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Plaza Challenge vwo 5 

Woensdag 30 september hebben wij, als leerlingen van het Econasium programma, 
deelgenomen aan de Plaza Challenge. 

Die dag hebben wij een simulatie gehouden waarin wij eigenaren werden van ons eigen 
bedrijf. Het begon met het afsluiten van een lening waarmee je een winkel moest huren. Zo 
zijn we begonnen met onze onderneming. Je kon zelf bepalen hoeveel je inkocht voor je 
voorraad, erna moest je de prijzen van je producten bepalen en je winkel kon je ook updaten 
en reclame maken voor je winkel. Dit moest elke ronde opnieuw gedaan worden.  

Na twee proefrondes begon de eerste ronde en werden de eerste producten verkocht. Het 
ging nog niet zo goed aangezien we laatste stonden. Bij het inkopen van producten vroegen 
wij elke keer hulp aan een adviseur, namelijk Vincent. Ook bepaalden we nieuwe prijzen elke 
ronde afhangend van de verkochte producten van de ronde ervoor. Het draaide erom hoeveel 
punten je in totaal had die je elke ronde erbij kreeg. Bij een groot marktaandeel kreeg je veel 
punten. Langzaamaan begonnen we de strategie erachter te begrijpen en haalden we al snel 
de tweede positie. Tot het ineens misging en we duizenden euro’s verlies opliepen. Wij 
denken dat dit kwam doordat we bij de groothandel hebben ingekocht in plaats van bij onze 
geliefde Vincent de adviseur. Uiteindelijk konden we 
het toch compenseren en eindigden we alsnog 
tweede. 

Het was een erg gezellige dag en op het einde waren 
we lekker misselijk door de snoep en wafels. We 
hebben veel gedaan aan teambuilding en veel 
geleerd over een bedrijf starten. We kijken er zeker 
naar uit om het nog een keer te doen! De winnaars: 
Glenn en Selina! 

 

Geschreven door: Rebecca Vignali en Shanya Sharaf 

 

 

 



SIER vwo 6 

 

VWO 6 speelde SIER, een algemeen economische simulatie. Hieronder volgt eerst een 
verslagje van deze dag, gevolgd door een korte uitleg van de winnaars over hun strategie. 

Op woensdag 30 september vond het SIER-simulatie spel plaats, wij hebben hier aan deel 
kunnen nemen.  Allereerst werden we in groepjes verdeeld en ieder groepje 
vertegenwoordigt dan een land. De opdracht was als volgt: probeer economische doelen te 
stellen voor jouw land en volg dan een economisch beleid die deze zou realiseren.  

In het begin was het even uitzoeken wat de juiste tactiek was, maar we hadden al snel 
gezien dat het voor onze doelen het beste was de overheidsuitgaven te verhogen en de 
belasting te verlagen met kleine verschillen. Zo bereikten we een zeer hoge welvaart voor 
ons land. We hebben dit spel eerst een aantal rondes gespeeld zonder invloed van het 
buitenland, er was dus in het begin nog sprake van een gesloten economie, maar uiteindelijk 
konden we ook importtarieven vaststellen voor andere landen en zo de economie van onze 
tegenspelers beïnvloeden. Maar de andere spelers hadden zo dus ook invloed op onze 
economie. Hoewel we lange tijd op nummer 1 stonden met de hoogste welvaart wonnen we 
hierdoor niet. Onze tegenspelers stelden hogere importtarieven in voor ons land waardoor 
onze export erg afnam en dit ging ten koste van de gehele welvaart in ons land. Uiteindelijk 
zijn we op een mooie 2de plaats geëindigd. Van dit spel hebben we geleerd dat je voorzichtig 
moet zijn met hoe sterk je je eigen beleid veranderd en een patroon moet zoeken dat werkt 
en waarmee je aan jouw doelstellingen wat betreft de welvaart kan voldoen. De dag werd 
tenslotte op een leuke manier afgesloten met wat versnaperingen van mevrouw Lommers.  

Geschreven door: Kyra Volkers en Esmee Haenen 

 

Hoe wij SIER hebben gewonnen: 

Toen wij hoorden over de simulatie internationale economische relaties begonnen we al 
direct tactieken te bespreken. Veel van de tactieken die we toen hadden besproken werkten 
echter niet omdat we toen nog niet de regels van het spel wisten. Toen we deze wel wisten 
zijn we andere tactieken gaan bespreken. We hebben onze aanpak gebaseerd op de 
economische reuzen in de wereld zoals de Verenigde Staten, de EU en voornamelijk China. 
We wilden een land creëren met een hele hoge productie en een hele hoge consumptie. 
Hierdoor komt er dus ook automatisch een hele lage werkeloosheid. Want als er veel 
productie is, is er een hoge vraag naar arbeid. De andere manieren om welvaart te krijgen 
zijn namelijk makkelijk later bij te werken als je al een hele hoge vraag en aanbod in je land 
hebt. We hebben ook direct gebruik gemaakt van de importheffingen en devaluatie van onze 
munt. In ronde één hebben we direct gestimuleerd door winstbelasting en loonbelasting te 
verlagen en overheidsuitgaven te verhogen. In ronde twee hebben we dit weer gedaan maar 
ook onze munt maximaal gedevalueerd en het loon omlaag gedaan. Dit was om export 
enorm te vergroten en zo binnenlandse consumptie weg te halen bij andere landen. Zo 
hadden we direct in het begin een hele hoge productie en lage werkeloosheid. De rest van 



de rondes hoefden we alleen maar hoge importheffingen in te voeren om welvaart in andere 
landen te verminderen, de binnenlandse economie te stimuleren en onze balansen en 
inflatie op peil te houden. Zo hebben we een land gecreëerd met hoge productie en 
consumptie, nul procent werkeloosheid en alsnog een goede balans en inflatieniveau. 

 

Geschreven door: Kasper van der Horst en Menno van Term 

 

 

Planning schooljaar 2020/2021 

VWO 4 VWO 5 VWO 6 
22/6 Plaza challenge 30/10 1e deadline 

groepswerkstuk 
10/11 presentatie PWS 

Excursie volgt nog 17/12 Plaza challenge 2/12 deadline PWS 
 15/1 2e deadline groepswerkstuk 17/12 verdediging PWS 
 4/2 Tentamen statistiek 16/4 excursie Amsterdam o.v.b. 
 1/3 Hertentamen statistiek 8/7 certificaatuitreiking 
 3/3 PWS-colleges  
 16/4 excursie Amsterdam o.v.b.   
 22/6 Sier   

 


