
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Economie havo, eerste tijdvak (2016). 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 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden met de aantekening van 
Marktwerking. In deze aantekening staat de opdracht om de kenmerken van de 
marktvormen oligopolie en monopolistische concurrentie uit je hoofd te leren.  

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden met de formules uit het 
blok Omzet, kosten & winst. Daarnaast kon je met de vaak opgegeven opgave 38b 
oefenen met het berekenen van de prijs bij maximale totale winst.

3 2 II De kennis die je nodig had voor deze vraag kwam wederom uit het blok Omzet, kosten 
en winst. Voor alle stappen die gezet moesten worden kon je de bijbehorende formules 
voor break-even, totale omzet en totale kosten in deze uitleg terug vinden.

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon de eerste twee punten van deze vragen verdienen met 
kennis uit het blok Gevangenendilemma. De dominante strategieën kon je vinden met 
behulp van het stappenplan van dit blok. Het vergelijken van de uitkomst met de optimale 
uitkomst is onder andere teruggekomen bij de vaak opgegeven opgave 103d.

1 III Welke stappen moest je zetten? Het laatste punt van deze vraag lijkt erg op de vaak 
opgegeven opgave 103b, zoals hierboven al genoemd. De extra stap die je hier echter 
moest zetten was het bedenken dat een gelijk marktaandeel betekent dat je evenveel afzet 
hebt in beide situaties. De kennis dat een gelijke afzet met een hogere prijs leidt tot een 
hogere omzet kon weer teruggevonden worden in het blok Omzet, kosten en winst.

2 5 2 III Welke stappen moest je zetten? Het begrip arbeidsproductiviteit werd in het blok Handel 
met het buitenland behandeld. De extra stap die je hier moest zetten was bedenken 
waarom arbeidsproductiviteit zou stijgen.

6 1 II Welke stof kon je gebruiken? De begrippen nivelleren en denivelleren zijn behandeld in 
het blok Inkomen. Je moest vervolgens deze begrippen herkennen in de tekst van het 
economisch rapport.

7 2 III Welke stappen moest je zetten? De begrippen primair inkomen en secundair inkomen zijn 
behandeld in het blok Inkomen. Het begrip overdrachtsinkomen is te vinden in 
Samengevat. Het doornemen van Samengevat voor aanvang van de cursus was 
aangeraden aan alle leerlingen via de vakkenpagina. De extra stap in de opgave was het 
besef dat inkomen uit onderneming en vermogen ook onderdeel is van het primair 
inkomen.

8 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag werd een beroep gedaan op je 
algemene kennis van inkomen. Het feit dat inkomen negatief kan zijn, is niet benadrukt in 
de syllabus.

9 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om dit te berekenen kon je gebruik maken van het blok 
Rekentechnieken. In de blok heb je als einddoel 'waarde berekenen' en als beginpunt 
'waarde gegeven'. De gegevens waar je mee moest rekenen kon je allemaal in je bron 
vinden.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het eerste gat in de tekst kon afgelezen worden in de bron. 
Informatie voor gat twee kon gevonden worden in de tekst bij de opgave en de kennis die 
je hierbij nodig had kwam uit het blok Inkomen. Om het antwoord voor gat drie te weten 
had je de wederom kennis nodig uit het blok inkomen om te weten hoe een grafiek gaat 
lopen als de inkomensverdeling schever is. 
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3 11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip averechtse selectie is behandeld in het blok 
Financiële instellingen. Daarnaast kon je bij opgave 52c oefenen met dit begrip.

12 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het begrip risicoselectie was in de tekst 
boven de opgave uitgelegd. Vervolgens moest de bron worden toegepast op deze uitleg.

13 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip solidariteit hoort thuis in de grote bak. Dit is 
daarom ook niet behandeld in de cursus.

14 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Er werd hier gevraagd naar algemene kennis 
over de gevolgen van technologische ontwikkelingen. Deze kennis moest vervolgens 
toegepast worden op de context van de gezondheidszorg.

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden met de formule 
RIC=NIC/PIC die je gekregen hebt in het blok Inflatie. Daarnaast kon je met de 
soortgelijke opgave 65 oefenen met deze berekening.

16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip moral hazard is behandeld in de uitleg van 
Financiële instellingen. Van begrip eigen risico kon de juiste economische betekenis in het 
woordenboek gevonden worden. Daarnaast kon deze beredenering geoefend worden met 
opgave 44c. Een andere oplossing voor moral hazard werd wederom behandeld in het 
blok Financiële instellingen.

4 17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Dit begrip komt terug in opgave 105 en staat uitgelegd in 
Samengevat.Het doornemen van Samengevat voor aanvang van de cursus was aangeraden 
aan alle leerlingen via de vakkenpagina.

18 3 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon deze vraag beantwoorden met kennis uit het blok 
Marktwerking over hoe je de evenwichtshoeveelheid berekent. Vervolgens kon met 
behulp van het blok Rekentechnieken de verandering van de vraag berekend worden.

19 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de cursus hebben we niet stilgestaan bij heffingen, 
hoe je deze kan aflezen in een grafiek en hoe je berekent hoeveel procent van de heffing is 
doorberekend in de consumentenprijs, aangezien dit onderwerp in de syllabus niet 
expliciet genoemd wordt.

20 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Net zoals bij de vorige vraag is voor deze vraag kennis 
nodig over heffingen om de juiste grafiek te kunnen opschrijven. Deze stof is, zoals 
eerder gezegd, niet behandeld in de cursus.

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je nodig had om deze vraag te beantwoorden 
is te vinden in het blok Elasticiteiten. In dit blok werd behandeld wat elastisch en 
inelastisch is, hoe je dit in een grafiek kon zien en wat er met de vraag gebeurde bij een 
prijsstijging.

5 22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip consumtenvertrouwen werd behandeld in de 
uitleg van blok Kenmerken conjunctuur. In dit blok werd uitgelegd waarom het een 
conjunctuurindicator is. Daarnaast kon je bij opgave 75b oefenen met het begrip.  

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je hiervoor nodig had was te vinden in het 
blok Kenmerken Conjunctuur. In dit blok werd behandeld hoe werkloosheid de 
conjunctuur beïnvloed en wat het betekende als iets een dempende werking op de 
conjunctuur heeft.

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je nodig had voor deze som was te vinden in 
het blok Handel met het buitenland. Hierin werd behandeld dat inflatie invloed heeft op 
de internationale concurrentiepositie. Daarnaast werd er een redenering gegeven over hoe 
de internationale concurrentiepositie het saldo op de lopende rekening beïnvloedde.
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25 3 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je nodig had om de eerste twee gaten in te 
vullen kwam uit het blok Handel met het buitenland. Het derde gat kon beantwoord 
worden met kennis uit het blok Financiële instellingen. De laatste twee gaten kon je de 
benodigde kennis vinden in het blok Inflatie.

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag had je wederom kennis nodig uit het blok 
Handel met het buitenland. In dit blok werd behandeld wat er gebeurde als er meer geld 
een land inkomt op de kapitaalrekening. Vervolgens werd de redenering gemaakt hoe 
meer 'geld in' de wisselkoers van een land beïnvloedt. Deze redenering had je ook kunnen 
oefenen met opgave 79c.
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I 4 8%
II 37 71%
III 5 10%
IV 6 12%

52 100%

Dit gold voor: 88% 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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