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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Het beste paard van stal 
 
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 7 moet je soms gebruikmaken 
van informatiebron 1 en 2 in de bijlage. 
 
 
Megan is sinds kort eigenaresse van een manege in de gemeente Hof van 
Twente. Megan runt de manege samen met haar man Jasper. Ze hebben één 
medewerkster, Carina, fulltime in dienst. Megan overweegt om in de 
zomervakantie ponykampen te organiseren. Dan heeft ze nieuwe pony´s nodig. 
Ze heeft nu 20 paarden op stal staan.  
 
 
Gebruik informatiebron 1.  

2p 1 Na de eerste maand wil Megan berekenen hoeveel haar nettowinst per maand 
is. De paarden lopen iedere maand allemaal 25 lesuren. Per maand maakt 
Megan vier buitenritten. Tijdens een buitenrit worden 6 paarden gebruikt. 

 Hoeveel is haar nettowinst over de eerste maand? Schrijf je berekening op. 
 

1p 2 Megan vindt de bedrijfskosten behoorlijk hoog. Ze denkt dat deze wel lager 
kunnen. Hoe kan Megan op de bedrijfskosten bezuinigen?  
A Carina parttime laten werken 
B geen ponykampen organiseren 
C meer paarden op stal laten staan 
D minder privé-uitgaven doen 
 
Gebruik informatiebron 2. 

1p 3 Megan krijgt een verzoek van de gemeente om mee te werken aan het opzetten 
van een opleiding paardenverzorging. De gemeente zou graag gebruikmaken 
van haar manege en van haar paarden.  

 Welk bedrag zal door de gemeente betaald worden? Schrijf je berekening 
op.  

 
1p 4 De overheid (o.a. de gemeente Hof van Twente) verwacht op den duur haar 

bijdrage aan de opleiding paardenverzorging ‘terug te kunnen verdienen’. 
 Verklaar op welke manier de gemeente dit geld denkt ‘terug te kunnen 

verdienen’. 
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1p 5 Jongeren die de opleiding doen, hebben een goede kans op een baan.  
De paardensector groeit en daarmee ook de werkgelegenheid. 
Nederland telt inmiddels 6.500 maneges. De paardenhouderij in ons land is 
goed voor een omzet van € 1,2 miljard per jaar.  

 Hoeveel is de gemiddelde omzet per manege in Nederland? Schrijf je 
berekening op. 

 
1p 6 In één jaar tijd steeg het aantal maneges met 10%. 

De werkgelegenheid in de paardensector steeg echter met minder dan 10%. 
 Waardoor kan de werkgelegenheid in de paardensector minder sterk zijn 

gestegen dan het aantal maneges?  
 

1p 7 Als de plannen voor een nieuwe opleiding doorgaan heeft Megan nieuw 
personeel nodig. Megan wil liever geen nieuwe werknemers in vaste dienst 
aannemen. Ze wil liever uitzendkrachten inhuren, hoewel deze per uur niet 
goedkoper zijn.  

 Geef een verklaring waarom Megan geen nieuwe werknemers in vaste dienst 
wil aannemen. 

 
 

Geef het uit als geld  
 
Voor de beantwoording van de vragen 8 tot en met 14 hoef je geen gebruik te 
maken van informatiebronnen in de bijlage.  
 
 
Nick (18) heeft drie weken vakantiewerk gedaan. Hij verdient het 
minimumjeugdloon. Nu is het tijd om af te rekenen. Hij ontvangt zijn loon op zijn 
bankrekening.  
 
 

1p 8 Zijn vader is van mening dat Nick meer geld had moeten ontvangen dan alleen 
het minimumjeugdloon. “Jij had vakantiegeld moeten krijgen.” Maar Nick denkt 
dat hij geen recht op vakantiegeld heeft.  
Wie heeft gelijk, Nick of zijn vader?  
A Nick, hij heeft maar drie weken gewerkt.  
B Nick, hij heeft met de werkgever niets afgesproken over vakantiegeld.  
C Vader, ook een vakantiewerker heeft recht op vakantiegeld.  
D Vader, vanaf 18 jaar krijgt iedere werknemer vakantiegeld.  
 

