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Voorwoord 
 

 

Doelstelling 

Potentiële studenten van de opleiding M.Ed leraar Algemene Economie de nodige voorkennis aan te 

bieden op het gebied van: 

• Basis wiskunde 

• Differentiëren 

• Toegepaste wiskunde in economische modellen 

Summier staat het programma beschreven in het document:  Eerstegraadslerarenopleiding 

Kennisbasis Algemene economie (Smits & Jansen, 2018) 

Subdomein 6.4: Basis wiskunde  
 
Omschrijving inhoud 
 • Functiebegrip, functieverloop en functieonderzoek 
 • Exponentiële groei 
 • Limieten en asymptoten 
 • Afgeleide functie/ differentiaalregels 
 • Exponentiële functies 
 • Functies van twee variabelen 
 • Partiële afgeleide 
 • Berekeningen kunnen uitvoeren en grafische weergaven kunnen maken met    
computersoftware, zoals een spreadsheetprogramma 
 
 Indicatoren masterniveau 
 1. Wiskundige technieken toepassen op complexe economische relaties.  
 2. Grafische weergaven maken en interpreteren. 
 
Bron: Eerstegraadslerarenopleiding Kennisbasis Algemene economie (Smits & Jansen, 2018) 

 

Organisatie & Didactiek 

In deze zelfstudie kan de lezer zich in zo’n 100 uur zelfstudie zich de belangrijkste wiskundige 

vaardigheden eigen maken om de diverse vakonderdelen van de algemene economie te kunnen 

volgen. 

Economische wiskunde is vooral een doe-vak!  

De aandacht wiskundige theorie is beperkt, desgewenst kant het volgende boek aanvullend worden 

bestudeerd c.q. als naslagwerk worden aangeschaft: 

Essential mathematics for Economics and Business, Bradley,T., John Wiley & Sons Ltd, 4th edition, 

2013 (ISBN 978-1-118-35829-0) 

De uitwerkingen van de opgaven in dit boek worden gepubliceerd op de website: 

http://principlesofsupplychainfinance.nl/economische-wiskunde/ 

  

http://principlesofsupplychainfinance.nl/economische-wiskunde/
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

Zoals reeds vermeld in het voorwoord is dit boek met name bedoeld om de 

economische wiskunde te doen. 

De volgende naslagwerken werden geraadpleegd op het gebied van economische 

wiskunde: 

• Essential mathematics for Economics and Business, Bradley,T (Bradley, 

2013) 

• Raakvlakken, Corver, HJM, (Corver, 1986) 

• Wiskunde voor het economisch onderwijs delen I, II, III en IV, Koning, J et al., 

(Koning, de, Smit, & Galama, 1980) 

• Economische wiskunde, Keizer, JM, (Keizer, 1970) 

• Het 1, 2, 3 van de economie, Schöndorff, R, (Schöndorff, 1979) 

• Mathematical analysis, Draper, JE et al. (Draper & Klingman, 1972) 

• Elementaire wiskunde voor economie, Ots, HJ, (Ots, 1980) 

• Over getallen gesproken, Looijen, M. (Looijen, 2016) 

• Logaritmen-,Intrest- en Discontotafels Uitgave E, Wijdenis, P. et al., (Wijdenes 

& Vliet, 1973) 

• Wiskunde voor economen, Lips, L. (Lips, 1966) 

 

De inspiratie op het gebied van opgaven in de algemene economie zijn terug te 

vinden in de volgende handboeken: 

• Economics, Blink, J. et al., (Blink & Dorton, 2012) 

• Principles of Economics, Greenlaw, S. at al., (Greenlaw & Taylor, 2017) 

• Micro Economics, Perloff (Perloff, 2013) 

• Macro Economics, Blanchard (Blanchard, 2013) 

• International Economics: Theory & Policy, Krugman et al.,  (Krugman, 

Obstfeld, & Melitz, 2012) 

• De Nederlandse Economie (delen 1 – 4, Compaijen, B. et al., (Compaijen & 

Til, 1987) 

• Vraagstukken macro-economie, Maan, CP et al. , (Maan & Tamerus, 1980) 

• Vraagstukken over prijstheorie, Lablans et al. (Labalans & Meijer, 1974) 

• Basisboek Macro-economie Opgaven, Ypma, J. et al. (Ypma, Sanders, 

Huibers, & Scheepers, 1996) 

• Handelsrekenen voor SPD en MO deel 1 en deel 1A, Vliet, van de, H et al. 

(Vliet, van de & Vliet, van de, 1973) 

• De Kern van de Economie VWO (deel 1 en 2), Heertje, A. (Heertje, 2015) 

• Hoofdlijnen van de prijstheorie, Hartog, F. (Hartog, 1976) 

• Inleiding tot de Macro-Economische theorie, Klok, H. et al. (Klok & Beer, de, 

1973) 

• Inleiding tot de Micro-Economische theorie, Klundert, van de , Th., et al. 

(Klundert, van de & Groof, de, 1974) 
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• Microeconomic Theory, Henderson, J. et al., (Henderson & Quandt, 1986) 

Uitgangspunt is dat de student een voorkennis heeft op het gebied van (Algemene) 

Economie op VWO niveau en dat ook heeft op het gebied van Wiskunde A op VWO 

niveau, dit kan ook worden bereikt door het hebben afgerond van een B.Ed 

Economie of door BBA of B.Sc Economie (HEAO). 

Dit leerboek is als volgt opgebouwd:  

I. Summiere samenvatting van de relevante wiskunde (zonder bewijzen) op 

basis van bijvoorbeeld het leerboek Essential mathematics for Economics and 

Business  (Bradley, 2013) 

II. Een eenvoudig economisch voorbeeld gebaseerd op bijvoorbeeld het 

leerboek Economics (Blink & Dorton, 2012) of Principles of Economics 

(Greenlaw & Taylor, 2017). Sporadisch wordt er een voorbeeld uit een 

gevorderd leerboek Microeconomics with Calculus (Perloff, 2013) gebruikt. 

III. Een Economische Toepassing op basis van een getallenvoorbeeld. Hiertoe is 

gebruikt gemaakt van opgaven uit de lijst van geraadpleegde leerboeken 

en/of tentamens uit de opleidingen M.Ed Algemene Economie en B.Sc 

International Finance & Control 
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Hoofdstuk 2 Rekenregels 
 

In dit hoofdstuk verschijnen in het kort de rekenregels van het einde van de 

basisschool en het begin van de middelbare school. 

Hoe staat het met de regel Meneer Van Dalen Wacht op Antwoord?  

M & W, V & D en O &A 

Voorbeeld: 4 + 5 * 4 : 2 -1 = 4 +10 – 1 = 13 

Ontbinden in factoren 

Voorbeeld: 54 = 2 x 33 

KGV Kleinste Gemene Veelvoud (alle factoren met de hoogste exponent) 

Voorbeeld: 32 en 54 25 en 2 * 33  KGV = 25 x 33 = 864 

GGD Grootste Gemene Deler (gemeenschappelijke factoren met de laagste 

exponent) 

Voorbeeld 32 en 54 GGD = 2 

Breuken 

Voorbeeld: 
2

3
+ 

4

5
=  

10

15
+  

12

15
=  

22

15
=  1

7

15
= 1.466 …   

 

Voorbeeld: 
1

4
1

3

=  
3

4
= 0.75 

 

Percentages & Perunen 

Voorbeeld: 
5

100
= 5% = 0.05 

 

Percentage (van ‘t 100) Voorbeeld: 
5

100
= 0.05 

 

Percentage (boven ‘t 100)  Voorbeeld: 
5

105
= 0.04761 … 

 

Percentage (onder ‘t 100) Voorbeeld: 
5

95
= 0.05263 … 
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Machten 

 

