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Het examen economie bestaat uit twee onderdelen (elk 50%), namelijk: 
 

1. centraal examen (schriftelijk)  
2. commissie-examen (mondeling) 
 

 
centraal examen (schriftelijk) 
 
datum VMBO t:  Donderdag 7 mei 2020 
tijdstip:   13.30-15.30 uur (tijd is excl. 20% tijdsverlening) 
locatie:   Havo/Vwo-gebouw 
 
meenemen:         ● kaartje met naam, niveau, examennummer, ED-nummer 

● identiteitsbewijs 
● pennen, potlood, kleurtjes, gum, geodriehoek 
● rekenmachine (grafische rekenmachine niet toegestaan) 

 
 
 
 
commissie-examen (mondeling) 
datum:   4, 6, 7, 8 juli 
tijdstip:   nog onbekend 
locatie:   een van onze lokalen 
meenemen:  ● dezelfde dingen als bij Centraal Examen 
      ● de casus 

● A4-tje in tweevoud met twee bestudeerde onderwerpen (elke samenvatting heeft 
maximaal 100 woorden) 
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1 Algemene opmerkingen  
  
• Een staatsexamen bestaat voor de meeste vakken uit een centraal examen en een college-examen. Het 
centraal examen is identiek aan het centraal examen voor de reguliere scholen.  
  
• Het examen economie vmbo TL-GL heeft twee onderdelen: een centraal examen (hoofdstuk 3) en een 
mondeling1 college-examen (hoofdstuk 4).   
  
• Je kunt je voorbereiden met behulp van een lesmethode.  
  
• Oefenmateriaal staat op de site van DUO onder ‘Oefenen’.   
  
• Bekijk goed het document ‘Hulpmiddelen per examenonderdeel’ op de site van DUO. Je moet de 
hulpmiddelen zelf naar het examen meenemen.  
  
  

2 Examenprogramma  
  
In bijlage 1 staat een beschrijving van de examenstof.    
  
In onderstaande tabel geven de kruisjes (x) aan in welk examenonderdeel de vaardigheden  en kennis getoetst 
worden.  
  

   
                                              
 
 
 
Op de site van DUO staan informatiefilms over het mondeling examen: 
https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/index.jsp  
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3 Centraal examen 
 
Het centraal examen bestaat uit een schriftelijk examen. Het heeft betrekking op de aangegeven examenstof. 
Zie: Examenprogramma en bijlage 1.   
  
Opdracht:   schriftelijk beantwoorden van vragen   
Tijdsduur:   120 minuten  
Cijfer:    A  
  
  
  

4 College-examen  
  
Mondeling examen. Het mondeling examen heeft betrekking op de aangegeven examenstof.  Zie: 
Examenprogramma en bijlage 1   
  
Het verdient aanbeveling een elektronische rekenmachine mee te brengen naar het examen. Dit mag geen 
grafische rekenmachine zijn.  
  
Bij het mondeling examen worden ten minste drie onderwerpen, ter keuze van de examinator, uit de 
examenstof geëxamineerd.   
  
  
Opdracht:   beantwoorden van vragen   
Tijdsduur:   25 minuten  
Cijfer:    B  
  
  
  

5 Berekening eindcijfer  
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Bijlage 1 Beschrijving examenstof  
 
 
De beschrijving van de programmaonderdelen: 
 
- EC/K/3:   Leervaardigheden in het vak economie,  
- EC/K/4A:   Consumptie,  
- EC/K/5A:   Arbeid en productie,   
- EC/K/6:   Overheid en bestuur,   
- EC/K/7:  Internationale ontwikkelingen,   
- EC/V/1:  Verrijkingsstof,  
- EC/V/3:   Vaardigheden in samenhang.  
 
Is te vinden op: www.examenblad.nl, kies jaarring 2020 vmbo TL-GL maatschappijvakken: economie Syllabus 
2020 economie, vmbo. Specificatie van de globale eindtermen voor het CE.  
  
In deze bijlage staat de beschrijving van de programmaonderdelen: 
 
- EC/K/4B:   Consumptie en consumentenorganisaties,  
- EC/K/5B:   Arbeid en bedrijfsleven,  
- EC/K/8:   Natuur en milieu,  
- EC/V/2:   Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.  
  
