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INLEIDING 
 
 
Voor de derde keer op rij heeft een team van wetenschappers, dit jaar bestaande uit 
Frank den Butter (VU), Hans van Ees (RUG), Casper van Ewijk (UvA, CPB), Arnold 
Heertje (UvA), Rolf Schöndorff (emeritus UvA) en ikzelf (UvT) het VWO-economie 
examen beoordeeld. Ook dit jaar waren wij weer niet tevreden. Wij vonden fouten in 
maar liefst drie van de zeven opgaven. In het bijzonder zijn volgens ons de gegeven 
voorbeeldantwoorden bij de vragen 13, 17 en 23 onjuist, terwijl de gegeven 
antwoorden bij de vragen 9 en 22 op zijn minst onvolledig zijn. Merk op dat met de 
onjuiste voorbeeldantwoorden 7 van de maximaal 62 te behalen punten gemoeid zijn. 
Opnieuw kwamen wij daarom tot de conclusie dat er teveel fouten en 
onnauwkeurigheden zijn. Wij hebben daarom bij de CEVO met klem bepleit rekening 
te houden met onze opmerkingen en de normen aan te passen 
 
Het examen van dit jaar was duidelijk minder leuk dan dat van voorgaande jaren. Er 
werd ook minder naar economische inzichten gevraagd. Positieve uitzonderingen zijn 
de opgaven 2 en 6. Bij veel vragen komt het neer op het kennen van definities en 
eenvoudig rekenwerk. Helaas zijn de gehanteerde definities niet altijd eenduidig en is 
niet altijd duidelijk bij welke definitie de opstellers van het examen aansluiten. De 
vlijtige leerling die zijn economiekennis niet alleen uit de schoolboeken, maar ook in 
de praktijk en uit de krant opdoet is daarmee in het nadeel. Naar onze mening geniet 
het de voorkeur de definities te geven en naar inzicht in economische verschijnselen, 
bijvoorbeeld door middel van oordeelkundig gebruik van de definities, te vragen. 
 
Opvallend is ook dat er in dit jaar relatief weinig aandacht is voor de micro-economie. 
Het lijkt wel of de opstellers zich hebben willen afzetten tegen de door de Minister 
van OC&W ingestelde commissie Teulings, die juist een meer micro-economische 
aanpak van het middelbare schoolonderwijs bepleit. Dit examen legt (te) veel gewicht 
op de traditionele conjunctuur analyse: zelfs de macro-economische onderwerpen zijn 
nogal traditioneel. We missen de financiële kanten van het beleid en ook 
ordeningsvraagstukken en reguleringskwesties komen er bekaaid van af. In dit opzicht 
sluit het economie 1 examen van dit jaar veel beter aan bij de hedendaagse 
beleidskwesties. 
 
In het onderstaande wordt de uitgebreide beoordeling van het team per opgave 
gegeven, maar ik vat hier de belangrijkste punten samen. Opgave 1 is een eenvoudige 
rekenopgave. Opgave 2 is een zinvolle opgave op het terrein van de arbeidseconomie, 
die leerlingen vraagt een “scatter diagram” te interpreteren. Opgave 3 is een actuele 
opgave over de transitie naar meer milieuvriendelijke productiemethoden, waarin 
echter te weinig aandacht is voor strategische prijszetting (het hanteren van lage 
prijzen om zo de marktvraag te stimuleren). Opgave 4 betreft een recht toe recht aan 
toepassing van definities van de nationale rekeningen. De leerling wordt geacht te 
weten wat “ons nationaal spaarsaldo” is; dit is echter geen officieel begrip. Opgave 5 
vraagt te rekenen aan een standaard macromodel. Zolang de leerling alleen maar 
rekent kan weinig misgaan, maar bij nadenken kunnen, omdat wezenlijke zaken niet 
expliciet zijn gemaakt, problemen ontstaan. Opgave 6 is een actuele opgave over de 
EU-uitbreiding, die economisch inzicht vereist. Opgave 7 is een draak van een opgave 
op het terrein van het geldwezen, en geen enkel lid van het team had in eerste zin om 
deze opgave te maken. De opgave lijkt niet aan de relevante autoriteiten (DNB en 



ECB) voorgelegd te zijn, immers alleen zo kan men verklaren dat er zoveel fouten in 
voorkomen. 
 