• 𝑎0 = 1 

• 
𝑎𝑚

𝑎𝑛 =  𝑎𝑚−𝑛 

• 𝑎𝑚𝑥 𝑎𝑛 =  𝑎𝑚+𝑛 

• 
1

𝑎𝑛 = 𝑎−𝑛 

• √𝑎
𝑚

=  𝑎
1

𝑚 

 

a. Opgaven 

 

1. Bereken (23)2 

 

2. Bereken (2½)⅔ 

 

3. Maak gelijknamig: 
3

27
+  

12

54
 

 

4. 500-1 * 105 

 

5. x½x-⅔ 

 

6. (
500

𝑥
)

−1

= 0 

 

7. √32
5

 

 

8. 6561⅛ 

 

9. √𝑥63
= 4 

 

10. √𝑥−63
= 1

4
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Logaritmen 

 

Briggse logaritmen (grondtal 10) 

Getal 10𝐺𝑒𝑡𝑎𝑙 Logaritme 

1000 103 3 

100 102 2 

10 101 1 

1 100 0 

0.1 10-1 -1 

0.01 10-2 -2 

0.001 10-3 -3 

2 100.3010 0.3010 

3 100.4771 0.4771 

5 100.6989 0.6989 

 

Natuurlijke logaritmen (grondtal e = 2.71828… ) 

 

lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛

= 𝑒 
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Logaritmen worden vaak gebruikt om grafisch de groei op de verticale as wat beter 

te kunnen tekenen. 

 

Nominaal Logaritmisch 

 €       8,000.00  3.903089987 

 €    17,000.00  4.230448921 

 €    39,000.00  4.591064607 

 €    50,000.00  4.698970004 

 €    60,000.00  4.77815125 

 €  120,000.00  5.079181246 
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Economische toepassing 1 Wisselkoersen 
 
Uit de Economist van april 2016 zijn de volgende wisselkoersen bekend: 
 

 USA Euro Pond Roebel Yen 

USA 1 ($) 1 0,93 0,67 56,7 109 

Euro 1 (ε)  1    

UK Pond £   1   

Rus. Roebel (₽)    1  

Jap. Yen (¥)     1 

 
a. Bereken de ontbrekende wisselkoersen in de bovenstaande tabel. 

 
Het BBP per capita van Nederland bedraagt ongeveer € 36.000 en de bevolking bedraagt 
ongeveer 17 miljoen mensen. 
 

b. Bereken het totale BBP van Nederland. 
 
Stel dat de bevolkingsgroei structureel 1,5% bedraagt en de nominale economische groei 
3,5%. 
 

c. Bereken de verwachte groei van het BBP per capita in centen en procenten voor 
volgend jaar. 
 

d. Hoeveel jaar duurt het, voordat het BBP per capita is verdubbeld? 
 

e. In hoeveel jaar zal de bevolking 20 miljoen mensen bedragen in Nederland? 
 
De volgende wisselkoersen zijn bekend: 
 

EUR 1 = RUB 70 (juni 2019) en EUR 1 = RUB 80 (juni 2020) 
 

f. Bereken de procentuele waardeverandering van de Euro t.o.v. de Russische 
Roebel. 
 

g. Bereken de procentuele waardeverandering van de Russische Roebel. t.o.v de 
Euro. Is dit een percentage onder of boven ‘t 100 t.o.v. vraag f? 
 

Tabel 1 Economische Toepassing 1 Wisselkoersen 
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Economische toepassing 2 Elasticiteiten 

Gegeven is de volgende afzetfunctie: P = -Q + 10 
 

a. Ontwikkel de onderstaande tabel: 
 

Q P TO = P * Q 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
b. Teken in één grafiek de vergelijking van de afzetfunctie: P = f (Q) en de 

omzetfunctie: TO = f (Q) 
 

c. Bepaal de waarde van de prijselasticiteit voor p = 2; p = 5 en p = 9. 
 

d. De prijselasticiteit worden gemeten in lijnstukken van de prijsafzetfunctie, licht uw 
antwoord toe m.b.v. vraag c. 
 

e. Hoe luidt de vergelijking van de vraagfunctie: Qv = f(P) ? 
 

f. Waarom zijn de assen in de vraagfunctie in de economie verwisseld? Licht uw 
antwoord toe. 

 
Tabel 2 Economische Toepassing 2 Elasticiteiten  
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Hoofdstuk 3 Lineaire vergelijkingen en functies 
 

Algemeen: y = ax + b 

a = richtingscoëfficient of tangens α in de grafiek 

b = additatieve constante (intercept met de y-as) 

 

Voorbeeld: y = 2x + 10 (tekenen m.b.v. een tabel) 

 

 

Voorbeeld: y = -2x + 10 (tekenen m.b.v. een tabel) 

 

  

0
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20
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35
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Economische Toepassing 3 Vraag en Aanbod 
 
Gegeven is het volgende micro-economische model van een markt onder volledige 
mededinging: 

QV = -P + 10  Vraagfunctie 
QA = P – 2  Aanbodfunctie 
QV = QA   Evenwichtsvoorwaarde 
 

a. Bereken de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. 
 

b. Teken de vraag en het aanbod in een grafiek. 
 

c. Teken en bereken het consumenten surplus en het producenten surplus bij het 
berekende evenwicht van vraag a. 

 
De overheid voert een indirecte belasting in van € 0,50 per product, die wordt geïnd bij de 
aanbieders van het product. 
 
d. Bereken en teken de consequenties van deze indirecte belasting voor de vragen a t/m c 
 

Tabel 3 Economische Toepassing 3Vraag en Aanbod 

 

 
Economische Toepassing 4 Break Even Punt 
 
 
De prijs voor een product bedraagt € 12. Voor een ondernemer bedragen de gemiddeld 
variabele kosten € 8 en de totale constante kosten bedragen € 240.000. 
 

a. Bereken het break-even punt (in verkochte hoeveelheden) voor deze 
ondernemer. In het break-even punt wordt geen winst, maar ook geen 
verlies gemaakt. 

 
b. Teken de break-even grafiek. (Aanwijzing: TO-functie en TK-functie). 

 
 
 

Tabel 4 Economische Toepassing 4 Break Even Punt 
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Economische Toepassing 5 Keynesiaans macro-economisch model 
 
Gegeven is het volgende Keynesiaanse model voor een gesloten economie zonder 
overheid: 
 

C = c.Y + Cau Consumptiefunctie 
 
I = Iau   Investeringsfunctie 
 
EV = C + I  Vergelijking effectieve vraag 
 
Y = C + S  Vergelijking nationaal inkomen 
 
Y = EV  Evenwichtsvoorwaarde 
 

a. Bepaal de vergelijking van spaarfunctie (=S). 
 

b. Bepaal het nationaal inkomen (=Y) in symbolen in het evenwicht. 
 
Voor deze economie bedraagt de marginale spaarquote 0,2 (= s = 1 – c), de autonome 
consumptie € 40 miljard (=Cau) en de autonome investeringen € 80 miljard (= Iau). 
 

c. Bereken het evenwichtsinkomen (= Y*) voor deze economie. 
 
Om volledige werkgelegenheid te creëren moet het evenwichtsinkomen met € 75 miljard 
toenemen. 
 

d. Bereken met welk bedrag de autonome investeringen (=Iau) moeten 
toenemen.  

 
e. Met welke factor wordt de toename van de investeringen vermenigvuldigd 

om de verandering van het evenwichtsinkomen te berekenen? 
 

f. Waar is de berekende factor van vraag e aan gelijk in de 
evenwichtsoplossing in parameters van vraag b? 

