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Examen  HAVO - Compex 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit deel van het examen zijn maximaal 
22 punten te behalen; het gehele examen 
bestaat uit 32 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Je geeft de antwoorden op deze vragen op 
papier, tenzij anders is aangegeven. Als 
gevraagd wordt resultaten op te slaan, doe je 
dat in de examenmap. In het openingsscherm is 
de naam van deze map gegeven.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragen 20 tot en met 32 
 
In dit deel staan de vragen waarbij de 
computer wordt gebruikt. 
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Opgave 7 
 
 
 Open voor deze opgave de map ‘Miljoenennota’. Daar vind je de informatiebronnen die je 

kunt gebruiken bij de beantwoording van de vragen 20 tot en met 23. 
In deze opgave moet je voor het lezen van sommige informatiebronnen gebruikmaken van de 
‘mouse-over’ techniek. Dat betekent dat de diagrammen meer informatie geven als je met 
de cursor op een cirkelpunt gaat staan.  
 
Miljoenennota 
De economische vooruitzichten in Nederland verslechteren in de loop van 2002. In 
mei 2002 verwacht de regering nog een financieringsoverschot van 0,1% voor 2003, maar 
in het najaar wordt er gerekend met een aanzienlijk financieringstekort voor 2003. Na 
enkele jaren met financieringsoverschotten duikt Nederland toch weer in de min. Op 
Prinsjesdag 2002 publiceert de overheid de Rijksbegroting 2003. Naast de gebruikelijke 
papieren Miljoenennota verschijnt er ook een aparte presentatie op het internet. 
 
Bij de rijksinkomsten onderscheiden we drie groepen: 

• directe belastingen 
• indirecte belastingen 
• niet-belastingontvangsten 

1p 20  Bepaal aan de hand van de Rijksbegroting 2003 het totaal van de directe belastingen. 
 

1p 21  Wat is bij de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron? Vermeld ook het begrote 
bedrag voor 2003. 
 
Stel dat de rijksoverheid in de Rijksbegroting 2003 op defensie 20% bezuinigt. 

2p 22  Zou met deze bezuiniging het financieringstekort 2003 weggewerkt worden?  
   Verklaar het antwoord met een berekening. 

 
De rijksoverheid is een onderdeel van de ...(1)... sector. De begrote uitgaven voor deze 
sector zullen in 2003 ...(2)... 132,8 miljard euro zijn. 

2p 23  Wat moet in de plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 
krijgen? 
bij (1) collectieve / particuliere / tertiaire 
bij (2) gelijk aan / groter dan / kleiner dan 
 
 
Opgave 8 
 
 
 Open voor deze opgave de map‘Recessie’. Daar vind je twee videofragmenten die je moet 

gebruiken bij de beantwoording van de vragen 24 tot en met 28. 
 
Recessie 
 
 Bekijk eerst beide videofragmenten en bepaal vervolgens welk(e) fragment(en) je denkt 

nodig te hebben bij elk van onderstaande vragen. 
 

1p 24  Welke besteder wordt door de heer Oomens van het CBS niet genoemd? 
2p 25  Wordt de situatie op de arbeidsmarkt in 2003 conjunctureel of juist structureel verklaard? 

Verklaar het antwoord. 
2p 26  Bereken de omvang van de beroepsbevolking in de periode mei-juli 2003. 
1p 27  Waarom wordt bij het beschrijven van de werkloosheid steeds eenzelfde periode uit 

verschillende jaren vergeleken, bijvoorbeeld mei-juli 2002 met mei-juli 2003? 
2p 28  Bereken de omvang van het nationale product in het tweede kwartaal van 2003, als bekend 

is dat in het tweede kwartaal van 2001 het nationale product € 110 miljard was. 
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Opgave 9 
 
 
 Open voor deze opgave de map ‘CPI’. Daar vind je het werkblad en de informatiebronnen 

die je moet gebruiken bij de beantwoording van de vragen 29 tot en met 32.  
 
Zijn meisjes duurder uit dan jongens? 
Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor budgetvoorlichting (NIBUD) is gebleken 
dat meisjes hun inkomen anders besteden dan jongens. Als we het gemiddelde 
bestedingspatroon van twee 17-jarige havo-leerlingen, een jongen en een meisje, met elkaar 
vergelijken, dan zijn er opmerkelijke verschillen.  
Van alle 17-jarige scholieren heeft 72% een bijbaantje. Jongens werken gemiddeld 9,5 uur 
per week en meisjes 8,5 uur per week. In 2003 beschikten havo-jongens van 17 jaar 
gemiddeld per maand over een budget van € 205. Voor de havo-meisjes van 17 jaar was dat 
€ 175. Tijdens een economieles over de consumentenprijsindex (CPI) krijgen de leerlingen 
over dit onderwerp een opdracht. 
 
 Gebruik de informatiebronnen bij het beantwoorden van vraag 29. 

2p 29  Leg aan de hand van één soort uitgave uit dat het uitgavenpatroon van jongens van 13 tot en 
met 17 jaar verschilt van het gemiddelde uitgavenpatroon van alle huishoudens.  
 
Voor het gemiddelde van alle huishoudens in Nederland heeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) een inflatiecijfer (CPI) berekend. De economiedocent wijst de leerlingen 
erop dat, gelet op het andere bestedingspatroon van jongeren, er bij de jongeren sprake kan 
zijn van een gemiddeld hogere of lagere prijsstijging dan het CBS voor heel Nederland 
heeft berekend. Eigen onderzoek van de docent heeft voor jongeren de volgende cijfers 
opgeleverd. 
 

(basisjaar 2000) CPI 2003 CPI 2004 
jongens (13 tot en met 17 jaar) 102,7 103,8 
meisjes (13 tot en met 17 jaar) 105,6 ……. 

 
 Open voor vraag 30 ‘Werkblad CPI’. Kies bij het openen voor de optie ‘macro’s 

inschakelen’. 
2p 30  Bepaal de CPI 2004 voor meisjes van 13 tot en met 17 jaar. Werk de volgende stappen uit: 

• Start met het tabblad ‘CPI’. 
• Vul op dit blad voor de meisjes de kolommen ‘soort uitgave’, ‘wegingsfactor’ en ‘partieel 

prijsindexcijfer’ in. Maak daarbij gebruik van gegevens op de twee andere tabbladen. 
• Laat het programma het CPI 2004 meisjes berekenen.  
• Noteer de uitkomst op het antwoordpapier. 
 

2p 31  Bereken voor de havo-meisjes van 17 jaar met hoeveel euro het beschikbare budget van 
2003 in 2004 zou moeten toenemen om geen koopkrachtverlies te lijden. 
 
Op basis van de resultaten van de bepaling van de CPI 2004 voor de jongens en de meisjes 
in de leeftijdsgroep 13 tot en met 17 jaar en van de informatiebronnen, trekken leerlingen 
voor de onderzochte groep de volgende conclusies: 
conclusie 1 
Als we 2004 vergelijken met 2000 waren meisjes in 2004 duurder uit dan jongens. 
conclusie 2 
Als we 2004 vergelijken met 2000 waren jongens in 2004 ongeveer even duur uit als het 
gemiddelde huishouden in Nederland. 

2p 32  Zijn deze conclusies juist? Verklaar apart voor elk van beide conclusies het antwoord. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel met de computer. 
 
 

tabel 1 

Einde 
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