  

Beschrijving programmaonderdelen EC/K/4B, EC/K/5B, EC/K/6, EC/K/8  
  
EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties  
  
Je kunt, met het oog op jouw rol van consument  
1 uit een gegeven concrete context van wettelijke regels ter bescherming van de consument deze rol 
beschrijven.  Je betrekt daarbij;  - het consumentenrecht,  - consumentenorganisaties en hun werkzaamheden,  
- voorwaarden voor een geldige overeenkomst,  - rechten en plichten van de verkoper,  
2 in een voor leerlingen herkenbare situatie met behulp van een gegeven koers berekeningen maken met 
vreemd geld,  
3 aan de hand van concrete voorbeelden het belang van verzekeren in het economisch leven uitleggen en 
daarbij rekening houden met verzekeringsmotieven,  
4 aan de hand van criteria een beargumenteerd standpunt innemen met betrekking tot de noodzaak van het 
verzekeren voor zichzelf en voor anderen.  Je betrekt daarbij  - de positie van de verzekerde ten opzichte van 
de verzekeringsmaatschappij,  - de criteria,   . hoogte van het risico,   . hoogte van de premie,   . wettelijk 
verplicht karakter,  
5 eenvoudige berekeningen uitvoeren met betrekking tot premie en uitkering van schadeverzekeringen.  Je 
betrekt daarbij;  - de verzekeringsovereenkomst,  - schadeverzekeringen,   . opstal/inboedelverzekering,   . 
autoverzekering,   . (brom)fietsverzekering,   . reisverzekering,   . aansprakelijkheidsverzekering particulieren,  
6 aan de hand van voorbeelden voor- en nadelen noemen van de diverse vormen van huisvesting,  
7 een beargumenteerd standpunt innemen ten aanzien van verschillende mogelijkheden van huisvesting en 
enkele praktische en juridische aspecten van wonen noemen.  Je betrekt daarbij;  - de rechten en plichten van 
huurder en verhuurder,  - regels met betrekking tot bescherming van de huurder,  - regels met betrekking tot 
bescherming van de koper/verkoper,  - verschillende instanties die bemiddelen bij koop of huur van een huis.  
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EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven   
  
Je kunt, met het oog op jouw rol in relatie tot arbeid en productie  
1 aan de hand van eenvoudige voorbeelden de plaats van produceren, zowel in enge als in ruime zin, 
beschrijven en daarbij de productiefactoren betrekken,  
2 aan de hand van een concreet voorbeeld beschrijven hoe het productieproces in bedrijven in een aantal 
fasen kan worden verdeeld, waarbij telkens waarde toevoeging plaatsvindt.  Je betrekt daarbij;  - de fasen in 
het productieproces,  - de waarde toevoeging,  - bedrijfskolom,  
3 aan de hand van eenvoudige voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties de relatie beschrijven 
tussen verschillende sectoren en functies,  
4 aan de hand van eenvoudige voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties de relatie tussen 
opleidingswegen en functies en tussen scholing en posities op de arbeidsmarkt beschrijven,  
5 vanuit een herkenbare actuele context het belang en de inhoud van een CAO beschrijven. Je betrekt daarbij 
de relatie tussen een CAO en een individuele arbeidsovereenkomst (van een minderjarige werknemer),  
6 aan de hand van concrete actuele voorbeelden uit de eigen omgeving het verband beschrijven tussen 
technologische ontwikkeling en productiviteitsgroei en positieve en negatieve gevolgen hiervan voor 
werknemers en werkgevers noemen/beschrijven,  
7 in verschillende concrete situaties van productie beschrijven dat zich keuzeproblemen voordoen in de 
afweging van kosten tegenover baten in engere zin en in de afweging van maatschappelijke kosten en baten.  
  
EC/K/8 Natuur en milieu  
  
Je kunt, met het oog op uw rol als burger  
1 de samenhang tussen consumptie, productie en het milieu beschrijven.  Je betrekt daarbij  - factoren die de 
groei van de consumptie bepalen,  - factoren die de groei van de productie bepalen,  - de samenhang tussen de 
groei van de consumptie en de groei van de  productie,  - de nadelige gevolgen van de groei van de productie 
voor het milieu,  
2 aan de hand van eenvoudige voorbeelden concrete maatregelen noemen om milieuschade te voorkomen en 
te bestrijden en hierbij de rol van overheid, organisaties en van individuele personen beschrijven.  
  
  
 
  
Een uitgebreide beschrijving van de examenstof staat op: - examenblad.nl, economie TL-GL, syllabus 2020 
maatschappijvakken 


