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Examen VMBO-BB 

2021 
1 

economie CSE BB 

 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

BB-0233-a-21-1-o

tijdvak 1
 vrijdag 21 mei 

13.30 - 15.00 uur 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Beyoncé 

2p 1 Lisa en Bart zijn fan van Beyoncé. Wanneer ze horen dat de Amerikaanse 
zangeres een concert geeft in Amsterdam, willen ze hiernaartoe. Lisa 
moet nog wel sparen voor het concertticket. 
 Maak van de volgende zinnen een economisch juiste tekst door de

juiste woorden te noteren. Kies uit de woorden die tussen haakjes
staan.

Om te kunnen sparen, moet Lisa de komende tijd haar inkomen …(1)… 
(volledig / niet volledig) uitgeven. Het spaarmotief voor Lisa is sparen 
…(2)… (uit voorzorg / voor een doel). Lisa zet het gespaarde bedrag op 
een spaarrekening. Hiervoor …(3)… (betaalt ze aan / ontvangt ze van) de 
bank rente. 

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................

(3)  .............................................................................................................

A 
B 
C 
D 
 
 

A 
B 
C 
D 

X B (2) (3) X 
 X 

A 
B 
C 
D 

  (1)
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2p 2 In het overzicht staan de toegangsprijzen van het concert. 

toegangsprijzen concert Beyoncé 
soort ticket prijs per ticket per persoon 
staanplaats € 135 

zitplaats A € 120 

zitplaats B € 105 

zitplaats C € 85 

zitplaats D € 59 

exclusief € 3 reserveringskosten per ticket 

Lisa kan kiezen uit verschillende soorten tickets. Bij een duurder ticket 
heeft zij een beter zicht op het podium en kan zij het concert beter volgen. 
Lisa heeft € 35 op een spaarrekening staan. Vanaf nu spaart ze elke week 
€ 5 op haar spaarrekening. Lisa kan in totaal 13 weken sparen. 
 Welk ticket kan Lisa over 13 weken van het geld op haar

spaarrekening kopen? Ze wil het concert zo goed mogelijk kunnen
zien en volgen. Schrijf je berekening op.

berekening:  ...............................................................................................  

 ..................................................................................................................  

soort ticket:  ...............................................................................................  

1p 3 Lisa zegt dat het voor iedere Beyoncé-fan een basisbehoefte is om een 
concert van Beyoncé te bezoeken. “Als je een echte fan bent, dan moet je 
daar gewoon bij zijn”, zegt ze. Bart is het totaal niet met Lisa eens. 
 Leg uit dat het bezoek aan een concert geen basisbehoefte is.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

1p 4 Bart bekijkt ook het overzicht met toegangsprijzen. Hij heeft gezien dat 
het prijsverschil tussen het duurste en goedkoopste ticket € 76 is. 
Tot nu toe heeft hij € 65 opzijgelegd om een ticket te kunnen kopen. 
Welke functies van geld heeft Bart hier gebruikt? 
A geld als rekenmiddel en als ruilmiddel 
B geld als ruilmiddel en als spaarmiddel 
C geld als spaarmiddel en als rekenmiddel
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1p 5 Gisteren is de fiets van Lisa waarmee ze elke dag naar school gaat, 
kapotgegaan. Ze twijfelt of ze een deel van haar spaargeld moet uitgeven 
voor reparatie bij de fietsenmaker. Als Lisa dat doet, heeft ze niet genoeg 
spaargeld meer voor een concertticket. Ze besluit nu elke dag lopend 
naar school te gaan. 
 Maak van de volgende zinnen een economisch juiste tekst door de

juiste woorden te noteren. Kies uit de woorden die tussen haakjes
staan.

Lisa geeft het repareren van haar fiets door de fietsenmaker een …(1)… 
(hogere / lagere) prioriteit dan het concert van Beyoncé. Als Lisa haar 
eigen fiets zou repareren in plaats van reparatie door de fietsenmaker te 
laten doen, dan is dit voor haar een vorm van een …(2)… (collectieve 
voorziening / zelfvoorziening). 

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................

1p 6 De fiets van Lisa is al een week stuk. Ze laat de fiets toch maar repareren 
door de fietsenmaker. Haar vader wil de reparatie betalen. Gelukkig maar: 
de reparatie kostte € 70. 
Bij welke uitgavensoort hoort de reparatie van de fiets? 
A bij dagelijkse uitgaven 
B bij huishoudelijke uitgaven 
C bij incidentele uitgaven 
D bij vaste lasten 
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Estland 

Estland ligt in het noordoosten van Europa en is ongeveer zo groot als 
Nederland. Sinds 2004 is Estland lid van de Europese Unie (EU). 

2p 7 Geef van de volgende stellingen over de Economische en Monetaire Unie 
(EMU) en de Europese Unie (EU) aan of ze juist of onjuist zijn. Zet telkens 
een kruisje in de juiste kolom. 

juist onjuist 
De landen die bij de EMU horen, hebben allemaal als 
munteenheid de euro. 
Tussen de landen die bij de EU horen, is sprake van  
vrij verkeer van goederen en diensten. 
De landen die bij de EU horen, horen ook allemaal bij 
de EMU.  

2p 8 De 1,3 miljoen inwoners van Estland hebben een gezamenlijk 
jaarinkomen van € 19,5 miljard. 
 Bereken het gemiddelde inkomen per maand van een inwoner van

Estland. Schrijf je berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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1p 9 In Estland is het gemiddelde inkomen per inwoner meer dan twee keer zo 
laag als in Nederland. 
 Zijn de volgende stellingen een mogelijke verklaring voor dit verschil?

Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.
ja nee 

De arbeidsproductiviteit in Estland is lager dan in 
Nederland. 
De prijzen in Estland zijn lager dan in Nederland. 

1p 10 Zowel in Estland als in Nederland zijn fabrieken gevestigd die 
landbouwmachines produceren. 
Boeren in Estland hebben de keuze om hun nieuwe landbouwmachine in 
eigen land te kopen óf te importeren uit Nederland. 
Een nadeel van de landbouwmachines uit Nederland is dat ze duurder zijn 
dan de landbouwmachines uit Estland. 
 Noem voor een boer uit Estland een argument om toch een duurdere

landbouwmachine uit Nederland te importeren.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

1p 11 De Nederlandse export van landbouwmachines naar Estland levert direct 
werkgelegenheid op in Nederland. Toch kan diezelfde export ook in 
Estland tot werkgelegenheid leiden. 
 Geef hiervoor een verklaring.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Metaal heeft de toekomst 

Uit de krant: 

UTRECHT - Het UWV biedt een nieuw opleidingstraject aan. Werklozen 
met een werkloosheidsuitkering kunnen een opleiding tot lasser volgen. 
Na de opleiding kunnen ze direct bij een bedrijf aan de slag. In de 
metaalindustrie is veel behoefte aan goed opgeleid personeel. 

1p 12 Jaap is werkloos en leest het krantenbericht. Het opleidingstraject lijkt 
hem wel wat. Jaap werkte eerder in een magazijn, maar daar is hij 
ontslagen. Zijn werk in het magazijn is namelijk overgenomen door een 
robot. 
Welke vorm van werkloosheid is van toepassing op Jaap? 
A conjuncturele werkloosheid 
B seizoenswerkloosheid 
C structurele werkloosheid 

2p 13 Maak van de volgende zinnen een economisch juiste tekst door de juiste 
woorden te noteren. Kies uit de woorden die tussen haakjes staan. 

Jaap meldt zich direct na zijn ontslag bij het UWV. Door zijn ontslag is het 
aanbod op de arbeidsmarkt …(1)… (afgenomen / gelijk gebleven / 
toegenomen). Het UWV organiseert het opleidingstraject tot lasser, omdat 
er een …(2)… (overschot van / tekort aan) lassers is op de arbeidsmarkt. 
In de metaalindustrie is vooral behoefte aan …(3)… (geschoolde / 
ongeschoolde) medewerkers. 

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................

(3) ..............................................................................................................
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2p 14 Na een gesprek bij het UWV start Jaap met het opleidingstraject tot 
lasser. 
 Wat zijn taken van het UWV? Zet telkens een kruisje in de juiste

kolom.
wel taak 

UWV 
geen taak 

UWV 
advies geven bij het zoeken naar een baan 

helpen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk  

ondersteunen bij het schrijven van een 
sollicitatiebrief 

1p 15 Werkgevers in de metaalindustrie willen een aantrekkelijke werkgever zijn 
om voor te werken. De werkgevers proberen met maatregelen ervoor te 
zorgen dat werknemers in de metaalindustrie blijven werken. 
 Noem twee maatregelen die werkgevers kunnen nemen waardoor het

voor werknemers aantrekkelijk blijft om voor ze te blijven werken.

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................

1p 16 Jaap heeft het opleidingstraject afgerond en werkt nu als lasser. Jaap 
ontdekt dat een collega een hoger brutoloon ontvangt. Jaap vindt dat 
vreemd. Hij zegt: “We doen allebei hetzelfde werk, we zijn even oud en 
we werken hetzelfde aantal uren per week.” 
 Zijn de volgende situaties een mogelijke verklaring voor het hogere

brutoloon van de collega van Jaap? Zet telkens een kruisje in de juiste
kolom.

wel een 
verklaring 

geen 
verklaring 

De collega heeft drie kinderen en Jaap één. 

De collega heeft drie jaar werkervaring als 
lasser en Jaap één maand. 

1p 17 Jaap heeft een baan gevonden via het UWV. Er zijn ook werklozen die 
zich niet melden bij het UWV en zelf op zoek gaan naar een baan. 
Hoe heet een werkloze die zich niet meldt bij het UWV? 
A een geregistreerde werkloze  
B een verborgen werkloze 
C een volledig arbeidsongeschikte werkloze 
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Sporthorloge 

Katja en Yasmine zijn vriendinnen. Ze zijn op zoek naar een sporthorloge. 
Ze lopen langs een winkel met de volgende poster in de etalage. 

Sporthorloges 

Loop nu binnen voor de nieuwste modellen. 

Dat vinden Katja en Yasmine wel wat: een horloge dat je hartslag en 
fitheid bijhoudt. 

1p 18 Wat verkoopt de winkel volgens de poster? 
A alleen een dienst 
B alleen een goed 
C zowel een dienst als een goed 
D geen dienst en geen goed 

1p 19 Katja zegt: “Die poster van de winkel is gewoon een vorm van reclame.” 
Welk instrument van de marketingmix hoort bij de poster? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
D promotie 

1p 20 Katja en Yasmine weten van het bestaan van commerciële reclame en 
ideële reclame. Ze zijn het erover eens dat de poster een vorm is van 
commerciële reclame. 
Welke reclamezin is een voorbeeld van ideële reclame? 
A drie halen, twee betalen 
B Glas hoort in de glasbak. 
C steeds verrassend, altijd voordelig 
D Vanaf nu is de winkel elke zondag open. 
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2p 21 Katja zegt: “Ik wil mij bij de keuze van een sporthorloge niet laten 
beïnvloeden door een poster of een winkelmedewerker. Ik raadpleeg 
liever eerst een vergelijkend warenonderzoek.” 
 Geef van de volgende stellingen aan of ze juist of onjuist zijn. Zet

telkens een kruisje in de juiste kolom.
juist onjuist 

Een vergelijkend warenonderzoek kan het 
consumentengedrag beïnvloeden. 
Een vergelijkend warenonderzoek vergelijkt 
verschillende producten van één producent met elkaar. 
Het Nibud is een organisatie die een vergelijkend 
warenonderzoek over sporthorloges uitvoert. 

2p 22 Katja heeft een vergelijkend warenonderzoek over sporthorloges 
gevonden. Yasmine zegt tegen Katja: “Het vergelijkend warenonderzoek 
dat je hebt gevonden, is verouderd. Het is niet zinvol om een vergelijkend 
warenonderzoek van twee jaar geleden te raadplegen.” 
 Noem twee verschillende argumenten waarom het niet zinvol is om

een verouderd vergelijkend warenonderzoek te raadplegen.

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................
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Stichting Hospital 

Gambia is een ontwikkelingsland aan de westkust van Afrika. 
Stichting Hospital is een organisatie die helpt bij het moderniseren van 
ziekenhuizen in Gambia. De stichting krijgt van Nederlandse ziekenhuizen 
goederen en apparatuur die niet meer worden gebruikt en brengt die naar 
ziekenhuizen in Gambia. 

2p 23 Malika is sinds kort vrijwilliger bij Stichting Hospital. Ze heeft op school 
geleerd welke kenmerken bij een ontwikkelingsland horen. 
 Horen de volgende kenmerken bij een ontwikkelingsland? Zet telkens

een kruisje in de juiste kolom.
ja nee 

lage bevolkingsgroei 

lage levensverwachting 

lage werkloosheid 

1p 24 Malika vindt dat Stichting Hospital goed werk verricht door ziekenhuizen 
te moderniseren. Ze vindt dat Stichting Hospital ook op een andere 
manier zou kunnen helpen, bijvoorbeeld in de vorm van noodhulp. 
Wat is een voorbeeld van noodhulp die Stichting Hospital direct na een 
natuurramp zou kunnen bieden? 
A het aanleggen van een dijk naast een rivier 
B het aanvullen van de dorpsbibliotheek met nieuwe boeken 
C het bouwen van een ziekenhuis 
D het uitdelen van tenten en voedsel 

Stichting 
Hospital 

zorg voor 
Gambia 
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1p 25 Eén ziekenhuis is al helemaal gemoderniseerd met apparatuur uit 
Nederland. Malika zegt: “Maar door een slechte infrastructuur in Gambia 
hebben nog maar weinig patiënten er gebruik van kunnen maken.” 
 Leg de uitspraak van Malika met een voorbeeld uit.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

1p 26 Er is nog een ander probleem in Gambia. Van de 2.100.000 inwoners van 
Gambia kan namelijk 63% niet lezen en schrijven. 
 Bereken het aantal inwoners van Gambia dat niet kan lezen en

schrijven. Schrijf je berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2p 27 Malika vindt het nationaal inkomen in Gambia laag. Ze onderzoekt wat de 
landen van de Europese Unie (EU) kunnen doen, waardoor het nationaal 
inkomen in Gambia kan toenemen. 
 Maak van de volgende zinnen een economisch juiste tekst door bij (1)

en (2) de juiste woorden te noteren. Kies uit de woorden die tussen
haakjes staan. Vul bij (3) zelf een antwoord in.