 
 
 

Tabel 5 Economische Toepassing 5 Keynesiaanse macro-economisch model 
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Economische Toepassing 6 IS - LM model (Hicks-Hansen model) 
 
Het volgende macro-economische model is van toepassing: 
 
Sub-model reële sfeer 
S = s.Y -Cau  Spaarfunctie 
I = -i.R + Iau  Investeringsfunctie 
S = I   Evenwichtsconditie reële sfeer 
 
Sub-model monetaire sfeer 
L1 = l1.Y  Geldvraag actieve kassen 
L2 = -l2.R + Lau Geldvraag inactieve kassen 
M = Mau  Geldaanbod (Centrale Bank) 
L = M                          Evenwichtsconditie monetaire  sfeer 
 

a. Bepaal de evenwichtsvergelijking van de reële sfeer (IS-functie), waarbij: R = f (Y). 
 

b. Bepaal de evenwichtsvergelijking van de monetaire sfeer (LM-functie), waarbij: R = 
f Y). 

 
c. Bepaal de evenwichtswaarde van het nationaal inkomen (Y*), waarbij zowel de 

monetaire sfeer als reële sfeer simultaan in evenwicht zijn. 
 

d. Bepaal de evenwichtswaarde van de rentevoet (R*), waarbij zowel de monetaire 
sfeer als reële sfeer simultaan in evenwicht zijn. 

 
Gegeven zijn de volgende waarden voor de structuurcoëfficiënten van het complete 
model: 

• s = 0,20 

• Cau = 10 

• i = 2 

• Iau = 60 

• l1 = 0,20 

• l2 = 1 

• Lau = 45 

• Mau = 100 
 

e.  Beantwoord de vragen a t/m d door de bovenstaande waarden van het model te 
gebruiken. 

 

 
Tabel 6 Economische Toepassing 6 IS - LM model (Hicks-Hansen model) 
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Economische Toepassing 7 Overheidsinterventie op de markt  
 

Gegeven is het volgende micro-economische model van een markt onder volledige 
mededinging: 

QV = -P + 10  Vraagfunctie 
QA = P – 2  Aanbodfunctie 
QV = QA   Evenwichtsvoorwaarde 
 

a. Bereken de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. 
 

b. Teken de vraag en het aanbod in een grafiek. 
 

De overheid vindt de hoogte van de marktprijs te laag voor de producenten en besluit een 
minimumprijs van € 7 in te voeren. 
 

c. Bereken de kosten voor de overheid van deze maatregel. 
 

De overheid besluit de minimumprijs van € 7 te handhaven, middels een subsidie aan 
consumenten.  
 

d. Bereken de hoogte van de subsidie per verkocht product. Wat zijn de kosten nu 
van deze maatregel voor de overheid? 

 
e. In welke situatie is de bijdrage van de consumenten het grootst? Waardoor wordt 

dat bepaald? 
 

 
Tabel 7 Economische Toepassing 7 Overheidsinterventie op de markt  

 

Economische Toepassing 8 TCK en GCK  
 

De totale constante kosten (TCK) bedragen voor een bedrijf € 360.000. 
 

a. Bereken de GCK-functie [ GCK = TCK / Q ] en schets die in een grafiek.  
 

b. Wat valt er op in het verloop van de GCK-grafiek?  
 
 

Tabel 8 Economische Toepassing 8 TCK en GCK  
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Economische Toepassing 9 Vraagelasticiteit uitgedrukt in lijnstukken  
 
Gegeven is de volgende vraagfunctie: QV = -P + 10 
 

a. Teken de vraagfunctie in een grafiek. 
 

b. Bepaal de gevraagde hoeveelheid bij een prijs van 8. 
 

c. Bereken de punt-elasticiteit bij een prijs van 8. 
 

d. Druk de berekende punt-elasticiteit uit in lijnstukken op de verticale as (P-as). 
 

e. Druk de berekende punt-elasticiteit uit in lijnstukken op de horizontale as (Q-as). 
 

 
f. Druk de berekende punt-elasticiteit uit in lijnstukken op de vraagfunctie. 

Tabel 9 Economische Toepassing 9 Vraagelasticiteit uitgedrukt in lijnstukken  

Economische Toepassing 10 Aanbodelasticiteit uitgedrukt in lijnstukken  
 
Gegeven is de volgende aanbodfunctie: QA = P - 2 
 

a. Teken de aanbodfunctie in een grafiek. 
 

b. Bepaal de aangeboden hoeveelheid bij een prijs van 8. 
 

c. Bereken de punt-elasticiteit bij een prijs van 8. 
 

d. Druk de berekende punt-elasticiteit uit in lijnstukken op de verticale as (P-as). 
 

e. Druk de berekende punt-elasticiteit uit in lijnstukken op de horizontale as (Q-as). 
 

f. Druk de berekende punt-elasticiteit uit in lijnstukken op de aanbodfunctie. 
Tabel 10 Economische Toepassing 10 Aanbodelasticiteit uitgedrukt in lijnstukken  
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Hoofdstuk 4 Tweede graads vergelijkingen en functies 
 

Algemeen: y = ax2 +bx + c, waarbij: 

 

 

• a > 0 Dalparabool 

 

• a < 0 Bergparabool 

 

‘abc-formule’ 𝑥1,2 =  
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Waarin D staat voor discriminant: D= b2 – 4ac 

 

D = 0 één snijpunt met de x-as 

D < 0 geen snijpunten met de x-as 

D >0 twee snijpunten met de x-as 

 

Figuur 1 Soorten parabolen (XYZ, n.d.) 
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Deze opdracht kan worden gemaakt na bestudering (en het maken van de opgaven 

van  hoofdstuk 4 Non-linear functions and applications  uit Essential mathematics for 

Economics and Business, Bradley,T. 
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Economische Toepassing 11 Winstmaximalisatie bij volledige mededinging 
 
 
De prijs voor een individuele onderneming bedraagt op een markt van volledige 
mededinging € 6. 
 
De korte termijn MK functie luidt: MK = 1.5Q2 -6Q +6 
 
De korte termijn GTK functie luidt: GTK = 0.5Q2 -3Q +6 
 
 

a. Teken P=GO=MO, GTK en MK in  een grafiek. 
 
b. Bepaal de afzet bij maximale winst.  

 
c. Bepaal de winst bij maximale winst en arceer dit in de grafiek. 

 
d. Bepaal de individuele aanbodcurve voor deze ondernemer (incl. het 

functievoorschrift). 
 

e. Bereken de break-even afzetten. 
 

f. Bereken het minimum van de GTK.  
 

g. Wat valt er op bij dit minimum van de GTK? Is dit toeval?  
 

Tabel 11 Economische Toepassing 11 Winstmaximalisatie bij volledige mededinging 
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Economische Toepassing 12 Winstmaximalisatie bij monopolie  
 
 
De prijsafzetfunctie voor een monopolist bedraagt: P = -0,75Q + 24 
De Cobb-Douglas productiefunctie voor deze monopolist bedraagt: Q = K½.L½ , waarbij K 
staat voor de input van kapitaal en L voor de input van arbeid. 
Op korte termijn heeft de monopolist 16 eenheden kapitaal ter beschikking en een 
variabele aantal eenheden arbeid. 
De prijs van arbeid (PL) bedraagt € 8 en de prijs van kapitaal (PK)  bedraagt € 4. 
 

a. Bepaal de omzetfunctie vanuit de prijsafzetfunctie van de monopolist [ TO = f(Q) ] 
en teken hiervan een grafiek. 

 
b. Bepaal de totale kostenfunctie [ TK = f(Q) ] vanuit bovenstaande  Cobb-Douglas 

productiefunctie:  Q = K½.L½ , waarbij de totale kosten als volgt worden 
gedefinieerd: TK = K*PK + L*PL .  
 

c. Teken de TK-functie in een grafiek. 
 

d. Bepaal de break-even punten zowel algebraïsch als grafisch voor deze 
monopolist. (Aanwijzing: TO = TK). 
 

e. Bereken bij welke productieomvang er maximale winst is. 
 

f. Teken de maximale winst op twee wijzen in een grafiek (als verschil tussen TO en 
TK, en als winstoppervlak). 
 

g. Bereken bij welke productieomvang de GTK (= TK / Q) minimaal zijn? 
 

