
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Economie vwo, 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 IV Niet voorgekomen op de cursus: In het blok prijspeil en werkgelegenheid is alleen het 
negatieve verband tussen inflatie en de bestedingen behandeld, omdat het positieve 
verband valt onder de 'grote bak' stof. 

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je gebruik maken van de redenering 
'hoe beïnvloedt de wisselkoers de export en de import', die in je aantekeningen staat van 
het blok wereldhandel.  Dit had je kunnen herkennen aan de woorden 'wisselkoers' en 
'export'. 

3 1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest allereerst aan het woord 'rente' herkennen dat het 
ging om het blok overheids- en monetairbeleid. In dat blok is behandeld dat rente de prijs 
van geld is.  Deze kennis moest je vervolgens combineren met de difinitie van 
kapitaalvlucht, die in de opgave was gegeven. De extra stap die je vervolgens nog moest 
zetten was de link leggen tussen de kapitaalvlucht en vraag en aanbod van geld. 

1 IV De productiecapaciteit is wel behandeld in het blok conjunctuur, maar deze is niet letterlijk 
verbonden aan de term structurele ontwikkeling. Dit valt namelijk onder de 'grote bak' 
stof. 

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag moest je kunnen rekenen met vraag- en 
aanbodfuncties. Dit is op de cursus teruggekomen bij het blok betalingsbereidheid in 
verschillende opgaven. (bijvoorbeeld: 17, 18 en 23) Deze vaardigheid kon je combineren 
met het stappenplan vraag uitpluizen, waarin staat hoe je een veranderingsvraag kunt 
structureren.

5 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het effect van speculanten staat niet in de 
eindtermen en had je dus zelf uit de context moeten halen. Dit valt onder de vaardigheid: 
het hanteren van een economische denkwijze (Syllabus, A4). Met de kennis over vraag en 
aanbod (behandeld in de cursus in het blok betalingsbereidheid en de voorbereidende 
opgaven) kon je hier het effect van de spuculanten in de gegeven context bepalen.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hiervoor kon je de de aantekeningen en opgaven gebruiken 
van het blok wereldhandel. Daar is behandeld hoe vraag en aanbod de wisselkoers 
beïnvloeden. Door gebruik te maken van het stappenplan vraag uitpluizen kon je dit punt 
los van het vorige punt beantwoorden. Daarvoor moest je herkennen dat dit een 
redeneringsvraag is, zodat je de bijbehorende deelvragen apart kon beantwoorden.

6 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De deviezenvoorraad van een land staat niet 
in de eindtermen. Hier had je zelf moeten bedenken dat het vreemde valuta van een land 
op kan raken. Dit valt onder de vaardigheid: het handteren van een economische 
denkwijze (Syllabus, A4). 
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2 7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je de aantekeningen van surplus 
gebruiken. Daar is een vergelijkbaar voorbeeld uitgewerkt m.b.v. het stappenplan vraag 
uitpluizen. Je had dit kunnen herkennen door de woorden 'consumentensurplus' en 
'toename'. Met de bijbehorende examentip kan je vervolgens het surplus berekenen. Het 
berekenen van de verandering van het surplus heb je ook zelf geoefend in verschillende 
opgaven. (bijvoorbeeld: 21 en 23) 

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je de aantekeningen gebruiken van 
omzet, kosten & winst. Om de vraag te beantwoorden moest je alle gegevens goed 
structurenen, dit kon je doen door gebruik te maken van het stappenplan vraag uitpluizen. 
Dit heb je geoefend in verschillende opgaven. (bijvoorbeeld: 5 en 11).

9 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het vinden van de meest waarschijnlijke keuze is behandeld 
in het blok verstoorde samenwerking. Het onderwerp kon je herkennen aan de gegeven 
beslisboom. 

10 2 III Welke stappen moest je zetten? De extra stap in deze vraag was dat je allereerst moest 
bedenken dat de omzet niet veranderde. Als je dat had bedacht veranderde de vraag in een 
standaard omzet, kosten en winst berekenvraag. Hiervoor kon je het stappenplan vraag 
uitpluizen gebruiken om de juiste gegevens te selecteren. 

