
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Economie vwo, eerste 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 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon moest je je kennis over vraag en aanbodfuncties gebruiken. Op de cursus is 
behandeld waarom een vraaglijn een dalend verloop heeft. Als de prijs daalt is de vraag hoger. Bij de opgave zal de vraag naar 
zonnepanelen hoger zijn naarmate de prijs lager is. Dit kon je opmaken uit het minteken.  In opgave 26a heb je ook het 
verband van een formule moeten verklaren, dit was daarom een soortgelijke opgave. Door deze kennis te combineren met de 
uitleg in de tekst over terugverdientijd kon je alle punten behalen.

2 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hierbij had je de vaardigheid van het aflezen van grafieken en het rekenen er 
mee moeten toepassen. Deze combinatie van vaardigheden heb je geoefend bij 26c. 

3 2 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag kon je beantwoorden m.b.v. het blokje Surplus. Een verandering van het surplus 
arceren is daar behandeld. In deze vraag moest je ook een verandering arceren doordat er een subsidie komt. Bij opgave 11 in 
de bundel heb je hiermee geoefend met een heffing. Bij het blok betalingsbereidheid heb je geleerd dat een subsidie het 
tegenovergestelde is van een heffing Met de opgedane kennis bij vraag 11 en het oefenen met verandering tijdens de uitleg 
had je deze vraag kunnen beantwoorden.

4 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het opstellen van een nieuwe vraaglijn met subsidie, was grote bak stof en daarom niet 
behandeld op de examencursus.

5 2 III Welke stappen moest je zetten? Hierbij moest je het blokje marktmacht gebruiken. Hierbij is tijdens het opgaven maken 
geoefend met verschillende argumenten benoemen van een oligopolie. Op de cursus zijn de vier marktvormen behandeld en 
genoemd dat de kenmerken van elke marktvorm uit het hoofd moeten worden geleerd met behulp van Samengevat. Zo kon 
je herkennen dat het om een oligopolie gaat. Een kenmerk is dat er prijsafspraken kunnen worden gemaakt. Daarnaast kon je 
de betekenis van heterogeen vinden in het woordenboek. 

2 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij moest je het blokje Verstoorde Samenwerking gebruiken. Hierin is de definitie 
behandeld van het nash-evenwicht. Daarnaast is klassikaal behandeld hoe je een pay-off matrix oplost.  Ook is 86a een 
soortgelijke vraag. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij moest je weer het blok Verstoorde Samenwerking gebruiken, onderdeel 2 weergeven. 
Hierbij is klassikaal behandeld hoe je een beslisboom oplost. Daarnaast is hiermee geoefend in opgave 86 en het 
proefexamen. 

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om het eerste gedeelte van de vraag te beantwoorden, had je kennis nodig over de werking van 
de beslisboom.Dit is behandeld bij het blok Verstoorde Samenwerking. Het tweede gedeelte is bijna gelijk aan opgave 85C 
uit de opgavenbundel. Bij 86C blijft een marktspeler ook actief, omdat verzonken kosten moeten worden terugverdiend.

1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Voor het eerste gedeelte van de vraag moest je de gegevens uit de tekst 
combineren met logisch nadenken. Het argument staat namelijk niet in de eindtermen.  Door het gegeven dat er twee typen 
medicijnen op de markt komen, kon je dit zien als een voordeel door meer keuzevrijheid voor de consument.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Opgave 33a is een soortgelijke opgave. Ook hier moest je twee situaties vergelijken.  Een markt 
waarbij er een enkele aanbieder is van een product en een markt waarbij er twee aanbieders zijn. Hierbij werd ook 
geredeneerd met concurrentie. Deze kennis kon je gebruiken voor het nadeel.

3 10 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Met het stappenplan examensom had je kunnen benoemen dat dit een 'toon aan' 
vraag is. Het eindpunt is gegeven, je moest zelf het beginpunt zoeken en hiermee redeneren. Het beginpunt kon je halen uit 
de tekst met behulp van stap IV. Daarnaast is in het blok inkomen het begrip risico-aversie behandeld, dit had je ook kunnen 
gebruiken. Door verplichte verzekeringen lopen logopedisten minder risico op niet betaald worden voor hun dienst.

11 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hierbij kon je door het stappenplan examensom te gebruiken zien dat je te 
maken hebt met een vergelijking. Je vergelijkt hier premies op basis van het tarief per afspraak. Wanneer je dit wist had je 
rekenvaardigheid nodig om te rekenen met percentages. Dit heb je ook diverse keren geoefend in de opgavenbundel zoals bij 
64C.

12 3 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Verstoorde Samenwerking is het begrip principaal-agentprobleem behandeld. Dit is 
gedaan door een voorbeeld van dit begrip. Daarnaast heb je in de opgavenbundel veel geoefend met dit het principaal-
agenprobleem in verschillende contexten. Zoals bij 82 en 92a. Om het tweede gedeelte van de vraag te beantwoorden is het 
contract besproken als oplossing voor ongelijke machtsposities. De contractvoorwaarde waar ze hierover praten kon je 
vinden in de tekst. Door deze informatie met bovengenoemde kennis te combineren kon je de volledige punten krijgen.