Het nationaal inkomen in Gambia stijgt direct als in EU-landen de …(1)… 
(export / import) van goederen uit Gambia …(2)… (afneemt / toeneemt). 
Een maatregel die de EU zou kunnen nemen die Gambia daarbij extra 
helpt, is bijvoorbeeld …(3)… 

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................

(3)  .............................................................................................................
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Pierre’s Pizzeria 

Pierre is eigenaar van Pierre’s Pizzeria. Pierre heeft een pizzarobot 
aangeschaft. Dit is een machine die zelfstandig pizza’s kan bereiden. 
Klanten kunnen via een bestelcomputer een pizza kiezen en betalen. 
Door de aanschaf van de pizzarobot is Pierre vanaf nu ook de enige 
medewerker in de pizzeria. Het overige personeel heeft hij ontslagen. 

1p 28 In het overzicht staan gegevens over de oude situatie toen Pierre nog 
geen pizzarobot had en de nieuwe situatie met pizzarobot. 

oude situatie zonder pizzarobot nieuwe situatie met pizzarobot 
aantal medewerkers: 4 aantal medewerkers: 1 

totale productie pizza’s per dag: 120 totale productie pizza’s per dag: 120  

Welke conclusie over de arbeidsproductiviteit per dag is juist? 
A De arbeidsproductiviteit is na aanschaf van de pizzarobot gedaald. 
B De arbeidsproductiviteit is na aanschaf van de pizzarobot gelijk 

gebleven. 
C De arbeidsproductiviteit is na aanschaf van de pizzarobot gestegen. 

1p 29 De aanschaf van de pizzarobot heeft invloed op de bedrijfskosten van 
Pierre. Door het ontslaan van personeel zijn bijvoorbeeld de loonkosten 
gedaald. 
 Noem een voorbeeld van bedrijfskosten die gestegen kunnen zijn door

aanschaf van de pizzarobot. Leg je antwoord uit.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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2p 30 Een voorbeeld van een pizza die de pizzarobot kan bereiden, is pizza 
Hawaii. In de prijsopbouw van een pizza Hawaii ontbreken twee 
omschrijvingen. 

prijsopbouw pizza Hawaii 

omschrijving bedrag 

inkoopprijs €  1,28 

brutowinstopslag + €  7,21 + 
………..(1)……….. €  8,49 

………..(2)……….. + €  0,76 + 
consumentenprijs €  9,25 

 Welke omschrijving moet staan bij (1) en welke bij (2)?
Kies uit de volgende omschrijvingen:
 bedrijfskosten
 btw
 inkoopwaarde
 verkoopprijs exclusief btw
 verkoopprijs inclusief btw
 winkelprijs

(1)  .............................................................................................................

(2)  .............................................................................................................
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1p 31 In de grafiek staat de verdeling van de omzet in week 10 van Pierre’s 
Pizzeria. 

Welke berekening is juist om te bepalen hoeveel procent van de omzet uit 
brutowinst bestaat? 
A (€ 1.000 : € 4.000) x 100% 
B (€ 1.000 : € 5.000) x 100% 
C (€ 4.000 : € 5.000) x 100% 
D (€ 5.000 : € 4.000) x 100% 

1p 32 Pierre kijkt naar de omzetverdeling in week 10. De bedrijfskosten in die 
week bedroegen € 2.750. 
 Bereken de nettowinst in week 10 van Pierre’s Pizzeria. Schrijf je

berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

1p 33 Pierre onderzoekt zijn bedrijfskosten in week 10 door nogmaals naar de 
omzetverdeling te kijken. 
Hij zegt: “Stel dat in week 10 de bedrijfskosten hoger waren uitgevallen.  
Welke invloed zou dat hebben op de brutowinst?” 
A De brutowinst zou dan hetzelfde zijn. 
B De brutowinst zou dan hoger zijn. 
C De brutowinst zou dan lager zijn. 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2021 
tijdvak 1 

economie CSE BB 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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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 het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
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. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten 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 scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Beyoncé 

1 maximumscore 2 
(1) niet volledig
(2) voor een doel
(3) ontvangt ze van

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• berekening: € 35 + (13 x € 5) = € 100 1 
• soort ticket: zitplaats C (€ 85 + € 3 = € 88) 1 

Opmerking 
Houd rekening met eventuele doorwerkfouten. 

3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Een bezoek aan een concert is niet per se nodig om gezond in leven te 
blijven, zoals dat wel het geval is bij voedsel en kleding. 

4 C 

5 maximumscore 1 
(1) lagere
(2) zelfvoorziening

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

6 C 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Estland 

7 maximumscore 2 
juist onjuist 

De landen die bij de EMU horen, hebben allemaal als 
munteenheid de euro. x 

Tussen de landen die bij de EU horen, is sprake van  
vrij verkeer van goederen en diensten. x 

De landen die bij de EU horen, horen ook allemaal bij 
de EMU.  x

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

8 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 19,5 miljard : 1,3 miljoen inwoners = € 15.000 per inwoner per jaar 1  
• € 15.000 : 12 maanden = € 1.250 per inwoner per maand 1 

9 maximumscore 1 
ja nee 

De arbeidsproductiviteit in Estland is lager dan in 
Nederland. x 

De prijzen in Estland zijn lager dan in Nederland. x 

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

10 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
 De kwaliteit van de landbouwmachines uit Nederland is beter.
 De producent uit Nederland luistert beter naar de wensen van de klant.
 De producent uit Nederland kan sneller leveren dan zijn concurrent in

Estland.

11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
De machines moeten naar Estland vervoerd worden, wat werkgelegenheid 
kan opleveren. 
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Vraag Antwoord Scores 

Metaal heeft de toekomst 

12 C 

13 maximumscore 2 
(1) gelijk gebleven
(2) tekort aan
(3) geschoolde

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

14 maximumscore 2 
wel taak 

UWV 
geen taak 

UWV 
advies geven bij het zoeken naar een baan x 

helpen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk x 

ondersteunen bij het schrijven van een 
sollicitatiebrief x 

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

15 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste maatregelen: 
 een loonsverhoging doorvoeren
 een auto van de zaak aanbieden
 het aantal vakantiedagen uitbreiden
 het aanbieden van scholing
 het aanbieden van een vast contract

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

16 maximumscore 1 
wel een 

verklaring 
geen 

verklaring 
De collega heeft drie kinderen en Jaap één. x

De collega heeft drie jaar werkervaring als 
lasser en Jaap één maand. x 

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

17 B 

Sporthorloge 

18 B 

19 D 

20 B 

21 maximumscore 2 
juist onjuist 

Een vergelijkend warenonderzoek kan het 
consumentengedrag beïnvloeden. x 

Een vergelijkend warenonderzoek vergelijkt 
verschillende producten van één producent met 
elkaar. 

x

Het Nibud is een organisatie die een vergelijkend 
warenonderzoek over sporthorloges uitvoert. x

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

22 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste argumenten: 
 Winkelprijzen zijn niet meer actueel.
 Producten zijn niet meer verkrijgbaar.
 Door technologische ontwikkelingen zijn er nieuwere/betere producten

leverbaar.

per juist argument 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Stichting Hospital 

23 maximumscore 2 
ja nee 

lage bevolkingsgroei x 

lage levensverwachting x 

lage werkloosheid x 

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

24 D 

25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door slechte wegen is het ziekenhuis moeilijk bereikbaar. 

26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
2.100.000 x 0,63 = 1.323.000 

27 maximumscore 2 
• (1) import

(2) toeneemt 1  
• (3) voorbeeld van een juist antwoord: het afschaffen van invoerrechten 1 

Pierre’s Pizzeria 

28 C 

29 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
 onderhoudskosten, bijvoorbeeld een monteur inhuren bij technische

problemen
 energiekosten, bijvoorbeeld de pizzarobot gebruikt veel elektriciteit
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Vraag Antwoord Scores 

30 maximumscore 2 
• (1) verkoopprijs exclusief btw 1 
• (2) btw 1 

31 C 

32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 4.000 ─ € 2.750 = € 1.250 

33 A 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 2 juni te 
accorderen.  

Ook na 2 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

einde  
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BB-0233-a-18-1-o 

Examen VMBO-BB 

2018 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 15 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Minispeaker 
 

1p 1 Lisa en Valentino zien op televisie een uitzending van het 
consumentenprogramma Kassa over minispeakers. Kassa is een 
consumentenprogramma dat producten test en producten met elkaar 
vergelijkt.  
 Noem een consumentenorganisatie die ook producten test en 

producten met elkaar vergelijkt.  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 2 Lisa en Valentino vertrouwen de testuitslagen van Kassa.  
Lisa: “Consumentenorganisaties doen onderzoek naar de prijs en de 
kwaliteit van producten. Op basis daarvan geven ze onafhankelijke  
informatie en advies”. 
Valentino: “Consumentenorganisaties houden zich niet alleen bezig met 
het testen van producten. Ze informeren ook over mogelijke gevolgen 
voor het milieu”.   
Wat geldt voor deze beweringen? 
A Alleen Lisa heeft gelijk.  
B Alleen Valentino heeft gelijk.  
C Beiden hebben gelijk.  
D Beiden hebben ongelijk. 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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test minispeakers tot € 60 
 

merk en type prijs in 
euro’s  

accutijd testcijfer 

House of Marley Chant Mini 58,99 6 uur 7,6 

JAM HX-P240 Plus 51,00 onbekend 4,3 

JBL Clip 45,00 5 uur 8,0 

Logitech X100 44,99 4 uur 8,6 

Urban Revolt Moki 19,99 4 uur 3,3 

 
1p 3 Lisa en Valentino bekijken de testresultaten.  

 Welke twee minispeakers komen het slechtst uit deze test? 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

1p 4 Valentino wil een minispeaker met de volgende eigenschappen: 
 niet duurder dan € 50  
 een accutijd van minimaal vier uur 
 een testcijfer van minimaal 8,5 
Welke speaker kan Valentino het best kiezen?  
A House of Marley Chant Mini 
B JAM HX-P240 Plus 
C JBL Clip 
D Logitech X100  
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1p 5 Valentino ziet op internet een aanbieding van een minispeaker die 
vergelijkbaar is met zijn keuze uit de test. Op de speaker zit een jaar 
garantie. De garantie kan tot drie jaar worden verlengd als Valentino een 
bijbetaling van 15% op de prijs uit de aanbieding doet.    
 

 
                  € 49,95 NU € 36,95 

 
 Hoeveel moet Valentino betalen voor deze minispeaker uit de  

aanbieding als hij kiest voor de extra lange garantie? Schrijf je  
berekening op en rond af op twee decimalen.  

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 6 Valentino besluit de minispeaker van de aanbieding te kopen, maar hij 
twijfelt over het nut van het bijkopen van extra lange garantie.  
 Noteer in het schema een argument voor en een argument tegen het 

bijkopen van extra lange garantie. 
 

argument voor argument tegen 
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Made in Europe 
 
Chinese fabrikanten produceren 
zonnepanelen. Deze worden onder andere 
geëxporteerd naar landen binnen de 
Europese Unie (EU).  
 

 
1p 7 Chinese fabrikanten bieden zonnepanelen aan onder de kostprijs op de 

Europese markt. Europese fabrikanten van zonnepanelen eisen dat de EU 
maatregelen hiertegen neemt.  
 Maak de volgende zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen. 

Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Als Europese bedrijven en consumenten voor zonnepanelen uit China 
kiezen, zal de …(1)… (export / import) door Europa stijgen. 
Omdat Nederland een …(2)… (gesloten / open) economie is, worden ook 
op de Nederlandse markt Chinese zonnepanelen aangeboden.  
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 
 

2p 8 Geef van elk van de volgende stellingen aan of deze juist of onjuist is. 
Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.  
 

stellingen juist onjuist
Door invoerrechten te heffen op producten van buiten 
de EU worden Europese producten in Europa 
goedkoper. 

  

Door invoerrechten te heffen op producten van buiten 
de EU worden Europese bedrijven beschermd tegen 
concurrenten van buiten de EU. 

  

Invoerrechten bepalen hoeveel goederen maximaal 
mogen worden ingevoerd. 
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1p 9 Jan Kozijn uit Nederland wil zonnepanelen aanschaffen die in Europa zijn 
geproduceerd. Hij gaat de Nederlandse prijzen van zonnepanelen 
vergelijken met die uit België en Duitsland. Deze landen zijn alle drie lid 
van de Europese Monetaire Unie (EMU).  
Stelling I: Alle EMU-landen zijn lid van de EU. 
Stelling II: De EU vertegenwoordigt alle landen van Oost- en West- 
                 Europa. 
Wat geldt voor deze stellingen? 
A Alleen stelling I is juist.  
B Alleen stelling II is juist. 
C Beide stellingen zijn juist. 
D Beide stellingen zijn onjuist. 
 

