
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak economie havo, eerste tijdvak (2017). 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: Er is tijdens de cursus niet stilgestaan bij het afleiden van de marktvorm uit een grafiek, 

aangezien dit niet in de syllabus genoemd wordt.

1 III Welke stappen moest je zetten? De begrippen proportioneel en progressief zijn behandeld in het blok 'Inkomen'. De extra 

stap die je hier moest zetten was dat je de begrippen moest combineren met de context van het blok 'Omzet, kosten & winst'. 

2 1 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en winst'. De doelstelling break-

even is behandeld in het subblokje 'Doelformules' en het bepalen van P en Q uit de grafiek in het subblokje 'stappenplan Q 

en P vinden'/'Toepassen examen', daarnaast kon je hiermee oefenen bij opgave 38a uit de bundel. De formule om de omzet 

te berekenen is behandeld in het eerste subblokje 'Overzicht formules' en met het berekenen van de omzet kon je oefenen bij 

opgave 47c uit de bundel.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en winst'. De doelstelling 

maximale omzet is behandeld in het subblokje 'Doelformules'. Het arceren in een grafiek is geoefend bij opdracht 38c uit de 

bundel. 

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld bij het blok 'Elasticiteiten'. In het subblok 'Berekenen' is 

uitgelegd hoe een elasticiteit berekend kan worden en zijn twee voorbeelden voorgedaan. In het subblok 'Redeneren met 

prijselasticiteit' is behandeld welk getal bij elastisch hoort. Daarnaast kon je bij opgave 48c, 49b en 53a uit de bundel oefenen 

met het berekenen van een elasticiteit.

5 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het subblok ' Verschuivingen' van het blok 

'Marktwerking'. In dit blok is behandeld waarom de vraaglijn kan verschuiven en welke kant die op verschuift bij minder 

vraag. De extra stap die je hier moest zetten was dat je zelf moest bedenken dat de vraag minder is op maandag in vergelijking 

van de rest van de week. 

6 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De kennis voor de vraag over crowfunding kon je vinden in bron 3 van de 

opgave. De kennis betreffende de hypothecaire lening is niet behandeld in de cursus, omdat dit beschouwd wordt als grote-

bakstof. Desondanks kon je toch volledig antwoord geven op de vraag.

2 7 1 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in de blokken 'Economische kringloop' en 'Conjunctuur'. 

In de economische kringloop is behandeld dat een dalende consumptie ervoor zorgt dat de bestedingen afnemen en dat de 

dalende bestedingen zorgen voor een lager nationaal inkomen. Het begrip 'consumenten vertrouwen' is behandeld in het blok 

'Conjunctuur'. Daarnaast kon je met het verband tussen 'consumenten vertrouwen' en 'consumptie' oefenen bij opgave 100 

uit de bundel. De begrippen 'conjunctuur' en 'structuur' kon je terugvinden in de begrippenlijst.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Er is tijdens de cursus niet stilgestaan bij het begrip 'technologische ontwikkeling' of bij het 

verband met particuliere investeringen, omdat dit beschouwd wordt als grote-bakstof.

8 2 III Welke stappen moest je zetten? De begrippen primair en secundair inkomen zijn behandeld bij het blok 'Inkomen'. De extra 

stap die je hier moest zetten was dat je deze begrippen moest toepassen in de context van de vraag, dus hoe de verschillende 

maatregelen pasten in de definities van de begrippen.

9 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De kennis betreffende de belastingtarieven is behandeld in het blok 'Inkomen'. 