3 11 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok conjunctuur is behandeld dat de vraaglijn naar 
rechts verschuift bij een toename van de vraag. Door die kennis in deze context te 
plaatsten kon je de vraag beantwoorden.   

12 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor deze vraag moest je beide figuren aflezen en dat 
combineren met je kennis over vraag en aanbod.  De extra stap was dat je moest inzien dat 
het verschil in loonniveau een belangrijk gegeven is. Als je dat zag veranderde de vraag in 
een vergelijkingsvraag, zoals staat in het stappenplan vraag uitpluizen.  

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? De redenering die je hier moest maken kon je vinden in de 
aantekeningen van het blok prijspeil en werkgelegenheid. Door het begin- en eindpunt te 
vinden, zoals staat in het stappenplan vraag uitpluizen, kon je het juiste gedeelte van de 
redenering opschrijven. 

14 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok prijspeil en werkgelegenheid is behandeld hoe de 
werkgelegenheid kan stijgen.  

4 15 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip heterogeen product staat niet letterlijk in de 
aantekeningen, omdat deze valt onder de 'grote bak' stof.  

16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag moest je de formule gebruiken voor het 
berekenen van een elasticitiet, deze staat in de aantekeningen van het blok elasticiteit. Je 
hebt dit geoefend in de opgaven 26 en 27. 

17 1 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de pay-off matrix kon je herkennen dat het hier gaat om 
het oplossen van een speltheorie. Het oplossen van een speltheorie met 3 keuze 
mogelijkheden kon je oefenen met opgave 89.

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door gebruik te maken van de aantekeningen van 
verstoorde samenwerking kon je het Nash-Evenwicht vinden. 
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5 19 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok omzet, kosten & winst is behandeld hoe je de 
winst kan berekenen. Met het stappenplan vraag uitpluizen kon je de vraag opdelen in 
deelvragen. Dit heb je geoefend in verschillende opgaven. (bijvoorbeeld: 3, 7 en 11)  

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip averechtse selectie is behandeld in het blok 
verstoorde samenwerking. Het toepassen van dit begrip op verschillende contexten heb je 
geoefend in verschillende opgaven. (bijvoorbeeld: 93 en 97) 

21 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip moral hazard is behandeld in het blok verstoorde 
samenwerking. Het toepassen van dit begrip op verschillende contexten heb je kunnen 
oefenen in verschillende opgaven. (bijvoorbeeld: 94, 96 en 100)

22 3 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag moest je de maximale winst berekenen. Een 
vergelijkbaar voorbeeld is uitgewerkt in de uitleg van het blok omzet, kosten & winst. Het 
toepassen van dit voorbeeld op 2 deelmarkten kon je oefenenen in de opgaven 3 en 4.

6 23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begip nivelleren is behandeld in het blok inkomen. Het 
toepassen van dat begrip in verschillende contexten heb je geoefend in verschillende 
opgaven. (bijvoorbeeld: 72, 76 en 77)  

24 1 II Welke stof kon je gebruiken?  In het blok inkomen en in de voorbereidende opgaven is 
langsgekomen dat kortingen in het voordeel werken van de belastingbetaler. Met die 
kennis kon je de vraag beantwoorden.  

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het berekenen van de belasting heb je geoefend in de 
voorbereidende opgaven en tijdens de cursus in de opgaven 72 en 75. In het 
avondprogramma is hiervoor ook een stappenplan behandeld. 

26 1 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag was de extra stap dat je de conjuntuur 
aantekeningen moest gebruiken om daarmee het juiste begin-en eindpunt te vinden in de 
economische kringloop. Als je dat had gedaan dan kon je met het stappenplan vraag 
uitpluizen en de economische kringloop de vraag beantwoorden.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor dit punt kon je je kennis over vraag en aanbod 
gebruiken. Het toepassen van die kennis heb je o.a. geoefend in de voorbereidende 
opgaven en in het blok betalingsbereidheid. Door gebruik te maken van het stappenplan 
vraag uitpluizen kon je dit punt apart krijgen.  Dit kon je doen door te herkennen dat het 
ging om een redenering, zodat je de bijbehorende deelvragen apart kon beantwoorden.
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I 2 4%
II 34 74%
III 6 13%
IV 4 9%

46 100%

Dit gold voor: 91% 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.

5 van 5