1p 10 Jan Kozijn koopt 20 zonnepanelen tegen de voordeligste hoeveelheid-
prijscombinatie. Omdat de overheid de aanschaf van zonnepanelen wil 
stimuleren, kan Jan de btw terugkrijgen. 
 

aantal panelen prijs inclusief 21% btw  

7  € 3.800 

9  € 4.400 

14  € 5.100 

20  € 7.000 

 
 Hoeveel hebben de 20 zonnepanelen gekost exclusief btw? Schrijf je  
 berekening op en rond af op twee decimalen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 11 Chinese fabrikanten verplaatsen steeds meer de productie naar landen 
zoals India en Vietnam.  
 Noem een reden voor het verplaatsen van de productie naar deze 

landen.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Arbeidsmarkt 
 

2p 12 Robert en Wendy (allebei 20 jaar) zijn net klaar met hun mbo-opleiding. 
Zij hebben een gesprek over hun kansen op de arbeidsmarkt. 
 Geef van elk van de volgende stellingen aan of deze juist of onjuist is.  
 Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. 
 

stellingen juist onjuist
De arbeidsmarkt is het geheel van de vraag naar arbeid 
en het aanbod van arbeid. 

  

Als het aanbod van arbeid groter is dan de vraag naar 
arbeid is er sprake van werkloosheid. 

  

Structurele werkloosheid ontstaat als bedrijven arbeid 
vervangen door machines. 

  

 
1p 13 Robert werkt vijftien uur per week bij een supermarkt. Wendy werkt vijftien 

uur per week als vrijwilliger bij de kinderopvang. Wendy is voorlopig niet 
beschikbaar voor een betaalde baan. 
stelling I: Robert behoort tot de beroepsbevolking. 
stelling II: Wendy behoort tot de groep verborgen werklozen. 
Wat geldt voor deze stellingen? 
A Alleen stelling I is juist. 
B Alleen stelling II is juist. 
C Beide stellingen zijn juist. 
D Beide stellingen zijn onjuist. 
 

1p 14 Wendy doet vrijwilligerswerk.  
 Noem twee motieven voor het verrichten van onbetaald werk.  
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
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1p 15 Volgens Robert maken nieuwe technieken, zoals robots, massaproductie 
mogelijk. Dit kan uiteindelijk nieuwe banen opleveren.  
Hieronder staan zes verschijnselen.  
 Zet deze in de juiste volgorde, zodat een economisch logische 

redenering ontstaat. Nummer 1, 2 en 6 staan al op de juiste plaats. 
1 nieuwe technieken 
2 lagere loonkosten per product 
3 hogere arbeidsproductiviteit 
4 hogere vraag naar producten 
5 lagere kost- en verkoopprijzen per product 
6 nieuwe banen 
 
1  …  2  …  …  6 
 
 
robotverkopen per jaar wereldwijd 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

201420132012201120102009

robotverkopen
per jaar
(x 1000)

 
 
Gebruik bovenstaande grafiek. 

1p 16 In 2014 bedroeg het aantal verkochte robots wereldwijd 205.000.  
Met hoeveel procent zijn de robotverkopen wereldwijd toegenomen in 
2014 ten opzichte van 2012?  
A met 21,2% 
B met 28,1% 
C met 35,6% 
D met 78% 
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2p 17 Voor de meeste beroepen is een opleiding nodig (geschoold werk). Voor 
sommige beroepen is geen opleiding nodig (ongeschoold werk). 
 Geef bij elk beroep aan of het geschoold of ongeschoold werk is. 
 Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.  
 

beroepen geschoold werk ongeschoold werk 
boekhouder   

vakkenvuller   

verpleegkundige   

vrachtwagenchauffeur   

inpakker   
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De scooter van Manon 
 

1p 18 Manon heeft een bijbaantje bij een supermarkt. Het geld dat ze hiermee 
verdient, spaart zij om later een scooter te kunnen kopen. Haar moeder 
heeft ook geld gespaard. “Je weet nooit waarvoor je het nodig hebt”, zegt 
haar moeder. 
Van welke twee spaarmotieven is hier sprake? 
A van sparen voor een doel en sparen voor de rente 
B van sparen voor een doel en sparen uit voorzorg 
C van sparen voor de rente en sparen uit voorzorg 
 

1p 19 Manon besteedt per maand 40% van haar uitgaven aan uitgaan en in de 
schoolkantine. Ze besteedt 10% van haar uitgaven aan de afbetaling van 
haar smartphone. 
 Bereken de ontbrekende bedragen in de begroting van Manon.  

Schrijf je berekeningen op. 
 

Begroting van Manon 
inkomsten per maand uitgaven per maand 

bijbaantje €   195 make-up €   20

zakgeld / kleedgeld €     60 kleding €   50

 uitgaan en 
schoolkantine €   ….  

 afbetaling smartphone €  ….. 

 cadeaus €   10

 contributie handbal  €   30

totaal €   255 totaal € 220

 
Berekening uitgaan en schoolkantine:  ....................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Berekening afbetaling smartphone:  .........................................................  
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

1p 20 Manon gaat elke dinsdag 2 uur extra werken bij de supermarkt.  
Ze verdient € 3,75 per uur. 
 Hoeveel verdient Manon extra per maand? Schrijf je berekening op en 

rond af op twee decimalen. 
 

 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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2p 21 Manon kan ook bezuinigen op haar uitgaven om een scooter te kunnen 
kopen. Ze kan alleen niet onmiddellijk op alle uitgaven bezuinigen.  
 Geef van elk van de volgende uitgaven aan of Manon daar wel of niet 

onmiddellijk op kan bezuinigen. Zet telkens een kruisje in de juiste 
kolom.  
 

uitgaven wel niet 
make-up   

kleding   

uitgaan en schoolkantine   

afbetaling smartphone   

cadeaus   

 
1p 22 Manon heeft inmiddels € 200 gespaard. Nu ze extra gaat werken, kan ze 

per maand in totaal € 67,50 sparen. De scooter die Manon wil kopen kost 
€ 1.350. 
Hoeveel hele maanden moet Manon nog sparen om de scooter te kunnen 
kopen? 
A 17 maanden 
B 18 maanden 
C 20 maanden 
 

2p 23 De scooter die Manon graag wil hebben, is nu in de aanbieding. Als ze de 
scooter nu koopt, kost hij € 1.150 in plaats van € 1.350.  
 

  € 1.350 
 
 NU 
 
  € 1.150   
 

 
Manon kan de scooter op afbetaling kopen. Ze gebruikt haar volledige 
spaargeld als aanbetaling. Dan moet zij nog 24 maanden € 42,50 per 
maand betalen. 
 Hoeveel gaat Manon in totaal voor de scooter betalen als ze deze op 

afbetaling koopt? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 24 Tim, Manon’s broer, vindt dat ze de scooter uit de aanbieding op 
afbetaling moet kopen. Manon spaart liever voor de scooter. 
 Geef een argument voor de mening van Tim. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Licht en water in ontwikkelingslanden 
 

 
 

1p 25 Een Nederlands bedrijf heeft ledlampen ontwikkeld die op zonne-energie 
werken. In Tanzania is het om zes uur ’s avonds al donker. Met lampen 
op zonne-energie wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen in Tanzania  
’s avonds hun huiswerk kunnen maken. Met deze scholing maken ze later 
meer kans op een baan. 
Hieronder staan vijf verschijnselen.  
 Zet deze in de juiste volgorde, zodat een economisch logische 

redenering ontstaat. Nummer 1 en 5 staan al op de juiste plaats.  
1 betere scholing  
2 meer bestedingen  
3 meer inkomen  
4 minder analfabetisme 
5 meer werkgelegenheid  
 
1  …  …  …  5 
 

2p 26 Een ander Nederlands bedrijf maakt voor Tanzania elektrische 
waterpompen die op zonne-energie werken. Deze waterpompen leveren 
stromend water, wat zorgt voor meer hygiëne en betere gezondheidszorg. 
Een slechte gezondheidszorg is een van de kenmerken van een 
ontwikkelingsland. 
 Geef van elk van de volgende stellingen aan of deze juist of onjuist is. 

Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. 
 

stellingen juist onjuist
Armoede is een oorzaak én een gevolg van 
economische onderontwikkeling.  

  

Een langzame bevolkingsgroei is een kenmerk van 
ontwikkelingslanden. 

  

Beperkte technische kennis is een kenmerk van 
ontwikkelingslanden. 
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1p 27 Ook de landbouw profiteert van de elektrische waterpompen.  
 Maak de volgende zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen. 

Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Door het gebruik van de elektrische waterpompen hebben de boeren 
…(1)… (meer / minder) tijd voor werken op het land, omdat ze het water 
niet met de hand hoeven op te pompen. De arbeidsproductiviteit van de 
boeren kan hierdoor …(2)… (dalen / stijgen). 
 
(1)  .............................................................................................................  
 
(2)  .............................................................................................................  
 

1p 28 Veel rijke landen treffen maatregelen tegen de invoer van producten uit 
landen als Tanzania.  
 Maak de volgende zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen. 

Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Door gebruik te maken van …(1)... (contingentering / invoerrechten) laten 
de rijke landen maar een beperkte hoeveelheid producten toe uit 
Tanzania. Bovendien maken de rijke landen bij de handel in tabak en thee 
gebruik van invoerrechten. Door deze laatste maatregel wordt de import 
van tabak en thee uit Tanzania …(2)... (duurder / goedkoper) in de rijke 
landen. 
 
(1)  .............................................................................................................  
 
(2)  .............................................................................................................  
 

1p 29 Tanzania is een van de armste landen van de wereld.  
In 2013 bedroeg het inkomen per hoofd van de bevolking in Tanzania  
$ 1.700. Het aantal inwoners in dat jaar was 50 miljoen. 
Hoe hoog was het nationaal inkomen in Tanzania in 2013? 
A $ 8,5 miljard 
B $ 34 miljard 

C $ 85 miljard 
 

1p 30 Door het afschaffen van maatregelen tegen de invoer kunnen de rijke 
landen eraan bijdragen dat de welvaart in ontwikkelingslanden toeneemt.  
 Noem nog een economische maatregel waardoor de welvaart in 

ontwikkelingslanden kan toenemen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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De frietautomaat van Frits 
 
 
Uit de krant: 
Het Nederlandse bedrijf Caenator heeft in samenwerking met de 
Universiteit Wageningen een frietautomaat ontworpen. Het apparaat bakt 
een portie friet in 120 seconden en levert ook saus, een vorkje en een 
zakje zout. 
 
 

1p 31 Frits is eigenaar van een snackbar en leest het krantenstukje over de 
nieuwe frietautomaat. Hij overweegt een personeelslid te vervangen door 
zo’n frietautomaat.  
Hoe wordt het vervangen van arbeid door deze computergestuurde 
frietautomaat genoemd? 
A arbeidsproductiviteit 
B arbeidsverdeling 
C automatisering  
 

2p 32 Frits verwacht dat hij één personeelslid kan ontslaan en dat de nettowinst 
dan zal stijgen. De bedrijfskosten van de automaat bedragen € 80 per 
week. De totale loonkosten zullen per maand afnemen met € 1.100. De 
snackbar van Frits is het hele jaar geopend. 
 Bereken hoeveel de nettowinst op jaarbasis zal stijgen. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 33 Behalve loonkosten zijn er nog andere bedrijfskosten.  
 Geef van elk van de volgende voorbeelden aan of ze wel of geen 

bedrijfskosten zijn. Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. 
 

 wel 
bedrijfskosten 

geen 
bedrijfskosten

het elektriciteitsverbruik van de 
automaat 

  

de inkoopwaarde van de friet   

de huur van het pand   

het onderhoud van de automaat   

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 34 Als Frits 130 porties uit de automaat per dag verkoopt, ontvangt hij  
€ 292,50. Dit is inclusief 6% btw. 
 Bereken de verkoopprijs van één portie friet exclusief btw. Schrijf je 

berekening op. Rond af op twee decimalen.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 35 Frits heeft nu vijf mensen in dienst.  
 Maak de volgende zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen. 

Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan.  
Als Frits in de snackbar arbeidsverdeling toepast, zal de 
arbeidsproductiviteit …(1)… (dalen / stijgen). Dezelfde productie kan dan 
met …(2)… (meer / minder) mensen worden gedaan. 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 

1p 36 De nicht van Frits, Tonnie, werkt ook in de snackbar. Zij verdient minder 
per uur dan Frits, terwijl ze even oud is. Frits legt haar uit dat dit komt, 
omdat hij een leidinggevende functie heeft en Tonnie niet.  
 Noem een reden waarom iemand met een leidinggevende functie vaak 

meer verdient dan iemand met een uitvoerende functie. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten 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 scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Minispeaker 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste organisatie: 
− de ANWB 
− de Consumentenbond 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1  
1 JAM (HX-P240 Plus) 
2 Urban (Revolt Moki) 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 36,95 × 1,15 = € 42,49  
 

 6 maximumscore 2 
argument voor argument tegen 
− Een minispeaker is kwetsbaar. 
− Voor weinig geld ben je extra 

lang verzekerd. 
− Drie jaar lang hoef je geen 

kosten van eventuele schade 
te betalen. 

− minder prijsvoordeel 
− Mogelijk zal je geen gebruik 

maken van de geboden 
garantie. 

− Na een jaar is deze 
minispeaker verouderd. 

