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ECONOMIE VOORBEELDEXAMEN 

De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: rekenmachine (geen grafische) 

 

Aantal vragen: 9 

Aantal pagina’s: 4 

Bijlage(n): geen 

 

Beoordeling van het examen 

Meerkeuzevragen: 100 % van het totaalcijfer. 

 

Instructies 

Dit is een voorbeeldexamen.  

Let op: dit voorbeeldexamen is geen volledig examen! 

Succes met het voorbeeldexamen! 
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1. We spreken in de economie van schaarste, wanneer 

A. De middelen de mogelijkheden overtreffen. 

B. Er in vergelijking tot de behoeften niet voldoende middelen voor handen zijn. 

C. Er in vergelijking tot de middelen niet voldoende behoefte aan een bepaald goed 

is. 

D. Er voldoende middelen zijn om in de behoeften te voorzien. 

 

2. We onderscheiden perfect werkende markten en niet-perfect werkende markten.Wat 

is het onderscheid tussen beide? 

 

A. Op perfect werkende markten kunnen vragers en aanbieders invloed op de prijs 

uitoefenen. Op niet-perfect werkende markten kunnen alleen aanbieders dat. 

B. Op niet-perfect werkende markten kunnen noch vragers noch aanbieders 

invloed op de prijs uitoefenen. Op perfect werkende markten kunnen zij dat wel. 

C. Op perfect werkende markten kunnen aanbieders invloed op de prijs 

uitoefenen. Op niet-perfect werkende markten kunnen zowel vragers als 

aanbieders dat. 

D. Op perfect werkende markten kunnen vragers invloed op de prijs uitoefenen. 

Op niet-perfect werkende markten kunnen zowel vragers als aanbieders dat. 

E. Op perfect werkende markten kunnen vragers en aanbieders invloed op de prijs 

uitoefenen. Op niet-perfect werkende markten kunnen alleen vragers dat. 

F. Op perfect werkende markten kunnen noch vragers noch aanbieders invloed op 

de prijs uitoefenen. Op niet-perfect werkende markten kan minstens één partij 

dat wel. 

 

3. Voor veel producten komt de prijs tot stand door het marktmechanisme. De manier 

waarop de prijs tot stand komt, is afhankelijk van de marktvorm. 

 

Een bepaalde marktvorm is gekenmerkt door een groot aantal vragers en enkele aanbieders 

die elk, voor het product dat zij aanbieden, een ‘monopoliepositie’ hebben. De aanbieders 

concurreren vooral door heterogene producten aan te bieden. 

 

Van welke marktvorm kan hier sprake zijn?  

 

A. monopolie 

B. monopolistische concurrentie 

C. heterogeen oligopolie 

D. homogeen oligopolie 

E. volkomen concurrentie 

F. volledige mededinging 
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4. In geval van een relatief inelastische vraag is 

 

A. De procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid kleiner dan de 

procentuele verandering van de prijs. 

B. De procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid even groot als de 

procentuele verandering van de prijs. 

C. De procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid groter dan de 

procentuele verandering van de prijs. 

D. De procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid gelijk aan 0. 

 

5. Een winkelier constateert dat de gevraagde hoeveelheid appels ten gevolge van een 

prijsverlaging van € 1,80 per kg naar € 1,62 per kg de door hem verkochte 

hoeveelheid stijgt van 35 kg naar 40 kg. 

 

Welke berekening van de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid is juist? 

A. 
−10%

+14,3%
  

B. 
−10%

−14,3%
  

C. 
+14,3%
−10%

  

D. 
−14,3%
−10%

  

 

6. De vraag naar een bepaald product wordt op een bepaald moment gekarakteriseerd 

als relatief prijselastisch. 

Op welke manier zal de gevraagde hoeveelheid veranderen als de prijs van dit 

product verandert? 

 

A. Totaal niet 

B. Met hetzelfde percentage als de prijsverandering 

C. Met een geringer percentage dan de prijsverandering 

D. Met een groter percentage dan de prijsverandering 

  

7. Welke beweringen zijn juist? 

I. Voor de break-evenafzet van een onderneming geldt dat de totale opbrengsten gelijk 

zijn aan de totale kosten. 

II. Wanneer een onderneming naar maximale totale winst streeft, geldt TW = TO – TK = 

0. 

 

A. Alleen bewering I is juist. 

B. Alleen bewering II is juist. 

C. Beide beweringen zijn juist. 

D. Beide beweringen zijn onjuist. 
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8.  

 

 
 

De figuur geeft de grafieken van het verloop van kosten en opbrengsten van een 

onderneming die haar product aanbiedt op een perfect werkende markt. De productie 

van de onderneming is steeds gelijk aan de verkoop. 

 

Betekenis van de symbolen: 

TO totale opbrengst 

TK totale kosten 

TVK totale variabele kosten 

TCK totale constante kosten 

TW totale winst 

 

Maximale winst wordt behaald bij een productie van: 

A. A 

B. C 

C. E 

D. H 

 

9. Op perfect werkende markten zorgt het markt- of prijsmechanisme ervoor dat de 

gevraagde hoeveelheid steeds gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid. Soms grijpt 

de overheid in op een bepaalde markt, bijvoorbeeld met een prijsvoorschrift. Hierdoor 

kunnen op de betreffende markt overschotten of tekorten ontstaan. 

Het ontstaan van overschotten kan het gevolg zijn van 

A. het instellen van een maximumprijs. 

B. het instellen van een minimumprijs. 

C. het instellen van gemiddelde prijzen. 

D. het totstandkomen van de evenwichtsprijs. 

 

 