1p 9 Nick gebruikt een deel van zijn loon voor de betaling van de jaarlijkse contributie 
van € 80 aan de sportvereniging. 
Welke functie heeft het geld bij de betaling van de contributie? 
A rekenmiddel 
B ruilmiddel 
C spaarmiddel 
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2p 10 Nick herinnert zich uit de economieles dat je het geld op verschillende manieren 
kunt indelen.  
Bekijk onderstaand schema.  

 Neem de cijfers 1 en 2 op je antwoordblad over en zet er de juiste woorden 
achter.  

 
geld

1 ................. chartaal

munten 2 .................  
 
 
Nick betaalt zijn frisdrank contant. Hij had ook met zijn pinpas of chipknip 
kunnen betalen. In de krant stond een verhaal over het betalen met contant 
geld. Als je met contant geld betaalt, kost het de winkelier gemiddeld 30 cent per 
keer. Chipknip-betalingen kosten de winkelier 4 cent per keer.  
 
 

2p 11 Het betalen met contant geld is voor een winkelier duur.  
 Geef twee voorbeelden van kosten die door een winkelier gemaakt worden 

als een klant contant betaalt.  
 

1p 12 Als Nick grote bedragen moet betalen, gebruikt hij zijn pinpas. Kleine bedragen 
betaalt hij contant. Nick denkt dat contant betalen hem zelf niets kost.  
Maar volgens zijn economieleraar betalen alle consumenten mee aan de kosten 
van het betalingsverkeer als zij contant betalen.  

 Waarom betalen alle consumenten mee als zij met contant geld betalen?  
 

1p 13 Nick heeft een creditsaldo van € 10 op zijn rekening. Hij koopt een spijkerbroek 
voor € 55 die hij met de pinpas betaalt. Hij haalt € 70 uit de geldautomaat en 
een zak drop van € 2,25 betaalt hij met zijn chippas. 
Hoe groot is het debetsaldo op zijn rekening na verwerking van deze 
transacties? 
A € 115,00 
B € 117,25 
C € 125,00 
D € 127,25 
E € 135,00 
F € 137,25 
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1p 14 Nick bekijkt de site van het NIBUD (Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting).  
Het NIBUD adviseert mensen die niet veel geld hebben om contant te betalen.  
“Dat geldt dus ook voor mij”, zegt Nick. “Ik heb altijd geld tekort.” 

 Waarom is het voor Nick verstandig contant te betalen? 
 
 

Is er iets te vieren? 
 
Bij de beantwoording van de vragen 15 tot en met 21 moet je soms 
gebruikmaken van informatiebron 3 en 4 in de bijlage. 
 
 
In maart 2007 vierde de Europese Unie (EU) haar vijftigjarige bestaan. Zes 
landen sloten in 1957 een samenwerkingsverdrag. De doelstelling van hun 
samenwerking werd kort samengevat in een verklaring over de interne markt.  
Eén doelstelling daarvan heeft betrekking op vrijhandel.  
 
 

1p 15 Welke andere twee doelstellingen heeft de Europese Unie op het gebied van de 
interne markt?  
 
 
In 2007 is de EU gegroeid tot 27 deelnemende landen, maar niet iedereen is 
daarover tevreden. Walter en Frederique, twee klasgenoten, zijn het niet met 
elkaar eens over de voordelen van de Europese Unie.  
 
 

1p 16 Volgens Walter profiteren de kleine landen het meest van het vrije verkeer van 
goederen. Hij denkt dat dat komt door de toegenomen handelsmogelijkheden.  

 Geef één argument voor de mening van Walter. 
 
Gebruik informatiebron 3. 

