
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak economie havo, tweede tijdvak (2015). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te 
geven op de volgende vraag: 
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden? 

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. 

I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden
II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag
III. Een-stapje-extra-vraag. 
IV. Niet voorgekomen in de cursus

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn 
met de kennis en vaardigheden die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In bijlage 1, achteraan dit 
document, vind je een nadere toelichting op deze categorieën. 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met 
kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus (categorie IV). 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op 
info@sslleiden.nl. 

Met vriendelijke groet,

Hans Huibregtse
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toelichting categorie keuze: 

1 1 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden moest je de verkoopmarkt met de inkoopmarkt 
vergelijken. Uit de opgaven kon je halen dat er 1 producent is en er 150 doorverkopers zijn. Daaruit kon je opmaken dat het erg lastig 
is om de prijs te veranderen op de inkoopmarkt, omdat er maar 1 verkoper is en de gamewinkels dus nergens anders kunnen inkopen.

1 1 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon herkennen dat het om het blok Marktwerking ging in deze vraag door de begrippen 'oligopolie' 
en 'monopolistische concurrentie'. Deze marktvormen zijn in de klassikale uitleg kort toegelicht. In de vaak opgegeven opgave 24 heb 
je geoefend met de marktvorm oligopolie. Hieruit kon je afleiden dat een oligopolie een markt is met een beperkt aantal aanbieders. 
Door dit te combineren met de informatie uit de opgave kon je de vraag beantwoorden.

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door de woorden 'maximale omzet' kon je herkennen dat je kennis uit het blok Omzet, Kosten, Winst 
kon gebruiken. Je kon vanuit de definitie van marginaal bedenken dat de omzet maximaal is bij MO=0. Door vervolgens de 
vergelijking op te lossen kon je de vraag beantwoorden. Bij de vaak opgegeven opgave 25b heb je een vergelijkbare som gemaakt. De 
extra uitdaging zat in het bedenken dat de GO gelijk is aan de prijs. Dit kon je halen uit de definitie van GO, namelijk: gemiddelde 
opbrengst PER spel.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave is bijna geheel hetzelfde als opgave 2. Echter, er werd hier gevraagd naar maximale totale 
winst. Uit deze woorden kon je herkennen dat je het blokje Omzet, Kosten, Winst nodig had. Hierin staat dat voor maximale winst 
geldt: MO=MK. Om deze vraag te beantwoorden moest je precies hetzelfde doen als bij opgave 2, maar dan met MO=MK i.p.v. 
MO=0.

4 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Op de cursus hebben we niet de overeenkomst tussen de Qv en Qa lijnen met de GO en MK lijnen 
behandeld. Het is de eerste keer dat het arceren van surplus in deze grafiek getoetst wordt. Deze kennis viel dan ook onder de grote 
bakstof.

5 1 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er gevraagd werd naar de prijselasticiteit kon je herkennen dat je kennis uit de uitleg 
Elasticiteiten kon gebruiken. In deze uitleg is ook gekeken naar het verschil tussen elastisch en inelastisch, waarbij werd geconcludeerd 
dat bij een elastisch goed de vraag veel reageert op een prijsverandering en bij een inelastisch goed andersom. Als je deze kennis 
combineerde met de informatie uit de opgave, kon je concluderen dat jongens minder gevoelig zijn voor een prijsverandering. 
Hiermee kon je de vraag beantwoorden. Ook heb je bij de vaak opgegeven opgave 29a geoefend met het verklaren van een verschil in 
prijselasticiteit tussen verschillende groepen.

6 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Ondanks het feit dat het begrip zelfbinding niet in eerdere opgaven zit en ook niet in de 
uitleg tijdens de cursus, had je deze vraag met algemene kennis kunnen beantwoorden. Het begrip zelfbinding impliciteert dat je jezelf 
ergens aan verbindt / vastbindt. Als je de bron zorgvuldig had gelezen had je kunnen opmaken dat de EU hier een verplichting stelt. 
Hieruit blijkt dat Splendid zich niet zelf ergens aan verbindt.

2 7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door de woorden 'economische crisis' kon je herkennen dat het hier om laagconjunctuur ging en je het 
blokje Conjunctuur kon gebruiken. In dit blokje hebben we gekeken naar de maatregelen die de centrale bank neemt in tijden van een 
recessie. De redenering kon je uit de tabel overnemen om de vraag te beantwoorden. Ook heb je bij de vaak opgegeven opgave 59a 
een vergelijkbare redenering moeten schrijven.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door de verwijzing naar het begrip 'ruilen over tijd' kon je herkennen dat deze opgave aansloot bij het 
blokje Financiële Instellingen. In de uitleg Inkomen werden ook de begrippen 'omslagstelsel' en 'kapitaaldekkingsstelsel behandeld. In 
de klassikale uitleg is ook behandeld waarom het omslagstelsel geen voorbeeld is van ruilen over tijd. Met deze kennis kon je de vraag 
beantwoorden.

