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• De elf hoofdstukken van Economie in het nieuws kunnen in willekeurige volgorde 
worden behandeld. Van elk onderwerp komen de basisbeginselen aan bod, voor zover 
ze belangrijk zijn voor de uitoefening van journalistieke werkzaamheden. 

 
• Een journalist werkt vaak vragenderwijs, daarom zijn de onderwerpen in het boek per 

hoofdstuk opgehangen aan vragen. In het stellen én beantwoorden van deze vragen 
worden belangrijke stappen gezet op het pad naar publieksgerichte journalistiek. 

 
• Op deze website staan samenvattende powerpointpresentaties per hoofdstuk. Daarin 

staan ook de antwoorden op de vragen die bij elk hoofdstuk horen. 
 

• Op de website staat ook een begrippentrainer per hoofdstuk. Daarbij zijn er twee 
opties: of de student geeft een uitleg van het begrip, of bestudeert de omschrijving en 
geeft aan welk begrip daarbij hoort. 
Belangrijk hierbij is dat de student het begrip in zijn/haar eigen woorden kan 
omschrijven, in plaats van uit het hoofd te leren. De uitdaging is dan ook om het 
begrip op verschillende manieren te kunnen uitleggen, afhankelijk van het publiek. 

 
• Per hoofdstuk bevat de website ook tips voor degenen die meer willen lezen, kijken of 

luisteren. De website wordt periodiek aangepast om in te spelen op actuele publicaties. 
 

• Op de website staan tevens opdrachten die de student kan maken om zo te controleren 
of de geleerde stof in de – journalistieke – praktijk kan worden gebracht en om hierop 
te reflecteren. Het resultaat van deze opdrachten kan worden besproken met de docent 
en medestudenten. Het idee is om een portfolio op te bouwen, die de student kan 
presenteren bij sollicitaties of vervolgopleidingen. 
De opdrachten worden aangepast/uitgebreid aan de hand van ontwikkelingen in de 
actualiteit. 

 
• Tot slot zullen er actuele thema’s aan de website worden toegevoegd. Als er 

bijvoorbeeld verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer en het Centraal Planbureau 
gaat de partijprogramma’s doorrekenen, dan wordt dat behandeld onder het hoofdstuk 
Nieuws uit de economie. Ook zal er elk jaar aandacht zijn voor de Nobelprijs voor de 
economie.  
Deze onderwerpen zijn extra en onafhankelijk van de stof te behandelen tijdens de les. 
Het streven is om belangrijke gebeurtenissen in de economie op de voet te volgen.  


