
Praktijkvoorbeeld ‘Conjunctuur in de economie’ 

Begripsontwikkeling 

 
LK = Leerkracht 

M = Meisje 

J = Jongen 

 

M: 3. (Leest van bord:) ‘Leg uit - heb je dit al gelezen? – leg uit  dat de gevolgen van een recessie op 

lonen en prijzen in een land kunnen leiden tot conjunctureel herstel.’ 

J: Wat is ‘conjunctuur’ ook weer? 

M: Ehm. Ja, da’s een goeie (lacht). Dat heb je met werkloosheid, weet je wel.  Conjuncturele werk-, 

misschien staat het hier wel in (pakt haar boek). 

J: Structureel en conjunctureel … 

M: en conjunctureel, ja, dat weet ik ook nog. 

J: Maar, wat, maar, nee wacht, structureel is op de lange termijn en conjunctuur is kor- … 

M: (onderbreekt) Ja, maar ergens gokken we er ook op, Mmm!  Conjunctuur … (bladert). 

J: Conjunctuur is korte termijn, volgens mij. (Leest vraag op bord.) … ‘Recessie op lonen en prijzen’.  

Dat betekent dat dat zowel de lonen als de prijzen omlaag gaan. Dan kun je alsnog niet meer, meer 

kopen. Want conjunctureel herstel zou dan zijn dat mensen weer meer kunnen kopen, dat er dus 

weer meer geproduceerd kan worden. En dat dat dus weer de lonen … 

M: (onderbreekt) Hmm. Schrijf maar op wat je denkt! 

J: … Maar dat klopt nu niet, omdat ook zowel lonen als prijzen omlaag gaan. 

M: Ja? 

J: Dus jij gaat minder verdienen en een product kost ook, ook wel minder … 

LK: Paar minuten nog! 

M: Oh! We moeten er nog één. 

J: … maar als jouw loon dan gelijk zou blijven en de productprijzen dalen, dan kun je pas iets kopen. 

En dan zou er weer meer geproduceerd kunnen worden. 

M: (Bladert in boek) Ja, maar ik moet eerst even weten wat conjunctuur is. Want ik weet het niet, 

volgens mij is dat niet eh, wat jij zegt hoor. 

J: Conjunctuur is volgens mij korte termijn. 

M: Ja, zoiets maar (leest) dit is ‘conjunctuurwerkloosheid’ (bladert terug), ik kijk daar wel even naar. 

(LLen lezen.) 

J: Daar staat ie. 

M: (Leest voor.) ‘Conjunctuur gemakkelijk (?) als bestedingen dalen brengen ondernemingen minder 

producten voort’. Huh? Ja? (Leest zachtjes verder)  Zullen we opschrijven en vragen? 

J: Het gaat om de betekenis (..?..) 

M: Ja maar werkloosheid is wat anders hè. Meneer! 

J: (Pakt boek) Maar staat er niet gewóón het, het begrip ‘conjunctuur’? Staat dat er niet in? (Bladert) 

M: Meneer, wat is precies een conjunctuurherstel? 

Lk: Wat zeg je? 

M: Wat is precies een conjunctuurher-, conjunctureel herstel? Sorry. 

LK: Je moet dus je begrippen kennen. Je moet je begrippen op orde hebben, anders loop je vast 

M: Ja, dat weet ik maar, ja … 



M: Ik weet nog conjuncturele werkloosheid ofzo, maar… 

LK: Ja, wat is dat dan? 

M: … dat is niet hetzelfde … 

LK: Nou ja, het woord ‘conjunctuur’ zit erin. 

M: Ja, dat is waarschijnlijk op korte termijn. Dat je, er stond net iets met bestedingen omlaag zou 

moeten, ze omlaag gaan, dus dat dat allemaal van die directe gevolgen… 

LK: … Ho, ho, rustig aan, dus, conjunctuur, het eerste wat er gebeurt is, wat zei je net? 

M: Wat? 

LK: Wat je net zei, dat rijtje. 

M: De bestedingen, omlaag? 

LK: Ja, jij zegt dat dat conjunctuur is, dat er bestedingen zijn. 

M: Ja. 

LK: Bestedingen  (kantelen?..) Wat is dan een conjunctureel herstel? 

M: Ja, dat er weer een beetje, de boel  eh, wil opbouwen ofzo? 

LK: Dat woord dat je net gebruikte, bestedingen, wat is een conjunctureel herstel dan? Wat betekent 

dat? 

M: Meer bestedingen. 

LK: (maakt gebaar dat het voor zich spreekt) 

J: Op de korte termijn. 

LK: Kort of lang maakt niet uit. Het gaat dan blijkbaar om bestedingen. 

M: ja. 

LK: Dat is conjunctureel herstel.  

M: Okay. 

LK: Conjunctureel herstel komt doordat de bestedingen weer toenemen. 

M: Ja, dus als … 

LK: Dan heb je de laatste twee te pakken. 

M: Ja. 

J: Ja. (Leest voor:)  ‘Als gezinnen, bedrijven of wij met z’n allen  meer investeren, wordter  meer 

geproduceerd en dus meer verdiend’, maar zowel de prijzen … 

LK: … Hoe kan dat dan? … 

J: … als de lonen gaan omlaag. 

LK: Ja, in een recessie. Maar wat zeg je daarmee?.. 

J: … Maar dan kun je alsnog niet méér kopen. En de prijzen dalen wel, maar jouw loon daalt ook … 

Lk: … Wie? Wie is ‘je’? Wie is ‘je’?  

M: Mensen? 

LK: Welke sommige mensen? 

J: De arbeider? 

M: (Lacht.) 

Lk: Kijk, conjunctureel herstel betekent, conjunctuur gaat over een land-, op landniveau. Macro-

economie. De prijzen dalen. Zouden er dan überhaupt mensen zijn die in Nederland iets willen 

kopen? 

J: Ja, nou, dan wil je natuurlijk meer, meer kopen. 

LK: Zou het kunnen zijn dat Duitse consumenten hier wat meer willen kopen dan? 

J: Als hun lonen niet omlaag gaan, dan willen zij wel eh… 



Lk: In Duitsland gaat het goed, met Nederland minder.  Als vervolgens… Wat is het gevolg van een 

recessie op lonen en prijzen? 

J: Dalen. Lonen bevriezen. 

LK: En de prijzen dalen. Dus de loonkosten gaan ook omlaag. 

J: De lonen  blijven hetzelfde. Die, die bevriezen. En de prijzen dalen. Dus dan kun je alsnog meer 

kopen. Ja ja. 

LK: Zo kan je ‘m uitleggen. Leg je uit wat je begrijpt. 

J: De lonen bevriezen, dat schrijven we op. Dan hebben we wel. 

M: (Lacht.) Maar dat is niet het hele antwoord. 

J: Hè? 

L1: Dat is niet het hele antwoord. Schrijf maar op wat je net zei. 

J: Ja eh, maak maar een mooie zin. Doe maar!  

(Gelach.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


