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Siteseeing @ Economische Apps
Op het internet is heel veel te vinden wat bruikbaar is voor docenten. Deze rubriek probeert u de bomen in
het bos te laten zien, ditmaal economische apps. Jan Kees de Jager haalde dit jaar met veel trots ook een
iPad uit het koffertje met daarop de Prinsjesdag app. Er zijn echter veel meer apps die de moeite waard
zijn om met uw leerlingen te delen. Hieronder een aantal voorbeelden. Tips of opmerkingen over deze ru-
briek kunnen worden achtergelaten via twitter:  @citroengeelnl of via de mail: emhoekman@citroengeel.nl 

Wie: Inkomen Rang
Wat: App hoogte van inkomens in de wereld
Waar: Appstore → inkomen rang
https://itunes.apple.com/nl/app/inkomen-  
rang/id512891402?mt=8

Wie: Verdienst
Wat: App over totale inkomen in mensenleven
Waar: Appstore → verdienst
https://itunes.apple.com/nl/app/wieviel-geld-
verdienen-sie/id483382840?mt=8

Wie: Staatsschuld
Wat: App over status staatsschuld 
Waar: Appstore → Staatsschuld
https://itunes.apple.com/nl/app/staatsschuld/
id455810046?mt=8

Wie: EU Debt Clock
Wat: App staatsschuld europese landen
Waar: Appstore → Staatsschuld
https://itunes.apple.com/nl/app/eu-debt- 
clock/id554829912?mt=8

Wie: The inflation experience  
Wat: App met uitleg scenario’s kringloop
Waar: Appstore → inflation
https://itunes.apple.com/nl/app/
inflationexperience/id404148678?mt=8

Wie: €conomia
Wat: App van de ECB
Waar: Appstore → inflation
https://itunes.apple.com/nl/app/conomia/
id470150691?mt=8

Wie: Inspiratiemiddag economische apps
Wat: Inspiratie gebruik eco apps
Waar: Een kroeg in Zwolle, 1 februari 2013 
www.citroengeel.nl/inspiratiemiddag

Deze app vraagt je om een jaarinkomen op te geven. Vervolgens
vertelt de app je bij welk percentage van de wereldbevolking je
hoort in volgorde van arm naar rijk. Dit opent de ogen van leerlin-
gen, want met hun bijbaantje horen ze al snel tot de rijkste 25%
van de wereld. De Lorenz curve van de wereld wordt ook weerge-
geven. De app nodigt uit tot het raden waar welk inkomen hoort.

Aanvullend bij de vorige app. Wat verdient een mens in zijn hele
leven? Vul een aantal gegevens in, zoals maandinkomen, eerste en
laatste werkdag en je krijgt het totaal. (Vragen zijn in Duits)

Een app die de actuele staatsschuld van Nederland, Duitsland en
de VS weergeeft. De teller loopt iedere seconde op. Daarnaast
staat er o.a. hoeveel Big Mac’s je ervoor kunt kopen en hoeveel
vliegtuigen. Interessant is hoe groot de schuld is als percentage
van het BBP. Wij als Nederland doen het zo slecht nog niet.

Nog een app over de overheidsfinanciën. Deze is grafisch minder
mooi dan de vorige, maar bevat wel data over meer landen.

Mooie Engelstalige app over de economische kringloop. Er worden
vijf scenario’s beschreven met behulp van een fictieve stad. De
loon-prijsspiraal, de groei van de vastgoedzeepbel, het ineenstor-
ten van de vastgoedzeepbel, de bankencrisis en het effect van de
olieprijs.

Hou de inflatie beperkt, maar zorg dat de economie blijft groeien
en tegelijkertijd de rente niet te veel oploopt. De app belooft een
game, voor leerlingen heeft het echter te weinig actie. Maar de
app is in mijn ogen geschikt om gezamenlijk op het digibord te
doen, het maakt de spagaat van de ECB visueel.

Op 1 februari verzorgen Gerriët van Zuthem en Evelien Hoekman
weer een inspiratieborrel voor economie- en M&O-docenten. Dit-
maal is het onderwerp economische apps voor in de klas. Neem
uw iPad mee, laat u inspireren en deel uw ervaringen met colle-
ga’s.

Evelien Hoekman