 
• een juist argument voor  1 
• een juist argument tegen  1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Made in Europe 
 

 7 maximumscore 1 
(1) import 
(2) open 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 8 maximumscore 2 
stellingen juist onjuist 
Door invoerrechten te heffen op producten van 
buiten de EU worden Europese producten in 
Europa goedkoper. 

 x 

Door invoerrechten te heffen op producten van 
buiten de EU worden Europese bedrijven 
beschermd tegen concurrenten van buiten de EU. 

x  

Invoerrechten bepalen hoeveel goederen 
maximaal mogen worden ingevoerd.  x 

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien minder dan twee juist 0 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening:  
(€ 7.000 / 121) × 100 = € 5.785,12 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− lagere loonkosten / productiekosten 
− voldoende gekwalificeerd personeel 
− kortere afstand tot de afzetmarkt 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Arbeidsmarkt 
 

 12 maximumscore 2 
stellingen juist onjuist 
De arbeidsmarkt is het geheel van de vraag naar 
arbeid en het aanbod van arbeid. 

x  

Als het aanbod van arbeid groter is dan de vraag 
naar arbeid is er sprake van werkloosheid. 

x  

Structurele werkloosheid ontstaat als bedrijven 
arbeid vervangen door machines. 

x  

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien minder dan twee juist 0 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste motieven: 
− maatschappelijke waardering  
− werkervaring opdoen 
− sociale contacten  
− nuttig bezig zijn 
− persoonlijke ontwikkeling  
− plezier  
 
indien twee juist 1 
indien minder dan twee juist 0 
 

 15 maximumscore 1 
(1) → 3 → (2) → 5 → 4 → (6) 
 

 16 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
beroepen geschoold werk ongeschoold werk 
boekhouder x  

vakkenvuller  x 

verpleegkundige x  

vrachtwagenchauffeur x  

inpakker  x 

 
indien vijf juist 2 
indien vier of drie juist 1 
indien minder dan drie juist 0 
 
 

De scooter van Manon 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van juiste berekeningen:  
uitgaan en schoolkantine: 0,40 x € 220 = € 88  
afbetaling smartphone: 0,10 x € 220 = € 22 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(2 x € 3,75) x 52 / 12 = € 32,50 
 

 21 maximumscore 2 
uitgaven wel  niet  
make-up x  

kleding x  

uitgaan en schoolkantine x  

afbetaling smartphone  x 

cadeaus x  

 
indien vijf juist 2 
indien vier of drie juist  1 
indien minder dan drie juist  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 24 x € 42,50 = € 1.020 1 
• € 1.020 + € 200 = € 1.220 1 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Ze kan nu al gebruik maken van de scooter. 
− De extra kosten van kopen op afbetaling zijn niet zo hoog. 
− De scooter is nu in de aanbieding. 
 
 

Licht en water in ontwikkelingslanden 
 

 25 maximumscore 1 
(1) → 4 → 3 → 2 → (5) 
 

 26 maximumscore 2 
stellingen juist onjuist 
Armoede is een oorzaak én een gevolg van 
economische onderontwikkeling.  x  

Een langzame bevolkingsgroei is een kenmerk van 
ontwikkelingslanden.  x 

Beperkte technische kennis is een kenmerk van 
ontwikkelingslanden. x  

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien minder dan twee juist 0 
 

 27 maximumscore 1 
(1) meer 
(2) stijgen 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 28 maximumscore 1 
(1) contingentering 
(2) duurder 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste economische maatregel: 
− investeringen doen in ontwikkelingslanden 
− leningen verschaffen tegen een lage (of geen) rente 
− schulden kwijtschelden 
− ontwikkelingssamenwerking verbeteren 
 
 

De frietautomaat van Frits 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening:  
• € 80 × 52 = € 4.160 

€ 1.100 × 12 = € 13.200 1 
• € 13.200 − € 4.160 = € 9.040 1 
 

 33 maximumscore 2 
 wel 

bedrijfskosten 
geen 

bedrijfskosten 
het elektriciteitsverbruik van de 
automaat x  

de inkoopwaarde van de friet  x 

de huur van het pand x  

het onderhoud van de automaat x  

 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien minder dan twee juist 0 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening:  
• € 292,50 / 130 = € 2,25 1 
• (€ 2,25 / 106) × 100 = € 2,12 1 
 

 35 maximumscore 1 
(1) stijgen 
(2) minder 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Iemand met een leidinggevende functie heeft meer 

verantwoordelijkheid. 
− Iemand met een leidinggevende functie heeft vaak een hogere / 

betere / meer opleiding. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. Meteen aansluitend op deze datum start 
Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 

einde  
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BB-0233-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 18 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Daar gaat mijn baan! 
 
 
De verwachting is dat de omzet van supermarkten in 2030 voor 
20 procent uit onlineverkoop bestaat. Hierdoor zullen er in 2030 in 
Nederland 1.000 supermarktvestigingen minder zijn dan in 2015. 
 
 

1p 1 Maak onderstaande zinnen kloppend door het juiste woord in te vullen bij 
(1) en (2). Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Als 1.000 supermarktvestigingen moeten sluiten door meer onlineverkoop 
ontstaat er …(1)... (structurele / conjuncturele) werkloosheid. Het …(2)... 
(economisch / sociaal) gevolg daarvan is dat de werklozen minder te 
besteden hebben. 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 
 

1p 2 Omdat supermarktvestigingen moeten sluiten ontstaat er werkloosheid. 
Deze werkloosheid kan zich uitbreiden naar andere bedrijven.  
Hieronder staan zes economische verschijnselen. 
1 supermarkten sluiten 
2 er wordt minder geconsumeerd 
3 mensen hebben minder te besteden 
4 productie daalt 
5 vraag naar arbeid bij supermarkten daalt 
6 meer bedrijven sluiten 
Kies de volgorde die economisch juist is. 
A 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 
B 1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 6 
C 1 → 4 → 3 → 5 → 2 → 6 
D 1 → 5 → 3 → 2 → 4 → 6 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 3 In 2015 zijn er in Nederland 4.300 supermarktvestigingen waarvan er 
1.000 in de komende 15 jaar moeten sluiten.  
Hoeveel procent van de 4.300 supermarktvestigingen zal in 2030 gesloten 
zijn? 
A 4,3% 
B 23,3% 
C 43% 
 

1p 4 Yasmine (38 jaar) werkt al tien jaar als kassière in een grote 
supermarktvestiging. Zij werkt daar 15 uur per week. 
Twee stellingen: 
1 Yasmine doet uitvoerend werk. 
2 Als de vestiging waar zij werkt sluit, heeft Yasmine recht op een 

werkloosheidsuitkering. 
Wat geldt voor deze stellingen? 
A alleen stelling 1 is juist 
B alleen stelling 2 is juist 
C beide stellingen zijn juist 
D geen van beide stellingen is juist 
 

2p 5 Als de verkoop zich verplaatst van supermarktvestigingen naar 
onlineverkoop, zullen er nieuwe vacatures komen.  
 Bij welke bedrijven zullen daardoor wel en bij welke geen nieuwe 

vacatures ontstaan? 
Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. 

 

bedrijven wel nieuwe vacatures geen nieuwe vacatures
internetbedrijven   

zuivelbedrijven   

transportbedrijven   

 
1p 6 De supermarktvestiging waar Yasmine werkt moet sluiten. Annie, een 

collega van Yasmine, is 63 jaar. Annie schrijft zich na haar ontslag niet in 
bij het UWV-werkbedrijf. Zij denkt dat ze na haar ontslag toch geen kans 
meer op een baan heeft. 
Welke vorm van werkloosheid zal van toepassing zijn op Annie? 
A geregistreerde werkloosheid 
B regionale werkloosheid 
C verborgen werkloosheid 
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Mountainbiken 
 
De ouders van Maaike (17 jaar) gaan volgend jaar op vakantie naar 
Zweden. Zij willen twee mountainbikes (MTB’s) kopen om mee te nemen. 
Maaike heeft haar ouders beloofd om te kijken wat mountainbikes kosten. 
De ouders van Maaike hebben geen geld op hun spaarrekening staan. 
 

2p 7 De ouders van Maaike kunnen tot de vakantie nog vier maanden sparen. 
Zij hebben een gezamenlijk netto maandinkomen van € 3.100.  
Hun uitgaven per maand zijn: 
 

hypotheek € 1.200 

uitgaven voor levensonderhoud € 1.500 

overige uitgaven € 225 

 
 Bereken hoeveel de ouders van Maaike tot de vakantie van hun 

salaris kunnen sparen. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 8 Naast hun maandelijkse salaris ontvangen de ouders van Maaike ook nog 
kinderbijslag. 
Tot welke vorm van inkomen behoort de kinderbijslag? 
A inkomen uit arbeid 
B inkomen uit bezit 
C inkomen uit overdrachten 
 

1p 9 Maaike merkt op dat het bedrag voor de MTB’s ook kan worden geleend. 
Wat is een voordeel van geld lenen voor het kopen van MTB’s in plaats 
van sparen? 
A Je bouwt geen schuld op. 
B Je kunt direct beschikken over de MTB’s. 
C Je ontvangt maandelijks een rentebedrag. 
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Van € 849 voor € 750 
 

1p 10 Maaike bekijkt op de site www.fietswinkel.nl de bovenstaande advertentie. 
Van welk soort reclame is hier sprake? 
A commerciële reclame 
B ideële reclame  
C informatieve reclame 
 
informatie lenen: 

geleend 
bedrag in € 

maandelijkse terugbetaling in € 
in 12 
maanden 

in 18 
maanden 

in 24 
maanden 

in 30 
maanden 

in 36 
maanden 

   500 45 36 24 − − 

1.000 90 69 48 − − 

1.500 133 101 71 61 50 

2.000 175 135 95 79 67 

 
2p 11 De ouders van Maaike kiezen voor de MTB van € 750 uit de advertentie. 

Ze willen het totale bedrag voor de twee MTB’s lenen. Ze gaan het 
geleende bedrag in 2,5 jaar terugbetalen. 
 Bereken, voor de twee MTB’s, hoeveel euro’s Maaike’s ouders méér 

moeten betalen dan het geleende bedrag. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 12 Door het lenen van geld nemen de maandelijkse uitgaven toe. 
Tot welke soort uitgaven behoort de maandelijkse aflossing van een 
lening? 
A dagelijkse uitgaven 
B incidentele uitgaven 
C vaste lasten 
 

2p 13 De ouders van Maaike willen op korte termijn bezuinigen op hun uitgaven.  
 Geef van onderstaande uitgaven aan of je wel of niet op korte termijn 

hierop kunt bezuinigen. 
Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. 

 

uitgaven wel bezuinigen niet bezuinigen 
maandelijkse hypotheeklasten   

uitgaven voor levensonderhoud   

rentelasten lening voor MTB’s   
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Django 
 
Django (16 jaar) zit in het laatste jaar van het vmbo en heeft geen tijd voor 
een bijbaantje. Hij krijgt kleedgeld van zijn ouders, waarvan hij vaak 
kleren koopt via een website van een Spaans bedrijf.  
 

2p 14 Spanje behoort tot de Europese Unie (EU) en de Europese Monetaire 
Unie (EMU).  
 Geef van elk van de volgende stellingen aan of deze juist of onjuist is. 

Zet telkens een kruisje in de juiste kolom. 
 

stellingen juist onjuist
Voor producten uit Spanje moeten door Nederland 
invoerrechten worden betaald. 

  

Alle landen die lid zijn van de EU zijn ook lid van de 
EMU. 

  

In Nederland, Italië, Spanje en Portugal kun je met de 
euro betalen. 

  

 
2p 15 Maak onderstaande zinnen kloppend door het juiste woord in te vullen bij 

(1) en (2). Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Als Django broeken uit Spanje koopt zijn dat …(1)… 
(ontvangsten / uitgaven) op de Nederlandse betalingsbalans. De 
geldeenheid van Nederland en Spanje heeft …(2)… (geen / wel) invloed 
op de prijs van de broeken. 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 
 

1p 16 Django heeft drie broeken besteld. Op de website van een Spaans bedrijf 
kosten deze in totaal € 125,45. Hij ontdekt dat op de website van een 
Chinees bedrijf dezelfde broeken in totaal € 76,14 kosten. 
 Bereken hoeveel procent de broeken van het Chinese bedrijf 

goedkoper zijn dan die van het Spaanse bedrijf. Schrijf je berekening 
op en rond af op één decimaal. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 17 Django vertelt op school dat hij broeken heeft gekocht die uit China 
komen. Zijn docente economie zegt: “Er wordt wel een maximum gesteld 
aan de invoer van broeken.” 
Hoe wordt een maximum aan producten die ingevoerd mogen worden 
genoemd? 
A contingentering 
B invoerrechten 
C ontwikkelingssamenwerking 
 

1p 18 Steeds meer bedrijven bestellen producten uit het buitenland. Toch is niet 
alle import in Nederland bestemd voor Nederland. Er is ook sprake van 
doorvoer. 
 Noem één reden waarom Nederland geschikt is als doorvoerland naar 

de rest van Europa. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 19 De broer van Django denkt dat de werkgelegenheid in Nederland afneemt 
doordat Nederlanders steeds vaker producten uit het buitenland kopen. 
Django zegt: “We produceren inderdaad minder, maar in andere soorten 
bedrijven neemt de werkgelegenheid misschien wel toe.” 
Wat is een juist voorbeeld van bedrijven waar de werkgelegenheid toe kan 
nemen als gevolg van aankopen in het buitenland? 
A horecabedrijven 
B industriële bedrijven 
C transportbedrijven 
 

2p 20 Maak onderstaande zinnen kloppend door het juiste woord in te vullen bij 
(1) en (2). Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Veel kleding wordt geproduceerd in landen waar de lonen …(1)… 
(hoger / lager) zijn dan in Nederland. In die landen zijn de 
arbeidsomstandigheden vaak …(2)… (beter / slechter) dan in Nederland. 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
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De Ponyhof 

De eigenares van manege de Ponyhof verdient haar geld met het 
verhuren van paardenboxen en het geven van paardrijlessen.   

