
Fragment 1 

Stukje uitleg Alexander over splitsen begrippen (7.28-9.50) 

 

Fragment 2 

LL1: ‘Ontvangen leverancierskrediet’ is ehh dat je iets kunt kopen en dan betaal je het  later, toch. 

Toch? Dat dacht ik wel! 

LL2: (..?..) Je koopt het en je betaalt later. 

LL1: Nee, je ontvangt iets en je betaalt later. 

(LLen schrijven hardop.) 

LL2: … ontvangt het en …  

LL1: Betaalt … 

LL2: Het later … 

LL1: Later. 

LL1: Dus je ontvangt het krediet, toch? 

LL2: Okay, en dan ‘Dominante strategie’, dat is heers … heers 

LL1: Overheersende … 

(Llen schrijven.) 

 LL1: Ehmm  

LL2: (Keuze?) 

LL1: Nee … Overheersende … Die weet ik niet. … Wat is … Plan! Is toch ‘strategie’? 

LL2: Ja. Overheersend plan. 

(Schrijven) 

LL1: Plan. 

LL2: Idee. 

LL1: Ehmm, dat zijn ehh, ‘Collectieve arbeidsovereenkomst’ 

LL2: Is dat niet dat je een overeenkomst sluit met je baas? 

LL1: Ja, overeenkomst (..?..). 

LL2: Dat is ehh, dat is … 

(LLen schrijven) 

LL1: Ja, arbeid ehh, (..?..) 

LL2: Praten ze dan over (..?..) 

LL1: arbeid, praten ze toch? … Ehm ‘Substitutie… goederen’ (..?..) waren dat niet goederen waar 

iedereen gebruik van kon maken? 

LL2: Ja. 

(LLen schrijven) 

LL1: (..?..) En die andere weet ik niet. 

 

Fragment 3 

LL2: Nee, dan ga ik jou overhoren.  

LL1: Nee! 

LL2: Wat is ‘vergrijzing’? 

LL1: Dat er oude mensen zijn. Ja!  (..?..) 

LL1+2: (..?..) 

LL2: De (verzonken?)kosten 

LL1: Kosten die wel gemaakt zijn, maar niet meer van toepassing zijn (..?..), volgens mij. 



LL2: Wat is ‘Negatief’? 

LL1: Ja (lacht) Goh! Ik weet niet.   

LL2: Dat weet je toch wel? 

LL1: Jawel: negatief, niet leuk. Niet ehh goed, ofzo. 

LL2: wat is eigenlijk ‘Pensioenpremies’? 

LL1: Wat je moet betalen voor je pensioen, nee … Welke bladzijde is dat? 

LL2: 93 

LL1: (Bladert) 

LL2: Staat er niet bij … Hier. 

LL1: Hier. (..?..) 

LL2: (leest) Kijk, hier: pensioenpremies: 93. 

LL1: Staat er niet in. (..?..) 

LL2: ‘Staatslening’. 

LL1: Een lening die de staat geeft. 

LL2: (Leest voor) ‘Lenen door de overheid betekent net als lenen door een huishouden (..?..) 

ondernemingen dat aankopen naar voren worden gehaald. 

LL1: Aha! 

LL2: ‘Schaarste’. 

LL1: Eh, ja. Dat is iets wat er niet veel is of zo. 

LL2: Iets wat je wil, maar niet kan. (Leest) “Schaarste: Is er spanning (..?..) beschikbare middelen (..?..) 

in een behoefte voorzien.’  

LL1: Dat zal wel. 

LL2: Dat is dat je iets wilt kopen, maar het niet kan kopen. Misschien dat je eerst iets anders mag 

kopen ofzo. 

LL1: Oh ja. Dus dan moet je brood kopen, maar dat brood hoeft niet (je hebt er geen geld voor?) 

LL2: Je wilt (..?..) kopen, maar dan moet je eerst brood kopen want (daarvan moet je leven?) 

LL1: Ja, inderdaad! 

LL2: ‘Stichting van de Arbeid’. 

LL1: Ehm,  Stichting van de Arbeid (..?..) Die komen op voor de werknemers … 

LL2: Interessant. 134. 

(LLen lezen) 

 


