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Economisch redeneren 

Lenie Kneppers 

Economisch redeneren is een belangrijk doel van het economie-onderwijs. 

Leerlingen komen in hun leven veel contexten tegen, waar een economische 

kijk op is. Zij moeten dus economische begrippen herkennen en gebruiken 
voor de analyse van de situatie. In het vwo-examen van 20 I 5 zaten nogal 
wat vragen die deze vaardigheid van leerlingen vroegen. Bij een analyse 

blijkt dat leerlingen daar veel moeite mee hebben. 

Het gaat in dit artikel om 
examenvraag 21 uit opgave 

5. Uit de statistische analyses van 
het Cito blijkt dat nogal een groot 
aantal leerlingen deze vraag heeft 
overgeslagen (405) en dat dep-waarde 
30 is. Dat is laag te noemen en wil dus 
zeggen dat niet veel kandidaten deze 
vraag goed hadden. 
Ik geef hier de inleiding (informatie) 
van opgave 5 en die van vraag 21. 

Zekerheid voor de armen 
Informatie opgave 5. 
In een land bestaat een groot deel van 
de bevolking uit arme huishoudens, 
voor wie het vinden van voedsel en 
een dak boven het hoofd steeds een 
onzekerheid is. Het gezinsinkomen 
van krap tien dollar per week wordt, 
meestal met meerdere gezinsleden, 
vaak verdiend met eenvoudige 
bedrijfjes: straathandel, vervoer met 
een handkar of het bereiden van eten 
op straat. Vaste banen bij grotere 
bedrijven of de overheid zijn voor deze 
armen niet bereikbaar vanwege een 
gebrek aan scholing. Arme mensen 
zijn gezien hun levensomstandigheden 
heel vatbaar voor ziektes. Goede 
medische hulp is vaak niet betaalbaar. 
Veel armen komen dan terecht in 
een situatie van almaar toenemende 
armoede, zonder mogelijkheden 
om hieraan te ontsnappen, de 
zogenaamde poverty trap. 

Lenie Kneppers is vakdidactica econamie aan 
het instituut voor de lerarenopleiding van de 
Universiteit van Amsterdam en redactielid van 
Factor D. 

Informatie vraag 21 
De econoom vraagt zich af of een 
vermindering van het risico dat de 
armen lopen in verband met ziekte, 

Vraag 21.Totaal te behalen: 3 punten. 
Schrijf dit advies. Ondersteun je 
argumenten met informatie uit de 
context. 
Gebruik ongeveer 60 woorden. 

Er wordt hier gevraagd om het advies 
van de econoom te schrijven waarin 
gepleit wordt voor een verplichte 
verzekering. Ook wordt gevraagd 
dit te doen door de argumenten met 
informatie uit de tekst te ondersteunen. 
Ik heb de informatie die daarvoor 
gebruikt kan worden dik gedrukt in de 

ik zie nergens dat leerlingen 

hebben nagedacht over hoe zij 

dit antwoord structureren 

'' 
zou kunnen leiden tot een stijging 
van hun welvaart. Daartoe zouden 
verschillende maatregelen genomen 
kunnen worden. De econoom wil de 
haalbaarheid van een basisverzekering 
tegen ziektekosten voor de armen 
bekijken. Hij verwacht dat averechtse 
selectie een succesvolle invoering 
van een vrijwillige verzekering in de 
weg zal staan. De econoom adviseert 
daarom een verplichte verzekering, 
met als extra argument dat door 
de hoge tijdsvoorkeur van de arme 
huishoudens geen goed werkende 
vrijwillige ziektekostenverzekering 
in dit land mogelijk is. Hij wil een 
advies schrijven, waarin hij aanbeveelt 
dat de overheid de verzekering 
verplicht stelt. In het advies betrekt 
hij de afweging van de armen 
tussen hun risico-aversie enerzijds 
en hun tijdsvoorkeur anderzijds 
bij het bepalen van hun bereidheid 
om premies te beralen voor de 
ziektekostenverzekering. 

tekst. Onduidelijk is of alle informatie 
uit opgave 5 gebruikt moet worden 
of alleen de informatie die boven 
vraag 21 staat. Ik ga maar uit van alle 
informatie. Maar mogelijk is dat niet 
de bedoeling. 

Uitwerking 
Deelvragen voor de oplossing van dit 
probleem (zouden kunnen) zijn: 
• De belangrijkste genoemde 
argumenten: 
- risico-aversie: wat wordt hier onder 
verstaan in deze context? 

- tijdsvoorkeur: wat wordt hier onder 
verstaan in deze context? 

• Welke argumenten worden nog meer 
in de tekst opgevoerd? 

• Afweging: waarom denkt de 
econoom dat deze argumenten leiden 
tot een verplichte verzekering? 

Antwoord 
1. Risico-aversie 
Arme huishoudens willen wel de 
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ziektekosten uitgekeerd krijgen als 
zij ziek worden. Het risico om die 
kosten zelf te moeten betalen willen 
zij niet lopen. Risico-aversie kan dus 
leiden tot verzekeren. 