1p 21 De eigenares van de Ponyhof is eindverantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering. Verder zijn er stalhulpen.  
 Geef bij elke persoon aan of deze uitvoerende of leidinggevende 

arbeid verricht. Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.  

persoon uitvoerend leidinggevend 
eigenares  

stalhulp

2p 22 Vorig jaar waren de totale opbrengsten € 155.789,35 en de totale kosten 
€ 153.815,70. 
 Maak onderstaande zin kloppend door het juiste woord bij (1) en het 

juiste bedrag bij (2) in te vullen. Kies uit de woorden en getallen die 
tussen haakjes staan. 

Het nettoresultaat dat de Ponyhof vorig jaar heeft behaald is een …(1)… 
(positief / negatief) resultaat van …(2)… (€ 1.973,65 / € 309.605,05). 

(1) ..............................................................................................................  

(2) ..............................................................................................................  
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1p 23 De eigenares van manege de Ponyhof wil het nettoresultaat verbeteren 
door het lesgeld voor de paardrijlessen te verhogen. 
Wat is een reden waarom het verhogen van het lesgeld niet automatisch 
betekent dat het nettoresultaat verbetert?  
A Door de verhoging van het lesgeld kan de vraag naar lessen dalen. 
B Door de verhoging van het lesgeld kan het aanbod van lessen dalen. 
C Door de verhoging van het lesgeld kunnen de kosten stijgen. 
 

2p 24 Gegevens opbrengsten lesgeld vorig jaar: 
 

aantal lessen lesgeld opbrengst 
5.890 € 15 € 88.350 

 
Voor volgend jaar heeft de eigenares van de Ponyhof besloten om het 
lesgeld voor de paardrijlessen te verhogen. De eigenares wil graag dat 
het lesgeld in totaal € 120.000 opbrengt. Zij gaat ervan uit dat er, ondanks 
een prijsstijging, volgend jaar 6.000 lessen worden gegeven. 
 Bereken met hoeveel procent het lesgeld verhoogd moet worden om 

deze doelstelling te bereiken. Schrijf je berekening op en rond af op 
één decimaal. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 25 De Ponyhof gaat ook een reclamecampagne starten om meer 
paardenboxen te kunnen verhuren. De eigenares van de Ponyhof plaatst 
een advertentie in een regionale krant. 
Onder welk marketinginstrument valt het plaatsen van een advertentie in 
een regionale krant? 
A plaatsbeleid 
B prijsbeleid 
C productbeleid 
D promotiebeleid 
 

2p 26 De reclamecampagne voor de verhuur van paardenboxen heeft veel 
nieuwe klanten opgeleverd. De opbrengsten zullen stijgen, maar er zullen 
ook meer kosten gemaakt moeten worden. 
 Noem twee voorbeelden van kosten die voor de Ponyhof zullen 

stijgen. 
 
1 ................................................................................................................  
 
2 ................................................................................................................  
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Fotoboek 
 
Bij de beantwoording van de vragen 28, 29, 31 en 32 moet je 
gebruikmaken van de test in deze opgave. 
 
Fenna (16 jaar) gaat na haar eindexamen vmbo met haar moeder een 
week op vakantie naar Zeeland. Na elke vakantie zet Fenna’s moeder de 
vakantiefoto’s in een digitaal fotoboek. Dit doet ze al jaren via de website 
van Blukker. 
De Consumentenbond heeft afgelopen maand een vergelijkend 
warenonderzoek gedaan naar digitale fotoboeken. 
 

1p 27 Maak onderstaande zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen bij 
(1) en (2). Kies uit de woorden die tussen haakjes staan. 
De Consumentenbond test met een vergelijkend warenonderzoek …(1)… 
(dezelfde soort / verschillende soort) producten.  
Tijdens het testen beoordelen ze de volgende aspecten: …(2)… 
(hoeveelheid en prijs / kwaliteit en prijs). 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
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test 
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weging voor testoordeel 45% 30% 20% 5%
1 Albolli fotoboek liggend € 33,00 24 7,8 7,5 8,4 7,7 7,2
2 Hemma fotoboek liggend € 38,50 24 7,8 7,5 8,4 7,7 7,2
3 Piksum liggend € 35,00 26 7,6 7,6 7,9 7,1 7,6
4 Aldo liggend* € 21,50 24 6,8 7,1 6,5 6,5 7,5
5 Blukker liggend € 30,50 24 6,7 6,5 7,0 5,7 8,2
6 Fotoboek HADE € 35,00 36 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
7 Liddel Hardcover € 32,00 24 6,4 5,8 6,7 6,5 7,5

* beste koop

weging voor testoordeel

 
 
 
Gebruik de test. 

1p 28 Fenna laat de test aan haar moeder zien en zegt: “Mama, volgens mij 
kunnen we in elk geval beter bij Albolli dan bij Hemma een fotoboek 
bestellen.” 
 Geef één reden waarom Fenna’s moeder zou moeten kiezen voor 

Albolli.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
Gebruik de test. 

1p 29 Fenna’s moeder geeft Fenna de opdracht om uit te zoeken welk fotoboek  
per pagina het goedkoopst is. Verder moeten de afdrukkwaliteit en de 
boekkwaliteit minimaal een score van 7 hebben.  
Welk digitaal fotoboek zal zij kiezen?  
A Albolli liggend 
B Blukker liggend 
C Hemma liggend 
D Piksum liggend 
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1p 30 Blukker geeft nu 10% korting bij het bestellen van een digitaal fotoboek. 
Welk marketinginstrument hanteert Blukker bij het geven van deze 
korting? 
A plaatsbeleid 
B prijsbeleid 
C productbeleid 
D promotiebeleid 
 
Gebruik de test. 

2p 31 Na de herfstvakantie wil Fenna’s moeder weer een digitaal fotoboek 
maken. Ze schat dat ze 36 pagina’s nodig heeft. Ze twijfelt nu tussen Aldo 
en Liddel. Elke pagina boven de 24 pagina’s kost bij Aldo € 1,55 per 
pagina, bij Liddel is dat € 0,38 per pagina.  
 Welk fotoboek zal Fenna’s moeder kiezen als zij kiest voor het 

voordeligste fotoboek? Schrijf je berekening op en geef aan welk 
fotoboek Fenna’s moeder zal kiezen. 

 
berekening Aldo: ........................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
berekening Liddel: ......................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
keuze: ........................................................................................................  
 
 
Gebruik de test. 

1p 32 Het fotoboek dat volgens de Consumentenbond het beste uit de test komt, 
is Albolli. Het fotoboek dat volgens de Consumentenbond de beste koop 
is, is Aldo. 
 Geef één reden waarom ‘de beste uit de test’ niet altijd ‘de beste koop’ 

is. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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“Eerlijk goud …” 
 
Danilo en Gracia gaan trouwen. Zij willen ringen 
kopen van zogenaamd fairtrade goud. Fairtrade 
goud is afkomstig van kleinschalige mijnbouwers. 
Stichting Max Havelaar draagt zorg voor veilige 
arbeidsomstandigheden en eerlijke (hogere) 
prijzen voor deze mijnbouwers.         
 

 
In de goudmijnbouw, in delen van Afrika en Zuid-Amerika, is vaak sprake 
van slechte arbeidsomstandigheden en oneerlijke (lagere) prijzen. 
 

2p 33 Geef van elk van de volgende stellingen aan of deze juist of onjuist is. Zet 
telkens een kruisje in de juiste kolom. 
 

stellingen juist onjuist
In een ontwikkelingsland is sprake van snelle groei van 
de welvaart. 

  

In een ontwikkelingsland is het inkomen per hoofd van 
de bevolking hoog. 

  

In een ontwikkelingsland is sprake van een lage 
levensverwachting. 

  

 
 

        
 

1p 34 Stichting Max Havelaar geeft advies en hulp bij de bedrijfsvoering in de 
goudmijnbouw in ontwikkelingslanden.  
In ontwikkelingslanden is namelijk vaak sprake: 
A van beperkte scholing en technische kennis. 
B van goede gezondheidszorg. 
C van goede infrastructuur. 
 

Pagina: 69Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0233-a-17-1-o 15 / 16 lees verder ►►►

1p 35 Eerlijke prijzen zijn belangrijk voor ontwikkelingslanden om uit de 
armoede te komen.  
Hieronder staan zes economische verschijnselen.  
1 eerlijke prijzen 
2 hoger inkomen 
3 meer bestedingen  
4 meer productie 
5 meer werkgelegenheid 
6 minder armoede 
Kies de volgorde die economisch juist is. 
A 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 
B 1 → 2 → 4 → 3 → 5 → 6 
C 1 → 2 → 4 → 5 → 3 → 6 
D 1 → 2 → 5 → 4 → 3 → 6 
 

2p 36 Maak onderstaande zinnen kloppend door het juiste woord in te vullen bij 
(1) en (2). Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Door toename van de welvaart zal de vraag naar gouden sieraden …(1)… 
(dalen / gelijk blijven / stijgen). Bij gelijkblijvend aanbod zal de prijs van 
gouden sieraden …(2)… (dalen / gelijk blijven / stijgen). 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 
 

2p 37 Danilo en Gracia kopen een set fairtrade gouden ringen. Een set is twee 
ringen. Deze set heeft een verkoopprijs van € 650 exclusief 21% btw. 
Daar komt nog een bedrag bij voor het graveren van hun voornamen. Per 
ring kost dat € 6 inclusief 21% btw. 
Wat moeten ze in totaal voor de ringen betalen? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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2p 38 Maak onderstaande zinnen kloppend door het juiste woord in te vullen bij 
(1) en (2). Kies daarbij uit de woorden die tussen haakjes staan. 
Door de groeiende interesse voor fairtrade goud worden Nederlandse 
juweliers gestimuleerd om fairtrade goud in te kopen. Dit is gunstig voor 
de …(1)… (export / import) van ontwikkelingslanden met fairtrade 
goudmijnbouw en …(2)… (gunstig / ongunstig) voor het inkomen van de 
mijnbouwers. 
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 53 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten 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 scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Daar gaat mijn baan! 
 

 1 maximumscore 1 
(1) structurele 
(2) economisch 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 2 
bedrijven wel nieuwe vacatures geen nieuwe vacatures 
internetbedrijven x  

zuivelbedrijven  x 

transportbedrijven x  

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 6 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Mountainbiken 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 3.100 − € 1.200 − € 1.500 − € 225 = € 175 1 
• 4 × € 175 = € 700 1 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 30 × € 61 = € 1.830 1 
• € 1.830 − € 1.500 = € 330 1 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
uitgaven wel bezuinigen niet bezuinigen 
maandelijkse hypotheeklasten  x 
uitgaven voor levensonderhoud x  
rentelasten lening voor MTB’s  x 

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Django 
 

 14 maximumscore 2 
stellingen juist onjuist 
Voor producten uit Spanje moeten door Nederland 
invoerrechten worden betaald.  x 

Alle landen die lid zijn van de EU zijn ook lid van de 
EMU.  x 

In Nederland, Italië, Spanje en Portugal kun je met 
de euro betalen.  x  

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 15 maximumscore 2 
• (1) uitgaven 1 
• (2) geen 1 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
 € 125,45  € 76,14 

€ 125,45
−  × 100% = 39,3% 

 
 17 A 

 
 18 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord: 
− Nederland heeft een gunstige ligging aan zee. 
− Nederland heeft een grote haven. 
− Nederland ligt centraal in Europa. 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 2 
• (1) lager 1 
• (2) slechter 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De Ponyhof 
 

 21 maximumscore 1 
persoon uitvoerend leidinggevend 
eigenares   x 
stalhulp x  

 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 22 maximumscore 2 
• (1) positief 1 
• (2) € 1.973,65 1 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 120.000
6.000

 = € 20 1 

• € 20  € 15
€ 15
−  × 100% = 33,3% 1 

 
 25 D 

 
 26 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste kosten: 
− loonkosten  
− bouwkosten eventuele extra paardenboxen 
− onderhoudskosten 
− energiekosten 
 
indien twee juist 2 
indien één juist 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Fotoboek 
 

 27 maximumscore 1 
(1) dezelfde soort 
(2) kwaliteit en prijs 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 28 maximumscore 1 
Albolli is goedkoper. 
 

 29 D 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 2 
• Aldo: € 21,50 + (12 × € 1,55) = € 40,10 

Liddel: € 32,00 + (12 × € 0,38) = € 36,56 1 
• Fenna’s moeder zal kiezen voor Liddel 1 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Omdat de ‘de beste uit de test’ misschien ook erg duur is. (De ‘beste koop’ 
zegt vooral iets over de verhouding tussen prijs en kwaliteit.) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

“Eerlijk goud …” 
 

 33 maximumscore 2 
stellingen juist onjuist 
In een ontwikkelingsland is sprake van snelle groei 
van de welvaart.  x 

In een ontwikkelingsland is het inkomen per hoofd 
van de bevolking hoog.  x 

In een ontwikkelingsland is sprake van een lage 
levensverwachting. x  

 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 34 A 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
• (1) stijgen 1 
• (2) stijgen 1 
 

 37 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 650 × 1,21 = € 786,50  1 
• € 786,50 + € 12 = € 798,50  1 
 

 38 maximumscore 2 
• (1) export 1 
• (2) gunstig 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Opgave Mountainbiken www.fietswinkel.nl 
Opgave Fotoboek Consumentenbond  
Opgave “Eerlijk goud ...” Stichting Max Havelaar 
 
 
 

einde  
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BB-0233-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Mascara: for your eyes only….. 

    
Iris en haar vriendin Sharida zijn uitgenodigd voor het 
vmbo-eindexamenbal ‘De glamouravond’. Terwijl de 
jongens zich bekommeren om het vervoer en het 
huren van een smoking, houden de meisjes zich bezig 
met de aanschaf van hun kleding, schoenen en  
make-up. Iris heeft een budgetplan opgesteld voor de 
maand april. 
 