Tabel 12 Economische Toepassing 12 Winstmaximalisatie bij monopolie  
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Hoofdstuk 5 Overige vergelijkingen en functies 
 

 

 

Hyperbool 

Wortelfunctie 

Exponentiële functie 

Logaritmische functie 
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Economische Toepassing 13 Soorten variabele kosten 
 
Gegeven zijn de volgende drie TVK functies: 
 

➢ TVK = 12Q 
➢ TVK = 12Q2 

➢ TVK = 12Q0.5 of TVK = √12𝑄 

 
a. Teken elke TVK functie in een grafiek voor: 0 ≤ Q ≤ 10 

 
b. Wat valt er op? Licht uw antwoord toe. 

 
c. Bepaal voor elke functie de marginale kosten in het bereik van de grafiek. 

 
d. Wat valt er op aan het gedrag van de marginale kosten bij elke TVK functie? Licht 

uw antwoord toe. 
Tabel 13 Economische Toepassing 13 Soorten variabele kosten 

 

Economische Toepassing 14 TCK & GCK en Constante vraagelasticiteit 
 
Bekende (orthogonale) hyperbolen in de economie zijn die van: 
 

➢ Gemiddelde Constante Kosten: 𝐺𝐶𝐾 =
240

𝑄
 

 

➢ Vraagfunctie: 𝑄𝑣 =
100

𝑃
 

 
a. Teken de grafiek van de GCK voor 5 ≤ Q ≤ 300 (in intervallen van 10 eenheden Q) 

 
b. Teken de vraagfunctie voor 10 ≤ Q ≤ 100 (in intervallen van 10 eenheden Q) 

 
c. Bepaal de punt-elasticiteit van de vraag voor P= 10; P = 20; P = 50 en P = 100 

 
d. Wat valt er op aan de waarde van de prijselasticiteit? Is dat vanuit de wiskundige 

eigenschap van de orthogonale hyperbool van de vraagfunctie te verklaren? Licht 
uw antwoord toe. 

 
Tabel 14 Economische Toepassing 14 TCK & GCK en Constante vraagelasticiteit 
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Economische Toepassing 15 Exponentiële groei  
 
In de groeitheorie wordt o.a. bestudeerd waarom de economie groeit. 
Één van de verklaringen is die van Harrod-Domar.  
De jaarlijkse groeivoet (gy) wordt bepaalde door de structurele waarde van het quotiënt 
van de spaarquote (σ = sigma) en de marginale kapitaalcoëfficiënt (κ = kappa). 

In formule vorm: 𝑔𝑌 =  
𝜎

κ
 

Stel dat de structurele waardes als volgt zijn:  σ = 0.20 en κ = 4. 
De waarde van het reële BBP in de startsituatie is $ 800 miljard. 
 

a. Bereken de evenwichtige groeivoet in perunen. 
 

b. Bepaal in een MS Excel model een tabel en een grafiek om de ontwikkeling van 
het reële BBP over een periode van 50 jaar te laten zien. 

 
c. Bepaal wanneer het BBP zich heeft verdubbeld en wanneer verviervoudigd. 

 
d. Is er een vuistregel te ontdekken voor de verdubbelingstijd? 

 
De bevolking bedraagt 20 miljoen mensen in de startsituatie (t=0), de autonome 
bevolkingsgroei bedraagt 7% per jaar. 
 

e. Bereken het per capita inkomen voor de komende 50 jaar in MS Execl. 
 

f. Wat valt er op in de ontwikkeling van het per capita inkomen gedurende deze 50 
jaar? Verklaar uw observatie. 

 
Tabel 15 Economische Toepassing 15 Exponentiële groei  
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Economische Toepassing 16 Analyse van Hicks (PE = SE + IE) 
 

Gegeven zijn de volgende data van een rationale consument, die naar nutsmaximalisatie 
streeft: 
 

• Goed x en Goed y 

• Indifferentie curve oud (Io): 𝑦 =
25

𝑥
 

• Indifferentie curve nieuw (In): 𝑦 =
48

𝑥
 

• Inkomen bedraagt 10 geldeenheden 

• Prijs van goed y is 1 geldeenheid. 

• Prijs van goed x is 1 geldeenheid (oude situatie) en wordt een ½ (nieuwe situatie) . 
 

a. Teken de beide indifferentiecurven in één grafiek 
b. Teken de budgetlijn in de oude en de nieuwe siuatie. 
c. Bepaal grafisch en algebraïsch de optimale keuze van goed x en goed y in de 

oude situatie (= Eo). 
d. Bepaal grafisch en algebraïsch de optimale keuze van goed x en goed y in de 

nieuwe situatie (= En). 
e. Bepaal grafisch en algebraïsch het hulppunt à la Hicks op de oude 

indifferentiecurve (= E’). 
f. Bepaal  en teken: 

a. Prijseffect (PE) 
b. Substitutie-effect (SE) 
c. Inkomenseffect (IE) 

g. Bepaal (via comparatieve statica) de lineaire vergelijking van de vraagfunctie van 
goed x. 

Tabel 16 Economische toepassing 16 Analyse van Hicks (PE = SE + IE)  
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Hoofdstuk 6 Differentiëren 
 

Differentiaalquotiënt  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 voor zeer kleine veranderingen  van Δx in het 

differentiequotiënt 
Δ𝑦

Δ𝑥
; dus  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  lim

∆𝑥→0

Δ𝑦

Δ𝑥

𝑛
 

Wiskundige regels 

 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑛  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  𝑛𝑎𝑥𝑛−1 

 

Productregel  𝑦 = 𝑒(𝑥)𝑥 𝑡(𝑥)   

   
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  𝑒(𝑥)𝑥

𝑑 𝑡(𝑥)

𝑑𝑥
+  𝑡(𝑥)𝑥

𝑑 𝑡(𝑥)

𝑑𝑥
 

 

Quotiëntregel  𝑦 =  
𝑡(𝑥)

𝑛(𝑥)
 

 

    
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  

𝑛(𝑥)𝑥 
𝑑 𝑡(𝑥)

𝑑𝑥
 −𝑡(𝑥)𝑥

𝑑 𝑛(𝑥)

𝑑𝑥

{𝑛(𝑥)}2  

 

Voorbeeld: 𝑦 =  
2𝑥+5

6𝑥2+7𝑥−1
 

 

Kettingregel    𝑦 = 𝑓 (𝑧) 𝑒𝑛 𝑧 = 𝑓(𝑥) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  

𝑑𝑦

𝑑𝑧
 𝑥 

𝑑𝑧

𝑑𝑥
 

 

In de economie gebruiken we het differentiaalquotiënt  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 bij marginale kosten, 

marginale opbrengst, marginale winst, etc.  
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Deze opdracht kan worden gemaakt na bestudering (en het maken van de opgaven 

van  hoofdstuk 6 Differentiation and applications uit Essential mathematics for 

Economics and Business, Bradley,T. 

