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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen economie havo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 10, bij de tweede deelscore moet 
 
• De dominante strategie van de VS is ‘geen importheffing’, want −0,5%  

> −4,7% en 0% > −1,4% / de dominante strategie van de  
handelspartners is ‘geen importheffing’ want −0,5% > −4,9% en 0%  
> −1,2%  1 

 
vervangen worden door: 
 
• De dominante strategie van de VS is ‘geen importheffing’, want −0,5% 

> −4,7% en 0% > −1,4% en de dominante strategie van de 
handelspartners is ‘geen importheffing’ want −0,5% > −4,9% en 0% 
> −1,2%  1 

 
Toelichting: 
Beide onderdelen van het antwoord zijn noodzakelijk voor een juiste beantwoording 
van deze vraag. Om die reden is de ‘/’ vervangen door het woord ‘en’. 
 
en  
 
Op pagina 9, bij vraag 14, bij de eerste deelscore moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
en 
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Op pagina 9, bij vraag 14, bij de tweede deelscore moet het scorepunt worden 
toegekend voor een berekening waarin de korting op een juiste wijze is toegepast. 
 
Toelichting: 
Bij de eerste deelscore: De datum in de titel van bron 2 leidt ertoe dat bron 3 niet hoeft 
te worden gebruikt. Dit heeft kandidaten mogelijk in verwarring gebracht. 
Bij de tweede deelscore: Ongeacht de al dan niet toegepaste inflatiecorrectie kan de 
korting toegepast worden op de berekende of gekozen bruto-AOW-uitkering. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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