13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste gedeelte van de vraag kon je kennis gebruiken, opgedaan bij vraag 33. Hierin 
wordt duidelijk dat schaalvoordelen leiden tot lagere prijzen. Hiermee kan je beargumenteren dat fusies een goede 
ontwikkeling zijn. Voor het tweede gedeelte had je de definitie van marktmacht nodig, die is behandeld bij het blok 
Marktmacht. De betekenis moest je toepassen op de fusie van logopedisten.

4 14 2 III Welke stappen moest je zetten? Het begrip loonstarheid is in verschillende opgaven aan bod gekomen: 92 en 62. 
Ontslagbescherming kon je bedenken met gezond verstand. Deze begrippen kon je linken aan de redenering behandeld bij 
het blok Prijspeil en Werkgelegenheid. Wanneer je bij de redenering bij onderdeel werkgelegenheid was ingestapt bij 
loonkosten per eindheid product en geeindigd was bij ICP had je alle punten kunnen behalen.

15 4 III Welke stappen moest je zetten? In het figuur van opgave 19 had je kunnen zien wie vragers en aanbieders zijn op de 
arbeidsmarkt.  Daarnaast had je de redenering bij werkgelegenheid kunnen gebruiken voor de werkgever. Hierin blijkt dat 
hoge loonkosten leid3n tot een slechte concurrentiepositie. Voor de aanbod kant (werknemers) moest je de informatie uit de 
tabel combineren met risico. Hierbij had je geen extra kennis over andere eindtermen nodig. 
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16 2 III Welke stappen moest je zetten? In het blok Verstoorde Samenwerking is het begrip berovingsprobleem behandeld. 
Daarnaast moest je ook in opgave 81a uitleggen dat er sprake was van het berovingsprobleem. Deze kennis moest je 
combineren met de gegevens uit tabel 1. Dan had je alle punten kunnen behalen.

17 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Door tabel 1 te gebruiken en dit te combineren met de gegevens uit de vraag had 
je deze vraag kunnen beantwoorden. Hiervoor was geen extra kennis over de eindtermen nodig.

5 18 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hierbij had je de vaardigheid van het lezen van grafieken nodig. Hiermee is 
geoefend tijdens het opgaven maken bij verschillende opgaven (bijv. 2,4, 48 etc). Dit gecombineerd met je informatie uit de 
tekst over betekenis van poverty trap en de gevolgen van een ziek gezinslid had tot het goede antwoord geleid.

19 2 III Welke stappen moest je zetten? Het begrip ruilen over tijd is behandeld in het blok Inkomen. Het voorbeeld van investeren 
in studie, voor een hoger salaris later is hierbij ook gegeven. Dit moest je combineren met de vaardigheid van het aflezen van 
de tabel waarbij te zien is dat bij pijl b het salaris in eerste instantie al hoger is.

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Verstoorde Samenwerking is het begrip averechtse selectie behandeld. Met deze 
kennis had je het eerste gedeelte van de vraag kunnen beantwoorden. Voor het tweede gedeelte had je 87b kunnen gebruiken 
deze vraag is bijna identiek, waarin wordt uitgelegd dat wanneer alleen slechte risico's zich verzekerden dit leidt tot een 
hogere premie.

21 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip risicoaversie is behandeld bij het blok Inkomen. Echter is tijdsvoorkeur nog niet 
eerder op het economie examen voorgekomen en daarom niet behandeld op de cursus. Daarom kom je hierbij niet alle 
punten behalen.

6 22 1 III Welke stappen moest je zetten? De vaardigheid die nodig is hierbij is het aflezen van het figuur. In combinatie met het 
gegeven dat een positief getal een positief effect heeft op de consumptie. Als laatste kon je met behulp van de Economische 
Kringloop rederen dat wanneer er meer nationaal inkomen van bedrijven naar gezinnen gaat er meer vraag is bij de 
bedrijven. Door deze kennis en vaardigheden te combineren kon je de vraag beantwoorden.

23 1 II Welke stof kon je gebruiken? De automatische stabilisatoren van de overheid zijn behandeld in het blok Overheids- en 
Monetairbeleid. Hierin worden o.a. belastingen genoemd. In dit blok werd duidelijk dat de overheid de belastingen kan sturen 
door de economie weer op gang te helpen (=consumptie omhoog).  Door deze kennis kon je beredeneren dat de indicator 
daarom lager zou zijn wanneer deze stabilisatoren niet zouden zijn meegenomen.

24 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het verband tussen de hoogte van de rente en de hoogte van de bestedingen is behandeld bij 
het blok Economische Kringloop en Overheids- en Monetairbeleid. Door deze kennis te combineren met het afleen van 
figuur 1 kon je alle punten behalen.

25 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Wanneer je in het woordenboek vermogen had opgezocht, zag je hieronder o.a. 
het woord bezit staan. Daarmee had je kunnen herkennen dat aandelenbezit en woningbezit hieronder valt. Samen met de 
vaardigheid van het aflezen van het aflezen van tabel 1 en dit koppelen aan figuur 1 had je de vraag volledig kunnen 
beantwoorden.

26 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hierbij had je rekenvaardigheid nodig in combinatie met het aflezen van het 
figuur.
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I

13 25%
II 19 36%
III 15 28%
IV 6 11%

53 100%

Dit gold voor: 89% 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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