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Hoofdstuk 7: Nederland handelsland

KTI-Toets
Versie A

Instructie
Je krijgt een toets met verschillende soorten opdrachten.
De toets bestaat uit 20 vragen (25 punten).
Je hebt 50 minuten om de toets te maken
Lees bij elke opdracht steeds eerst de vraag. Vul daarna het juiste antwoord in.
Als je een vraag niet meteen kunt beantwoorden, sla je die eerst even
over. Probeer aan het einde van de toets de overgeslagen vragen te maken.




Noteer bij rekenvragen altijd ook de berekening.
Schrijf de antwoorden van meerkeuzevragen als hoofdletter.
Afronden: bedragen op centen (twee decimalen), personen op hele
getallen, andere getallen op één decimaal, tenzij anders gevraagd wordt.

Succes met de toets!
K

(T 1p) 1

2 punten

T

21 punten

I

1 punten

Nederland heeft een aantal jaren last gehad van een economische crisis.
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Veel mensen verloren in die tijd hun baan.
Pelle is werknemer van een fietsenfabriek. Ook verschillende collega’s van
hem zijn tijdens de crisis ontslagen. Volgens hem is het dan ook goed nieuws
als hij in de krant leest dat de export van Nederland toeneemt.
Leg uit waarom een toename van de export voor Pelle en zijn collega’s goed
nieuws is.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(K 1p) 2

Nederland heeft een open economie. Wat betekent dit?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(T 2p) 3

Lees het nieuwsbericht hieronder.
Bereken de waarde van de Nederlandse landbouwexport naar Duitsland in
2015.
Export landbouw stijgt tot recordhoogte
In 2016 steeg de export van landbouwproducten tot een totaalbedrag van
€ 85 miljard. Dat is 4,4% meer dan in 2015. Ook steeg het aandeel van de
landbouwsector in de totale uitvoer tot 19,9%. Nederlands belangrijkste
agrarische exportproduct blijft de sierteelt.
Net als vorig jaar gaat 25% van de Nederlandse landbouwexport naar
buurland Duitsland.
Bron: NRC, 20-01-2017

(T 2p) 4

Gebruik de grafiek hiernaast.
Volgens gegevens van het CBS bedraagt de totale uitvoerwaarde van ons
land € 568 miljard. Drie kwart
van de totale uitvoer bestaat uit export van
goederen.
Bereken de waarde van de
Nederlandse export van goederen
naar
onze drie belangrijkste
exportbestemmingen samen.
Schrijf het antwoord voluit in cijfers op.
Ga verder op de volgende bladzijde

(T 2p) 5
Zijn de volgende beweringen juist of onjuist?
1.
De toegevoegde waarde van wederuitvoer is hoger dan de
toegevoegde waarde van producten we in eigen land produceren.
2.
Een toename van het toerisme naar Nederland kan een groter
overschot op de Nederlandse betalingsbalans opleveren.
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3.

(T 2p) 6

Een koersstijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro
is gunstig voor Nederlandse bedrijven die naar de VS exporteren.

Gebruik de grafiek hieronder.
Een groot deel van de Nederlandse in- en uitvoer bestaat uit wederuitvoer.
Is het saldo van de in- en uitvoer van de Nederlandse wederuitvoer naar
schatting positief of negatief? Onderbouw je schatting met een berekening.
Nederlandse goederenhandel, 2016

Bron: CBS
(T 1p) 7

Geert en Leanne gaan op vakantie naar Zwitserland.
Is er voor Zwitserland sprake van import of van export wanneer Geert en
Leanne als toeristen naar Zwitserland gaan? Waarom?
A
Export, want Zwitserland verdient geld vanuit het buitenland.
B
Export, want Zwitserland betaalt geld aan het buitenland.
C
Import, want Zwitserland verdient geld vanuit het buitenland.
D
Import, want Zwitserland betaalt geld aan het buitenland.

(T 1p) 8

In januari ging de koers van de Zwitserse frank onverwacht omhoog.
Als Geert en Leanne op vakantie naar Zwitserland gaan, merken ze dat de
hoge wisselkoers van de Zwitserse frank voor hen nadelig is. Ze vragen zich
af of het ook voor de Zwitserse bevolking iets uitmaakt of de koers van de
Zwitserse frank hoog of laag is.
Verklaar waarom de gemiddelde prijs van producten in Zwitserse winkels daalt
als de koers van de Zwitserse frank stijgt.
Ga verder op de volgende bladzijde


(T 1p) 9

De wisselkoers van de Zwitserse frank is gestegen. Dit heeft gevolgen voor de
omvang van de export van Zwitserland.
Welk gevolg heeft de hoge wisselkoers van de Zwitserse frank voor de
omvang van de Zwitserse export? Leg je antwoord uit.
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(T 1p) 10

In de Europese Unie is er een interne markt. Polen is ook lid van de EU.
Veel Polen werken in Duitsland en Nederland.
Vul in: Dit is toegestaan omdat er in de EU vrij verkeer van … is.

