
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak economie vwo, tweede 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 III Welke stappen moest je zetten? Wat je in deze vraag extra moest bedenken was dat in deze context het wegvallen export gelijk is aan de 
toename van de vraag. Hoe dit vervolgens effect heeft op de grafiek is behandeld in het blok conjunctuur. Met die kennis kon je dan de 
vraag beantwoorden als een standaard veranderingsvraag.

2 2 III Welke stappen moest je zetten? Allereerst kon je hier de kennis gebruiken die is behandeld in het blok omzet, kosten en winst. Daar is 
behandeld dat de gemiddelde constante kosten dalen, omdat deze gedeeltelijk bestaan uit constante kosten. De extra denkstap die je 
vervolgens nog moest zetten was het linken van die kennis aan deze context.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je de kennis gebruiken die is behandeld in het blok omzet, kosten en winst. Die 
kennis kon je toepassen op deze vraag door gebruik te maken van het stappenpan vraag uitpluizen. Dit kon je oefenen in verschillende 
opgaven (Bijv. opgaven 3 & 11).

4 1 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon de uitleg van het blok surplus gebruiken. Het toepassen van die uitleg kon je oefenen in 
verschillende opgaven (Bijv. opgaven 11 & 17).

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok betalingsbereidheid is behandeld hoe de kosten/opbrengsten van de overheid te vinden zijn in 
een grafiek. Die kennis kon je vervolgens gebruiken om met het stappenplan vraag uitpluizen de vraag te beantwoorden.

2 6 3 III Welke stappen moest je zetten? De formules die je in deze vraag moest gebruiken zijn behandeld in het blok omzet, kosten en winst. 
De extra denkstap die je nog moest maken was bedenken dat voor de oude situatie een willekeurig getal gebruikt mag worden (te 
vergelijken met vraag 51d uit de opgavenbundel). Daarna verandert de vraag in een standaard veranderingsvrag zoals staat in het 
stappenplan vraag uitpluizen.

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de context wordt de samenwerking tussen 2 spelers beschreven, daaraan kon je herkennen dat het hier 
gaat om het blok verstoorde samenwerking. In dat blok zijn de gevolgen van ongelijke investeringen behandeld. Het toepssen van die 
kennis op verschillende contexten kon je oefenen in verschillende opgaven. (bijv. opgaven 85 & 91).

8 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Aandelen zijn niet expliciet behandeld op de cursus omdat dit valt onder de 'grote bak' stof.  
9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip negatieve externe effecten is teruggekomen in verschillende opgaven. (bijv. opgaven 24 &101 ) 

De betekenis van dat begrip kon je vervolgens gebruiken om met het stappenplan vraag uitpluizen de redering compleet te maken.

3 10 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok verstoorde samenwerking is behandeld wanneer er sprake is van een gevangenendillema. Met 
die kennis kon je de redering maken, zoals staat in het stappenplan vraag uitpluizen.

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip BBP is behandeld in het blok conjunctuur en het toepassen van het begrip 
onderhandelingspositie kon je oefenen in opgave 63. Door beide te combineren kon je de vraag beantwoorden. 

12 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden is geen kennis van de eindtermen nodig. Om de vraag te 
beanwoorden moest je gebruik maken van je eigen economische inzicht. Dit valt onder de vaardigheid: het hanteren van een 
economische denkwijze (Syllabus, A4). 

13 1 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het begrip gevangenendillemma kon je herkennen dat het gaat om het blok verstoorde 
samenwerking. Met de kennis van dat blok kon je de redenering maken, zoals staat in het stappenplan vraag uitpluizen.

4 14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het effect van de bestedingen op de overheidsfinancien is behandeld in het blok overheids- en monetair 
beleid. Door het begin- en eindpunt aan die kennis te koppelen kon je de redenering maken volgens het stappenplan vraag uitpluizen.

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het rekenen met formules is behandeld in het blok omzet, kosten en winst. De kennis van dat blok kon je 
combineren met het stappenplan vraag uitpluizen om het eindpunt te berekenen. Dit kon je oefenen in verschillende opgaven (Bijv. 
opgaven 4 & 10).

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het rekenen en rederen met prijselasticiteit is behandeld in het blok elasticiteiten. Je kon hiermee oefenen 
met de opgaven 26 en 27.

17 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden is geen kennis van de eindtermen nodig. Je mocht hier 
zelf een logisch antwoord verzinnen dat past in de context. Dit valt onder de vaardigheid: het hanteren van een economische denkwijze 
(Syllabus, A4). 

5 18 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het stappenplan vraag uitpluizen is behandeld dat je redeneringen met 2 eindpunten apart kunt 
beantwoorden. De begin- en eindpunten kon je vervolgens vinden in de blokken economische kringloop en conjunctuur.

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de beslisboom kon je zien dat het gaat om het blok verstoorde samenwerking. In dat blok is 
behandeld hoe je de beslisboom kunt afezen, zodat je die gegevens kon gebruiken bij het toepassen van het stappenplan vraag 
uitpluizen.

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden reëel en nominaal kon je herkennen dat je de aantekeningen van het blok prijspeil en 
werkgelegenheid kon gebruiken. Daar is behandeld hoe je de nominale waarde kunt bepalen

21 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Structurele effecten zijn niet expliciet behandeld op de cursus omdat dit valt onder de 'grote bak' stof.  
22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip ruilen over tijd is behandeld in het blok inkomen. Daar is behandeld hoe je dit begrip kon 

toepassen op verschillende contexten. Dit kon je ook oefenen met verschillende opgaven (Bijv. opgaven 71 & 73).
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6 23 2 III Welke stappen moest je zetten? De extra denkstap in deze vraag is dat je moest inzien hoe de opbrengsten en kosten van de 
verschillende spelers verschillen. Dit kon je bedenken door je inzicht te combineren met de kennis van het blok omzet, kosten en winst. 
Als je dat had bedacht kon je de vraag beantwoorden als een standaard bereken vraag uit het stappenplan vraag uitpluizen.

24 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden is geen kennis van de eindtermen nodig. Je moest hier zelf 
een logische verklaring geven voor de gegeven bewering. Dit valt onder de vaardigheid: het hanteren van een economische denkwijze 
(Syllabus, A4). 

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok toepassing miscro-economie is behandeld hoe schaalvoordelen kunnen leiden tot lagere 
prijzen. Die kennis kon je vervolgens koppelen aan het begin-en eindpunt, zoals staat in het stappenplan vraag uitpluizen.

26 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok toepassing van micro-economie is behandeld hoe concurrentie de prijzen beïnvloed. Deze 
kennis moest je vervolgens koppelen aan de gegeven context om de vraag te beantwoorden.
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I 4 9%
II 31 67%
III 8 17%
IV 3 7%

46 100%

Dit gold voor: 93% 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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