVERWERVING EN FINANCIËLE PRODUCTEN OM 

BUDGETTAIRE GEVOLGEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN IN TE SCHATTEN. 

Drie eindtermen i.v.m. de bouwsteen betreffende consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële 
producten werden geselecteerd als eindtermen basisgeletterdheid. 

Voor eindterm 11.1 en 11.2 is er in de basisgeletterdheid een aanpassing van het cognitief 
verwerkingsniveau en de context. Eindterm 3 werd ongewijzigd overgenomen uit de B-stroom: 

Bijgevolg omvat de basisgeletterdheid:  

● het begrijpen en verklaren van keuzes in persoonlijke aankopen rekening houdend met zijn/haar 
behoeften en beïnvloedende factoren (Eindterm 11.1 basisgeletterdheid); 

● het begrijpen en verklaren van veiligheid, risico’s en kosten bij het gebruik van betaalmiddelen 
en verkoopkanalen (Eindterm 11.2 basisgeletterdheid); 

● het maken van persoonlijke budgettaire keuzes rekening houdend met een eigen budget en een 
gezinsbudget (Eindterm 11.3 basisgeletterdheid). 

 

BG 11.1 De leerling verklaart zijn keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met zijn behoeften en 
beïnvloedende factoren. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in 
consumptiegedrag, 
inkomensverwerving en financiële 
producten om budgettaire 
gevolgen op korte en lange termijn 
in te schatten. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Reële en gecreëerde behoeften 
- Factoren die het koopgedrag beïnvloeden zoals prijs met inbegrip 
van bijkomende kosten, beschikbare middelen, status, reclame, 
verkoopspraktijken, peers, media, sociale media, milieu- en sociale 
aspecten 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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BG 11.2 BG-Economie-2 
De leerling licht de veiligheid, risico's en kosten verbonden aan het gebruik van betaalmiddelen en 
verkoopkanalen toe. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in 
consumptiegedrag, 
inkomensverwerving en financiële 
producten om budgettaire 
gevolgen op korte en lange termijn 
in te schatten. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Werking, kosten, fraude en veiligheid bij courante betaalmiddelen 
en courante verkoopkanalen 
- Strategieën om bedrog en fraude te voorkomen, te herkennen en 
adequaat te reageren 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

 

BG 11.3 BG-Economie-3 
De leerling maakt budgettaire keuzes voor zichzelf rekening houdend met een eigen budget en een 
gezinsbudget. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in 
consumptiegedrag, 
inkomensverwerving en financiële 
producten om budgettaire 
gevolgen op korte en lange termijn 
in te schatten. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Persoonlijk en gezinsbudget: inkomsten en uitgaven op korte en 
lange termijn 
- Lenen, sparen, schuld 
- Documenten voor een eenvoudig persoonlijk 
administratiebeheer zoals kastickets, rekeninguittreksels, 
garantiebewijzen, contracten, abonnementen 
* Procedurele kennis 
- Stappen voor het beheren en bewaren van een persoonlijke 
administratie  
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader 
waarin voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen, 
gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd 
zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen 
conflicterende aspecten 

 