(T 1p) 11

Polen maakt deel uit van de Europese Unie.
Polen drijft voornamelijk handel met andere EU-landen, maar is geen lid van
de Europese Monetaire Unie (EMU). Johan denkt dat het voor Polen gunstig
zou zijn om lid te worden van de EMU.
Noem een financieel voordeel voor Poolse bedrijven als Polen lid zou zijn van
de EMU.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(I 1p)

12

(T 1p) 13

Jarenlang wordt erover gesproken of Turkije ook lid zou kunnen worden van
de Europese Unie. Eén van de bezwaren tegen toelating van Turkije tot de EU
is dat er twijfels zijn over de rechtspraak in dat land.
Volgens critici zijn de rechters in Turkije niet altijd onafhankelijk en staan ze
onder invloed van de regering.
Waarom is het voor een sterke economische samenwerking belangrijk dat de
rechtspraak in Turkije net zo onafhankelijk is als in de andere lidstaten van de
EU?
Gebruik de tabel hieronder.
Bereken de exportquote van Turkije. Schrijf je berekening op.
Turkije
nationaal inkomen € 798,5 miljard
waarde export

€ 162,9 miljard

waarde import

€ 214,7 miljard

Ga verder op de volgende bladzijde


(K 1p) 14

Leg uit wat bedoeld wordt met internationale arbeidsverdeling.
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
(T 1p) 15

De Wereldhandelsorganisatie WTO probeert vrijhandel in de wereld te
stimuleren.
Welke van de onderstaande maatregelen bevordert de vrijhandel in de
wereld?
A
Importheffingen instellen
B
Importquota instellen
C
Invoerrechten afschaffen
D
Protectionisme bevorderen

(T 1p) 16

De economie van Frankrijk moet groeien. Daarvoor is een verbetering van de
internationale concurrentiepositie van Frankrijk nodig. Een langere werkweek
zou al voor een aanzienlijke verbetering kunnen zorgen.
Hieronder staan drie economische verschijnselen.
1
De afschrijvingskosten per product dalen.
2
De prijs van producten kan dalen.
3
Kapitaalgoederen worden langer per dag gebruikt.
In welke regel staan de stappen zo dat de gedachtegang van deze econoom
goed wordt weergeven?
A
Langere werkweek → 1 → 2 → 3 → betere concurrentiepositie
B
Langere werkweek → 1 → 3 → 2 → betere concurrentiepositie
C
Langere werkweek → 2 → 1 → 3 → betere concurrentiepositie
D
Langere werkweek → 2 → 3 → 1 → betere concurrentiepositie
E
Langere werkweek → 3 → 1 → 2 → betere concurrentiepositie
F
Langere werkweek → 3 → 2 → 1 → betere concurrentiepositie

(T 1p) 17

Een tv van een Nederlandse producent kost in Nederland € 500.
Dezelfde tv wordt door het Aziatische Sho Hou gemaakt en zou voor € 300 op
de Nederlandse markt gebracht kunnen worden. Door de importheffing kost de
tv van Sho Hou echter € 585.
Met hoeveel procent wordt de prijs verhoogd door de importheffing?
A
49%
B
67%
C
95%
D
195%
Ga verder op de volgende bladzijde


(T 1p) 18

Volgens een politicus heeft vrijhandel ons land meer welvaart opgeleverd.
Anderen zijn het niet met hem eens. Volgens hen zijn er ook veel
Nederlanders die nadeel van vrijhandel ondervinden.
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Is vrijhandel volgens jou goed voor de inwoners van ons land? Geef een
argument voor jouw mening.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(T 1p) 19

Geef een voorbeeld van hoe globalisering een nadelig gevolg kan hebben
voor het milieu.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(T 2p) 20

Milieubeschermers willen dat Nederland voorop loopt bij de bescherming van
het milieu. Daarvoor mogen de milieuregels best wat strenger zijn.
Een politieke partij vindt dat het beter is voor het milieu én voor het
Nederlandse bedrijfsleven om internationale milieuafspraken te maken,
bijvoorbeeld samen met de andere EU-landen.
Leg het standpunt van deze politieke partij uit.
Doe het zo:
Internationale milieuafspraken zijn beter
voor het milieu, want …
voor het Nederlandse bedrijfsleven, want …

Einde toets
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