Om de verhoging van het hoogste belastingtarief te ontduiken, kunnen mensen ervoor gaan zorgen dat ze minder inkomen 

hebben, waardoor ze niet in die hoogste schijf vallen. Dit kunnen ze doen door minder te gaan werken, in een ander land te 

gaan werken of zwart te gaan werken. Deze verklaringen zijn niet in de cursus aan bod gekomen, omdat deze kennis wordt 

beschouwd als algemene kennis. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? De relatie tussen lonen en kosten voor werkgevers is behandeld in de blokken 'Inflatie' en 

'Handel met het buitenland'. Dat stijgende kosten ervoor zorgen dat werkgevers minder vraag naar arbeid hebben, wordt als 

algemene kennis beschouwd. Dat minder vraag naar arbeid zorgt voor stijgende werkloosheid is aan bod gekomen in het blok 

'Economische kringloop'.

1 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Inkomen'. In het subblok 'Belastingsom' is 

behandeld dat de kortingen van de te betalen belasting worden afgetrokken en in het subblok 'Hoe beïnvloedt de overheid 

inkomen?' is het begrip niveleren behandeld.

3 10 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Handel met het buitenland'. In het subblok 

'Redeneren met wisselkoers' is een redenering behandeld waarin de stappen 'export ↓ → Vraag valuta ↓ → Wisselkoers valuta 

↓'  staan. Dat de export afneemt was gegeven in deze vraag.

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het omrekenen van wisselkoersen is behandeld in het subblok 'Rekenen met wisselkoers' van 

het blok 'Handel met het buitenland'. Daarmee kon de gevraagde koers van de euro in lira worden uitgerekend. Om 

vervolgens uit te rekenen hoeveel euro 200.000 lira was, kon je een kruistabel gebruiken. Hoe te werken met een kruistabel is 

aan bod gekomen bij het blok 'Rekentechnieken'. Vervolgens moest het bedrag van september afgetrokken worden van het 

bedrag van mei.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stap dat een dalende wisselkoers leidt tot duurdere import is besproken in het subblok ' 

Redeneren met wisselkoers' van het blok 'Handel met het buitenland'. Daarnaast is opgave 82 uit de bundel een vergelijkbare 

vraag.
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13 2 III Welke stappen moest je zetten? Het koppelen van een grafiek aan een ingreep van een centrale bank kon je oefenen bij 

opgave 85d uit de bundel. De extra stap die je bij deze opgave moest zetten was beseffen dat er verschillende koersen op de 

assen van de grafiek stonden. Hierdoor moest je goed nadenken welke valuta de TCB aanbood en wat dat voor gevolg zou 

hebben op de koers.

4 14 1 II Welke stof kon je gebruiken? Dat hogere inflatie leidt tot lagere koopkracht is behandeld in het blok 'Inflatie'. Dat 

werknemers meer loon willen om dit te compenseren, is ook behandeld in dit blok. Als je het belang 'werknemers willen 

koopkracht behouden' op de juiste plek in het schema had ingevuld, kon je ook het belang 'werkgevers willen winst 

behouden' juist invullen.

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Dat deflatie leidt tot het uitstellen van de bestedingen kon je oefenen bij opgave 92a uit de 

bundel (blok 'Inflatie'). Vervolgens moest je zelf de koppeling leggen met kennis uit het blok 'Economische kringloop', waar 

geleerd is dat dalende bestedingen zorgen voor verslechtering van de economie.

16 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De benodigde algemene vaardigheid bij deze opdracht is die van het aflezen van 

bronnen. Je moest, om voor deze opdracht de volle punten te krijgen, goed kijken naar de informatie die over deze bron 

gegeven was en naar de getallen in de bron.

17 2 III Welke stappen moest je zetten? De relatie tussen de rente en inflatie is behandeld in het subblok 'Beleid ECB' van het blok 

'Inflatie'. De extra stap was dat je deze kennis moest combineren met het schema in bron 3.

