Schoolplaat economie
Binnen de economie draait alles om geld. Geld verdienen (inkomsten) en geld uitgeven (uitgaven).
Mensen hebben inkomsten nodig om boodschappen te kunnen doen of om een huis te huren/kopen.
De gemeente Schiedam heeft ook inkomsten nodig. Bijvoorbeeld om de wegen te onderhouden of om
sportvelden aan te leggen.

Bekijk met de leerlingen de schoolplaat en stel de volgende vragen:
•
•

‘Welke dingen op de plaat hebben volgens jou te maken met economie?’
‘Met welke dingen van de plaat kom jij zelf wel eens in aanraking?’

Ga met de kinderen in gesprek en bespreek de verschillende nummers:
1

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam heeft ook inkomsten, gemiddeld 300 miljoen euro per jaar. Dat geld krijgt ze
bijvoorbeeld door belastingen te heffen, denk aan hondenbelastingen of afvalstoffenbelasting. De
gemeente verdient ook geld, omdat ze grond bezit. Soms verkoopt de gemeente een stuk grond aan
een bouwbedrijf dat er dan huizen op bouwt. Het geld dat de gemeente verdient, geeft zij ook weer uit
aan de stad. Er worden bijvoorbeeld huizen van gebouwd of wegen aangelegd en onderhouden. Maar
de gemeente betaalt er ook uitkeringen van voor mensen die geen werk hebben en zorgt ervoor dat alle
kinderen fijn kunnen opgroeien.
Belasting: In Nederland betalen bijna alle inwoners belasting, dat is geld dat kan worden
gebruikt om in ons land of in onze stad zaken goed te regelen voor alle inwoners. Dat afval
wordt opgehaald bijvoorbeeld en dat alle kinderen naar school kunnen bijvoorbeeld.
Uitkering: een maandelijks geldbedrag voor mensen die zelf niet genoeg geld verdienen om van
te leven, bijvoorbeeld omdat ze geen baan hebben.

2

Infrastructuur

3

Bedrijven

Met infrastructuur worden alle (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering, enzovoorts
bedoeld. De overheid (de ministers) is verantwoordelijk voor het aanleggen en het beheer van de
infrastructuur. Regionale overheden, zoals de gemeenten en de provincies, zijn verantwoordelijk voor
de lokale infrastructuur. Voor bedrijven is het belangrijk dat er een goede infrastructuur is. Bijvoorbeeld
dat er veel goede wegen zijn, zodat producten per vrachtwagen, schip, trein of vliegtuig snel naar
klanten kunnen worden gebracht. Het is ook belangrijk dat het personeel en de klanten het bedrijf
gemakkelijk kunnen bereiken. En jij moet ook makkelijk naar huis of naar school kunnen reizen, te voet,
met de fiets, met het ov of samen met je ouders in de auto.
Bedrijven zijn heel belangrijk voor een stad. Ze zorgen ervoor dat mensen in Schiedam werk kunnen
vinden in de buurt. Met dat werk verdienen Schiedammers geld, een salaris. Dat geld geven ze uit
op andere plekken in de stad: ze huren bijvoorbeeld een huis, kopen eten bij de supermarkt, kleren
in de kledingwinkel en ze sporten bij een sportcentrum. Zo kunnen de eigenaren van die huurhuizen,
supermarkten, kledingwinkels en sportcentra ook weer geld verdienen en hun eigen medewerkers
betalen.
Bedrijven zorgen voor inkomsten van de gemeente en voor banen van inwoners van de stad. Voor de
economie van de gemeente is het dus belangrijk dat bedrijven hun kantoren graag in de stad willen
vestigen. De gemeente maakt dat daarom aantrekkelijk, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede wegen
en openbaar vervoer zodat de bedrijven goed bereikbaar zijn.

4

Inkomsten en uitgaven

Geld verdienen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld met een baan, daarmee verdien je een salaris. Van dat
geld kun je uitgaven doen. Bijvoorbeeld het huren of kopen van een huis, het doen van boodschappen
of het lidmaatschap van een sportclub. Over alles wat je koopt, betaal je ook belasting. Van dat geld
dat jij aan de belasting betaalt, betaalt de gemeente weer allemaal andere dingen. De wegen waarover
jij naar je werk rijdt, of de scholen waar je naar toe gaat.