9 2 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag te beantwoorden moest je net iets verder doordenken. Uit de bron kon je halen uit dat 
het bedrijfspensioen voor het meerendeel gefinancierd wordt uit opbrengsten uit beleggingen. De extra stap hier lag bij het verbinden 
van beleggingsopbrengsten met een economische crisis. Hieruit had je kunnen concluderen dat deze opbrengsten dalen door de crisis. 
Vervolgens moest je als laatste stap deze dalende opbrengsten in verband brengen met de hoogte van de uitkering om de vraag 
volledig te beantwoorden.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je het effect van een verhoging van de AOW-leeftijd koppelen 
aan het netto-inkomen van premieplichtigen. Het effect van een verhoging van de AOW-leeftijd heb je geoefend bij de vaak 
opgegeven opgaven 78b en 81a. Hieruit kon je concluderen dat de overheid meer geld binnen krijgt en minder geld uitgeeft, waardoor 
er ook minder geld hoeft binnen te komen aan premies. Om alle punten te scoren moest je vervolgens lagere premieopbrengsten 
koppelen aan minder premie per persoon en dus een hoger netto inkomen.

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de opgave werd gesproken over 'welvaartsvast'. Hieruit kon je opmaken dat je de aantekening 
Inkomen kon gebruiken. In de aantekening staat dat welvaartsvast betekent dat de uitkering gelijk stijgt of meer dan de CAO-lonen. 
Door de bron zorgvuldig te lezen kon je concluderen dat de uitkering stijgt met de inflatie. Hieruit kon je concluderen dat de uitkering 
dus niet welvaartsvast is.

3 12 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blokje Inflatie hebben we gekeken naar het berekenen van de reële waarde aan de hand van de 
Ric=Nic/Pic formule. Deze formule kon je omschrijven om daarmee de berekening te maken. Indexcijfers hebben we behandeld bij 
het blokje Rekentechnieken. Bij de vaak opgegeven opgave 53 heb je ook geoefend met het uitrekenen van inflatie.

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden, had je kennis nodig van de CAO en wat loonstarheid betekent. CAO's 
zijn behandeld in het blok Inkomen, waarbij mondeling werd uitgelegd wat een CAO is. Tegelijk kon je het begrip starheid uit het 
woordenboek halen en dit koppelen aan de lonen. Met deze kennis had je kunnen concluderen dat de lonen niet kunnen dalen, zelfs 
als er geen economische groei is.
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14 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden, had je kunnen kijken naar het verschil tussen jonge 
werknemers en oude werknemers. Door hierbij te zoeken naar een verband met loonkosten had je kunnen achterhalen dat oudere 
werknemers vaak duurder zijn dan jongere. Hiermee had je de vraag kunnen beantwoorden.

15 1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier werd gevraagd naar een procentpunt uitrekenen. Dit heb je geoefend met de voorbereidende 
opgaven en er is, na de eerste uitleg, klassikaal besproken wat een procentpunt is en hoe je deze berekent. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je het indexcijfer uitrekenen. Indexcijfers hebben we behandeld 
bij het blokje Rekentechnieken. Bij de vaak opgegeven opgave 4a heb je ook geoefend met het omzetten van waarden naar 
indexcijfers. De instinker hier ligt in het stukje 'modaal=100', waardoor je niet 2011 met 2012 moest vergelijken, maar de piloot B747 
met inkomensgroep 3 'modaal'.

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord 'inkomensgroepen' kon je herkennen dat je je kennis uit het blok Inkomen kon 
gebruiken. Je kon het begrip 'divergentie' uit het woordenboek halen, namelijk: uiteenlopen. Om te beredeneren dat de 
inkomensgroepen uiteenlopen had je kennis uit de bron nodig. Omgaan met bronnen hebben we geoefend met het Grote 
Stappenplan Examensom. Met de informatie uit de bron en de definitie van divergentie kon je de vraag beantwoorden.

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord 'Lorenzcurve' kon je herkennen dat je bij deze opgave kennis uit het blok Inkomen kon 
gebruiken. Om te bepalen welke leerling de juiste Lorenzcurve had getekend kon je ze zelf tekenen. De vaardigheid Lorenzcurve 
tekenen hebben we geoefend bij de opgaven 72, 73, en 74. Door deze vaardigheid toe te passen, kon je concluderen welke leerling de 
juist grafiek heeft.

4 18 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord 'betalingsbalans' kon je herkennen dat je hier het blokje Wereldhandel kon gebruiken. 
In dat blokje hebben we uitgebreid gekeken naar de deelrekeningen van de betalingsbalans. Daar hebben we gekeken naar de 
kapitaalrekening en de lopende rekening. Uit deze aantekening kon je concluderen dat het niet op de kapitaalrekening kan staan, 
aangezien het geen geldstroom is. Hieruit kon je opmaken dat het dan de lopende rekening moest zijn.