Economische Toepassing 17 Producentengedrag op de korte termijn  
 
 
De arbeidsproductiviteit (APT) wordt gedefinieerd als het quotiënt van productie (=Q) en 

ingezette arbeid (=L), dus 𝐴𝑃𝑇 =  
𝑄

𝐿
 . 

 
a. Bewijs met behulp van de quotiëntregel van het differentiëren dat de relatieve 

verandering van de arbeidsproductiviteit, gelijk is aan de relatieve verandering van 
de productie minus de relatieve verandering van de ingezette arbeid. In symbolen:  

 
𝑑𝐴𝑃𝑇

𝐴𝑃𝑇
=  

𝑑𝑄

𝑄
−  

𝑑𝐿

𝐿
 

 
Een bedrijf heeft de volgende gegevens over haar productieproces: 
 

 Periode 1 Periode 2 

Productie 600 eenheden 660 eenheden 

Arbeid 20 uur 21 ur 

 
b. Bereken de arbeidsproductiviteit (APT) in periode 1 en in periode 2 
 
c. Bereken de relatieve verandering van de arbeidsproductiviteit. 

 
d. Bereken de relatieve verandering van de productie. 

 
e. Bereken de relatieve verandering van de ingezette arbeid. 

 
f. Controleer getalsmatig op basis van de berekeningen van 4.14 t/m 4.16 of de 

formule van opgave 4.12 klopt. Geef aan waarom wel of waarom niet. 
 

De marginale kosten (MK) snijden de gemiddeld totale kosten (GTK) altijd in het minimum 
van de GTK-functie. 
 

g. Toon bovenstaande waarheid aan via de quotiëntregel van het differentiëren. 
 

De marginale fysieke opbrengsten van arbeid ( 
𝑑𝑄 

𝑑𝐿
) snijdt het gemiddeld fysiek product van 

arbeid ( 
𝑄

𝐿
 ) altijd in het maximum. 

 
h. Toon bovenstaande waarheid aan via de quotiëntregel van het differentiëren. 

 
De wet van de toe- en afnemende fysieke meeropbrengst wordt vaak weergegeven door 
een derdegraads productiefunctie: Q = -L3 + 5L2 +8L 

i. Schets de productiefunctie [ Q = f (L) ] en geef getalsmatig aan waar: de marginale 

fysieke opbrengsten van arbeid ( 
𝑑𝑄 

𝑑𝐿
) maximaal is en het gemiddeld fysiek product 

van arbeid ( 
𝑄

𝐿
 ) maximaal is. 

 
Tabel 17 Economische Toepassing 17 Producentengedrag op de korte termijn  



29 
 

Economische Toepassing 18 Kostenfuncties  
 
 
Gegeven is de volgende totale kostenfunctie: TK = Q3 -18Q2+ 150Q +200 
 

a. Bepaal de GTK-functie  ( = 
𝑇𝐾

𝑄
 ) en teken deze in een grafiek. 

 
b. Bepaal het minimum van de GTK-functie. 
 

c. Bepaal de GVK-functie ( = 
𝑇𝑉𝐾

𝑄
 ) en teken deze in een grafiek. 

 
d. Bepaal het minimum van de GVK-functie. 
 

e. Bepaal de MK-functie ( = 
𝑑𝑇𝑉𝐾

𝑑𝑄
 ) en teken deze in een grafiek. 

 
f. Bepaal het minimum van de MK-functie. 

 
g. Schets de TK functie op basis van de opdrachten a t/m f. 
 

Tabel 18 Economische Toepassing 18 Kostenfuncties  

 

 

Economische toepassing 19 Afleiding aanbodfunctie bij volledige mededinging 
 
Gegeven is de prijs voor een individuele ondernemer bij volledige mededinging: P =4,5. 
De ondernemer streeft naar het maximaliseren van zijn totale winst. 
Voor de ondernemer geldt de volgende totale kostenfunctie: 

𝑇𝐾 =  
1

8
𝑄3 − 𝑄2 + 3𝑄 + 3 

 
a. Teken de TO, TK en TW functies in één grafiek (0 ≤ Q ≤ 10). 
b. Teken de GO = P = MO, GTK, GVK en MK functies in één grafiek (0 ≤ Q ≤ 10). 
c. Bereken en teken de maximale winst voor deze ondernemer. 
d. Bereken de break-even punten voor deze ondernemer. 
e. Bereken de coördinaten van de minima van de volgende functie: MK, GVK en 

GTK. 
f. Bepaal de vergelijking van de individuele aanbodfunctie op de korte termijn en het 

domein van deze functie. 
g. Bepaal de vergelijking van de individuele aanbodfunctie op de lange termijn en het 

domein van deze functie. 
Tabel 19 Economische toepassing 19 Afleiding aanbodfunctie bij volledige mededinging  
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Economische Toepassing 20 Volledige mededinging 
 
Voor een markt met volledige mededinging is het volgende vraag- en aanbod model 
gegeven: 
 

• QV  = -P + 20 

• QA = P 
 
Voor een individuele ondernemer geldt de volgende TK functie: TK = Q2 + 10 
 

a. Bereken de evenwichtsprijs in het marktevenwicht 
b. Teken de vraag- en aanbodfunctie en arceer het consumenten surplus en het 

producenten surplus. 
c. Bereken het consumenten surplus en het producenten surplus. 
d. Bereken hoeveel producten de ondernemer zal aanbieden, indien het doel is 

winstmaximalisatie. 
e. Teken in één grafiek: MO = P = GO, MK en GTK functies (0 ≤ Q ≤ 10). 
f. Arceer de maximale winst in de grafiek van vraag e. 
g. Bereken de break-even punten voor deze ondernemer en geef deze aan in de 

grafiek van vraag e. 
 

Tabel 20 Economische Toepassing 20 Volledige mededinging 
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Economische Toepassing 21 Monopolie 
 

De formule van Amoroso – Robinson luidt al volgt: MO = 𝑃 (1 +  
1

𝐸𝑃𝑉
) , 

waarbij MO =  
𝑑𝑇𝑂

𝑑𝑄
  

 
a. Bewijs de bovenstaande formule van Amoroso-Robinson m.b.v. de zogenaamde 

productregel van het differentiëren. 
 

De monopoliegraad van Lerner luidt als volgt: 
𝑃−𝑀𝐾

𝑃
 

 
b. Bewijs dat de monopoliegraad van Lerner in het punt van Cournot (maximale winst 

bij monopolie) gelijk is aan de reciproke van de absolute waarde van de 
prijselasticiteit van de afzet (EPV).  

 
Een monopolist heeft de beschikking over de volgende gegevens: 

P = -2Q +62  Afzetfunctie 
TK 2Q2 + 6Q + 10 Totale kostenfunctie 

 
c. Controleer of in het punt van Cournot van bovenstaand model, de monopoliegraad 

van Lerner gelijk is aan de reciproke absolute prijselasticiteit.  
 
j. Teken de grafische oplossing van deze opgave in het punt van Cournot, waarbij de 

volgende functies een rol spelen: GO, MO, GTK en MK. Schets eveneens het 
winstoppervlak middels arcering. 

 

 
Tabel 21 Economische Toepassing 21 Monopolie 

 

  



32 
 

Hoofdstuk 7 Partieel differentiëren 
 

Deze opdracht kan worden gemaakt na bestudering (en het maken van de opgaven 

van  hoofdstuk 7 Functions of several variables uit Essential mathematics for 

Economics and Business, Bradley,T. 

 

Het nut (U) wordt bepaald door twee goederen (X en Y), waarbij  de nutsfunctie 

wordt gekenmerkt door afnemend grensnut (1e wet van Gossen). Verder streeft de 

consument naar nutsmaximalisatie, waarbij als restricties gelden het budget en de 

prijzen van beide goederen. 