1p 1 Wat is een budgetplan? 
A Een overzicht van je inkomsten in een bepaalde periode. 
B Een overzicht van je uitgaven in een bepaalde periode. 
C Een overzicht van alle te verwachten inkomsten en uitgaven in een 

bepaalde periode.   
D Een overzicht waaruit blijkt dat je inkomsten en uitgaven in een 

bepaalde periode aan elkaar gelijk zijn.  
 
 

uitgaven en inkomsten van Iris voor de maand april 

uitgaven  €  inkomsten  € 

consumpties 25  bijbaantje 95 

kleding 70  geld oma en opa 15 

make-up 30  kleedgeld 75 

schoenen 70  zakgeld 25 

sieraden 15    

totaal   totaal  

 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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Gebruik het overzicht op pagina 2. 
2p 2 Iris komt langs een warenhuis met een prijzenactie. Op de prijs van € 60 

voor alle avondjurken wordt nu een korting gegeven van 25%.   
 Bereken in euro’s hoeveel Iris overhoudt van haar kleedgeld als ze 

zo’n avondjurk koopt. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 3 Uiteindelijk koopt Iris ergens anders een avondjurk voor € 60. De 
schoenen zijn afkomstig uit de nieuwe collectie en zijn dus duurder. “Dat 
valt even tegen…” zegt Iris. “Ik rekende op € 70,-. Nu moet ik € 99,95 
betalen voor een paar mooie schoenen. Kom ik nog wel uit met mijn 
budget?”  
 

gewijzigde uitgaven en inkomsten Iris april 

uitgaven  €  inkomsten  € 

glamouravond 25  bijbaantje 110 

kleding …  geld oma en opa 15 

make-up 30  kleedgeld 75 

schoenen …  zakgeld 25 

sieraden 15    

totaal …  totaal … 

 
 Noteer in het schema de gewijzigde uitgaven voor kleding, schoenen 

en totalen. Geef hieronder aan of er sprake is van een tekort of een 
overschot door het juiste woord te omcirkelen. Schrijf je berekening 
van het tekort of overschot op. 

 
Iris heeft een tekort / overschot. 
 
Berekening: 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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test mascara 

 

Pr
ijs
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en
 

1. Maybe 15,49 11 1,41 7,0 + + + + 
2. Lanco 32,00 6,5 4,92 7,0  + + ++ 
3. Rim 11,99 12 1,00 6,9  + + + 
4. Bour 15,49 10,7 1,45 6,7   + + 
5. L’Oré 13,99 8,5 1,65 6,7 + +  + 
6. Max  12,99 9 1,44 6,5   + ++ 
7. Hemax 4,25 9 0,47 6,3   + + 
8. Essen 2,89 12 0,24 5,8 +   + 
9. Eto 4,06 9 0,45 5,5   + + 

++ zeer goed    + goed     □   redelijk 
 
Gebruik bovenstaande test. 

1p 4 Iris wil mascara kopen (een product om de oogwimpers te kleuren). Ze 
heeft een test van de Consumentenbond op internet gezien. Ze zoekt een 
mascara die goed uit de test komt en voordelig is. Ze twijfelt tussen de 
Maybe en de Bour.  
Om welke reden zal Iris de Maybe kopen? 
A De Maybe kun je goed opbrengen. 
B De Maybe kun je goed verwijderen. 
C De Maybe is gunstiger geprijsd per milliliter. 
 

1p 5 Iris kiest uiteindelijk voor de goede prijs-kwaliteitverhouding van de 
Hemax-mascara.  
Is het verstandig om van de drie goedkoopste mascara’s per milliliter te 
kiezen voor de Hemax-mascara?  
A Ja, want deze mascara scoort van de drie het hoogste panel-oordeel. 
B Ja, want deze mascara is voordelig en scoort veel betere 

testresultaten vanwege de lage prijs. 
C Nee, want je betaalt een hoge prijs voor een mascara van 

twijfelachtige kwaliteit, volgens de test. 
D Nee, want de Hemax-mascara is de duurste van de test en heeft ook 

de meeste inhoud, volgens de test. 
 
 

Pagina: 86Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0233-a-16-1-o 5 / 21 lees verder ►►►

1p 6 Sharida vindt schoenen en sieraden veel belangrijker dan mascara, want 
ze heeft van zichzelf al mooie wimpers. Sharida heeft duidelijk andere 
prioriteiten dan haar vriendin Iris. In de prioriteitenlijstjes staat de hoogste 
prioriteit bovenaan en de minst belangrijke onderaan. 
 

lijst 1 lijst 2 lijst 3 

1 avondjurk 1 mascara 1 schoenen 

2 schoenen 2 avondjurk 2 mascara 

3 sieraden 3 schoenen 3 avondjurk 

4 mascara 4 sieraden 4 sieraden 

 
Welke prioriteitenlijst past het best bij Sharida? 
A lijst 1 
B lijst 2 
C lijst 3 
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Patat geen vetpot 

 
Oom Sam staat met een mobiele frietkraam op de markt. De 15-jarige 
tweeling Murat en Samira helpt in het weekend hun oom met de verkoop 
van patat en het maken van prijskaartjes. De tweeling vraagt zich af of je 
wel rijk kunt worden met de verkoop van patat. 
 

1p 7 Oom Sam rekent dit weekend op een omzet van patat van € 825,-.  
De verkoopprijs van een zakje patat à 250 gram is € 2,20 (exclusief btw). 
 Bereken hoeveel afzet van zakjes patat oom Sam dit weekend 

verwacht. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 8 Samira beweert dat je de nettowinst kunt berekenen door van de omzet 
de inkoopwaarde en alle bedrijfskosten af te trekken. 
Murat beweert dat je de nettowinst kunt berekenen door alle 
bedrijfskosten en de brutowinst bij elkaar op te tellen. 
Wat is juist? 
A Alleen Murat doet een juiste bewering. 
B Alleen Samira doet een juiste bewering.  
C Beide beweringen zijn juist. 
D Beide beweringen zijn onjuist. 
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prijsopbouw zakje patat van € 2,20 (à 250 gram)  
 

16%

7%

3%

4%

5%

45%

20%
aardappelen
frituurvet
verpakking
energie
huur
loon
diverse kosten

Legenda:

 
 

1p 9 Volgens oom Sam moeten alle kosten in de verkoopprijs worden 
doorberekend. Hij laat daarom in een cirkeldiagram de prijsopbouw zien 
van een zak patat. Murat en Samira zijn verbaasd. Aardappelen vormen 
niet de grootste kostenpost in de patatprijs. 
 Bereken in twee decimalen hoeveel de grootste kostenpost in euro’s 

per zak patat bedraagt. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 10 Murat en Samira willen weten hoeveel btw er betaald wordt over een 
gezinszak patat van € 4,00. Deze prijs is inclusief 6% btw.  
 Bereken in euro’s in  twee decimalen hoeveel de btw per gezinszak 

patat bedraagt. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 11 Murat heeft op internet gelezen dat de bereiding van patat een stuk 
sneller kan met een nieuw soort machine. Murat beweert dat met zo’n 
nieuwe machine de arbeidsproductiviteit zal stijgen.  
A Murat heeft gelijk als er voor dezelfde productie dezelfde hoeveelheid 

arbeidsuren nodig is. 
B Murat heeft gelijk als er voor dezelfde productie meer arbeidsuren 

nodig zijn. 
C Murat heeft gelijk als er voor dezelfde productie minder arbeidsuren 

nodig zijn. 
 

2p 12 Oom Sam is niet echt tevreden over zijn verkoopresultaat. Het is bepaald 
geen vetpot! 
Hij vraagt aan Murat en Samira of zij misschien een goed voorstel hebben 
om het verkoopresultaat te verbeteren. 
Murat vindt dat zijn oom grotere partijen aardappelen moet inkopen. 
Samira vindt dat oom Sam ook appelbollen en soep moet gaan verkopen. 
 Noteer in het onderstaand schema een voordeel en een nadeel van de 

ideeën van Murat en Samira. 
 

Murat: grotere partij-inkoop 
aardappelen 

Samira: appelbollen en soep 
verkopen 

voordeel: 
 
 
 
 
 

voordeel: 
 
 
 
 
 

nadeel: 
 
 
 
 
 

nadeel: 
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De EU en de VS 

   

 
Jorn (16) is net klaar met zijn vmbo-opleiding en heeft een vakantiebaan 
gevonden bij een exportbedrijf. Bij dit bedrijf vindt Jorn gegevens over de 
handel van Nederland in april 2013.  
 
 
Nederlandse export gelijk, import gekrompen 
In april 2013 bleef de waarde van de export ten opzichte van april 2012 
gelijk aan € 35 miljard. De waarde van de import daalde ten opzichte van 
april 2012 met 3 procent tot € 31,2 miljard. Het nationaal inkomen in april 
2013 bedroeg € 50 miljard. 
 
 
Maak de onderstaande zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen. 
Doe het zo: schrijf achter de nummers 1 en 2 het woord dat je kiest. 
 

1p 13 Uit de bovenstaande gegevens kun je opmaken dat Nederland een land is 
met een ...(1)... (gesloten / open) economie. Nederland is voor zijn 
inkomsten …(2)... (afhankelijk / onafhankelijk) van de export.  
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
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uit de krant: 
 
EU en VS onderhandelen over een vrijhandelsakkoord 
Met het vrijhandelsakkoord (vrij verkeer van goederen en diensten zoals 
in de EU) kunnen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) 
hun economie flink stimuleren. 
 
 
In het bedrijf waar Jorn werkt, zijn ze ontzettend blij met het 
vrijhandelsakkoord dat de EU en de VS willen afsluiten. 
Jorn vraagt zich af waarom er ooit protectiemaatregelen zijn ingevoerd bij 
de handel tussen bijvoorbeeld de EU en de VS. Protectiemaatregelen zijn 
invoerrechten, contingenteringen en exportsubsidies. 
 

1p 14 Wat kan de EU met protectiemaatregelen bereiken? 
A Protectiemaatregelen zullen zorgen voor in verhouding meer afzet van 

Europese producten binnen de EU. 
B Protectiemaatregelen zullen zorgen voor in verhouding minder afzet 

van Europese producten binnen de EU. 
C Protectiemaatregelen zullen zorgen voor meer verkoop van 

Amerikaanse producten binnen de EU. 
 
Jorn weet dat Nederland lid is van de EU. Het lidmaatschap van de EU 
heeft voordelen voor de handel van Nederland met de andere EU-landen. 
Over het lidmaatschap van de EU worden drie beweringen gedaan. 
 

2p 15 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 juist onjuist 

Nederland mag zonder beperkingen exporteren naar 
andere EU-landen. 

  

Noorwegen en Finland mogen invoerrechten heffen 
op producten die zij uit Nederland importeren. 

  

Het is voor alle EU-landen gemakkelijk om met elkaar 
te handelen, omdat ze dezelfde munt hebben. 
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Door een vrijhandelsakkoord met de VS af te sluiten, vervalt een aantal 
protectiemaatregelen. Dat is voordelig voor de handel en dus ook voor het 
bedrijf waar Jorn werkt. 
 

2p 16 Welke protectiemaatregel hoort bij de volgende gevallen? Zet achter elke 
maatregel een kruisje in de juiste kolom. 
 

 
Omdat Jorn acht weken bij het bedrijf gaat werken, wil hij wel wat meer 
weten over de Nederlandse export.  
 
 
De Nederlandse exportwaarde bestaat voor ongeveer de helft uit 
producten die in Nederland zijn geproduceerd, de rest is doorvoer uit 
andere landen. In de eerste twee maanden van 2013 werd voor 
€ 71,4 miljard geëxporteerd, € 588 miljoen meer dan in de eerste twee 
maanden van 2012. 
 
 

2p 17 Het getal € 588 miljoen zegt Jorn niet zoveel. Hij wil liever weten met 
hoeveel procent de exportwaarde is toegenomen. 
 Bereken in twee decimalen met hoeveel procent de Nederlandse 
exportwaarde is toegenomen in de eerste twee maanden van 2013 ten 
opzichte van de eerste twee maanden van 2012. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

 contingentering exportsubsidie invoerrechten

Een bedrijf dat spijkerbroeken 
importeert uit India betaalt 
een importheffing van 12%. 

   

Een Nederlandse pluimvee-
handelaar krijgt geld van de 
overheid als hij pluimvee naar 
Tunesië uitvoert. 

   

Blokker mag geen aardewerk 
uit China meer kopen omdat 
het Europese maximum 
bereikt is. 
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Jorn vindt de stijging niet erg groot. De export van Nederlandse producten 
is belangrijk voor de groei van de Nederlandse economie.  
Hopelijk zal het vrijhandelsakkoord zorgen voor meer exportvraag en 
meer werkgelegenheid in Nederland. 
 

1p 18 Leg uit dat als de exportvraag toeneemt, de werkgelegenheid in 
Nederland kan stijgen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 19 Het vrijhandelsakkoord heeft gevolgen voor de landen van de EU, denkt 
Jorn. 
 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of 
onjuist. Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 juist onjuist 

Door een vrijhandelsakkoord met de VS lopen 
Nederlandse exportbedrijven geen 
wisselkoersrisico’s meer. 

  

Door een vrijhandelsakkoord zal de internationale 
concurrentie toenemen. 

