Leerwerk en begrippen
Het examen economie bestaat meestal uit iets meer dan 40 vragen en daarvan is grofweg
⅓ leerwerk, ⅓ rekenen en ⅓ algemeen inzicht.
Om je een beeld te geven wat er aan ‘echt leerwerk’ gevraagd kan worden, heb ik de
examens van de afgelopen twee jaar even voor je doorgenomen:
Examen economie 2018 en 2017; welke vragen kon je nou écht voor leren?
2018
Vraag 1: Wat zijn invoerrechten?
Vraag 6: Waaruit bestaan kredietkosten?
Vraag 9: Wat is het verschil tussen rood staan en een persoonlijke lening?
Vraag 11: Wat is omzet?
Vraag 12: Noem voorbeelden van bedrijfskosten
Vraag 16: Hoe bereken je brutowinst?
Vraag 17: Wat is reële rente?
Vraag 21: Hoe werkt het heffingsvrij vermogen in box 3?
Vraag 22: Wat is conjuncturele en structurele werkloosheid?
Vraag 24: Hoe gaat arbeidsproductiviteit omhoog?
Vraag 29: Noem een voorbeeld van consumptief krediet
Vraag 32: Hoe kan een lagere rente leiden tot hogere inflatie?
Vraag 34: Wat is het verschil tussen de EU en de EMU?
Vraag 35: Je gaat op vakantie naar Frankrijk; is dat import of export?
Vraag 38: Leg uit wat schaarste betekent
Vraag 41: Wat is het profijtbeginsel en het solidariteitsbeginsel?
2017
Vraag 1: Noem voorbeelden van vaste lasten
Vraag 5: Welke marktvorm heeft weinig aanbieders?
Vraag 7: Wat is een krappe arbeidsmarkt?
Vraag 10: Wat is arbeidsproductiviteit?
Vraag 11: Hoe bereken je brutowinst?
Vraag 13: Wat is het profijtbeginsel?
Vraag 14: Hoe werken de schijven in box 1?
Vraag 15: Hoe bepaal je het belastbaar inkomen in box 1?
Vraag 17: Hoe verandert een Lorenzcurve als het inkomen gelijker verdeeld wordt?
Vraag 18: Wat is een open economie?
Vraag 24: Waarom heft de overheid accijns?
Vraag 28: Wat is koopkracht?

Vraag 35: Hoe bereken je brutowinst?
Vraag 39: Wat is de EMU?
Wil je het examen goed voorbereiden? ‘Staar je dan niet blind’ op alleen maar de
aantekeningen doornemen en overschrijven, maar ga vooral aan het oefenen met oude
examens! Download ze op examenblad.nl en maak een stuk of vier oude examens.
Alleen dan weet je wat voor vragen je ECHT kunt verwachten en door ze te oefenen zul je er
ook steeds beter in worden!