2. Tijdsvoorkeur 
Arme huishoudens hebben een hoge 
tijdsvoorkeur dat wil zeggen dat zij 
het geld dat zij verdienen, uitgeven 
aan voeding, huur, water, gas en 
licht etc. Deze uitgaven willen zij 
niet uitstellen. Geld voor het betalen 
van de premie willen zij niet opzij 
leggen. Hoge tijdsvoorkeur kan dus 
leiden tot niet verzekeren. 

3.Afweging 
Een goed werkende vrijwillige 
ziekteverzekering is niet haalbaar, 
vanwege averechtse selectie. Arme 
huishoudens, die niet veel met 
ziektes te kampen hebben, zullen 
zich niet verzekeren. 
Bovendien denk ik - econoom- dat 
de huishoudens de tijdsvoorkeur 
zullen verkiezen boven de risico 
aversie. Ik stel daarom voor de 
verzekering verplicht te stellen. 
De huishoudens moeten dan wel 
bereid zijn te rekening te houden 
met de uitgave voor de premie. Zij 
lopen nu niet de kans door hoge - 
onverzekerde - ziektekosten in de 
armoedeval terecht te komen, wat 
zou kunnen leiden tot een stijging 
van hun welvaart. 

Ik heb in dit antwoord 174 woorden 
gebruikt. Als ik niet alle argumenten 
meeneem, zouden dat er wel minder 
zijn, maar ik vraag me toch af of het in 
60 woorden mogelijk is op deze vraag 
een goed gestructureerd antwoord te 
geven. 

Wat zien we in de door 
examenkandidaten gegeven antwoorden 
gebeuren? 
In de eerste plaats zie ik nergens dat 
leerlingen hebben nagedacht over 
hoe zij dit antwoord zullen gaan 
structureren. Bijvoorbeeld door zich 
af te vragen: wat wordt hier precies 
gevraagd? Welke gegevens heb ik 
etcetera , dus een strategie om het 
probleem aan te pakken. Ze beginnen 
in de regel ergens en redeneren daarop 
verder (borduren er op voort) zonder 
duidelijk plan. Ik herken ook niet dat 
leerlingen de concepten herkennen in 
de contexten. Ze beschrijven alleen 
de context maar verbinden die niet of 
althans weinig met de concepten. 
Op zich is de vraag qua inhoud niet 
moeilijk. Het antwoord staat namelijk 
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al in de informatie. Het komt dus aan 
op structurering van de argumentatie. 
Ook lijkt het gegeven antwoord bijna 
nergens op een geschreven advies. 

Voorbeelden 
Mijn commentaar is cursief 
weergegeven. 

• Antwoord leerling 1, behaald: 2 
punten. 

De armen geven het liefst zo min 
mogelijk geld uit - dus ook aan 
premies - want dat is voor hun een 
groot risico. Ze lopen het risico om in 
een poverty trap terecht te komen. Dus 
ze zijn risico-avers. 
Begrip risico-aversie wordt onjuist 
gebruikt. 
Anderzijds zijn ze erg vatbaar voor 
ziektes, dus willen zij zo snel mogelijk 
verzekerd zijn. 
Waar slaat het anderzijds op? 
De armen zullen dus een afweging 
maken tussen hun risico-aversie 
enerzijds en het bepalen van hun 
bereidheid om premies te betalen voor 
de ziektekostenverzekering. 
Dit is geen antwoord op de vraag, maar 
een herhaling van de vraag. 

• Antwoord leerling 3, behaald: 1 punt 
Er zou een verplichte verzekering 
moeten komen voor de armen, omdat 
arme mensen die geen ziekte hebben 
zich anders niet gaan verzekeren. 
Hierdoor zouden de kosten veel 
te hoog worden bij een vrijwillige 
verzekering, terwijl bij een verplichte 
verzekering bedrijven winst kunnen 
maken. Hierdoor zullen bedrijven 
bereid zijn deze verzekering aan te 
bieden. 
De averechtse selectie wordt hier 
uitgelegd, maar niet benoemd. 
Ook zullen de armen liever meer willen 
werken dan moeite ( ... onleesbaar) in 
een aanvraag voor een verzekering 
steken. 
Dit antwoord slaat nergens op. De 
belangrijkste argumenten komen niet 
aan de orde. 

• Antwoord leerling 4, behaald: 1 punt 
Door het verplicht stellen van de 
verzekering verdwijnt de averechtse 
selectie omdat zowel de goede en 
slechte risico's zich moeten verzekeren. 
De averechtse aversie wordt goed 
uitgelegd. 
De armen zijn risico-avers en zullen 

in de klas moet meer 

aandacht worden geschonken 

aan schrijfstrategieën 

'' 
• Antwoord leerling 2, behaald: 2 
punten. 