In samenwerking met Kennisnet hebben wij onze beoordeling twee dagen na het 
examen op het web geplaatst, zie http://examen.kennisnet.nl/forum/ en verder onder 
“wetenschappers” en “economie”. De pagina met het algemene oordeel werd 
ongeveer 3800 keer bezocht en de evaluaties van de individuele opgaven elk ongeveer  
300 à 400 keer, hetgeen een redelijk succes genoemd kan worden. In totaal werden 40 
reacties geplaatst, die veelal amusant en informatief zijn, en die in ieder geval 
duidelijk maken dat onafhankelijk “toezicht” toegevoegde waarde kan hebben. 
 

 

OPGAVE 1. BELASTINGEN EN BESTEDINGEN 

 

Opgave 1 is een eenvoudige rekenopgave, die nauwelijks kennis van economie vereist 
en die de leerlingen weinig moeite gekost zal hebben. 
 
Gegeven zijn twee huishoudens, en voor elk van deze huishoudens een 
vraagvergelijking die specificeert hoeveel van een product gevraagd wordt, gegeven 
prijs en inkomen. Vraag 1 vraagt te laten zien dat pq1/y1 > pq2/y2. Vervolgens worden 
de directe belastingen verlaagd (waardoor y stijgt) en de indirecte belastingen 
verhoogd (waardoor p stijgt). De kern van de opgave is na te gaan wat er gebeurt met 
de totale vraag naar het product. De eenvoudigste manier om tot het antwoord te 
komen is een directe berekening uit te voeren. 
 
Dit is een eenvoudige binnenkomer die leerlingen op hun gemak zal stellen. De 
keerzijde is dat de opgave weinig inspirerend is. 
 
 
OPGAVE 2: MINIMUMLOON EN WERKLOOSHEID 
 
Deze opgave, over het verband tussen minimumloon en werkloosheid, zal de 
examinandi waarschijnlijk flink aan het denken hebben gezet. Ons in ieder geval wel! 
De examinandi worden eerst met een flink aantal gegevens geconfronteerd voordat ze 
aan het rekenen en redeneren worden gezet. Een van die gegevens betreft de Kaitz-
index, en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een korte enquête onder 
arbeidseconomen uitwees dat niet iedereen direct de betekenis van deze index (het 
minimumloon in procenten van het gemiddelde loon)  wist te reproduceren. Maar het 
begrip wordt in de opgave zelf gedefinieerd, zodat dit geen probleem voor de 
kandidaten vormt.  
 
De eerste vraag over de berekening van het gemiddelde loon in Spanje kost voldoende 
denkwerk en toetst daarmee goed het inzicht. Vervolgens is er een vraag hoe een 
verhoging van het minimumloon tot meer werkloosheid kan leiden. Daarvoor geldt 
een standaardredenering (werkgevers kunnen, gegeven de lage productiviteit de 
hogere loonkosten voor meer werkenden niet terugverdienen), waarvoor men de 
gegevens uit de opgave niet nodig heeft. We merken overigens op dat deze 



standaardredenering bij de echte deskundigen door het (omstreden) werk van Card en 
Krueger enigermate onder druk is komen te staan.  
 
Vervolgens wordt gevraagd of, op basis van de gegevens (een plaatje met een 
puntenwolk voor verschillende landen), geconcludeerd kan worden dat een hoge 
Kaitz-index samengaat met een relatief hoge werkloosheid. Het eerste 
voorbeeldantwoord (“er is een land waarvoor dit niet geldt”) heeft ons niet kunnen 
overtuigen: voor elk statistisch verband geldt immers dat er uitzonderingen aan te 
wijzen zullen zijn. Volgens het standaardantwoord is de conclusie niet juist omdat het 
verband niet uit de puntenwolk blijkt. Omdat de puntenwolk “diffuus” is en uit weinig 
punten bestaat, wordt terecht ook een antwoord van een leerling die een stijgende lijn 
in de puntenwolk meent te zien als juist geaccepteerd. Ter controle hebben we hier 
een regressieberekening uitgevoerd en inderdaad bestaat er in de puntenwolk een licht 
negatief verband tussen werkloosheid en de Kaitz-index (met een t-waarde van –1,4) 
en dus geen positief verband. Zelfs wanneer men de waarneming voor Spanje (een 
duidelijke “outlier”) weglaat, blijft het verband negatief.  
 