  

 
 

Pagina: 94Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0233-a-16-1-o 13 / 21 lees verder ►►►

Bill & Melinda Gates 

 
 
Bill Gates is een Amerikaanse multimiljardair en één van de oprichters 
van Microsoft. Samen met zijn vrouw heeft hij de ‘Bill & Melinda Gates 
foundation’ (BMGf) opgericht. Dit is een organisatie die veel geld geeft 
aan goede doelen, vooral aan de ontwikkeling van Afrika. Enkele doelen 
zijn het bestrijden van ziektes zoals hiv en malaria en het tegengaan van 
kindersterfte.  
 
 

1p 20 Hoe heet de lange-termijnhulp om de kindersterfte tegen te gaan? 
A conjuncturele hulp 
B noodhulp 
C structurele hulp 
 
 
Begin 2012 werd het totale vermogen van Bill Gates geschat op 61 miljard 
dollar. In 2012 was het rendement (de ontvangen rente) hierop 6%. Eind 
2012 schonk Gates maar liefst 3,4 miljard dollar aan wereldwijde 
gezondheidszorg. Hij wil natuurlijk wel zijn vermogen op peil houden, 
zodat hij jaarlijks een flinke schenking kan doen. 
 
 

2p 21 Bereken hoeveel het vermogen van Bill Gates in de loop van 2012 is 
veranderd. Schrijf je berekening op en geef aan of het verschil een 
toename of een afname is door het juiste woord te omcirkelen. 
 
opbrengst ...................................................................................................  
 
schenking ..................................................................................................  
 
verschil ......................................................................................................  
 
Het verschil is een toename / afname.  
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De BMGf richt zich vooral op ontwikkelingslanden.  
 
 

2p 22 Geef van elk van de volgende kenmerken aan of het wel of niet een 
kenmerk is van onderontwikkeling. Zet een kruisje in de juiste kolom. 
 

kenmerken wel niet 

slechte infrastructuur   

hoog inkomen per hoofd 
van de bevolking 

  

hoge werkloosheid   

 
 

1p 23 De BMGf richt zich ook op het bestrijden van armoede in Afrika en 
Zuid-Azië. Met het geld van de BMGf zetten de boeren meer machines in, 
waardoor zij een hogere oogstopbrengst krijgen. Door de hulp aan boeren 
neemt de economische groei van het hele land toe. 
Gegeven zijn vijf denkstappen. 
1 De BMGf geeft geld voor landbouwmachines aan boeren. 
2 Boeren verbouwen en verkopen meer landbouwproducten. 
3 Bestedingen nemen toe. 
4 De boeren krijgen meer inkomen. 
5 Het hele land heeft te maken met economische groei. 
In welke regel staan de denkstappen in de juiste volgorde? 
A 1 → 2 → 3 → 4 → 5 
B 1 → 2 → 4 → 3 → 5 
C 1 → 3 → 2 → 4 → 5 
D 1 → 3 → 4 → 2 → 5 
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Voor de Afrikaanse landen is het moeilijk om hun producten in Europa 
tegen een goede prijs te verkopen, onder andere door hoge 
transportkosten. De BMGf streeft naar minder bedrijven tussen de 
Afrikaanse boer en de consument in Europa.  
 
 

2p 24 Maak de onderstaande zinnen kloppend door de juiste woorden te kiezen. 
Doe het zo: schrijf achter de cijfers 1, 2 en 3 het woord dat je kiest. 
 
Door het aantal bedrijven tussen boer en consument te verminderen zijn 
er …(1)… (meer / minder) bedrijven die iets verdienen aan de Afrikaanse 
producten. Hierdoor kan de consumentenprijs …(2)… (dalen / stijgen) en 
kan de vraag naar Afrikaanse producten …(3)… (dalen / stijgen).  
 
(1) ..............................................................................................................  
 
(2) ..............................................................................................................  
 
(3) ..............................................................................................................  
 
 
 
Twee leerlingen in vmbo 4, Bernice en Dewi, zijn bezig met een werkstuk 
over ontwikkelingslanden.  
Bernice zegt: “Hartstikke goed wat die BMGf doet!” 
Dewi zegt: “Ja, dat is wel zo, maar ik zie ook nadelen.” 
 
 

1p 25 Met wie ben jij het eens, met Bernice of met Dewi? Geef een argument 
voor je keuze. 
 
keuze: ........................................................................................................  
 
argument: ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Sparen of toch lenen voor een tablet? 

   
Bjorn is 18 jaar en bezorgt kranten. Hij 
wil van het geld dat hij verdient graag 
een tablet kopen. Hij heeft een 
spaarrekening geopend bij de bank. 
 
Tijdens het bezorgen van de krant komt 
hij klasgenoot Anita tegen. “Ha, Anita”, 
zegt Bjorn. “Ik ga een tablet kopen.” 
Anita kent Bjorn vrij goed. Zij vertelt 
hem dat het nog wel even kan duren voordat hij het geld bij elkaar heeft 
gespaard voor de tablet. Daarbij komt dat hij bij de bank een laag 
rentepercentage krijgt. 
Zij vindt dat Bjorn het geld beter kan lenen. 
 

1p 26 Sparen heeft voor- en nadelen. 
 Noem, naast het lage rentepercentage, nog een nadeel van sparen 

voor Bjorn in vergelijking met lenen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 27 Bjorn besluit het geld voor de tablet te lenen ondanks het hoge 
rentepercentage voor leningen. 
 Hieronder staan drie beweringen. Geef van elke bewering aan of deze 

juist is of onjuist. Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 juist onjuist 

Naarmate je meer leent, wordt het rentepercentage 
altijd lager. 

  

De hoogte van het bedrag aan rente is afhankelijk van 
de looptijd van de lening. 

  

Als je rood staat bij de bank betaal je geen rente.   
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1p 28 Bjorn kijkt op de website van de bank waar hij het geld voor de tablet wil 
lenen. Daar staat de volgende tekst:       
 

 
 
 Beschrijf wat wordt bedoeld met de tekst: “Geld lenen kost geld”. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 29 Op de website staat ook onderstaand schema:      
 

 Termijnbedragen per maand in euro’s 
 
 
 
 
 
 
 
leenbedrag 6
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€ 300 54 38 29 24 21 18 

€ 400 72 50 39 30 27 24 

€ 500 90 62 48 39 33 28 

€ 600 108 74 56 46 39 34 

€ 700 126 86 65 53 65 39 

 
De tablet die Bjorn wil kopen kost € 650. Hij heeft € 150 op zijn 
spaarrekening staan. De rest wil hij lenen en in één jaar terugbetalen. 
 
 Hoeveel moet Bjorn in totaal terugbetalen aan de bank? Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Pagina: 99Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0233-a-16-1-o 18 / 21 lees verder ►►►

1p 30 Bjorn begint volgend jaar ook met sparen. Hij gaat € 25 per maand 
sparen. Hij stort het spaargeld steeds op de eerste dag van de 
spaarmaand op zijn spaarrekening. 
Bjorn heeft als spaardoel een aantal accessoires voor zijn tablet. 
Deze kosten samen € 89,95. Hij houdt geen rekening met de rente. 
Als Bjorn op 1 februari de eerste storting op zijn spaarrekening doet, op 
welke dag kan hij dan, op zijn vroegst, de accessoires aanschaffen?  
A 15 april 
B 1 mei 
C 1 juni 
D 15 juni  
 

1p 31 Als Bjorn Anita weer tegenkomt, vraagt zij of het lenen voor de tablet een 
goed idee was. Bjorn vindt het lastig om te beoordelen of het beter is te 
sparen of te lenen. 
Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft veel 
voorlichting aan jongeren over hoe je met je geld moet omgaan. 
 Geef een reden waarom het belangrijk is dat jongeren deze 

voorlichting krijgen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Jeugdwerk! 

 
 
Jongeren worden stevig geraakt in hun portemonnee. Het aantal  
bijbaantjes wordt schaarser en het brutoloon van jongeren daalde voor 
het eerst sinds 2012. Website www.jeugdwerkloosheid.nl deed onderzoek 
onder 1.700 jongeren van 13 tot 25 jaar. 
 
 

1p 32 Najib (15 jaar) leest op de website www.jeugdwerkloosheid.nl.: ”Het 
aantal bijbaantjes wordt schaarser”. 
Wat wordt bedoeld met: “Het aantal bijbaantjes wordt schaarser”? 
A De vraag naar bijbaantjes daalt. 
B De vraag naar bijbaantjes stijgt. 
C Het aanbod van bijbaantjes daalt ten opzichte van de vraag. 
D Het aanbod van bijbaantjes stijgt ten opzichte van de vraag. 

 
 
In de jaren 2008 tot en met 2012 steeg het gemiddelde bruto uurloon van 
jongeren van € 6,59 naar € 7,91. In het jaar 2013 daalde het gemiddeld 
bruto uurloon met 10% ten opzichte van 2012. 
 
 

1p 33 Bereken in twee decimalen het gemiddeld bruto uurloon in 2013. Schrijf je 
berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
De verwachting voor de werkgelegenheid in 2016 ziet er niet goed uit. 
Door de crisis zullen consumenten minder geld besteden en zullen meer 
jongeren werkloos worden. 
 
 

1p 34 Hoe noem je de werkloosheid die ontstaat doordat consumenten minder 
besteden? 
A conjuncturele werkloosheid 
B regionale werkloosheid 
C structurele werkloosheid 
D verborgen werkloosheid 
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Najib heeft in zijn klas een onderzoekje gedaan. Van de 25 klasgenoten 
(15- en 16-jarigen) heeft 80% een bijbaantje. Ook Najib heeft een baantje. 
Hij werkt ‘wit’: elke maand krijgt hij een loonstrookje. Cees, een vriend van 
Najib, werkt ‘zwart’. 
 
 

2p 35 Noem één voordeel en één nadeel van ‘zwart’ werken. 
 
voordeel: ....................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
nadeel: .......................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 36 In de klas wordt gediscussieerd over het verlagen van de 
jeugdwerkloosheid. Cees komt met twee suggesties: 
− het stimuleren van deeltijdarbeid 
− werknemers gaan op hogere leeftijd met pensioen 
 Geef per suggestie aan of deze wel of niet een oplossing is voor de 

jeugdwerkloosheid. Zet een kruisje in de juiste kolom en geef een 
argument voor je keuze. Gebruik bij deze opdracht het onderstaande 
schema. 

 

suggestie wel niet argument 

het stimuleren van 
deeltijdarbeid 

   
 
 
 

werknemers gaan 
op hogere leeftijd 
met pensioen 
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2p 37 Najib en Cees vinden het niet zo heel erg dat zij minder gaan verdienen. 
Er zijn behalve economische of financiële redenen ook andere redenen 
om te werken. 
 Noem behalve economische of financiële redenen, twee andere 

redenen om te werken. 
 
1 ................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2 ................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten afgetrokken. 
Wanneer echter de kandidaat bij een berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting 
controle op het antwoord uit te oefenen, wordt voor deze fouten een scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Mascara: for your eyes only….. 

1 C 

2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• De avondjurk kost: € 60 x 0,75 = € 45 1 
• Zij houdt volgens haar budgetplan over: € 75 – € 45 = € 30 1 

3 maximumscore 2 
gewijzigde uitgaven en inkomsten Iris april 
uitgaven € inkomsten € 
glamouravond 25 bijbaantje 110 
kleding 60 geld oma en opa 15 
make-up 30 kleedgeld 75 
schoenen 99,95 zakgeld 25 
sieraden 15 
totaal 229,95 totaal 225 

Iris heeft een tekort. Iris heeft een saldo van € 225 – € 229,95 = – € 4,95 
(op haar budgetplan). 

indien alle kolombedragen juist 1 
indien tekort en bedrag juist 1 

4 C 

5 A 

6 A 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Patat geen vetpot 

7 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 825 / € 2,20 = 375 zakjes 

8 B 

9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 2,20 / 100) x 45 = € 0,99  

10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 4 x 6 / 106 = € 0,23 

Opmerking 
Het antwoord € 0,24 (6% van € 4,00) mag niet goed gerekend worden. 

11 C 

12 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste voor- en nadelen: 
Murat: grotere partij-inkoop 
aardappelen 

Samira: appelbollen en soep verkopen 

voordeel: 
korting/lagere inkoopprijs; 
voldoende voorraad 

voordeel: 
meer keuzemogelijkheden voor de 
klanten;  
trekt meer klanten 

nadeel: 
meer opslagruimte nodig; 
kan misschien bederven 

nadeel: 
vergt investeringen; 
weinig werkruimte over 

indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De EU en de VS 
 

 13 maximumscore 1 
(1) open 
(2) afhankelijk 
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Nederland mag zonder beperkingen exporteren 
naar andere EU-landen. x  

Noorwegen en Finland mogen invoerrechten 
heffen op producten die zij uit Nederland 
importeren. 

 x 

Het is voor alle EU-landen gemakkelijk om met 
elkaar te handelen, omdat ze dezelfde munt 
hebben. 

 x 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
 contingentering exportsubsidie invoerrechten 
Een bedrijf dat 
spijker-broeken 
importeert uit India 
betaalt een 
importheffing van 
12%. 

  x 

Een Nederlandse 
pluimveehandelaar 
krijgt geld van de 
overheid als hij 
pluimvee naar 
Tunesië uitvoert. 

 x  

Blokker mag geen 
aardewerk uit 
China meer kopen 
omdat het 
Europese 
maximum bereikt 
is. 

x   

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 71,4 miljard – € 588 miljoen = € 70,812 miljard (in 2012) 1 
• toename: € 588 miljoen / € 70,812 miljard x 100% = 0,83% 1 
 
Opmerking 
Een andere wijze van afronden niet fout rekenen. 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Meer exportvraag kan leiden tot meer productie. (Een hogere productie 
kan leiden tot meer werkgelegenheid.) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Door een vrijhandelsakkoord met de VS lopen 
Nederlandse exportbedrijven geen 
wisselkoersrisico’s meer. 

 x 

Door een vrijhandelsakkoord zal de internationale 
concurrentie toenemen. x  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
 
 

Bill & Melinda Gates 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• opbrengst: 0,06 x $ 61 miljard = $ 3,66 miljard 

schenking    $ 3,40 miljard 
verschil    $ 0,26 miljard 1 

• Het verschil is een toename 1 
 

 22 maximumscore 2 
kenmerken wel niet 
slechte infrastructuur x  
hoog inkomen per hoofd 
van de bevolking  x 

hoge werkloosheid x  
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
(1) minder 
(2) dalen 
(3) stijgen 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 1 
− indien gekozen voor Bernice 

voorbeeld van een juist argument: 
Door de hulp van de BMGf stijgt in de ontwikkelingslanden het 
inkomen. 

