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De vakinformatie is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is 
verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en draagt zorg voor de 
kwaliteit en het niveau van de examens. 
 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de 
staatsexamens. Met vragen over deze vakinformatie kun je contact opnemen met de afdeling 
Examendiensten van DUO: (050) 599 89 33 of staatsexamens@duo.nl. 
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1 Algemene opmerkingen 
 
• Een staatsexamen bestaat voor de meeste vakken uit een centraal examen (identiek aan 

dat van de reguliere scholen) en een college-examen. 
 

• Het examen economie vmbo TL-GL bestaat uit een centraal examen (paragraaf 3) en 
een mondeling1 college-examen (paragraaf 4). 

 
• De exameneenheden Consumptie (EC/K/4A) en Arbeid en productie (EC/K5A) worden 

niet meer getoetst tijdens het mondeling college-examen in 2023. 
 

• Je kunt je voorbereiden met behulp van een lesmethode. 
 

• Oefenmateriaal voor het examen staat op de site van DUO onder ‘Oefenen voor het 
staatsexamen vo’ en op o.a. examenblad.nl. 
 

• In het document ‘Toegestane hulpmiddelen’ (op de site van DUO) staat vermeld welke 
hulpmiddelen je zelf naar het examen moet meenemen. 
 

 

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

economie TL-GL 
centraal 
examen 

mondeling 
examen 

Exameneenheden 

EC/K/2 Basisvaardigheden  X  

EC/K/3 leervaardigheden in het vak economie X X 

EC/K/4A consumptie X X 

EC/K/4B consumptie en consumentenorganisaties  X 

EC/K/5A arbeid en productie X X 

EC/K/5B arbeid en bedrijfsleven  X 

EC/K/6 overheid en bestuur X X 

EC/K/7 internationale ontwikkelingen X X 

EC/K/8 natuur en milieu  X 

EC/V/1 verrijkingsstof X X 

EC/V/2 verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie 

 X 

EC/V/3 vaardigheden in samenhang X X 

  

                                               
1 zie Filmpjes mondeling staatsexamen op de site van DUO onder staatsexamen vo, In het kort, 

College-examen. 



Economie vmbo TL-GL | vakinformatie staatsexamen 2022  

terug naar inhoudsopgave pagina 5 van 10 

3 Centraal examen 
 
Het centraal examen bestaat uit een schriftelijk examen. Het heeft betrekking op de 
aangegeven examenstof (zie 2 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 2 Examenprogramma en Bijlage 1). 
 
Het verdient aanbeveling een elektronische rekenmachine mee te brengen naar het 
mondeling examen. Dit mag geen grafische rekenmachine zijn. 
 
Bij het mondeling examen worden ten minste drie exameneenheden, ter keuze van de 
examinator, uit de examenstof geëxamineerd. 
 

opdracht beantwoorden van vragen  

tijdsduur 25 minuten 

cijfer B 
 
 
 

5 Berekening eindcijfer 
 

examenonderdeel weging cijfer per 
onderdeel 
(afgerond op 
één decimaal) 

eindcijfer  
(afgerond op een geheel getal) 

centraal examen 1 A 
(A+B) gedeeld door 2 

mondeling examen 1 B 
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Bijlage 1 Beschrijving examenstof 
 
EC/K/3 - Leervaardigheden in het vak economie 
Je kunt strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het 
eigen leervermogen en het vermogen met economische vaktaal te communiceren en 
onderzoek te doen. 
 
EC/K/4A - Consumptie 
Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen 
en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven 
casus. 
 
EC/K/5A - Arbeid en productie 
Je hebt inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, 
toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, 
werkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 
 
EC/K/6 - Overheid en bestuur 
Je hebt inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en kan dit 
inzicht toepassen in een gegeven casus. 
 
EC/K/7 - Internationale ontwikkelingen 
Je hebt inzicht in internationale economische betrekkingen zoals Nederland als open 
economie, de Europese Unie, ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht toepassen in een 
gegeven casus. 
 
EC/V/1 - Verrijkingsstof 
Je hebt inzicht in de achtergronden van de problematiek betreffende: 
− de ontwikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld 
− de systematiek en uitgangspunten van loon- en inkomstenbelasting 
− de oorzaken en gevolgen van de waardeverandering van geld 
− de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te gaan en kan dit inzicht 

toepassen in een gegeven casus. 
 
EC/V/3 - Vaardigheden in samenhang 
Je kunt de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande exameneenheden is te vinden op 
examenblad.nl, kies jaarring 2022, vmbo GL/TL, maatschappijvakken, economie vmbo TL 
en GL, Syllabus economie vmbo 2022, Specificatie van de globale eindtermen voor het CE. 

  

http://www.examenblad.nl/
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Beschrijving exameneenheden EC/K/4B, EC/K/5B, EC/K/8 
 
Hieronder staat de beschrijving van de exameneenheden: 
EC/K/4B : consumptie en consumentenorganisaties 
EC/K/5B : arbeid en bedrijfsleven 
EC/K/8 : natuur en milieu 
 
 
 
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 jezelf 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. 
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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 
 
 
Arbeid en bedrijfsleven 
 
Je kunt, met het oog op jouw rol in relatie tot arbeid en productie; 

1. aan de hand van verschillende 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 verschillende voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties de 
relatie beschrijven tussen verschillende sectoren en functies. 
 

4. aan de hand van verschillende 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. 
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Natuur en milieu 
 
Je kunt, met het oog op jouw 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. 
 

3. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen rond het thema milieu, met name rond de transitie 
(verschuiving) van energie die CO2 uitstoot veroorzaakt naar ‘schone energie.’ 
 