Voorbeeld: 𝑈 =  𝑋
1

2 * 𝑌
1

2 

 

In het optimum is voldaan aan de volgende conditie: 

 

|𝑀𝑆𝑉| = |𝑃𝑉|  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  

𝑃𝑋

𝑃𝑌
 

𝐺𝑟𝑒𝑛𝑠𝑛𝑢𝑡 𝑋

𝐺𝑟𝑒𝑛𝑠𝑛𝑢𝑡 𝑌
=  

𝑃𝑋

𝑃𝑌
  

 

Of in wiskundige termen:  

𝜕𝑈
𝜕𝑥
𝜕𝑈
𝜕𝑦

=  
𝑃𝑥

𝑃𝑦
  

 

Een variant op de tweede wet van Gossen: 

 

𝜕𝑈
𝜕𝑥
𝑃𝑥

=  

𝜕𝑈
𝜕𝑦

𝑃𝑦
 

 

Grensnut X is dus de partiele afgeleide van U naar X (ceteris paribus Y), dus: 

𝜕𝑈

𝜕𝑥
=  0,5𝑥−0,5 ∗  𝑦0,5 
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Afbeelding van een nutsfunctie: 𝑈 √𝑋 ∗ 𝑌
2

 of 𝑈 =  𝑋
1

2 * 𝑌
1

2 (Georganas, 2015) 

 

 

Figuur 2 Grafiek nutsfunctie (Georganas, 2015) 
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Economische Toepassing 22 Rationele consumentengedrag: Nutsmaximalisatie 
 
Gegeven is voor een consument de volgende nutsfunctie: U =X½.Y½. Het beschikbaar 
inkomen (= budget) bedraagt voor deze consument € 48, terwijl de prijzen voor elk 
product € 2 ( Px = € 2 en PY = € 2). 

 
a. Bepaal de vergelijking van de budgetlijn en teken die in een grafiek. 

 
In het evenwicht van deze consument wordt een nutsindex van 12 bereikt. 
 

b. Bepaal de vergelijking van de indifferentiecurve in dit evenwicht en teken de 
indifferentiecurve in de grafiek. 

In het geschetste evenwicht geldt de tweede van Gossen ( 

𝜕𝑈

𝜕𝑥

𝑃𝑋
=  

𝜕𝑈

𝜕𝑦

𝑃𝑌
 ) 

c. Toon getalsmatig de tweede wet van Gossen aan. 
 

d. Geef aan of de eerste wet van Gossen (de wet van het afnemende grensnut) in dit 
optimum opgaat voor goed X (ceteris paribus de hoeveelheid van goed Y). 

 
De prijs van goed X daalt met 50% (PX = € 1), ceteris paribus. 
 

e. Bepaal de nieuwe optimale verhouding van goed X en Y. 
 

f. Schets de indifferentiecurve in het nieuwe evenwicht voor deze consument. 
 

Op basis van comparatieve statica (vraag 5.2 en 5.4) kan de ceteris paribus curve worden 
bepaald. 
 

g. Bepaal grafisch de ceteris paribus vraagcurve voor goed X [ XV = f (PX) ]. 
 
h. Bepaal algebraïsch de ceteris paribus vraagfunctie voor goed X [ XV = f (PX) ]. 

 
Tabel 22 Economische Toepassing 22 Rationele consumentengedrag: Nutsmaximalisatie 
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Economische Toepassing 23 Rationele producentengedrag: Lange termijn 
kostenfuncties 

 

Gegeven is de Cobb-Douglas productiefunctie: Q = b.Lm.Kn.  
De prijzen voor kapitaal en arbeid zijn respectievelijk: 2 (PK = 2) en 4 (PL = 4). 
De Abromowitz-residu wordt op 1 gesteld (b =1), terwijl de beide productie elasticiteiten 
elk op een ½ worden gesteld ( m = n  = ½), de situatie van “Constant Returns to Scale” of 
een lineair homogene productiefunctie. 
 

a. Bepaal de vergelijking van het expansiepad [ K =f(L) ] in het optimum 
(Marginale technische substitutieverhouding = Prijsverhouding van de 
productiefactoren). 

 
b. Bepaal de vergelijking van de lange termijn TK-functie [ TK =f(Q) ].  

 
Stel dat op de korte termijn de hoeveelheid kapitaal gelimiteerd is tot 100 eenheden (K 
=100). 

c. Hoe luidt nu de korte termijn TK-functie? 
 

d. Bepaal de MK-functie. Welk deel van deze MK-functie kan als 
aanbodfunctie dienen bij volledige mededinging? 

 
 

Tabel 23 Economische Toepassing 23 Rationele producentengedrag: Lange termijn kostenfuncties 

  



36 
 

Economische Toepassing 24 Heterogeen duopolie 

 

Gegeven is het volgende heterogene duopolie model: 
 
Q1 = -500P1 + 400P2 + 680 Afzetfunctie voor duopolist 1 
Q2 = -500P2 + 400P1 + 680 Afzetfunctie voor duopolist 2 
TK1 = 2Q1    Totale kostenfunctie  voor duopolist 1 
TK2 = 2Q2    Totale kostenfunctie  voor duopolist 2 
 

a. Bepaal de prijzen, hoeveelheden en de winsten als de duopolisten streven naar 
maximale winst, zonder dat zij reageren op elkaars prijzen.   
 

b. Bepaal de prijzen, hoeveelheden en de winsten als de duopolisten streven naar 
maximale winst, indien zij volledig reageren op elkaars prijzen.   
 

c. Wat valt er op bij de uitkomsten van vraag a en b? Verklaar uw observatie vanuit 
de economische theorie.   

 
 

Tabel 24 Economische Toepassing 24 Heterogeen duopolie 
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Hoofdstuk 8 Rijen en Reeksen 
 

 

Economische Toepassing 25 Exponentiële groei in de economie  
 
 
Uit de Economist van april 2016 zijn de volgende wisselkoersen bekend: 
 

 Wereldbevolking 

1955 2.758.314.525 

1965 3.322.495.121 

1975 4.061.399.228 

1985 4.852.540.569 

1995 5.735.123.084 

2005 6.519.635.850 

2015 7.349.472.099 

 
e.  Bereken het gemiddelde (exponentiële) groeipercentage van de 

wereldbevolkingsgroei.  
 

f.  Schets de bovenstaande tabel in een grafiek, waarbij het verloop van de 
wereldbevolking logaritmisch verloopt (op basis van 10Log). 

 
g.  Wat valt er op bij het verloop van het logaritmisch verloop van de 

wereldbevolking? Verklaar uw antwoord. 
Stel dat het gemiddelde groeipercentage van de wereldbevolking de afgelopen zes 
decennia 1.65% was 

h.  In welk jaar wordt de 10.000.000 wereldburger verwacht. op basis van 
bovengenoemd gemiddeld exponentieel groeipercentage van 1.65%. 

 
i.  In welk jaar wordt de 15.000.000 wereldburger verwacht. op basis van 

bovengenoemd gemiddeld exponentieel groeipercentage van 1.65%. 
 
Het BBP per capita van Nederland bedraagt ongeveer € 36.000 en de bevolking bedraagt 
ongeveer 17 miljoen mensen. 

j. Bereken het totale BBP van Nederland. 
Stel dat de bevolkingsgroei structureel 1.5% bedraagt en de nominale economische groei 
3.5%. 

k. Bereken de verwachte groei van het BBP per capita in centen en procenten 
voor volgend jaar. 

 
l. Hoeveel jaar duurt het. voordat het BBP per capita is verdubbeld? 

 
m. In hoeveel jaar zal de bevolking 20 miljoen mensen bedragen in 

Nederland? 
 