Tot slot wordt gevraagd te verklaren hoe het algemeen verbindend verklaren van 
CAO’s bij een gelijk minimumloon tot een relatief lage Kaitz-index kan leiden (de 
tabel bevat ook gegevens over het algemeen verbindend verklaren van CAO’s). Het 
standaardantwoord is hier theoretisch correct (AVV’en leidt tot relatief hoog 
gemiddeld loon waardoor bij gelijk minimumloon vanwege het noemer-effect de 
Kaitz-index laag is), maar is wel wat ver gezocht. Uit onze regressieberekeningen op 
basis van de in de opgave verschafte gegevens blijkt overigens geen verband tussen 
Kaitz-index, al dan niet AVV’en en de werkloosheid. 
 
Al met al is dit toch een leuke opgave die ook vele eerstejaars studenten best  nog wat 
hoofdbrekens zou kosten. 
 
 
OPGAVE 3: MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE: EEN DUURZAME KEUZE? 
 
Het uitgangspunt van opgave 3 is heel aardig. Actueel en aansluitend bij de 
maatschappelijke ontwikkeling. De uitwerking is echter enigszins slordig en soms 
onjuist. In de eerste plaats wordt over constante en variabele kosten gesproken zonder 
aan te geven of het om totale dan wel gemiddelde kosten gaat. Dit wreekt zich in de 
grafieken. Ook als de totale constante kosten niet terugkeren naar het oude niveau, 
blijft de grafiek van de marginale kosten ongewijzigd. Opgemerkt had verder moeten 
worden dat “lange termijn” niet alleen slaat op de kostenkant, maar ook op de 
afzetkant. In grafiek 3 verschuift immers de afzetfunctie naar rechts. In de toelichting 
bij deze grafiek wordt alleen over de kostenkant gesproken, leerlingen moeten zelf 
opmerken dat ook de consumentenvraag verschuift. 
 
In dit verband merken we tevens op dat er in deze opgave geen aandacht is voor de 
transitiefase: zowel op korte termijn, op lange termijn, als tijdens de omschakelfase 
wordt vastgehouden aan het maximeren van de winst tijdens die fase, d.w.z MK = 
MO per periode, zoals het voorbeeldantwoord aangeeft. Een dergelijke strategie is 
echter niet noodzakelijk dynamisch optimaal. Een prijsverhoging gedurende de 
transitiefase, zolang de preferenties niet zijn veranderd, ligt niet helemaal voor de 
hand. Het handhaven van de prijs vergroot weliswaar het verlies op korte termijn, 



maar kan op langere termijn bijdragen tot een grotere verschuiving naar rechts van de 
afzetfunctie, en dus tot een grotere totale winst over de gehele periode. Deze 
“penetratie politiek” klemt te meer nu in de normantwoorden wordt gesproken over 
het veroveren van een groter marktaandeel.  
 
Kortom, er lijkt onvoldoende nagedacht te zijn over de uitwerking van deze casus. 
 
 
OPGAVE 4: GROEISCENARIO 
 
Anders dan de titel doet vermoeden, gaat het bij deze opgave om een recht toe recht 
aan toepassing van de definities van de nationale rekeningen. Voor wie de definities 
goed uit het hoofd kent, levert de opgave weinig verrassingen op. Maar als je niet 
meer precies weet wat er wel en niet tot de lopende rekening of het nationaal 
spaaroverschot wordt gerekend, kun je hier de nodige punten kwijtraken. 
 
Het eerste onderdeel vraagt om de prijsstijging te berekenen uit gegevens voor het 
reële en nominale bruto binnenlands product (BBP). Dit is goed te doen en behoort tot 
de standaardbagage van iedereen die zich met economie bezighoudt. Dat de inflatie 
meestal wordt opgevat als de stijging van de consumentenprijzen en niet als de 
prijsstijging van het nationaal product (of nationale bestedingen), zal hopelijk 
niemand van de wijs hebben gebracht.  
 
