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Oefenvragen mondeling examen VMBO-KB 

Dit zijn voorbeelden van vragen die tijdens een mondeling examen economie gevraagd kunnen 

worden. Het is bedoeld als voorbeeld, en zeker niet volledig. Hopelijk kan jij je als examenkandidaat 

zo beter voorbereiden op het examen. Leer de begrippen van alle examenstof goed. Je ziet hieronder 

wat je moet kennen, en voor enkele van die punten zie je een aantal vragen. De antwoorden staan er 

niet bij. 

Je moet de volgende thema’s kennen: 

● Consumptie 

● Consumptie en consumentenorganisaties 

● Arbeid en productie 

● Arbeid en bedrijfsleven 

● Overheid en bestuur 

● Internationale ontwikkelingen 

● Natuur en milieu 

 

 

Consumptie en consumentenorganisaties (dit is hier een onderdeel van. Je moet meer leren dan 

dit gedeelte) 

1. Wie komen er op voor de belangen van de consument? Ken je hier voorbeelden van? 

2. Wat doet de consumentenbond? 

3. Wat doet de ANWB? 

4. Wat doen consumentenorganisaties als de consumentenbond en de ANWB  voor 

consumenten? Geef duidelijke voorbeelden. 

5. Zijn er ook wetten die de consumenten beschermen? Zo ja, kan je er één noemen? 

6. Hoe worden we beschermd tegen telefonische verkoop? 

7. Wat is colportage? 

8. Waarom heb je bedenktijd als je iets van een colporteur koopt? 

9. Je hebt een maand geleden een nieuwe wasmachine gekocht. Je gebruikt hem volgens de 

voorschriften. Als je thuis komt staat er water op de vloer. Langs het behang zie je water 

lopen. De wasmachine lekt. Wie is er aansprakelijk voor deze schade? 

10. En wie betaalt de schade aan de wasmachine zelf?  

11. In welke wet staat hoe de schade die bij vraag 9 en 10 werden gesteld geregeld moet 

worden? Leg uit waarom dit zo is geregeld. 

12. Als een winkelier en een klant ruzie hebben over een product of een dienst (een goed of een 

dienst), kunnen ze bij de geschillencommissie terecht. Wat kan je vertellen over de 

geschillencommissie? 

13. Wat is een vergelijkend warenonderzoek? 

14. Wat is het verschil tussen de beoordelingen: ‘beste koop’ en ‘beste uit de test?’ 

15. Als jij zelf iets duurs wilt kopen, onderzoek je dan waar je dat het best kunt kopen? Hoe doe 

je dat? 
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16. Je hebt de begrippen ‘basisbehoefte’ en ‘luxe behoefte’ geleerd. Vertel me wat dit voor 

behoeften zijn en geef er voorbeelden bij. 

17. Is het kopen van feestkleding een basisbehoefte? Waarom wel of waarom niet? 

18. Waarom is consumentenvertrouwen voor een supermarkt minder belangrijk dan voor een 

zaak waar je parfum kunt kopen, zoals bijvoorbeeld de Douglas. 

19. Hoe kan de overheid er voor proberen te zorgen dat wij als consumenten meer gaan kopen? 

 

Arbeid en Productie 

1. Wat zijn de vier productiefactoren? 

2. Leg uit waarom de ondernemer de belangrijkste factor is. 

3. Een product komt niet zomaar bij de consument. Een houten tafel die je in de winkel kunt 

kopen, heeft een lange weg gegaan voor hij zo mooi was en verkocht kon worden. Leg uit 

wat een bedrijfskolom is. 

4. Er wordt bij iedere handeling waarde aan een product toegevoegd. Wat kan je zeggen over 

de prijs van groentes in de supermarkt als je deze apart koopt, of als ze zijn samengevoegd in 

een vers-pakket? 

5. Is het maken van een vers-pakket kapitaalintensief of arbeidsintensief? 

6. Een bedrijf heeft meestal een organigram, waarin de taakverdeling staat beschreven. Leg uit 

waarom dat verstandig is. 

7. Hoe kan een bedrijf ervoor proberen te zorgen dat de productiecapaciteit toeneemt? 

8. Leg uit dat een groot bedrijf meerdere bedrijfstakken kan hebben. 

 

Overheid en bestuur 

1. Wat kan je vertellen over ons stelsel van sociale zekerheid? 

2. Wat is een sociale verzekering? Geef een voorbeeld. 

3. Wat is een sociale voorziening?  

4. Waarom hebben we deze verzekeringen, en waar komt het geld vandaan om bijvoorbeeld de 

AOW te kunnen betalen? 