Tabel 25 Economische Toepassing 25 Exponentiële groei in de economie  
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Economische Toepassing 26 Dynamisering Keynesiaanse multiplier proces  

 

In eenvoudig Keynesiaans model voor een gesloten economie zonder overheidssector 
besluiten de bedrijven éénmalig € 10 miljard extra te investeren. De marginale spaarquote 
bedraagt 0,2. 

n. Ontwikkel de volgende tabel: 

Periode ΔI ΔC ΔY = ΔI + ΔC 

1 10,0 0 10,0 

2 0 8,0 8,0 

3 0 6,4 6,4 

4 0   

…    

10 0   

…    

20 0   

…    

∞ 0   

 

∑ 10,0   

 
a. Hoeveel bedraagt het totale effect op het nationaal inkomen (=Y) na 

oneindig veel aanpassingen in de economie? Laat dit effect op het 
nationaal inkomen ook grafisch zien. 

 
b. Waardoor lekt de investeringsimpuls in dit model weg (wiskundig gezien)? 

 
Tabel 26 Economische Toepassing 26 Dynamisering Keynesiaanse multiplier proces  
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Economische Toepassing 27 Keynesiaanse Marginal Efficiency of Capital  
 
 
Gegeven zijn de volgende netto kasstromen van een investeringsproject van € 100,000 : 
 

Jaar Netto Kasstromen 

0 -€          100.000,00  

1  €            30.000,00  

2  €            30.000,00  

3  €            30.000,00  

4  €            30.000,00  

5  €            30.000,00  
 

a. Bereken de netto contante waarde voor dit investeringsproject bij een 
jaarlijkse rentevoet van 10%. 

b. Bereken de netto contante waarde voor dit investeringsproject bij een 
jaarlijkse rentevoet van 20%. 

c. Bereken de netto contante waarde voor dit investeringsproject bij een 
jaarlijkse rentevoet van 15,2%. 

d. Bereken de ‘marginal efficiency of capital’ volgens de keyenesiaanse 
theorie van deze investering. Aanwijzing: Interne rentevoet 

 
 
 
 

Tabel 27 Economische Toepassing 27 Keynesiaanse Marginal Efficiency of Capital  
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Hoofdstuk 9 Lineair programmeren 
 

Deze opdracht kan worden gemaakt na bestudering (en het maken van de opgaven 

van  hoofdstuk 3  Simultaneous equations en hoofdstuk 9 Linear algebra and 

applications (alleen LP) uit Essential mathematics for Economics and Business, 

Bradley,T. 
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Economische Toepassing 28 Lineair programmeren 
 
 
Lineair programmeren wordt gebruikt om de alloactie te plannen in een planeconomie op 
micro niveau. 
Gosplan heeft een regionaal planningskantoor in de Chelyabinsk oblast in de Sovjet Unie. 
Het hoofd van de afdeling productieplanning (dhr Alexei Kondratiev) heeft de volgende 
data voor CTK (Chelyabinsk Traktor Kombinat) – bedrijf dat onderdelen voor traktoren 
produceert - ter beschikking: 
 

Product Prijs Arbeidskosten 

Celsius ₽ 18 ₽ 12 

Kelvin ₽ 25 ₽ 16 
 
Dhr Alexei Kondratiev heeft als opdracht de totale meerwaarde van CTK te 
maximaliseren. De meerwaarde per product wordt gedefinieerd als het verschil tussen de 
prijs en de gemiddelde arbeidskosten. Vanuit ideologisch oogpunt worden andere kosten 
niet in rekening gebracht, aangezien alleen de factor arbeid meerwaarde kan genereren. 
 
Dhr Alexei Kondratiev heeft de volgende gegevens beschikbaar van de productie afdeling 
van het Chelyabinsk Traktor Kombinat: 
 

Product Machine uren Arbeidsuren 

Eén eenheid Celsius 0,5 uur 2 uur 

Eén eenheid Kelvin 1 uur 2 uur 

   

Maximale capaciteit 4.000 uur 12.000 
 

a. Formuleer het LP-model in de vorm van een vergelijkingenstelsel. 
 

b. Los het LP-model. Hoeveel bedraagt het aantal producten Celcius en Kelvin? 
Hoeveel bedraagt de totale meerwaarde? 

 
c. Stel dat er één extra eenheid van machine beschikbaar is, wat is de extra 

gegenereerde meerwaarde? Idem voor één extra eenheid arbeid. 
 

d. Formuleer het LP-model in een MS Excel blad. Los via de probleemsoplosser het 
LP-model op. 

 
e. Wat stelt de Langrange multiplier voor in de gegenereerde output in  MS Excel? 

 
 
 

Tabel 28 Economische Toepassing 28 Lineair programmeren 
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Hoofdstuk 10 Overige wiskundige toepassingen in de 

economie 
 

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 =  𝑥1 + 𝑥2 +  𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛  

 

∑ 𝑥𝑖

𝑛=5

𝑖=1

=  𝑥1 + 𝑥2 +  𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

 

∑ 𝑥𝑖
2

.

𝑛=5

𝑖=1

=  𝑥1
2 + 𝑥2

2 +  𝑥3
2 + 𝑥4

2 +  𝑥5
2  = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 

 

∫ 𝑑𝑥. 𝑥
𝑛

𝑖=1
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Economische Toepassing 29 Marktevenwicht stabiel of labiel? 
 
Gegeven is de koffie markt van volledige mededinging in Colombia. 
 

a. Teken het volgende marktmodel: 𝑄𝐴 =  
3

7
𝑃 en 𝑄𝑉 =  −𝑃 + 10 in een grafiek. 

b. Bereken de: evenwichtsprijs, evenwichtshoeveelheid, prijselasticiteit van de vraag 
en prijselasticiteit van het aanbod. 

c. Laat de prijs met 1 stijgen en teken of het systeem stabiel of labiel is 
d. Teken het volgende marktmodel: 𝑄𝐴 =  4𝑃 en 𝑄𝑉 =  −𝑃 + 10 in een grafiek. 
e. Bereken de: evenwichtsprijs, evenwichtshoeveelheid, prijselasticiteit van de vraag 

en prijselasticiteit van het aanbod. 
f. Laat de prijs met 1 stijgen en teken of het systeem stabiel of labiel is 
g. Wanneer is het systeem stationair? 
h. Hoe zou in dat geval de vergelijking van de aanbodfunctie moeten zijn bij de 

gegeven vraagvergelijking (ceteris paribus)? 
Tabel 29 Economische Toepassing 29 Marktevenwicht stabiel of labiel? 

 

Economische Toepassing 30 Horizontale aggregatie van vraagfuncties 

Er zijn twee vragers naar een bepaald product: 

𝑄1
𝑉 =  −𝑃1 + 10 

 

𝑄2
𝑉 =  −⅔𝑃2 + 10 

 
 

a. Teken in één grafiek de vraagfunctie van consument 1, de vraagfunctie van 
consument 2 en de geaggregeerde vraag. 

b. Geef van de geaggregeerde vraagfunctie nauwkeurig en het domein aan. 
Tabel 30 Economische Toepassing 30 Horizontale aggregatie van vraagfuncties 

Economische Toepassing 31 Prijsdiscriminatie bij monopolie 
 
Een monopolist opereert op twee gescheiden markten (de deelmarkten kunnen elkaar niet 
leveren): 
 

• Aruba 
o met als afzetfunctie: P=-4Q + 24 

• Curaçao:  
o met als afzetfunctie: P=-4Q + 36 

 
De marginale kosten zijn voor beide markten hetzelfde: MK =4 
 

a. Bepaal de collectieve afzetfunctie 
b. Bepaal de prijs, de hoeveelheden en de winst bij maximale winst en een 

uniforme prijs op beide markten. 
c. Bepaal de prijzen, de hoeveelheden en de winst bij maximale winst en 

prijsdiscriminatie. 
d. Verklaar het verschil tussen beide uitkomsten bij vraag c en d,  gebruik hiertoe 

het begrip prijselasticiteit. 
 