Het meest inhoudelijke onderdeel lijkt op het eerste gezicht de vraag naar het 
nationaal spaaroverschot. Jammer dat ook hier een puur rekenkundig antwoord wordt 
gevraagd. Overigens is de standaarduitwerking hier onjuist. Het spaarsaldo wordt 
gewoonlijk opgevat als het verschil tussen het beschikbare inkomen en de  
bestedingen. Voor de natie als geheel moet dit saldo steeds gelijk zijn aan het saldo 
van alle lopende transacties met het buitenland, ofwel de lopende rekening. Zo staat 
het in de leerboeken.  
 
Tevens kan opgemerkt worden dat het begrip “nationaal spaarsaldo” niet als zodanig 
voorkomt in de officiële statistieken. Wel het begrip “saldo lopende transacties met 
het buitenland” (zie tabel M2 van de Nationale Rekeningen van het CBS). Een 
zoektocht op de site van het CPB naar “spaarsaldo” levert welgeteld één verwijzing, 
zodat de vraag gerechtvaardigd is of leerlingen met dit soort specifieke 
definitiekwesties lastig gevallen  zouden moeten worden. 
 
Voor 2006 komt dit saldo uit op van € 27 miljard. De standaarduitwerking berekent 
echter het spaarsaldo als het verschil tussen het binnenlands product (BBP) en de 
bestedingen en komt voor 2006 uit op € 28 mld. Een verschil van 1 miljard. Toch niet 
niks! 
 
Bij een juiste berekening groeit het spaarsaldo dus van 21 mld in 2002 naar 27 mld in 
2006, een toename met 28,6%. En niet 33,3% zoals in de uitwerking wordt 
voorgerekend. Voor de conclusie over ons spaarzame volkje maakt dit overigens niet 
uit.  
 
 



OPGAVE 5: INFLATIEBESTRIJDING VEROORZAAKT WERKLOOSHEID? 
 
Deze opgave geeft een macromodel van een Europees land (geen overheid, geen 
betrekkingen met het buitenland) waarin voorraadinvesteringen onder meer 
afhankelijk zijn van de geldmarktrente en uitbreidingsinvesteringen van de 
kapitaalmarktrente. 
 
De opgave  vertoont een paar storende elementen. Een kleinigheid: wie niet de Ye = 
900 – 20Rg – 20Rk  zonder meer uit de gegevens overneemt (vergelijking (9)), maar 
zelf aan het rekenen slaat komt tot Ye = 899,99 – 19,99Rg – 19,99Rk. Zoiets moet 
toch te vermijden zijn.  
 
Belangrijker is dat de beide rentevoeten exogeen zijn verondersteld. Aannemend dat 
de ECB de geldmarktrente als instrument hanteert is dit akkoord, maar het is te 
prefereren dan Rg = 3,75 bij de vergelijkingen op te nemen, zodat ook het nu los 
zwevende ECB-gedrag in het model verankerd is. Een exogene kapitaalmarktrente 
(Rk) staat wel erg ver van de werkelijkheid af. Helaas ontbreekt een kapitaalmarkt en 
die kapitaalmarktrente speelt ook verder bij de vragen geen enkele rol.  
 
De zin “De oplossing van de evenwichtsvoorwaarde…” is ongelukkig, het gaat 
immers om de oplossing van het gehele model. Bovendien worden in vraag 17 de 
afzonderlijke vergelijkingen (i.h.b. vergelijking (2)) verward met het hele model. 
Anders gezegd: de exante grootheden worden verward met de evenwichtswaarden van 
de endogene grootheden. Deze verwarring werkt ook door in de normantwoorden, die 
daardoor onjuist zijn.  
 
Aangetoond moet worden dat er in het inkomensevenwicht zowel 
conjunctuurwerkloosheid  bestaat als structuurwerkloosheid. Het correctiemodel haalt 
er opeens een kapitaalgoederenvoorraad bij die uit de lucht komt vallen. Waarom niet 
het bestedingsevenwicht gedefinieerd als de situatie waarbij zowel de factor arbeid als 
de factor kapitaal volledig is ingeschakeld? Nu kan alleen worden geantwoord dat de 
bestedingen 35 miljard tekort schieten om bestedingsevenwicht te realiseren. Bij de 
gegeven arbeidsproductiviteit zijn er dus 0,5 arbeidsjaren conjunctureel werkloos. De 
totale werkloosheid kan worden berekend op 1 miljoen arbeidsjaren. De resterende 
0,5 arbeidsjaren zullen dan wel structureel werkloos zijn.  
 
