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Elke steen anders 

 
informatiebron 1 omzet en aantallen werknemers 
 

 Goudberg bv totale keramische sector (onder 
andere bakstenen, tegels en 
dakpannen) 

omzet € 500.000 € 500.000.000 

aantal werknemers 6 3.000 

 
 

Export NL en VS 

 
informatiebron 2 gegevens Nederland en de VS in 2015 
 

 nationaal inkomen per hoofd 
van de bevolking in 2015 

bevolkingsomvang in 2015

Nederland $ 52.249 16,8 miljoen 

VS $ 47.400 318,9 miljoen 

 
 

Naar het mbo 

 
informatiebron 3 reiskosten Manon huis-school 
 

enkele reisafstand huis-school 35 kilometer 

verbruik scooter 1 liter per 25 kilometer 

brandstofprijs per liter € 1,50 

aantal dagen naar school per week 5 

aantal weken naar school per jaar 40 

 
 
informatiebron 4 opleidingskosten in het eerste jaar 
 

 mbo hotelschool mbo tandartsassistente 

boeken € 200 € 175 

digitale middelen € 140 €   75 

overige kosten € 200 € 200 
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Onderwijs als ontwikkelingshulp 

 
informatiebron 5 jaaroverzicht UNICEF Nederland in 2013 
 
 
uit een krant: 
UNICEF Nederland is 
bijzonder tevreden over de 
hoge opbrengst dit jaar. De 
totale inkomsten voor UNICEF 
Nederland kwamen dit jaar uit 
op € 70 miljoen. De herkomst 
staat in het cirkeldiagram.     
 
 
 
 

Meer of minder overheid? 

 
informatiebron 6 deel van de salarisspecificatie van Dieuwertje 
 

loongegevens 

sociale premies € 108  

loonheffing € 732  

nettoloon  € 1.560 

 
 
informatiebron 7 de i/a-ratio 
 

i/a-ratio  
aantal inactieven
aantal actieven

 

 
De i/a-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal 
uitkeringsgerechtigden (inactieven of niet-actieven) en diegenen die de 
uitkering betalen (actieven). 
 
 

  particuliere
donaties 70%

Nationale Postcode
Loterij 23%  

Samenwerkende
Hulporganisaties 7%
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Be smart 

 
informatiebron 8 advertentie balance scooter 
 

  bon.com 
 
 

 € 1.149 
 
 op voorraad 
 vandaag besteld, morgen in huis 

 

 bestellen en betalen via bon.com 
 gratis verzending 
 14 dagen bedenktijd 
 snelle levering 

 
 
informatiebron 9 het BKR registreert leningen 
 
Kredietverstrekkers, meestal banken, moeten elke lening aanmelden bij 
Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR geeft dan informatie over de 
kredietnemers (de consumenten), bijvoorbeeld of er 
betalingsachterstanden zijn. De kredietverstrekkers besluiten dan of zij de 
aangevraagde lening toekennen of niet. 
 
 

einde  
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