2p 17 Walter is niet zo positief over het vrije verkeer van personen. “In ons land komen 
veel Polen werken en die kunnen voor werkloosheid zorgen”, zegt hij. 

 Waarom denken de Polen in ons land werk te kunnen vinden en niet in een 
land dat veel dichterbij ligt, zoals Slowakije?  

Je moet twee argumenten uit de informatiebron halen.  
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1p 18 Frederique is een stuk positiever. “Door de open grenzen in de EU hebben de 
consumenten voordeel”, aldus Frederique. 
Waarom kunnen open grenzen gunstig zijn voor de consumenten?  
A Door meer concurrentie worden de consumentenprijzen hoger. 
B Door meer concurrentie worden de consumentenprijzen lager. 
C Door minder concurrentie worden de consumentenprijzen hoger. 
D Door minder concurrentie worden de consumentenprijzen lager. 
 

1p 19 Over een paar jaar zullen steeds meer nieuwe EU-landen van de euro 
gebruikmaken. Volgens Frederique zullen de consumenten daar voordeel van 
hebben.  
Wat is voor consumenten in de nieuwe EU-landen een voordeel van de 
invoering van de euro? 
A Consumenten kunnen goedkoper inkopen doen.  
B De kosten van de invoering worden betaald door de EU.  
C Door de invoering is er geen sprake van inflatie.  
D Het omwisselen van vreemd geld met andere Eurolanden is nu goedkoper.  
 
Gebruik informatiebron 4  

1p 20 De handel van het Verenigd Koninkrijk met andere EU-landen is nog geen 60% 
van de totale handel. Frederique denkt daarom dat het Verenigd Koninkrijk er 
verstandig aan zou doen de euro in te voeren. Zij denkt dat het Verenigd 
Koninkrijk voordeel van invoering van de euro zou kunnen hebben.  

 Geef een argument voor de mening van Frederique.  
 

1p 21 Frederique vindt al met al dat er best iets te vieren valt bij vijftig jaar EU. “Uit 
onderzoek blijkt dat de koopkracht in de EU sterk is gestegen en dat de EU-
burgers tevreden zijn. EU-burgers moeten wel gelukkige mensen zijn”.  
Walter vindt het een rare vergelijking. “Als mijn koopkracht stijgt, hoef ik niet 
gelukkiger te zijn”, stelt hij.  

 Geef een argument voor de mening van Walter.  
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Autoschadebedrijf VELBO BV 
 
Voor de beantwoording van de vragen 22 tot en met 26 moet je soms 
gebruikmaken van informatiebron 5 in de bijlage.  
 
 

autoschade    V E L B O     

 
VELBO BV is een autoschadebedrijf met drie afdelingen: een afdeling 
autoschade, een afdeling caravanschade en een afdeling apk-keuring* voor 
caravans.  
 
*apk betekent algemene periodieke keuring. Alle motorvoertuigen ouder dan drie 
jaar moeten om de twee jaar worden gekeurd op veiligheid door een 
gediplomeerd keurmeester. Rijden in een voertuig zonder apk-keuring is 
strafbaar. Apk-keuringen voor caravans zijn (nog) niet verplicht. 
 
 
Gebruik informatiebron 5. 

2p 22 Hoeveel bedraagt de waarde van de productie per werknemer in euro's per jaar 
van VELBO BV?  
Schrijf je berekening op.  
 