Wie zonder al teveel nadenken aan het rekenen slaat zal zich nauwelijks een buil 
vallen. Maar dat is nu juist niet de bedoeling van het werken met modellen. 
 
 
OPGAVE 6: EEN KANDIDAAT DE MAAT GENOMEN 
 
Opgave 6 is een leuke en actuele opgave. De voorwaarden voor toetreding tot de 
EMU zijn veelvuldig onderwerp van economische en politieke beschouwingen. De 
eerste drie vragen zijn duidelijk en met voldoende economische kennis en inzicht 
goed te beantwoorden.  Met de vierde vraag hebben we moeite.  
 
De eerste vraag naar de voordelen  van uitbreiding voor de huidige EMU-lidstaten is 
in het perspectief van de politieke discussie origineel. Het normantwoord vermeldt 
vooral de statische effecten (handelscreatie en –verschuiving). In de economische 



discussie spelen de niet genoemde dynamische effecten op de economische groei van 
de lidstaten via lagere risicopremies een grotere rol. Dit was ook al zo ten tijde van de 
totstandkoming van de Unie, dus het normantwoord had dit inzicht kunnen 
vermelden. De positieve effecten op de economische ontwikkeling slaan volgens de 
“experts” vooral neer bij de kandidaat-lidstaten.  
 
De tweede en derde vraag van deze opgave doen een beroep op het vermogen van de 
kandidaten tabel 4 aandachtig te lezen en te interpreteren. In de tweede vraag is door 
vermenigvuldiging van de EU-handelsaandelen met de bijbehorende import- en 
exportwaarden te berekenen dat het handelstekort met de EU stijgt. Dit betekent 
ceteris paribus een grotere vraag naar euro’s en een lagere eurokoers van de eigen 
valuta.  Het antwoord op de derde vraag volgt rechtstreeks uit de stijgende 
liquiditeitsquote (het quotiënt van de  liquiditeitenmassa en het BBP).  
 
Het normantwoord op de vierde vraag verbaast ons. De overgang naar de 
markteconomie gaat zeker gepaard met stijgende werkloosheid en dat kan negatieve 
gevolgen hebben voor het begrotingstekort. Anderzijds was de verdwijnende 
werkgelegenheid in hoge mate niet-efficiënt (niet-winstgevend) en in de voormalige 
Staatsbedrijven doorgaans door de overheid gefinancierd. De effecten op het tekort 
lijken daarom niet eenduidig en voor de kandidaten moeilijk correct te formuleren.  
 
 
OPGAVE 7: VERMOGENSMARKT OP ZIJN KOP? 
 
Opgave 7 over het geldwezen vinden wij een rotvraag.  
 
De eerste twee vragen toetsen vooral het vermogen van de kandidaten om met 
procenten te kunnen rekenen, naast enkele elementaire monetaire definities. Hoewel 
definities verouderen, worden achterhaalde definities nog wel gedoceerd en, zoals in 
dit geval, op het eindexamen gevraagd. De gehele terminologie die in deze opgave 
gehanteerd wordt, is sinds de overgang op  het Europees stelsel van Centrale Banken 
achterhaald, en de nieuwe begrippen leiden soms ook tot andere antwoorden. Voor 
iemand die alleen de leerboeken nauwkeurig bestudeerd heeft, is dat misschien niet 
zo’n probleem, maar de serieuze leerling die ook de krant leest kan ernstig in de 
problemen komen: moet men nu kennen wat in de boeken staat, of moet men weten 
wat in de praktijk geldt? Ook voor docenten is dit een lastig dilemma. Van de makers 
van het examen had men meer aandacht voor de problematiek mogen verwachten. In 
ieder geval hadden wij erg veel moeite met deze opgave.  
 
