
Richtantwoorden

Sommige antwoorden hieron-
der zijn richtantwoorden. De 
leerlingen worden uitgedaagd 
hun eigen economische ge-
dachtegang te formuleren. 
De richtantwoorden helpen 
om vast te stellen welke ele-
menten tijdens de beoordeling 
in een antwoord terug moeten 
komen.

Financiële
stabiliteit

Module 1
1.1 Daar moet je op kunnen 
vertrouwen

1. a. Zo lang we erop vertrouwen 
dat je voor het briefje goederen 
en diensten kunt krijgen die 20 
euro waard zijn, heeft het brief-
je die waarde. 
2. b. Het verzekeringssysteem 
werkt, zo lang we erop vertrou-
wen dat de verzekeraar je scha-
de vergoedt als dat nodig is.
3.  a. Je maakt een spaarplan. 
Dat kun je doen als je erop kunt 
vertrouwen dat geld zijn waar-
de houdt. Als de scooter over 
acht maanden 10 keer zo duur 
is, kan je plan in de prullenbak.

1.2 De wereld van DNB in kaart
1. b.
2. a. 
3. b. 
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Vmbo
1.3 Wat heeft dat er nou mee 
te maken?
1. b. Sparen
Feedback: DNB zorgt ervoor dat 
jouw spaargeld veilig is bij een 
bank.
2. a. Pensioen
Feedback: DNB zorgt ervoor dat 
pensioenfondsen hun afspraken 
nakomen en de uitkering kun-
nen betalen.
3. b. Hypotheek
4. c. Verzekeren
Feedback: DNB zorgt ervoor dat 
verzekeraars hun afspraken na-
komen en de uitkering kunnen 
betalen.
5. a. AOW
Feedback: Dit is het deel van je 
pensioen dat je vanaf ongeveer 
je 70e van de overheid krijgt.
6. c. Premie

Betalingsverkeer

Module 2
2.2 Giraal - Innovatie en Cy-
bercrime 
1. a. Phishing
2. b. Skimming
3. c. Malware

2.3 Geld is geld. Geld kost geld.
1. a. het Eurosysteem
2. a. IBAN
3. c. Portretraam met de presi-
dent van de ECB
{feedback} In het hologram zit 
wel een portretraam, maar 
daarin is prinses Europa te zien.
En let op: maken én uitgeven 
van vals geld is strafbaar.
4. b. giraal geld
5. c. SEPA 

2.4 Begrippentoets
1. a. het Eurosysteem
2. d. Skimming
3. c. TARGET2
4. a. IBAN
5. d. Infrarood licht en portre-
traam met de president van de 
ECB. 
In het hologram zit wel een por-
tretraam, maar daarin is prinses 
Europa te zien.

Monetair beleid

Module 3
3.1 Inflatierisico inschatten 
• producentenvertrouwen
• economie van de VS 
• economie van China
• economische risico’s
• exportcijfers
• particuliere consumptie
• investeringen
• economische groei
• werkgelegenheid
• hoogte van de lonen
• ontwikkeling van de wissel-
koersen
• energieprijzen / olieprijzen
• ontwikkeling van de aande-
lenkoersen
• hoeveelheid geld
• kredietverlening
• arbeidsmarktparticipatie

3.2 Eurozone
1. c. 1 januari 2002
Feedback: In 1992 is besloten 
de euro in te voeren. In 1999 
bestond de euro digitaal en 
in 2002 waren de munten en 
biljetten er.
2. b. 19
Feedback: De eurozone begon 
met 12 landen, maar dat zijn 
er inmiddels 19. De EU heeft 28 
lidstaten.



3. b. Niet waar
Feedback: Dat is niet waar. 
Sommige landen hebben afge-
sproken dat ze hun eigen munt 
houden. De andere EU-landen 
werken wel aan de invoering 
van de euro in hun land.
4. Als je twee briefjes van 5 in je 
portemonnee hebt, kunnen die 
er heel verschillend uitzien.
a. Waar
Feedback: Waar. Van de biljet-
ten tot en met 50 euro zijn twee 
series. In 2013 is de nieuwe serie 
van briefjes van 5 in omloop 
gebracht. De oude kun je ook 
nog hebben.

3.3 Rentebesluit
1. b. Niet waar
Feedback: Het ene land heeft 
niet meer te zeggen dan het 
andere. Meestal komen ze er in 
goed overleg wel uit, maar als 
er gestemd wordt, weegt elke 
stem even zwaar.
2. b. Niet waar
Feedback: De presidenten stem-
men niet namens hun land. Ze 
kijken goed naar de economie 
van de hele eurozone en niet 
naar wat het beste is voor hun 
eigen land. Ze zijn onafhankelij-
ke experts. 
3. b. Niet waar
Feedback: De aanpassing van 
de rente heeft even tijd nodig 
om effect te hebben. De inflatie 
van nu kun je niet meer beïn-
vloeden. Daarom kijkt de Raad 
van Bestuur naar de verwachte 
inflatie van over twee jaar.
4. a. Waar
Feedback: Door de rente te ver-
hogen, zullen de bestedingen 
dalen, waardoor de inflatie ook 
daalt.
5. a. Waar
Feedback: Wanneer de prijzen 
een beetje stijgen, maar niet 
meer dan 2% is dat het beste 
voor de economie.

3.4 Begrippentoets
1. a. Inflatie
2. c. Prijspeil
3. c. Inflatiemandje
4. b. Deflatie
5. c. Koopkracht
6. a. Rente
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Toezicht

Module 4
4.1 Wie doet wat?
1. b. ECB
2. c. AFM
Feedback: De AFM ziet toe op 
(eerlijke) informatieverstrek-
king over financiële producten.
3. a. DNB
Feedback: DNB houdt toezicht 
op de solvabiliteit en liquiditeit 
van financiële instellingen.
4. a. DNB
Feedback: DNB ziet erop toe dat 
financiële instellingen geschik-
te, dat wil zeggen deskundige 
en betrouwbare bestuurders 
hebben.
5. a. DNB
Feedback: DNB verstrekt ver-
gunningen, maar kan ze ook 
weer intrekken. Steeds vaker in 
samenwerking met de AFM.

4.2 De ideale wereld van DNB 
Een bestuurder moet geschikt, 
dat wil zeggen deskundig en 
betrouwbaar zijn. Dat moet 
blijken uit het profiel.
(Leidinggevende) ervaring kan 
bijvoorbeeld helpen.

4.3 Begrippentoets
1. a. Waar
Feedback: Ook kijkt DNB naar 
de solvabiliteit. Of de instellin-
gen op lange termijn aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen 
voldoen.
2. c. Domino effect
3. a. Depositogarantiestelsel
4. b. Pensioenfonds 
5. b. of bestuurders geschikt, 
dat wil zeggen deskundig en 
betrouwbaar zijn.
6. b. Niet waar
Feedback: Toezicht is toezien, 
meepraten, adviseren, etc. Er 
zijn meestal meerdere mogelij-
ke oplossingen. Het komt ook 
voor dat er helemaal géén opti-
male oplossing voor handen is.


