economie vwo 2019-I
Vraag

Antwoord

Opgave 3

Scores
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van elkaar
Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Uit de coëfficiënten (0,1 en 0,25 groter dan respectievelijk 0,05 en 0,04)
blijkt dat de afzet van zowel BSA als BSB sterker wordt beïnvloed door de
prijs van de ander dan door de prijs van de publieke onderwijsinstellingen.
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Een voorbeeld van een juiste berekening is:
Voor de beschikbare alternatieven geldt:
Pb = € 20.000 en Po = 0
Stel Q va = −0,2 Pa + 0,1 × 20.000 + 0 + 4.500 = 0
0,2 Pa = 6.500 → maximale betalingsbereidheid: Pa = € 32.500

12

maximumscore 2 Altijd 2 scorepunten toekennen!

*

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
Q va = −0,2 × 15.000 + 0,1 × 20.000 + 0 + 4.500 = 3.500 studenten
TOa = 3.500 × 15.000 euro = 52,5 mln. euro
Q va nieuw = −0,2 × 16.500 + 0,1 × 20.000 + 4.500 = 3.200
TOa nieuw = 3.200 × 16.500 euro = 52,8 mln. euro
TOa stijgt met 0,57%.
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Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Voor BSA is verhoging van het collegegeld de dominante strategie:
bij elke keuze van BSB is voor BSA een verhoging van het collegegeld
de beste optie (0,57% stijging van de omzet is beter dan 0%, resp.
6,86% is beter dan 5,71%)
• Voor BSB is gelijk houden van het collegegeld de dominante strategie /
Bij elke keuze van BSA is voor BSB het gelijk houden van het
collegegeld de beste optie (0% verandering van de omzet is beter dan
een daling van 1,48%, resp. 6,52% is beter dan 5,70%)
• Aangezien BSA in de startsituatie het laagste collegegeld vroeg
(€ 15.000), wordt het verschil tussen het collegegeld bij BSA en BSB
dus kleiner

*
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In de vraag staat dat de kandidaat het antwoord moet berekenen op basis van
beide gegeven functies. Voor het antwoord is slechts één van beide functies
nodig.
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Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Financiering van publieke onderwijsinstellingen vindt plaats via
belastingheffing. De samenleving draagt hier derhalve verplicht aan bij
• Aangezien studenten geen collegegeld hoeven te betalen kan moral
hazard optreden, doordat zij bij onvoldoende studie-inspanning slechts
in beperkte mate zelf de financiële gevolgen merken (welke
grotendeels ten laste komen van de samenleving)
• Als bij de belastingbetaler de indruk ontstaat dat deze moet betalen
voor studenten die zich slecht inzetten kan dit het draagvlak voor de
verplichte solidariteit aantasten

www.examenstick.nl

2

1

1

1

www.havovwo.nl

