
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Economie vwo, 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 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag kon je beantwoorden met behulp van het blokje Omzet, Kosten en Winst. In het 
onderdeel 'Overzicht formules' hebben we samen gekeken naar de betekenis van het woord marginaal en dat dit voor de omzet 
Marginale Omzet wordt genoemd. Het stapje extra bij deze vraag is dat je moest bedenken dat wanneer MO=0 de maximale 
omzet is bereikt. Daarnaast hebben we bij streven gekeken naar het break-evenpunt dat je nodig had bij voorstel b.Door deze 
kennis te combineren met het aflezen van de grafiek had je de vraag kunnen beantwoorden.

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook hier had je het blokje Omzet, Kosten en Winst bij nodig. Uit de tekst kon je halen dat 
eventuele verliezen door middel van een subsidiebedrag gedekt zou worden. Of hier sprake van was kon je berekenen door 
middel van de formule uit het 'Overzicht formules'. Uit vraag 1 had je al beredeneerd waar de omzet maximaal was. Door hier de 
GO en GTK bij te zoeken kon je vinden of er sprake was van verlies. Het verschil hiertussen is je antwoord.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? In deze opgave is er sprake van twee deelmarkten. Het aflezen van een grafiek met twee 
deelmarkten heb je ook kunnen oefenen bij opgave 1 in je bundel. In het blok Omzet, Kosten en Winst hebben we besproken 
wat de betekenis van het woord marginaal is en ook wat dit is bij de omzet, namelijk de MO. Door de vaardigheid van het 
aflezen van grafieken te combineren met je kennis over de marginale opbrengst en de uitspraak van de directeur kon je de 
opgave beantwoorden.

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het berekenen van winst met twee grafieken in de vorm van deelmarkten had je kunnen oefenen 
bij vraag 3b in de opgavebundel. Daarnaast kon je deze vraag beantwoorden door de vaardigheid aflezen van grafieken die je bij 
het blok Omzet, Kosten en Winst had opgedaan. Ook had je de formule voor het bereken van de winst nodig die we hebben 
bekeken bij het 'Overzicht formules'. Met deze kennis had je alle punten kunnen behalen.

2 5 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het blok Verstoorde Samenwerking hebben we gezamenlijk gekeken hoe een pay-off matrix op 
te lossen is. Met de kennis van de stappen die de ene speler het beste kan zetten ongeacht wat de ander zal doen, had je deze 
matrix kunnen invullen.

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het blok Verstoorde Samenwerking hebben we klassikaal een pay-off matrix opgelost. Door dit 
in deze vraag ook te doen en te combineren met de definitie van een Gevangendilemma onder het kopje 'Wat is het?' had je 
hiervoor alle punten kunnen behalen.

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag had je kunnen beantwoorden met het blok Verstoorde Samenwerking onderdeel 
'Oorzaken & Oplossingen'.  Samen hebben we daar gekeken dat een verstoorde samenwerking kan ontstaan door gebrek aan 
vertrouwen. Als oplossing kunnen er dan afspraken worden gemaakt.  We hebben hierbij gekeken naar wanneer dit vaak 
voorkomt: namelijk bij herhaald spel. Deze kennis had je kunnen gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook hier had je het blok Verstoorde Samenwerking bij kunnen gebruiken. Daar hebben we 
gekeken naar wat een Nash-evenwicht is en een dominate strategie. Door die twee begrippen toe te passen op matrix 3 had je 
deze vraag kunnen beantwoorden.

3 9 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave vroeg het CITO om het belastingvoordeel te berekenen en te laten zien dat dit 
gelijk is aan fiscaal voordeel. Dat kon je vinden door je woordenboek te gebruiken wat terugkomt in stap II van het stappenplan 
examensom. Verder heb je in de bundel kunnen oefenen met het uitrekenen van belastingen zoals bij opgave 69 en 72.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de vraag had je kennis uit het blok Inkomen nodig. Bij het tekenen van de Lorenzcurve hebben 
we klassikaal gekeken naar wanneer er sprake is van nivelleren en denivelleren. Wanneer je dit toepaste op de informatie uit de 
tabel kon je alle punten verdienen.

11 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag had je de vaardigheden rekenen en het nauwkeurig lezen van bronnen 
nodig. Deze vaardigheden heb je kunnen oefenen bij onder andere opgave 71 en 72.

12 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om een kloppende redenering te maken bij toelichting 2 had je de betekenis van 
vergrijzing nodig. Dit kon je vinden in je woordenboek. Door deze kennis te combineren met de uitleg in de tekst over de 
omkeerregeling en de bijpassende percentages belasting, kon je de punten behalen. Daarnaast is opgave 75d in je bundel een 
soortgelijke opgave. Voor toelichting op de derde opmerking, had je de vaardigheid van het nauwkeurig lezen van de bron 
nodig, hiervoor was geen extra kennis over de eindtermen nodig.

4 13 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hierbij had je de vaardigheden voor het aflezen van grafieken nodig, maar ook het 
nauwkeurig lezen van de tekst.  De budgetten voor de prepensioensperiode en pensioensperiode in combinatie met het figuur 
had je nodig voor een goed antwoord. Deze vaardigheden heb je onder andere geoefend bij opgave 2 en 70.

14 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag ging het om de vaardigheid aflezen van grafieken en hoe geld is 
verdeeld over de tijd in deze vraag. Wanneer je afgelezen had hoeveel geld er in de prepensioen- en pensioenperiode beschikbaar 
is, kon je uitrekenen om hoeveel procent rente het ging. Wanneer je dat wist kon je de het percentage berekenen.