4. Je kunt aangeven welke problemen het broeikaseffect veroorzaakt, zoals: 
- de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, waardoor het aantal ziektes kan uitbreiden 

en de sterfte onder mensen stijgt 
- er zullen meer en langere periodes van droogte ontstaan, waardoor er meer bosbranden 

ontstaan en verwoestijning optreedt 
- er zullen meer plaatselijke heftige regenbuien ontstaan, omdat warme lucht meer vocht 

kan bevatten 
- er zullen verschuiving van klimaatzones plaatsvinden, waardoor planten en dieren met 

uitsterven bedreigd worden 
- de zeespiegel zal stijgen door uitzetting van water en het smelten van gletsjers en 

poolkappen 
Je kunt hierbij ook aangeven welke invloed dit heeft op de (wereld)economie. 
 

5. Je kunt aangeven op welke manieren schone energie wordt opgewekt (geproduceerd), 
bijvoorbeeld: 
- windmolens 
- zonnepanelen (op bijvoorbeeld gebouwen en zonnepanelenparken) 
- getijdencentrales 
- watervallen 
- gebruik maken van aardwarmte 
 

6. Je kent de voor- en nadelen van deze manieren om ‘schone energie’ op te wekken. Denk 
hierbij aan horizonvervuiling, slagschaduw van de molenwieken, schade aan het leefmilieu 
van planten en dieren. 
 

7. Je kunt aangeven dat er in het verkeer steeds vaker gebruik wordt gemaakt van elektrisch 
voortbewogen voertuigen. Je kunt hierbij denken aan elektrische scooters, motoren en 
auto’s. Tevens kun je hierbij de voor- en nadelen voor het milieu benoemen. Denk aan 
grondstofverbruik, opladen van de accu’s met vuile energie, afvalstoffenverwerking als de 
accu kapot is gegaan, enz. 
 

8. Je kunt uitleggen wat hybride voertuigen zijn (bijv. benzine en elektrisch rijden met 
dezelfde auto) en waarom de overheid met subsidie wil stimuleren om vooral elektrisch te 
rijden. 
 
 



Economie vmbo TL-GL | vakinformatie staatsexamen 2022  

terug naar inhoudsopgave pagina 10 van 10 

9. Je kunt uitleggen waarom de regering de maximumsnelheid overdag heeft beperkt tot 100 
km/h op de autosnelwegen. 
 

10. Met het oog op het feit dat de grondstoffenvoorraad enorm afneemt en er tekorten ontstaan 
voor de productie van goederen, kun je aangeven waarom het steeds belangrijker wordt om 
goed te recyclen. Tevens kun je hierbij aangeven waarom recyclen hierdoor financieel 
gezien steeds aantrekkelijker wordt. 
 

11. Je kunt aangeven waarom de overheid het belangrijk vindt om subsidie te geven aan 
mensen en/of bedrijven die producten gaan gebruiken (of produceren) die minder schade 
aan het milieu toebrengen. De overheid kan ook door middel van belasting zorg voor het 
milieu aantrekkelijk maken. 
 

12. Je kunt aangeven wat jouw eigen rol is in het bijdragen van een goed milieu. Je kunt hierbij 
denken aan afvalscheiding, minder of geen gasverbruik, gebruik maken van de fiets of het 
openbaar vervoer, of van een deelauto (bijv. Greenwheels). 
 

13. Je kunt aangeven welke veranderingen er plaatsvinden op het gebied van voedselproductie. 
Er zijn mensen die vegetariër of veganist worden om productie van vlees te verminderen. Er 
komen alternatieven in de vorm van maden of sprinkhanen. Hierbij is er minder water nodig 
en minder voedsel. Dat voedsel kan ook voor mensen worden gebruikt. 
 

14. Je weet dat nieuwe woonwijken geen aansluiting meer krijgen op het gasnetwerk. De wijk 
krijgt soms warm afvalwater van een fabriek, wat door een ondergronds netwerk van 
buizen wordt gepompt en op die manier woonhuizen kan verwarmen, of woonhuizen gaan 
over op een warmtepomp. Je kunt aangeven welke voor- en nadelen dit voor mensen kan 
hebben. Denk hierbij aan bijv. koken en warmte. 
 

15. Je bent op de hoogte van de reden waarom de overheid ons van het gas af wil hebben: de 
overheid moet zorgen dat de uitstoot van CO2 sterk omlaag gaat. Een tweede reden is dat 
we aardgas uit de grond in Groningen halen. Hier stopt de overheid mee omdat hierdoor 
aardbevingen ontstaan die grote schade veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur. De 
huizen die nieuw gebouwd zijn, zijn goed geïsoleerd en hebben meestal energielabel A. Je 
kunt aangeven wat de reden is om huizen een energielabel te geven. Je weet dat de 
overheid subsidie geeft om huizen energiezuiniger te maken en je kunt voorbeelden 
noemen van bouwkundige aanpassingen om dit te regelen. Hier worden steeds vaker 
duurzame materialen voor gebruikt. 
 

16. Bij alle voorgaande punten kun je uitleggen of er kansen ontstaan voor nieuwe bedrijven, of 
dat er juist bepaalde bedrijven zullen verdwijnen. 
 
  



Economie vmbo TL-GL | vakinformatie staatsexamen 2022  

terug naar inhoudsopgave pagina 11 van 10 

 
 
 
 
 
 
 


	1 Algemene opmerkingen
	2 Examenprogramma
	3 Centraal examen
	4 College-examen
	5 Berekening eindcijfer
	Bijlage 1 Beschrijving examenstof
	EC/V/1 - Verrijkingsstof
	Beschrijving exameneenheden EC/K/4B, EC/K/5B, EC/K/8