5. Waar komt het geld vandaan om mensen die bijstand nodig hebben te kunnen betalen? 

6. De AOW leeftijd is omhoog gegaan, waardoor mensen langer door moeten werken. Kan je 

vertellen waarom de overheid dat nodig vindt? 

7. Wat wordt er bedoeld met het sociaal minimum? 

8. Kunnen mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden voor hun beroep levenslang een 

uitkering krijgen, of wordt er van ze verwacht dat ze proberen om zelf voor inkomen te 

zorgen? Kan je daar iets meer over vertellen? 

9. We hadden dit jaar (2020) een begrotingsoverschot van €7 miljard. Door de maatregelen die 

nodig waren door het Corona-virus is er €92 miljard uitgegeven. Wat betekent dit voor de 

staatsschuld? 

10.  Als er een tekort is kan de overheid twee dingen doen om te zorgen dat de begroting in 

evenwicht komt. Wat kunnen ze in dat geval doen? 

11. Bepaalde overheidsdiensten zijn geprivatiseerd. Wat gebeurt er als er een overheidsdienst 

wordt geprivatiseerd? Geef een voorbeeld. 

12.  Leg uit wat de voordelen en de nadelen van privatiseren kunnen zijn. 

13. Noem een aantal belastingen die je kent. 

14. Geef voorbeelden waar de belastingen voor worden gebruikt. 
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15. Betaalt iedereen in procenten van zijn/haar inkomen evenveel belasting? Probeer uit te 

leggen hoe dat in Nederland is geregeld. 

16. Wat is nivellering? 

17. Hoe noemen we het belastingstelsel waarbij de burgers belasting naar draagkracht betalen? 

18. Soms kunnen mensen de kosten voor de zorgverzekering niet betalen. De overheid kan ze 

dan een handje helpen. Deze mensen kunnen bij de belastingdienst een aanvraag doen voor 

die hulp. Wat kunnen ze krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen? 

 

Internationale ontwikkelingen. 

1. Vertel wat importeren betekent. 

2. En wat is exporteren? 

3. Geef 3 voorbeelden van producten of diensten die Nederland exporteert. 

4. Heeft ons land een open of een gesloten economie? Leg dat uit. 

5. Nederland is een doorvoerland. Kan je uitleggen wat dat betekent? Wat heeft de ligging van 

ons land daar mee te maken? 

6. De EU- landen kunnen onderling vrij handelen zonder dat er importheffingen betaald hoeven 

te worden.  Welk begrip ken je hierbij? 

7. Behalve vrij verkeer van goederen en diensten hebben we binnen de EU ook vrij verkeer van 

……………………..? Noem ze allebei. 

8. De EU beschermt haar eigen producenten tegen concurrentie uit andere delen van de 

wereld. Hoe noemen we dit met een economisch begrip?  

9. We kennen drie manieren van protectionisme. Noem ze alle drie. 

10. Welke organisatie vindt dat economische machtsblokken moeten stoppen met 

protectionisme? 

11. De toerisme-industrie is ingestort, doordat het Corona-virus er is. Mensen mogen tot nu toe 

niet naar het buitenland als dat niet echt heel erg nodig is. Wat betekent dat voor de 

economie van een vakantieland als bijvoorbeeld Turkije? En wat betekent het voor de 

mensen die altijd zorgen voor de toeristen? 

12. De olieprijs is de laatste tijd veel lager geworden. Kan je een oorzaak daarvan bedenken? 

13. Wat betekent dit voor een land dat vooral afhankelijk is van de opbrengst van olie? 

14. Welk economisch begrip hoort bij de situatie waarbij een land vooral afhankelijk is van één 

inkomstenbron? 

15. Wat zou een land met een monocultuur kunnen doen om niet afhankelijk te blijven van één 

inkomstenbron? Geef voorbeelden. 

16. Wat is ontwikkelingssamenwerking? En kan je daar een voorbeeld van geven? 

17. Als er een aardbeving is geweest in een land, en er een ernstig tekort is aan eerste 

levensbehoeften, geven andere landen vaak hulp. Hoe noemen we deze hulp? 

18. Als een land langere tijd hulp geeft aan een ontwikkelingsland, is dat geen noodhulp. Hoe 

noemen we deze manier van hulp geven? 

19. Vertel een aantal kenmerken van een ‘eerste, tweede en derde wereldland.’ 

20. Wat is bilaterale hulp? 
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