15 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag had je dezelfde vaardigheden nodig als bij vraag 14. 
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16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het eerste gedeelte van het antwoord kon je het blok Overheids- en Monetairbeleid 
gebruiken. Hierbij hebben we gekeken naar wanneer mensen gaan lenen (als de rente laag is). In de Kringloop hebben we gezien 
dat mensen anders ook kunnen sparen. Voor het tweede gedeelte had je kennis nodig over ruilen over tijd. Hiernaar hebben we 
gekeken bij het blokje Inkomen. Hierbij hebben we ook gesproken over de afwegingen van verschillende soorten beleggingen 
zoals sparen. Met deze kennis had je de vraag kunnen beantwoorden.

17 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze opgave had je kennis uit het blok Economische Kringloop en Inkomen nodig. In het 
blok Inkomen hebben we besproken wat ruilen over tijd precies inhoudt. Het stapje extra was hier dat je dit moest toepassen op 
de context van overheidsuitgaven. Door de kennis van het begrip ruilen over tijd wist je dat dit de inkomsten en uitgaven in de 
toekomst beinvloedt. In de Kringloop hebben we gezien dat de inkomsten van de overheid de belasting is. Door deze twee 
blokken kennis te combineren kon je de vraag volledig beantwoorden

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Net als bij opgave 17 had je het begrip ruilen over tijd uit het blok Inkomen nodig. In het blok 
Overheids- en Monetairbeleid hebben we het gehad over de effecten van overheidsuitgaven. Door dit te combineren kon je deze 
vraag beantwoorden.

5 19 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag had je de vaardigheid van het nauwkeurig lezen van de bron nodig. 
Zonder kennis van de eindtermen kon je deze vraag namelijk beantwoorden. Door de cijfer in de tabel te interpreteren of de 
termijn wanneer de woning verkocht moet zijn in acht te nemen had je deze vraag kunnen beantwoorden. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om tot een goede verklaring bij kenmerk 1 te komen, had je kennis nodig over concurrentie en het 
maken van prijsafspraken. Wanneer hier sprake van is hebben we klassikaal besproken bij het blok Marktmacht. Om een 
verklaring bij kenmerk 2 op te schrijven had je kennis over het begrip asymmetrische informatie. Hiernaar hebben we gekeken 
bij het blok Verstoorde Samenwerking. Hiermee had je tot beide verklaringen kunnen komen.

21 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze opgave moest je allereerst nauwkeurig de gegeven informatie lezen. 
Daarnaast moest je de vaardigheid rekenen met procenten gebruiken. Het rekenen met procentpunten en procenten heb je 
onder andere kunnen oefenen bij opgave 64c in je bundel. Het rekenen met procenten heb je ook veel geoefend bij het blok 
Inkomen met belastingen zoals opgave 69.

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je de kennis dat wanneer er maar een beperkt aantal spelers in de markt zijn er 
kans op prijsafspraken is gebruiken. Dit had je kunnen oefenen bij opgave 36 in de bundel als onderdeel van het blok 
Marktmacht.

6 23 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij het blok Wereldhandel hebben we gekeken naar de betekenis van een koersstijging en een 
koersdaling. Dit had je ook kunnen oefenen bij opgave 50 in de bundel. Daarnaast had je in het woordenboek kunnen vinden 
onder het woord ´vermogen´ het totaal van de creditposten op de balans: eigen vermogen vermogen minus schulden. Door deze 
kennis te combineren had je alle punten voor deze opgave kunnen behalen. 

24 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor de eerste helft van deze redenering had je het blok Werkgelegenheid kunnen gebruiken, te 
zien aan de woorden 'internationale concurrentiepositie', die in dat blok terugkomen. Daar hebben we gekeken naar hoe 
innovatie tot efficienter produceren en uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie kan leiden. Door het eindpunt 'wisselkoers' 
kon je herkennen dat je ook het blok Wereldhandel nodig hebt. In het eerste deel 'Betalingsbalans' hebben we gekeken hoe 
export en import de vraag en het aanbod van een munteenheid beinvloedt. Door deze twee blokken te combineren had je alle 
punten kunnen behalen.

25 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Overheids- en Monetairbeleid hebben we gezien dat rente de prijs van geld is. Door 
deze kennis kon je beredeneren dat het Wisselfonds hiermee het koersricico probeert te verkleinen door middel van de 
verhoogde rente. Voor de andere argumenten kon je je kennis over risco opgedaan bij het blok Inkomen gebruiken in 
combinatie met het nauwkeurig lezen van de bron.

1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden:  Voor de andere argumenten kon je je kennis over risco opgedaan bij het blok 
Inkomen gebruiken in combinatie met het nauwkeurig lezen van de bron.

26 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag had je rekenvaardigheid met rente en percentages nodig en het 
nauwkeurig aflezen van bronnen.  Dit heb je onder andere kunnen oefenen bij 28b en 71b.

27 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij het blok Prijspeil en Werkgelegenheid hebben we gekeken naar de relatie tussen inflatie en de 
internationale concurrentiepositie van een land. Doordat je ook de vraag naar de LV op de valutamarkt moest betrekken in je 
antwoord, kon je herkennen dat je ook het blok Wereldhandel nodig had. Hierin komt namelijk het verband tussen de ICP, 
export en uiteindelijk de Wisselkoers in terug. Door deze twee blokken te combineren kon je alle punten verdienen.

49
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I 15 31%
II 25 51%
III 9 18%
IV 0 0%

49 100%

Dit gold voor: 100% 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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