
500010-1-639b 

Bijlage VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



500010-1-639b 2  

VAKKENVULLEN OF ZAKKENVULLEN 
 
informatiebron 1 De arbeidsovereenkomst 
 
Supermarkt Smolders, hierna aan te duiden als werkgever, en 
Michel van Dorp, hierna aan te duiden als werknemer, geven 
hun arbeidsverhouding vorm met de volgende artikelen van deze 
arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 1: Functie 
De werknemer treedt in dienst in de functie van (aankomend) parttime medewerker 
vulploeg. Conform de functie is de medewerker ingeschaald in functiegroep 1 van de 
C.A.O. voor het levensmiddelenbedrijf. Werknemer verplicht zich die opdrachten te zullen 
uitvoeren die door werkgever redelijkerwijs kunnen worden verlangd, overeenkomstig de 
toepasbare C.A.O. 
 
Artikel 2: Duur van de overeenkomst 
Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor                      tijd. Zij vangt aan op  
23-04-2004, terwijl zij van rechtswege eindigt op 21-04-2005. Tussentijdse beëindiging is 
zowel voor werkgever als werknemer mogelijk. Als één van de twee partijen niet kan of wil 
instemmen met tussentijdse beëindiging is hiervoor eventueel toestemming nodig van de 
directeur van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).  
 
Er geldt een proeftijd van één maand. 
 
Artikel 3: Beloning en arbeidstijden 
1. Voor de arbeid ontvangt de werknemer loon ten bedrage van € 2,62 per uur bruto. 
2. De maximale werktijd bedraagt 12 uren per week. Soms kan de werkgever aan de 
werknemer verzoeken meer uren te werken. Beloning van deze uren zal plaatsvinden 
naar de regels van de toepasbare C.A.O. 
3. De C.A.O. voor het levensmiddelenbedrijf is van toepassing.  
 
Partijen zijn deze arbeidsovereenkomst aangegaan op 22 april 2004 te Veendam.  
 
 
Werkgever:     Werknemer: 

 
E. Smolders        M.van Dorp 
 
E. Smolders     M. van Dorp 
Supermarkt Smolders B.V. 
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informatiebron 2 Uit de CAO voor het levensmiddelenbedrijf 
 
Artikel 8: BIJZONDERE UREN 
1a. Aan de werknemer wordt voor elk gewerkt uur een toeslag gegeven van:  

maandag tot en met vrijdag:  zaterdag zondag 
tussen 20.00 en 21.00 uur:  
33 1/3% 

tussen 18.00 en 24.00 uur: 
50% 

tussen 0.00 en 24.00 uur: 
100% 

tussen 21.00 en 06.00 uur: 50%   
1b. De toeslag wordt gegeven in geld.  
 
Artikel 22: LOONAANPASSINGEN 
1a. Per 1 juli 2004 worden de bruto contractlonen met 2,5% verhoogd. 
1b. Per 1 januari 2005 worden de bruto contractlonen met 1,5% verhoogd.  
 
 
GEEF ZE VAN KATOEN! 
 
informatiebron 3 Wereldmarktprijs voor katoen 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

200220012000199919981997199619951994

dollarcenten

Katoenprijzen per kilogram

 
 
informatiebron 4 Katoencijfers van Burkina Faso 
 

   (× 1000 kilogram) 
jaar begin 

voorraad
productie import verwerkt in

eigen land 
export eind 

voorraad 
1994 10.872 61.970 0 5.436 59.796 7.610 
1995 7.610 63.927 0 5.436 58.926 7.176 
1996 7.176 88.498 0 5.436 78.278 11.959 
1997 11.959 138.074 0 5.436 119.592 25.006 
1998 25.006 119.592 0 5.436 114.156 25.006 
1999 25.006 109.807 0 1.087 113.069 20.657 
2000 20.657 114.156 0 1.087 113.069 20.657 
2001 20.657 157.644 0 1.087 141.336 35.878 
2002 35.878 152.208 0 1.088 152.208 ……… 
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GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN 
 
informatiebron 5 De kantonrechtersformule 
 
Voor de berekening van de afvloeiingsvergoeding wordt de diensttijd afgerond op hele jaren.  
 
Voor elk gewerkt jaar wordt één bruto maandloon vergoed.  
 
Dienstjaren in de leeftijd 40 tot 50 tellen voor 1½ . 
Elk dienstjaar vanaf de leeftijd 50 telt voor 2. 
 
 
WERKEN OF LEREN? 
 
informatiebron 6 Beroepsbevolking naar opleiding in 2002  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

onderwijsniveau beroeps- 
bevolking 

werkloze
beroeps-

bevolking

werkloosheids-
percentage

 × 1.000 personen %
BASISONDERWIJS 572 43 7,5
VMBO G/T ( Mavo) 495 36 7,3
VMBO K/B (VBO) 1008 48 4,8
HAVO/VWO 420 24 5,7
MBO 2793 83 …
HBO 1444 43 3,0
UNIVERSITEIT 707 25 3,5
Totaal 7439 302 4,1
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informatiebron 7 “Slimme VOSsen kiezen voor een kleurecht vak” 
    
 

    
    
 
Hoe begin je?  
Eerst ga je aan de slag als vakantiewerker. In een periode van 6 weken werk je bij een van de drie 
aangesloten schildersbedrijven. Gaat alles goed, dan bieden wij jou een leerovereenkomst aan. 
 
De leerovereenkomst 
Als beide partijen met elkaar in zee willen, wordt er een arbeidsovereenkomst opgemaakt.  
Deze wordt ondertekend door de school, de Stichting VOS en het bedrijf. Deze arbeidsovereenkomst 
wordt leerovereenkomst genoemd. De proefperiode is twee maanden. Na het behalen van het 
diploma krijg je een vaste baan aangeboden.  
Je gaat een keer in de week, op dinsdag, naar de Gilde Opleidingen in Roermond. 
Vier dagen per week werk je bij een van de drie aangesloten schildersbedrijven. Meteen vanaf het 
begin krijg je een leermeester aangewezen.  
 
Wat ga je verdienen?  
In de eerste vier maanden van de opleiding worden van de vier dagen die je werkt, er drie 
uitbetaald. De niet-uitbetaalde dag is een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgeld, 
leerboeken, bedrijfskleding en persoonlijk gereedschap. Deze kosten moet een schildersleerling 
normaal gesproken zelf betalen.  
 
informatiebron 8 Uit de cao schilders 
 
loonbetaling 
Het loon van jongeren in opleiding die één dag in de week naar school gaan en vier dagen 
werken, wordt met ingang van 1 januari 2005 verhoogd met 5%. Het loon van deze jongeren wordt 
uitbetaald over vijf dagen per week met ingang van 1 januari 2005. 
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