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inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Economie BB kunnen maximaal 36 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Economie BB is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen punten afgetrokken. 
Wanneer echter de kandidaat bij een berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting controle 
op het antwoord uit te oefenen, wordt voor deze fouten één punt afgetrokken tot een maximum van 
twee punten voor het geheel van de open vragen. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
VETTE JAREN IN NEDERLAND VOORBIJ || 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 2 
• de consumptie zal dalen 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (een van de volgende): 

 want de inkomens zullen dalen 
 want er kan minder besteed worden 

 
• per juiste verklaring 1 
 

 3 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Veel Nederlanders zien een vakantie naar de V.S. als een luxe goed.  X  
De inkomsten van de toeristenindustrie in Nederland zullen door de 
economische achteruitgang niet of minder in gevaar komen dan in 
een aantal andere sectoren.  

X  

 
per juist gezet kruisje  1 
 

 4 maximumscore 1 
  Voorbeelden van een juist antwoord: 

 De vraag naar vliegreizen zal wel afnemen, omdat door de vakantie dichterbij te 
houden er minder gebruik gemaakt zal hoeven te worden van het vliegtuig.  

 Voor korte afstanden is de auto veel handiger.  
 

 5 maximumscore 1 
  Voorbeeld van een juist antwoord: 

 Graan is een product dat wordt gebruikt bij de productie van goederen die nodig zijn 
om basisbehoeften te bevredigen.  

 
 6 maximumscore 1 

  Voorbeelden van een juist antwoord: 
 De toeristen hoeven geen geld te wisselen.  
 De toeristen kunnen beter de prijzen met thuis vergelijken.  

 
 7 C 

 
 8 maximumscore 1 

  12% van € 234,3 miljard = € 28,1 miljard 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

SLOVENIË IN DE EUROPESE UNIE || 
 

 9 maximumscore 1 
  Voorbeelden van een juist antwoord: 

 voedsel voor eigen gebruik verbouwen 
 eigen huis op eigen grond bouwen 

 
 10 B 

 
 11 maximumscore 1 

€ 32 miljard / 2 miljoen = € 16.000 
 

 12 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Door de toetreding tot de Europese Unie neemt de concurrentie 
voor de Sloveense bedrijven toe.  

X  

Door de toetreding tot de Europese Unie neemt de werkloosheid 
in Slovenië toe.  

X  

 
per juist gezet kruisje  1 
 

 13 maximumscore 1 
  Voorbeelden van een juist antwoord: 

 lagere prijzen 
 meer keuzemogelijkheden 

 
 14 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
 Door de lage loonkosten wordt het aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven zich in 

Slovenië te vestigen. (Hierdoor neemt de werkgelegenheid in Slovenië toe). 
 

 15 maximumscore 1 
  Voorbeelden van een juist antwoord: 

 meer exportmogelijkheden 
 goedkopere import van grondstoffen 

 
 16 maximumscore 1 

  Slovenië nog geen lid wordt van de EMU (op het moment van aansluiting bij de 
Europese Unie).  
 
 
BRENDA IS JARIG || 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Het budget van de moeder van Brenda is groot genoeg voor het 
verjaardagspartijtje.  

 X 

De invloed van de vriendinnen op Brenda is een voorbeeld van 
sociale beïnvloeding.  

X  

 
per juist gezet kruisje  1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
• € 9 + € 2,50 = € 11,50; 9 x € 11,50 = € 103,50 1 
 
• (dat is minder dan de € 110 bij Stal De Roskam), de moeder van Brenda heeft gelijk 1 
 
Opmerking 
Let op eventuele doorwerkfouten uit vraag 17.  
 

 20 maximumscore 1 
  Voorbeelden van een juist antwoord: 
   minder kinderen meenemen 

 niet eten op de manege 
 

 21 B  
 

 22 maximumscore 1 
  inkomen in natura 

 
 23 maximumscore 1 

  Voorbeelden van een juiste argumentatie: 
 Ja, ik heb er alles voor over om een zo’n leuk mogelijk verjaardagspartijtje te geven.  
 Nee, ik wil niet gaan werken voor een verjaardagspartijtje. Dan kies ik wel iets uit dat 

ook leuk is en dat minder geld kost.  
 
Opmerking 
Alleen de argumentatie dient beoordeeld te worden. 
 
 
WIE WIL ER NOG KOFFIE? || 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 2 
• het inkomen zal dalen  1 
• want de omzet in koffie zal minder worden 1 
 

 26 maximumscore 1 
  Voorbeeld van een juist antwoord: 

 Als er iets mis gaat met de koffieteelt (misoogst, dalende prijzen) komt zo’n land in 
economische moeilijkheden.  

 
 27 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
 Door de hoge prijs denkt men veel te kunnen verdienen. (Daardoor komen er 

koffieproducenten bij of gaan koffieproducenten hun productie uitbreiden.) 
 28 D 

 
 29 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
 Er zal meer thee gedronken kunnen worden, waardoor er minder koffie gedronken 

zou kunnen worden.  
 

 30 maximumscore 1 
  Voorbeeld van een juist antwoord: 

 Dat is slecht voor de werkgelegenheid (in de rijke westerse landen).  
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