Het antwoord op de eerste vraag ( “wat is de totale waarde van het in omloop 
gebrachte chartale geld?”) hangt op de interpretatie van "in omloop gebracht". Als dat 
alleen in omloop bij het publiek is, de maatschappelijke geldhoeveelheid, is het 
juiste antwoord 14, en het voorbeeldantwoord fout. Als het gaat om "in omloop bij 
alles buiten de centrale bank (dus publiek, banken en (centrale) overheid), dan is het 
antwoord 42. In de DNB statistieken wordt "chartaal geld in omloop" in beide 
betekenissen gebruikt, steeds met aanduiding om welke omloop het gaat. Onzes 
inziens is de vraag zonder nadere aanduiding van deze kwestie niet te beantwoorden, 
en zou zowel 42 als 14 goedgerekend moeten worden. Omdat het, vanuit monetair 
oogpunt, gaat om het geldbezit van het publiek, zouden de meeste van ons voor 14 als 
enige juiste antwoord hebben gekozen. Dit is ook in overeenstemming met wat, zo wij 



vernomen hebben, in de meeste leerboeken te vinden is. M1, de primaire 
liquiditeitenmassa, of maatschappelijke geldhoeveelheid is het chartale en girale geld 
in handen van het publiek. De kassen van de algemene banken horen daar 
nadrukkelijk niet toe. De chartale component van M1 is in deze opgave dus 14 
miljard. Maar het is wellicht ook uit de redactie van de vraag te lezen dat het om de 
actie van de CB gaat; in dat geval zou iets te zeggen zijn voor het antwoord 42. 
  
Hier wordt overigens naar een volstrekt futiele kwestie gevraagd. In praktijk stellen 
de kassen van banken niets voor; bovendien worden de munten niet meer uitgegeven 
door de CB. Daarom heeft een van ons, Van Ewijk, in de laatste versie van zijn 
leerboek deze hele kwestie terzijde geschoven door de kassen op nul te stellen, 
waardoor het hele gedoe verdwijnt. Kortom hier wordt gevraagd naar - vrijwel - 
zinloze kennis. 
  
Bij vraag 24 hangt het antwoord af van het onderliggende model. Wij weten niet op 
welk model gedoeld wordt, maar volgens het standaard geldmultiplicatormodel (dat 
wellicht buiten de leerstof valt) kom je op een lager getal uit dan in het 
voorbeeldantwoord. Immers met de kredietverlening zal het  chartale  bezit van het 
publiek toenemen, zodat de kasreserves van banken slinken. Overigens moet 
de leerling hier weten dat het liquitditeitspercentage (meestal "kaspercentage" 
genoemd) alleen op de rekening courant tegoeden moet worden toegepast, wat in 
werkelijkheid niet zo is. 
  
Vraag 25 (“Waarom ligt de kapitaalmarktrente normaal op een hoger niveau dan de 
geldmarktrente?”) is redelijk. Binnen het kader van deze opgave had het overigens 
meer voor de hand gelegen te vragen waarom een dergelijke omgekeerde 
rentestructuur opgeld doet. Een omgekeerde structuur heeft te maken met een 
verwachting dat de korte rente zal dalen, hetgeen op zich weer met  
inflatieverwachtingen samenhangt, en deze element komen in de gehele vraag niet aan 
de orde.  
 
Vraag 26 klopt wel, maar het begrip (secundaire) liquiditeitenmassa is een ouderwetse 
Hollandse polderterm, die gelukkig met de komst van de ECB afgeschaft is.  
 
Vraag 27 is wat technisch maar lijkt verder in orde. Ten aanzien van het 
normantwoord merken we op dat, binnen Europa, het niet erg realistisch is te 
veronderstellen dat de ECB de geldmarkt zal verruimen om een omgekeerde 
rentestructuur te verhelpen. Overigens worden tegenwoordig in de EMU ook (en zelfs 
vooral) voorschotten (tegenwoordig kredietfaciliteiten genoemd) gebruikt in het kader 
van openmarktpolitiek 
 
Onze conclusie is dat de opstellers bij twee onderdelen van deze opgave ernstige 
steken hebben laten vallen. Liever zouden wij een wat betere duiding van de 
gehanteerde definities en wat meer vragen naar inzicht gezien hebben.  
 
 
 


