
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
De economie van de toekomst  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Economie, welvaart, conjunctuur, duurzaamheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het kerndoel van 
Economie Domein B/ Concept schaarste: 
De kandidaat kan in contexten analyseren dat 
beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften 
dwingen tot het maken van keuzes. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, bijvoorbeeld: een basisinkomen voor 
iedereen, een nieuwe wereldorde, de kleding 
van de toekomst en de verovering van de 
Noordpool. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 Grondstoffen raken uitgeput, het milieu raakt 
vervuild, door concurrentie worden werknemers 
slecht betaald, watervoorraden raken op, 
biodiversiteit verdwijnt etc. 
2 Bij een tekort aan social foundation ontstaan er 
tekorten in de basisbehoeftes (binnencirkel). 
Bij overschrijding van de ecological ceiling 
ontstaan er ecologische problemen (buitencirkel). 
3 Doordat in China de overheid een grotere 
invloed heeft op economische beslissingen.  
4 Meer belasting heffen op vervuiling, subsidie 
geven aan duurzame bedrijven, de 
maximumsnelheid verlagen, giftige stoffen 
verbieden, een minimumloon invoeren etc. 
5 Bijvoorbeeld minder nieuwe spullen kopen, 
spullen recyclen, je geld bij een bank zetten die 
groene investeringen doet, minder vliegen, 
biologische voedsel kopen etc. 
 
 

 
Samengevat 
Kan onze economie eeuwig doorgroeien? De Engelse 
econoom Kate Raworth vindt dit niet haalbaar en 
komt met een revolutionaire theorie voor de 
economie van de toekomst: de economie van de 21e-
eeuw is niet lineair, maar heeft de vorm van een 
donut. 
 
Kijkvragen 
 
1 Leg uit waarom een economie die alleen maar 
groeit desastreus is. 

 
 
2 Bekijk de donut. In het donkergroen zie je de 
‘ecological ceiling’ en de ‘social foundation’.  
Leg uit waarom deze ‘ecological ceiling’ en ‘social 
foundation’ de grens van de donut vormen.  
 
3 In China gaat de verduurzaming sneller dan in het 
westen. Hoe komt dit? 
 
4 Bedenk drie maatregelen die een overheid kan 
nemen om de economie duurzaam in balans te 
houden.  
 
5 Bedenk drie veranderingen die burgers zelf 
doorvoeren doen om circulairder te leven.  
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 Tegenlicht in de klas 

De economie van de toekomst  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, bijvoorbeeld: een basisinkomen voor 
iedereen, een nieuwe wereldorde, de kleding 
van de toekomst en de verovering van de 
Noordpool. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘de economie van de toekomst’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij de vakken maatschappijleer en economie.    
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Advies en leiding in de verkoop 
Maatschappelijk werk 
 
HBO: 
Duurzame bedrijfskunde 
International development management 
 
WO: 
Politics, Psychology, Law and Economics 
Aarde en economie 

 
Samengevat 
Kan onze economie eeuwig doorgroeien? De 
Engelse econoom Kate Raworth vindt dit niet 
haalbaar en komt met een revolutionaire theorie 
voor de economie van de toekomst: de economie 
van de 21e-eeuw is niet lineair, maar heeft de vorm 
van een donut. 
 
Kijkvragen 
 
1 Leg uit waarom een economie die alleen maar 
groeit desastreus is. 

 
 
2 Bekijk de donut. In het donkergroen zie je de 
‘ecological ceiling’ en de ‘social foundation’.  
Leg uit waarom deze ‘ecological ceiling’ en ‘social 
foundation’ de grens van de donut vormen.  
 
3 In China gaat de verduurzaming sneller dan in het 
westen. Hoe komt dit? 
 
4 Bedenk drie maatregelen die een overheid kan 
nemen om de economie duurzaam in balans te 
houden. 
 
5 Bedenk drie veranderingen die burgers zelf 
doorvoeren doen om circulairder te leven. 
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