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De Kern van de Economie is voor veel mensen een begrip. Sinds 1962 hebben
honderdduizenden leerlingen economieles gehad met de boeken van dr. Arnold Heertje.
Binnenkort verschijnt bij WalburgPers Educatief een nieuwe, geheel geactualiseerde
editie van deze gerenommeerde economiemethode.
De nieuwe vierde editie voor havo en vwo van De Kern van de Economie is aangepast aan
deze tijd met behoud van de sterke punten van de vorige drukken, zoals de heldere structuur,
de aandacht voor het brede welvaartsbegrip en de speltheorie. De methode volgt de eisen
van het examenprogramma, maar besteedt daarnaast ruime aandacht aan de macroeconomie en aan actuele monetaire verschijnselen, zoals wereldwijde geldschepping, en aan
monetair beleid. Hierdoor kunnen leerlingen ook de hedendaagse economische verschijnselen
duiden en analyseren.
Nieuw in deze editie is de uitgebreide examentraining met bewerkte examenopgaven.
Verder krijgen de boeken een aantrekkelijke vormgeving en wordt op diverse punten de
toegankelijkheid voor de leerling vergroot.
De nieuwe vierde druk van De Kern van de Economie bestaat uit een leerlingenboek in twee
delen voor vwo en twee delen voor havo, met daarnaast uitwerkingenboeken, toetsen,
een docentenhandleiding en een ondersteunend pakket digitale middelen voor gebruik op
digibord en tablet.
Docenten economie kunnen een beoordelingsexemplaar van de leerlingenboeken
aanvragen bij WalburgPers Educatief. Dat kan telefonisch 0575-519952, per e-mail
dekern@wp-educatief.nl of online www.dekern-wpe.nl.
WalburgPers Educatief neemt met deze nieuwe editie het stokje over van uitgeverij Walvaboek,
die de methode sinds 2003 heeft uitgegeven. Beide uitgeverijen spannen zich in om de overgang van de derde naar de vierde druk voor de scholen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitgever Henk de Koning of projectredacteur
Lizet Penson, telefoon 0575-519952, e-mail dekern@wp-educatief.nl.

