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Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen economie havo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 9 moet het volgende antwoord ook goed gerekend worden: 
 
Een verschil van € 20.000 in inkomen (linker as) komt overeen met een verschil van  
1,5 meter in lengte (rechter as). 
20.000

1,5
 × 7,09 = € 94.533.33 

 
Opmerking 
Het verschil met het eerste antwoord wordt veroorzaakt door afronding in de originele 
data. 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 10 moet het bestaande antwoord 
 
bij (1) 37  
bij (2) schever  
bij (3) later  
 
indien drie juist  2 
indien twee juist  1 
indien minder dan twee juist  0 
 
vervangen worden door: 
 
• bij (1) 37 1 
• bij (2) schever  1 
 
Opmerking 
Keuzemogelijkheid (3) komt te vervallen, aangezien het antwoord niet volledig 
eenduidig gegeven kan worden. 
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Opmerking op pagina 9 bij vraag 19 en vraag 20:  
Er komt geen aanvulling op het correctievoorschrift bij deze vragen. De syllabus geeft in 
combinatie met het uitgangsmateriaal bij de betreffende vragen voldoende houvast. 
 
Toelichting: 
Vraag 19 

• Volgens eindterm D1.4  moet de kandidaat in contexten kunnen herkennen en 
toepassen: ‘factoren waardoor de vraag- en /of aanbodcurve kunnen 
veranderen’. Deze formulering behelst het bevragen van accijns als een factor 
die kostenverhogend werkt voor producenten, waardoor de aanbodlijn naar 
boven verschuift. Het begrip accijns wordt afdoende helder geïntroduceerd in de 
stam van de opgave.  

• Bron 1 (botermarkt in Denemarken) geeft van de aanbodcurven voor - en na 
accijns de expliciete functies en het verloop. De hoogte van de accijns is helder 
af te lezen of te berekenen uit deze bron. 

 
Vraag 20 

• Onder domein A staat opgenomen dat de kandidaat in staat dient te zijn om 
oppervlaktes te arceren. 

 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie havo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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