1p 23 Er worden in verhouding weinig apk-keuringen verricht. De apk-keurmeester 
heeft soms dagen waarop hij niets te doen heeft. Toch wil de directie de apk-
keuringen niet afstoten. De winstmarge van de apk-keuringen is namelijk veel 
hoger dan die bij de auto- en caravanschade.  
Wat kan de oorzaak zijn dat de brutowinstmarge bij de apk-keuringen zo hoog 
is? 
A Apk-keuringen zijn goedkoop.  
B De inkoopwaarde is in verhouding laag.  
C De kosten zijn in verhouding laag.  
D Er hoeft geen btw over te worden betaald.  
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Het personeel bij VELBO BV is gespecialiseerd. Collega's kunnen niet zomaar 
de taken van anderen overnemen omdat ze daarvoor niet de juiste kennis 
hebben. Zo is de directie gespecialiseerd in de boekhouding, in de werkplaats 
zijn er plaatwerkers en spuiters en de keurmeester mag als enige de apk-
keuringen uitvoeren.  
 
 
Gebruik informatiebron 5. 

2p 24 Bij VELBO BV werkt iedereen fulltime, behalve de apk-keurmeester. Een 
werknemer die fulltime werkt bij VELBO BV, werkt 230 dagen per jaar. De 
keurmeester heeft een halve dag nodig om een caravan te keuren, inclusief 
halen en brengen en andere bijkomende werkzaamheden.  

 Hoeveel dagen per jaar heeft de keurmeester tijd voor andere 
werkzaamheden op zijn werk? Geef je berekening. 

 
 
De directie van VELBO BV verwacht voor 2008 de volgende ontwikkelingen: 
− De overheid zal de apk-keuring van caravans verplicht gaan stellen. De 

directie van VELBO BV verwacht hierdoor een omzetstijging bij apk-
keuringen van 525%.  

− Door concurrentie van autodealers die ook schade-auto’s repareren, 
verwacht de directie van VELBO BV een omzetdaling bij de afdeling 
autoschade van 20%. 

 
 

2p 25 Op basis van bovenstaande ontwikkelingen verwacht de directie dat de totale 
omzet bij VELBO BV in 2008 gaat dalen.  

 Toon door middel van een berekening aan dat deze verwachting juist is.  
 

1p 26 De directie wil de omzetdaling van schade-auto's voorkomen. “Alleen reclame 
maken helpt niet”, denken de directieleden.  

 Op welke andere wijze zou VELBO BV dan een omzetdaling van 
schadegevallen kunnen tegengaan? Verklaar je antwoord.  
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Frankrijk tegenover het Verenigd Koninkrijk 
 
Voor de beantwoording van de vragen 27 tot en met 32 moet je soms 
gebruikmaken van informatiebron 6 in de bijlage.  
 
 
Binnen de Europese Unie (EU) zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk twee 
giganten. De productie van beide landen is toegenomen. Volgens sommige 
economen is dit mede een gevolg van hun lidmaatschap van de EU. Hierdoor 
zijn de handelsbelemmeringen tussen de landen in de EU namelijk verdwenen.  
 
 

2p 27 Geef een voorbeeld van een handelsbelemmering. Leg van je voorbeeld uit 
waarom deze handelsbelemmerend werkt.  
 

1p 28 Nederland is ook lid van de EU en erg afhankelijk van de handel met de andere 
lidstaten.  
Voor Nederlandse bedrijven is het belangrijk dat het economisch goed gaat met 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

 Verklaar waarom Nederlandse bedrijven kunnen profiteren van een 
economische bloeiperiode van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

 
 
Tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt veel gehandeld. In het Franse 
Dieulefit is het wijnexportbedrijf ‘Largo’ gevestigd. Largo exporteert vooral naar 
het Verenigd Koninkrijk. De Engelse importbedrijven betalen Largo in euro's.  
 
 

1p 29 In 2006 is de euro ten opzichte van het Engelse pond in waarde gestegen. 
 Is deze koersverandering voor de afzet van Largo voordelig of nadelig?  

Verklaar je antwoord.  
 
Gebruik informatiebron 6. 

1p 30 In 2005 werd door Frankrijk 14 miljard euro meer geëxporteerd dan 
geïmporteerd.  
Hoe groot was de import van Frankrijk in 2005?  
A 411 miljard 
B 413 miljard 
C 439 miljard 
D 441 miljard 
 
Gebruik informatiebron 6. 

