
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: CPB-cijfers 

 

In Beeld: De cijfers van het CPB 
 

Korte omschrijving werkvorm: 

In het nieuws worden verschillende resultaten van de berekeningen van het CPB besproken. 

Slecht nieuws is bijvoorbeeld het begrotingstekort dat boven de 3% uitkomt. Goed nieuws is 

dat de economie in 2014 met 1% zal toenemen. Maar er zijn veel meer gegevens dan deze 

twee voorbeelden. In deze werkvorm bestuderen uw leerlingen de tabellen met kerngegevens 

van het CPB. Welke conclusies kunnen zij trekken uit de berekeningen? 

 

Leerdoel: 

De leerlingen leren om informatie uit tabellen te halen. Ze zien in dat je verschillende 

conclusies kunt trekken uit de berekeningen van het CPB.  

Bronnen: 

http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevens-2011-2014-voor-het-concept-cep-2013  

 

Duur: 

ca. 30 minuten 

 

Handleiding: 

 

1. Projecteer op een groot scherm de kerngegevenstabellen van het CPB 

http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevens-2011-2014-voor-het-concept-cep-2013  

2. Laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe je de tabellen kunt aflezen en 

welke conclusies je eruit kunt trekken. Zie de volgende pagina voor voorbeelden. 

3. Laat daarna uw leerlingen zelf aan de slag gaan met de gegevens in de tabellen. Geef 

ze daarbij de volgende opdracht: 

 

Bedenk één positieve krantenkop en één negatieve krantenkop naar aanleiding van 

de gegevens in de tabel.  

 

Voorbeeld negatieve krantenkop: 90.000 nieuwe werklozen in 2013. 

Voorbeeld positieve krantenkop: Economie stijgt in 2014 met 1%. 

 

In het persbericht van het CPB vindt u bij sommige getallen een uitleg. Maar bij veel 

getallen is geen uitleg beschikbaar. Van sommige gegevens is lastig te beredeneren 

welke gevolgen de krimp of groei heeft voor de Nederlandse economie. Let ook goed 

op de cijfers: soms zijn het percentages die groei of afname suggereren, soms zijn het 

absolute getallen. Laat uw leerlingen gegevens gebruiken die ze zelf snappen. Ze 

moeten hun krantenkop uit kunnen leggen.  
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Voorbeelden conclusies uit gegevens 
 

 

Berichtgeving NOS: CPB positief over export. De voor Nederland relevante wereldhandel trekt 

volgend jaar aan met 5%. Voor dit jaar voorspelt het CPB een toename van 2,75%. 

 

 

Het EMU-saldo is het begrotingstekort. In 2014 is het begrotingstekort dus 3,4% van het bbp. 

De EMU-schuld is de staatsschuld. Die loopt in 2014 op tot 75% van het bbp. Je ziet dat de 

staatsschuld vooral in 2011 enorm gestegen is.  
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De werkloosheid neemt toe tot 575.000 mensen in 2014. 

In 2013 komen er 90.000 werklozen bij.  

 

De economie stijgt in 2014 met 1%. 

 