18 2 III Welke stappen moest je zetten? De relatie tussen rente en de wisselkoers kon je oefenen bij de opdrachten 78c en 79b  uit de 

bundel(blok 'Handel met het buitenland'). Hierdoor kon je weten dat een renteverlaging ervoor zorgt dat spaarders hun 

spaargeld in het buitenland gaan beleggen, dat hierdoor het aanbod van de euro toeneemt en de wisselkoers daalt. Dat een 

dalende wisselkoers leidt tot een betere concurrentiepositie en daarmee tot meer export dan import (waardoor het saldo 

lopende rekening verbeterd) was terugkomen in het redeneerschema van het blok 'Handel met het buitenland'. De extra stap 

die je moest maken bij deze opgave was de denkstap dat een beter saldo op de lopende rekening uiteindelijk zal leiden tot 

meer bestedingen. Dat meer bestedingen leiden tot minder werkloosheid is aan bod gekomen bij het blok 'Economische 

kringloop'.

5 19 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'meeliftgedrag' is niet behandeld in de cursus. Dit begrip is grote-bakstof. Bij 

deze vraag ging het erom dat je inzag dat de vakbond onderhandelt voor de cao namens de werknemers. Daarnaast was het 

belangrijk om te weten dat de cao voor iedereen geldt, dus ook voor mensen die geen lid zijn van de vakbond. De conclusie 

was dat een cao daardoor kan leiden tot meelifters gedrag.

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? De formule die je hier nodig had, RIC = NIC/PIC * 100, is behandeld in het subblok 'Reëel en 

nominaal' van het blok 'Inflatie'. RIC werd bij deze opgave gevraagd, NIC (0,8%) en PIC (2,75%) waren gegeven in de tekst. 

Door de formule in te vullen met indexcijfers (dus, NIC = 100,8 en PIC = 102,75) kon RIC berekend worden.

21 2 III Welke stappen moest je zetten? De formule die je hier nodig had, TO = P x Q, is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en 

winst'. Gevraagd was de verandering van P en gegeven was de verandering van TO en Q. Door de veranderingen van TO  

(10%) en Q (20%) in te vullen in de formule met indexcijfers kon de verandering van P bepaald worden. Het rekenen met 

indexcijfers kon je onder andere oefenen in het blok 'Rekentechnieken'. De extra stap die je hier moest zetten, was het besef 

dat de formule met indexcijfers ingevuld moest worden.

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Gevangenendilemma'. In dit blok zijn de 

kenmerken behandeld van een gevangenendilemma. In dit blok is ook de aanpak behandeld om een gevangenendilemma op 

te lossen. Deze aanpak had je nodig bij deze vraag om de dominante strategiëen van beide spelers te bepalen en van daaruit te 

bepalen of er werkelijk sprake is van een gevangenendilemma. Daarnaast is opgave 121 uit de bundel een vergelijkbare vraag.

6 23 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De benodige algemene vaardigheid die je nodig had bij deze opgave was het 

aflezen van de bron. In de bron was namelijk te zien dat de totale hoeveelheid fietsen afneemt van 1035 naar 1008. In de bron 

is ook te zien dat de hoeveelheid e-bikes toeneemt van 175 naar 192. Hieruit was te concluderen dat het percentage e-bikes zal 

toenemen. 

24 2 III Welke stappen moest je zetten? De stof voor deze vraag is behandeld in het blok 'Omzet, kosten en winst'. Hier kon je de 

formule voor winst, TW = TO - TK, vinden. Gevraagd wordt naar de TO, de verzekeringspremie. Gegeven is dat de TW 

gelijk moet blijven aan 2013, dus 20 euro. De extra stap die je moest zetten was beseffen dat de TK 14% van de gemiddelde 

verzekerde waarde was. 

25 2 III Welke stappen moest je zetten? Het begrip averechtse selectie is behandeld in het subblok 'Verzekeren' van het blok 

'Financiele instellingen'. De extra stap die je moest zetten was de koppeling naar de verwachte winstdaling.

26 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip 'premiedifferentiatie' is behandeld in het subblok 'Verzekeren' van het blok 

'Financiele instellingen'. Hier is ook behandeld dat dit begrip een oplossing is voor het probleem van averechtse selectie.

48
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I 6 13%

II 22 46%

III 17 35%

IV 3 6%

48 100%

Dit gold voor: 94% 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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