
KB-0233-a-21-1-b

Bijlage VMBO-KB 

2021 
tijdvak 1 

economie CSE KB

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



KB-0233-a-b 2 / 4 lees verder ►►►

De tussenbaan 

informatiebron 1 toeslagen ’s avonds en in het weekend 

toeslag 
maandag t/m vrijdag 20.00-21.00 30% 

21.00-24.00 50%
zaterdag 18.00-24.00 50%
zondag 00.00-24.00 100%

informatiebron 2 de ideale contractvorm: flex(ibel) of vast? 

Er zijn in Nederland 873.000 werkende jongeren van 17-21 jaar. 
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Joris’ spaarplan 

informatiebron 3 gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand 
van Joris

inkomsten 
bijstandsuitkering €    934 
vakantietoeslag* €      49 
toeslagen: zorgtoeslag  €      88 

huurtoeslag €    177 
totaal € 1.248
uitgaven 
vaste lasten: huur €    400 

energie en water €      89 
verzekeringen €    160 
overige vaste lasten €      65 

dagelijkse uitgaven €    454 
incidentele uitgaven €      80 
totaal € 1.248
* De vakantietoeslag wordt uitgekeerd in mei.

Rozen voor Polen 

informatiebron 4 de afzet van rozen van kweker De Roos in 2018 
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Heineken in Mexico 

informatiebron 5 nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in  
2018

Mexico $    8.135 
Nederland $  48.222 

informatiebron 6 verkoopprijzen soorten bier in Mexico dit jaar 

flesje 0,5 liter Modelo € 0,68 
flesje 0,33 liter Heineken € 1,40 

Rijkdom in de bodem 

informatiebron 7 gegevens van China, Rusland en Mongolië 

2017 China Rusland Mongolië
nationaal inkomen (in $ mln) 5.071.962 1.251.936 4.056 
nationaal inkomen per hoofd 
van de bevolking (in $) 

3.678 8.694 1.560

aantal inwoners 1.379.000.000 144.000.000 2.600.000 
levensverwachting (in jaren) 76 71 73 
oppervlakte (in km2) 9.596.961  17.098.246 1.564.116 

einde  
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