Tabel 31 Economische Toepassing 31 Prijsdiscriminatie bij monopolie  
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Economische Toepassing 32 Dynamisch marktmodel (Cobweb theorem) 
 
In agrarische markten is er vaak een verstoring van het (statische) prijsevenwicht, door 
exogene schokken bijvoorbeeld ten gevolge van een misoogst of iets dergelijks.  
In de economische literatuur is dit verschijnsel bekend als de varkenscyclus of het 
spinneweb theorema. 
 
Gegeven is het volgende model voor deze agrarische markt: 

QV-t = -2Pt + 125 Dynamische vraagfunctie 
QA-t = 1,5Pt-1 – 50 Dynamische aanbodfunctie 
QV-t = QA-t   Evenwichtsconditie 

 
a. Bepaal de statische evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid op deze 

markt. 
Door een verwachte misoogst wordt er een prijsstijging verwacht. De verwachte prijs is $ 
60. 
 

b. Maak onderstaande tabel af: 
 

Periode Pt QV-t QA-t 

1 $ 60,00 5,00 40,00 

2 $ 42,50 13,75 33,44 

3 $ 55,63   

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
d. Is bovenstaand marktmodel stabiel of niet? Verklaar uw antwoord. 

 
e. Bereken in het statische evenwicht de prijselasticiteit van de vraag en van het 

aanbod. Speelt de (absolute) waarde van de beide prijselasticteiten een rol bij de 
stabiliteit van vraag d? 

 
 
 

Tabel 32 Economische Toepassing 32 Dynamisch marktmodel (Cobweb theorem) 
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Economische Toepassing 33 Berekenen van de Gini Concentratie Ratio en de 
constante van Pareto 
 
De Lorenzcurve voor een volkomen gelijke inkomensverdeling kan worden getypeerd als: 
Y = N, waarbij Y het gecumuleerde inkomen (in perunen) is en N het gecumuleerde aantal 
inkomenstrekkers (in perunen). Het relevante gebied voor deze vergelijking is: 0 ≤ N ≤ 1 
Op basis van statistiek kan de vergelijking van een Lorenzcurve worden bepaald. Stel dat 
de volgende twee vergelijkingen van de Lorenzcurve gegeven zijn: 
Lorenzcurve I 
 
 Y =  N2, het relevante gebied voor deze vergelijking is: 0 ≤ N ≤ 1 
Lorenzcurve II 
 
 Y = 0,5N2+ 0,5N, het relevante gebied voor deze vergelijking is: 0 ≤ N ≤ 1 
 

a. Teken de beide Lorenzcurven in het bekende diagram. 
 

b. Bereken op basis van de Gini Concentratie Ratio en de Robin Hood Index, 
welke inkomensverdeling ongelijker / schever is. Berekeningen en redenatie 
moeten duidelijk herleidbaar zijn.  

 

 
 
 
Om de personele inkomensverdeling te typeren gebruikt men ook wel de contante van 
Pareto. Onderstaande tabel (Jacobs, Jongen, & Zoutman, 2013) geeft twee coördinaten 
(punten) op de bekende curve van Pareto aan. 
 

Plaats op de Pareto curve Inkomenstrekkers (N) Inkomen (Y) 

Punt 1  10 62500 

Punt 2 0.1 250000 

 
 



46 
 

c. Bereken op basis van bovenstaande gegevens de constante van Pareto (op 
basis van de zogenaamde Briggse logaritme, met als grondtal 10 of  10LOG)  

 
d. Leg uit wat de betekenis is van de constante van Pareto (α), als deze 

bijvoorbeeld is: α = - 3.  
 
 

Tabel 33 Economische Toepassing 33 Berekenen van de Gini Concentratie Ratio 
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Economische Toepassing 34 Ramsey regel 

Van een markt die zich kenmerkt door volledige mededinging is de evenwichtsprijs € 5. 
 
Het aanbod is volledig elastisch bij deze evenwichtsprijs. 
 
De overheid overweegt een kostprijsverhogende belasting van € 1 (specifiek tarief in te 
voeren. 
 
Er zijn twee mogelijke vraagconstellaties: 
 

I. QV = -P + 8 
 

II. QV = -½P + 10 
 

a. Maak de volgende tabel 
 

 Situatie I 
QV = -P + 8 

Situatie II 
QV = -½P + 10 
 

Oude Consumenten surplus   

Nieuwe Consumenten surplus   

Belasting opbrengst   

Dead weight Loss (DWL)   

 
b. Verklaar de verschillen in belastingopbrengst en DWL in  beide situaties. 

 
c. Welke situatie levert de hoogste belastingopbrengst op? Is dit in overeenstemming 

met de zogenaamde Ramsey regel? 
 

d. Welke situatie levert de laagste DWL op? Is dit in overeenstemming met de 
zogenaamde Ramsey regel? 

 
Tabel 34 Economische Toepassing 34 Ramsey regel 
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Economische Toepassing 35 Rekenregels van CPB: Mutatievoeten 

Het nominale inkomen (Yn) is het product van de prijzen (P) en het reële inkomen (Yr), in 
formule: Yn = P * Yr 
 
De groei kan als volgt worden weergegeven: (1 + Ẏn) = (1 +Ṗ) * (1 + Ẏr) 
De punt boven het economische symbool heeft als betekenis een relatieve groei: Ṗ = 0,03 
of 3% en Ẏr = 0.02 of 2% 
 
De relatieve groei van Yn is dan: 1,03 * 1,02 = 1,0506 of Ẏn =0,0506 of 5,06% 
 
Bij benadering is de nominale groeivoet dus: Ẏn ≈ Ṗ + Ẏr   (product regel) of 5% ≈ 3% + 2% 
(= 0,05 = 0,02 + 0,03 ) 
 
Een vergelijkbaar benadering is die van arbeidsproductiviteit (A): het quotiënt van 

productie (Yr) en werkgelegenheid (N). In formule: 𝐴 =
Yr

𝑁
  

 
De groei van de arbeidsproductiviteit kan dan  als volgt worden weergegeven:  

 (1 + Ȧ) =
(1+ Ẏr)

(1+ Ṅ)
 

 
Stel dat de productie (Yr) met 6% stijgt en de werkgelegenheid (N) met 2%, dan neemt de 

arbeidsproductiviteit als volgt toe: (1 + Ȧ) =
(1+ 0,06)

(1+ 0,02)
 = 1,0392… of 3,92% 

 

Bij benadering is de nominale groeivoet dus: Ȧ ≈ Ẏr  - Ṅ (quotiënt regel) of 4% ≈ 6% - 2% 
(= 0,04 = 0,06 - 0,02 ) 
 
Gegeven zijn de volgende data uit het CEP 2019 (CPB, 2019) 
 

Omschrijving Mutaties in 2020 (verwachting) 

BBP volume +1,5% 

Prijs BBP +1.4% 

Arbeidsproductiviteit bedrijven +1,2% 

Werkgelegenheid +0,5% 

Loonvoet bedrijven +2,6% 

Consumenten prijsindex (CPI) +1,4% 

  

EMU schuld in % BBP (2019) 49,1% 

EMU saldo in % BBP (2019) 1,2% 

 
a. Bereken de groei van het nominale BBP in 2020. 

 
b. Bereken de verandering van de AIQ in 2020. 

 
c. Bereken de EMU saldo in % van het BBP voor 2020, indien de nominale groei van 

het BBP in 2019 3,7% was. 
 

d. Bereken de EMU schuld in % van het BBP voor 2020, indien de nominale groei 
van het BBP in 2019 3,7% was. 

 
Tabel 35 Economische Toepassing 35 Rekenregels van het CPB: Mutatievoeten 
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