1p 31 Het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt als 
maatstaf om de welvaart tussen landen te vergelijken.  

 Bereken het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking voor het 
Verenigd Koninkrijk. Geef je berekening.  
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Gebruik informatiebron 6. 
2p 32 Het is moeilijk aan te geven welk van de twee landen welvarender is.  

Op grond van sommige gegevens zou je denken: Frankrijk. Sommige andere 
gegevens leiden echter tot de conclusie dat het Verenigd Koninkrijk welvarender 
is.  

 Vermeld één gegeven uit de tabel waaruit blijkt dat Frankrijk welvarender 
zou kunnen zijn.  

 Vermeld één gegeven uit de tabel waaruit blijkt dat het Verenigd Koninkrijk 
welvarender zou kunnen zijn.  

 
 

Een goede energieleverancier vinden kost veel energie! 
 
Bij de beantwoording van de vragen 33 tot en met 38 moet je soms 
gebruikmaken van informatiebron 7 in de bijlage.  
 
 
Vind maar eens een goede energieleverancier! Het liefst ook nog één met lage 
prijzen. Dat valt niet mee. De prijzen die de Nederlandse consumenten betalen 
voor elektriciteit behoren tot de hoogste van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het 
CBS. Voor elektriciteit betaalden op 1 januari 2007 alleen de Denen en de 
Italianen meer.  
 
 

1p 33 Vincent en Simone zijn net verhuisd. Ze krijgen van hun energieleverancier een 
brief dat het voorschotbedrag van de energierekening € 280 per maand 
bedraagt. Ze vinden dit erg hoog. Vorig jaar was hun maandelijkse 
voorschotbedrag € 175 en kregen ze aan het eind van het jaar € 210 terug.  
Wat waren de energiekosten voor Vincent en Simone van vorig jaar? 
A € 1.890 
B € 2.100 
C € 3.150 
D € 3.360 
 

1p 34 Sinds 2004 kunnen consumenten zelf hun energieleverancier kiezen. Simone 
vindt het vreemd dat de prijzen sindsdien alleen maar hoger zijn geworden. 
Volgens haar zou concurrentie juist voor lagere prijzen moeten zorgen.  

 Geef een argument voor de mening van Simone.  
 
Gebruik informatiebron 7. 

2p 35 Het elektriciteitsverbruik van Vincent en Simone is momenteel 1.750 kWh per 
jaar. Hun leverancier is Caplara. Ze krijgen telefonisch een aanbod van Cogas.  
Dat aanbod komt neer op € 315 per jaar.  

 Hoeveel zijn Vincent en Simone goedkoper uit als ze op het aanbod van 
Cogas ingaan? Schrijf je berekening op.  
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1p 36 De winters in Nederland worden steeds warmer. Simone denkt dat aardgas nu 
goedkoper zal worden. Vincent denkt juist dat de gasprijs zal stijgen. “De 
gasprijs is gekoppeld aan de prijs van aardolie”, zegt hij.  

 Geef een reden waarom Vincent gelijk kan hebben.  
 

1p 37 Vincent denkt dat ze bij hun keuze voor een energieleverancier niet alleen naar 
de prijs moeten kijken. “We kunnen wel allemaal alleen naar de laagste prijs 
voor de consument kijken, maar je moet ook kijken naar hoe de energie wordt 
geproduceerd. Anders levert het ons op den duur alleen maar maatschappelijke 
kosten op.” 

 Geef een argument voor de uitspraak van Vincent.  
 

2p 38 Simone heeft er nog eens over nagedacht. “Als de prijs voor energie erg hoog 
wordt, kan dat ook voordelen hebben”, zegt zij. “Op den duur zijn we dan 
misschien wel goedkoper uit.”  

 Geef twee argumenten voor de uitspraak van Simone.  
 

einde  913-0233-a-KB-1-o* 