19 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip risico-aversie hebben we behandeld bij het blok Financiële Instellingen. Om deze vraag te 
beantwoorden, moest je deze definitie koppelen aan informatie uit de opgave. Deze vaardigheid heb je ook specifiek met risicoaversie 
geoefend bij de vaak opgegeven opgaven 41a en 42c.

20 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip 'moral hazard' hebben we behandeld bij het blokje Financiële Instellingen. Om de vraag te 
beantwoorden moest je de definitie koppelen aan informatie uit de bron. Deze vaardigheid heb je specifiek met moral hazard 
geoefend bij de vaak opgegeven opgaven 41d, 44c, 46a, 50a, en 52d.

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je 2 stappen zetten. Allereerst moest je de bijdrage in 2008 en in 
2013 uitrekenen. Dit kon je doen door de uitleg van het blokje Rekentechnieken te gebruiken. De tweede stap die je moest zetten om 
de vraag te beantwoorden was de procentuele verandering uitrekenen. Het uitrekenen van een procentuele verandering hebben we 
behandeld in het blokje Rekentechnieken. Met de uitleg over Rekentechnieken kon je deze vraag beantwoorden.

22 2 III Welke stappen moest je zetten? Deze opgave was uitdagend, omdat je het verband tussen de wisselkoers en inflatie aan moest tonen. 
Om dit te doen kon je kennis gebruiken uit het kopje Wereldhandel en Inflatie. Bij het blokje Wereldhandel is namelijk het effect van 
een wisselkoersverandering besproken. Uit het redeneerschema over wisselkoers kon je redeneren dat bij een lagere wisselkoers de 
import duurder wordt. De definitie van inflatie, behandeld bij het blok Inflatie, is een stijging van de prijzen. Hieruit had je kunnen 
afleiden dat een lagere wisselkoers leidt tot inflatie via duurdere import.

5 23 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze opgave had je algemene kennis nodig over verbanden, specifieker een positief 
verband. Daarbij kon je door informatie uit te bron te combineren met het schema concluderen dat er bij meer energieverbruik ook 
meer emissierechten nodig zijn.

24 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Deze opgave kon je beantwoorden door logisch na te denken en de bron nauwkeurig te 
lezen. Hieruit kon je concluderen dat emissierechten duurder moeten worden om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarmee kon 
je alle punten behalen bij deze opgave.

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je een berekening maken. Hierdoor kon je herkennen dat je het 
blok Rekentechnieken kon gebruiken. Door de antwoorden uit de berekeningen te vergelijken, kon je de vraag beantwoorden.

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er gevraagd werd om een berekening kon je herkennen dat je kennis uit het blokje 
Rekentechnieken kon gebruiken. Om deze opgave uit te rekenen moest je vervolgens de opbrengsten van beide mogelijkheden aan 
elkaar gelijk stellen. Deze vaardigheid, gelijkstellen, hebben we geoefend in het blokje Marktwerking. De uitdaging zit in het correct 
opstellen van de opbrengstformules van beide mogelijkheden.

27 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden had je kennis nodig van prijsdiscriminatie en prijsregulering. Het begrip 
prijsdiscriminatie heb je geoefend bij de vaak opgegeven opgaven 25d en 33e. Je kon hieruit halen dat er in deze markt geen sprake is 
van prijsdiscriminatie. Ook kon je het woord regulering in het woordenboek vinden, namelijk: wetgeving/regels opstellen. Door dit 
begrip te koppelen aan informatie uit de vraag kon je concluderen dat het hier om prijsregulering gaat.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden had je kennis nodig over minimumprijzen en maximumprijzen en nog 
specifieker: wat het effect op de marktprijs is. Minimum- en maximumprijzen hebben we behandeld bij het blokje Marktwerking waar 
ook het effect op de prijs behandeld is. Met deze kennis kon je de opgave beantwoorden.
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I 8 17%
II 34 71%
III 4 8%
IV 2 4%

48 100%

Dit gold voor: 96% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?
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Bijlage 1: Toelichting categorieën 

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden
Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn 
opgenomen in de eindtermen in de syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere categorieën). 

Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag 
Dit betreft de volgende vragen:
• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);
• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;
• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden opgegeven door de hoofddocent;
• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. Samengevat);
• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven. 

Categorie III: een-stapje-extra-vraag
Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus 
combineren met een stukje ‘inzicht’. Bijvoorbeeld:
• Je moet net even buiten het stappenplan om denken;
• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of berekening uit te rekenen.

Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus
Dit betreft de volgende vragen: 
• Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen 
soelaas biedt;
• Vragen over grote-bak-stof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof op 
de vakkenpagina. 
• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) concept in een andere context gaat.
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