Alle kleine beetjes helpen. De arme 
mensen leven onder de armoedegrens 
en hebben hun zuur verdiende 
inkomen nodig om te overleven. Ze 
zullen niet bezig zijn met een eventuele 
ziekte in de toekomst. Dit laat het 
budget niet roe. Ze zullen het risico op 
zorgkosten lopen. 
Dit verhaal leidt niet tot het begrip 
risico-aversie. Meer op tijdsvoorkeur, 
maar dat noemt de kandidaat niet. 
De overheid moet voor hun in de 
toekomst kijken. Door een verplichte 
verzekering blijven de kosten laag en 
wordt de poverty trap vermeden. 
Dit is een onvoldoende uitwerking van 
poverty trap. Ook wordt de afweging 
tijdsvoorkeur versus risico-aversie niet 
benoemd. 

daarom bereid zijn om premies te 
betalen omdat de ziektekosten een 
hoog risico vormen. 
Dit antwoord is onvoldoende om 
tijdsvoorkeur versus risico-aversie te 
verklaren. 

• Antwoord leerling 5, behaald: 1 punt 
De arme mensen zullen zich pas 
gaan verzekeren als de gezondheid 
verslechtert omdat het betalen van een 
hoge premie dan echt wat oplevert, 
namelijk zorg. Gezinnen willen zich 
niet verzekeren als ze een hoge premie 
betalen voor een verzekering die ze nu 
niet nodig hebben. 
Dat is geen uitgangspunt bij verzekeren: 
verzekeren als je al ziek bent. Ook hier 
geen verwijzing naar risico-aversie. 
Als er nou voor wordt gezorgd dat 
iedereen zich verzekert kunnen de 



premies laag worden gehouden, omdat 
de kosten dan over veel meer mensen 
worden verdeeld. En kunnen de 
slechte risico's zich nier meer als enige 
verzekeren. 
Dit is een argument betreffende 
averechtse selectie. Geen uitwerking van 
tijdsvoorkeur versus risico-aversie. 

Het Ciro correctievoorschrift luide als 
volgt: 
Een voorbeeld van een juist antwoord 
IS: 

• Arme huishoudens hebben een hoge 
tijdsvoorkeur omdat zij (bijna) al hun 
geld nodig hebben voor dagelijkse 
primaire behoeften. De armen willen 
aan de andere kant her risico bij 
ziekte als her even kan vermijden: 
2 punten. 

• De tijdsvoorkeur van armen weegt 
(gezien de conclusie van de econoom) 
zwaarder dan hun risico-aversie 
(zij kunnen nu veelal niet betalen 
om later eventueel een uitkering te 
ontvangen: 1 punt. 

Ik vind dit voorschrift niet erg 
helder. Zou het niet beter zijn als 
het correctievoorschrift op een 
andere wijze zou worden beschreven? 
Bijvoorbeeld: 
De kandidaat moet: 

• Een duidelijke uitleg geven van 
tijdsvoorkeur en wat dit betekent in 
deze context: 1 punt 

• Een duidelijke uitleg geven van 
risico-aversie en wat dit betekent in 
deze context: 1 punt 

• Een duidelijke afweging maken van 
tijdsvoorkeur versus risico-aversie in 
deze context: 1 punt 

• Een duidelijke beschrijving geven 
van andere argumenten die uit 
de beslissing van een verplichte 
verzekering voortvloeien, zoals 
genoemd in de informatie : poverty 
trap, stijging welvaart, averechtse 
selectie: 1 punt. 

Dae lijkt me een stuk gemakkelijker 
nakijken dan met het Cito-antwoord. 
Bovendien zal er dan mogelijk bij 
het oefenen met de klas veel beter op 
de structurering gelet worden bij het 
beantwoorden van vragen. Het Cito 
zal het er wel niet mee eens zijn dat 
de corrector mag bepalen of de uitleg 
duidelijk en goed is. 
Maar leidt het gegeven Cito 
correctievoorschrift ook niet tot 
onduidelijke correctie? Want op welk 

antwoordonderdeel zijn de punten 
toegekend in de antwoorden van de 
kandidaten? 

Wat leert deze analyse van een 
examenvraag ons? 
Ik denk dat er in de klas veel meer 
aandacht geschonken moet worden 
aan strategieën voor het schrijven van 
antwoorden op vragen en het oplossen 
van problemen. Het schrijven met een 
doel, zoals hier, van een advies moet 
regelmatig worden geoefend. Een 
bijkomend maar niet onbelangrijk 
voordeel van het schrijven is dat de 
concepten betekenis krijgen (writing 
to learn). Leraren moeten bij toetsen 
ook geen genoegen nemen met 
ongestructureerde antwoorden. Ook 
moer er voldoende aandacht worden 
geschonken en eisen worden gesteld 
aan het verbinden van concepten 
aan contexten en moet niet worden 
volstaan met een beschrijving van de 
context. Oat is namelijk voorwaarde 
voor economisch denken. 
Als laatste moet gezegd dar het goed 
beantwoorden van deze vraag meer tijd 
kost dan het Cito, denk ik, voor ogen 
heeft. • 