− indien gekozen voor Dewi 
voorbeeld van een juist argument: 
(Ontwikkelingshulp maakt landen afhankelijk van de 
ontwikkelingsgelden.) De noodzaak om zelfstandig inkomen te 
genereren wordt hierdoor minder.  

 
Opmerking 
Uitsluitend het argument beoordelen. 
 
 

Sparen of toch lenen voor een tablet? 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist nadeel: 
− Bjorn moet zijn aankoop uitstellen. 
− Risico dat tussentijds de prijs van de beoogde tablet verhoogd wordt. 
 

 27 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Naarmate je meer leent, wordt het rentepercentage 
altijd lager.  x 

De hoogte van het bedrag aan rente is afhankelijk 
van de looptijd van de lening. x  

Als je rood staat bij de bank betaal je geen rente.  x 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoorden juist 0 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste beschrijving: 
Als je geld leent, moet je dit niet alleen terugbetalen, maar je moet ook 
rente betalen. 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
12 x € 48 = € 576  
 

 30 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Met voorlichting (van het Nibud) gaat het besteden (van geld door 
jongeren) minder vaak mis. 
 
 

Jeugdwerk! 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 7,91 x 0,90 = € 7,12 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 2 
• voorbeeld van een juist voordeel: 

brutoloon = nettoloon (loon is meestal hoger) 1 
• voorbeelden van een juist nadeel: (één van de volgende) 1 

− geen recht op vakantiegeld 
− strafbaar 
− niet verzekerd tegen ongelukken en ziekte tijdens het werk 

 
 36 maximumscore 2 

suggestie wel niet argument 
het stimuleren van 
deeltijdarbeid x  

De uren die vrijkomen doordat 
werknemers minder gaan werken, 
kunnen worden opgevuld door 
nieuwe jonge werknemers. 

werknemers gaan 
op hogere leeftijd 
met pensioen 

 x 
Werknemers werken langer door; er 
zijn dus nog geen vervangende 
jonge werknemers nodig. 

 
per suggestie voor wel/niet én verklaring 1 
 

 37 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: (twee van de volgende) 
− sociale contacten 
− iets betekenen voor de maatschappij 
− zich gewaardeerd voelen 
− ervaring opdoen 
 
per juiste reden 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

einde  
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BB-0233-a-15-1-o 

Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

09.00 - 10.30 uur
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Jongerenvakanties 

 
Timo, 17 jaar oud, leerling mbo Detailhandel heeft samen met zijn even 
oude vrienden Jimmy, Mike en Jordy geld gespaard voor een actieve 
buitenlandse zomervakantie. Timo ziet op een internetsite de volgende 
advertentie: 
 
 
Hou jij ook van een actieve vakantie? Speciaal voor jongeren in de 
leeftijdscategorie 17 tot en met 35 jaar hebben wij een aantal uitdagende 
reizen. Je kunt je voor deze reizen alleen of met je beste vriend(en) en/of 
vriendin(nen) inschrijven. Dit is een vakantie om nooit te vergeten! 
 
 

1p 1 Timo haalt zijn informatie van het internet. Zijn vriend Jimmy heeft op een 
andere manier informatie gevonden over actieve jongerenvakanties. 
 Noem twee andere manieren waarop Jimmy informatie over 

jongerenvakanties kan vinden. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 

1p 2 Timo moet zijn vrienden nog zien te overtuigen van zijn voorkeur, maar 
Timo vindt wel dat deze actieve jongerenvakantie in hun behoeften 
voorziet.  
 Geef bij elke behoefte aan tot welk soort behoefte deze hoort. 
 
 basisbehoeften overige 

behoeften 
op vakantie gaan met vrienden   

het gebruik van drinkwater op de 
camping 

  

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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De advertentie op de internetsite vervolgt:  
 
 
De jongeren-actiefweek: duiken, kanoën, surfen en nog 
veel meer, allemaal in één week!  
Vanaf: € 199 per persoon exclusief tent(en) 
Leeftijd: vanaf 16 jaar 
Land: Frankrijk  
Duur: 5 dagen  
Voor de overnachtingen betaal je:  
2 personen: € 375 per tweepersoons tent 
3 personen: € 450 per driepersoons tent 
4 personen: € 500 per vierpersoons tent 
 
 

1p 3 De jongens hebben de bijkomende kosten bekeken van het overnachten 
in een tent. Timo voelt het meest voor het huren van een vierpersoons 
tent voor hen samen, maar Jimmy heeft een voorkeur voor de huur van 
tweemaal een tweepersoons tent, ondanks het prijsverschil. 
 Bereken in hele euro’s het totale prijsverschil tussen de huur van twee 

2-persoons tenten en van een 4-persoons tent. Noteer je berekening. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 4 Volgens Mike en Jordy moet er eerst maar eens een prioriteitenlijstje 
worden opgesteld, want voor de reis moeten er ook nog andere kosten 
worden betaald. 
Gegeven zijn de volgende stellingen:  
1 Een prioriteitenlijst voor de jongens is een overzicht van alle te 

verwachten inkomsten, uitgaven, kosten en af te sluiten verzekeringen 
van de groep tijdens de vakantie.  

2 Een prioriteitenlijst voor de jongens is een overzicht in volgorde van 
belangrijkheid van alle zaken die de groep wil kopen voor de vakantie. 

Welke bewering is juist? 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C Beide zijn juist. 
D Geen van beide is juist.  
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Oók van de internetsite komt de volgende informatie:  
 
 
Met je eigen tent kamperen op het gezellige groepsterrein behoort óók tot 
de mogelijkheden.  
Dit is inclusief de overnachtingen en elektriciteit. 
 
Prijs voor 4 personen + kampeerplaats: € 369 
 
 

2p 5 Mike ontdekt nog een voordelig alternatief. De 4 jongens willen een eigen 
tent meenemen. De kosten voor overnachting met een eigen tent 
bedragen dan € 369. Daarnaast moeten zij € 199 per persoon betalen 
voor deelname aan de activiteitenweek. Bovendien komen de jongens dan 
in aanmerking voor een extra korting van 15% voor scholieren tot en met 
17 jaar op de totale groepsprijs!  
 Bereken in twee decimalen hoeveel de kosten per persoon bedragen. 

Noteer je berekening. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Tot slot komt de vraag: hoe komen we op de bestemming? Ze worden het 
eens over de volgende alternatieven met de bijbehorende geschatte  
reisduur en kosten per persoon: 
 

 
 
 
 
 

1p 6 Mike zegt: “Ik wil het zo goedkoop mogelijk, dus moeten we met de trein.” 
Timo reageert: “De hogere kosten van het vliegen kan ik terugverdienen 
door de kortere reistijd.” 
Hoe kun je door een kortere reistijd de extra kosten terugverdienen? 
A Doordat je sneller op je bestemming bent, heb je langer vakantie. 
B Doordat je sneller op je bestemming bent, kun je daar meer uitgeven. 
C Door de kortere reistijd, kun je meer werken. 
D Door de kortere reistijd kun je meer uitgeven.  
 

 reisduur kosten per persoon

trein 12 uur € 69 

vliegtuig   4 uur € 99 
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T-Shop 

 
Elliz en Nils hebben een web-shop. De web-shop heeft de naam: T-Shop. 
Zij verkopen T-shirts met de mogelijkheid om deze te laten bedrukken. 
Onderstaande gegevens zijn van het vorig jaar. 
 

omzet € 157.225

huisvestingskosten € 69.000

personeelskosten € 38.000

verkoopkosten € 12.575

inkoopwaarde € 70.575

 
1p 7 Er werden vorig jaar 12.578 T-shirts ingekocht. 

 Bereken in twee decimalen de gemiddelde inkoopprijs van één T-shirt. 
Schrijf je berekening op. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 8 Elliz zegt: ”Vorig jaar hebben we verlies gedraaid.” 
 Laat aan de hand van een berekening van het nettoresultaat zien dat 

Elliz gelijk heeft. Vul daarvoor de bedragen in onderstaande tabel in. 
 

omzet € 157.225

 €             ………..

brutowinst €               ………..

 €               ………..

 €               ………..

 €             ………..

nettoresultaat €               ………..
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Elliz en Nils hebben besloten om hun assortiment te gaan uitbreiden met 
kekke sjaaltjes.  
Gegevens sjaaltjes: 
• Inkoopprijs € 3,45 
• Brutowinstmarge 180% van de inkoopprijs 
• BTW-percentage 21% 
 
 

2p 9 Bereken de consumentenprijs van één sjaaltje. Vul daarvoor 
onderstaande tabel in. 
 

inkoopprijs € 

brutowinst € ______________

verkoopprijs € 

btw € ______________

consumentenprijs € 
 

2p 10 Nils: ”De uitbreiding van het assortiment leidt tot extra kosten. Je moet die 
sjaaltjes inkopen, maar daarnaast zullen de bedrijfskosten ook gaan 
stijgen.” 
 Geef twee voorbeelden van bedrijfskosten die kunnen stijgen door de 

uitbreiding van het assortiment. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

1p 11 Elliz en Nils zijn het er in ieder geval over eens dat T-Shop meer onder de 
aandacht moet worden gebracht bij de consument. Ze gaan dit doen door 
een nieuwsbrief te versturen met onder andere de actie: T-shirts met 25% 
korting. 
Welke marketinginstrumenten worden gebruikt door het versturen van een 
nieuwsbrief en het geven van korting? 
A plaats- en promotiebeleid 
B promotie- en productbeleid 
C product- en prijsbeleid 
D promotie- en prijsbeleid  
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1p 12 Elliz: ”Door het geven van 25% korting zal de winst in eerste instantie niet 
hoger worden of het verlies niet kleiner.” 
Nils: ”Dit is meer een actie voor de toekomst van T-shop.” 
 Hoe kan het geven van een korting een voordeel in de toekomst 

opleveren voor T-shop? 
Gebruik in je antwoord het begrip concurrenten. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Kroatië: EU lidstaat nummer 28 

 
 
Uit de krant:  
Kroatië toegetreden tot 
Europese Unie. 
Kroatië is sinds 1 juli 2013 de 
28ste lidstaat van de Europese 
Unie (EU). De Kroaten krijgen 
12 zetels in het Europees 
Parlement. Alle Kroaten zijn nu 
EU-burgers. Kroatië moet 
tenminste twee jaar lid zijn van 
de EU voordat het ook lid kan 
worden van de eurozone. 
De 15 jarige tweelingbroer en -zus Mirko en Tatjana gaan met hun ouders 
op vakantie naar Kroatië en bereiden zich voor op hun reis. 
 
 

1p 13 Mirko zucht: “Wij moeten volgend jaar examen doen en ik weet niet eens 
meer precies welke de andere 27 lidstaten zijn…” Tatjana heeft daar 
minder moeite mee en noemt enkele EU-lidstaten. 
In welk van de antwoorden zijn alle genoemde landen lid van de EU? 
A Albanië, Bulgarije, Malta en Finland.   
B België, Denemarken, Duitsland en Griekenland. 
C Cyprus, Ierland, Turkije, Zwitserland.  
 

1p 14 Kroatië heeft er ongeveer tien jaar over gedaan, om een EU-lidstaat te 
worden. “Je zou denken dat het EU-lidmaatschap wel veel voordelen moet 
bieden,” veronderstelt Tatjana.  
Gegeven zijn twee stellingen over de EU.  
 Geef bij elke stelling aan of deze juist is of onjuist. 
 juist onjuist

Vrij verkeer van kapitaal: banken kunnen zich in elke 
lidstaat vestigen. 

  

(Export)subsidies van de EU maken producten uit de 
EU goedkoper op de wereldmarkt. 
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1p 15 “Als een land lid is van de EU dan moet het toch ook betalen voor het 
lidmaatschap? Ik lees hier in een artikel dat elk EU-land 0,73% van het 
nationaal inkomen moet bijdragen aan het EU-budget. Kan Kroatië dat wel 
betalen?”, vraagt Tatjana zich hardop af. Mirko gaat even rekenen. 
Het nationaal inkomen van Kroatië bedroeg € 62 miljard in 2013. 
 Laat met een berekening zien hoeveel Kroatië zal  moeten bijdragen 

aan het EU-budget. Noteer je berekening in hele euro’s. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 16 Kroatië wil in 2015 de euro invoeren. 
Welke invloed heeft het voeren van de euro als gemeenschappelijke munt 
binnen de Europese Monetaire Unie (EMU) op de toeristen?  
 Kies in de zinnen de juiste woorden. 
Doe het zo: schrijf achter de nummers 1, 2 en 3 het woord dat je kiest. 
De toeristen kunnen de prijzen (1)… goed/niet goed… met elkaar 
vergelijken.  
De concurrentie in de eurolanden wordt daardoor gestimuleerd. Dat is 
uiteindelijk financieel (2) …voordelig/nadelig… voor de toeristen. 
De toeristen uit deze landen hebben (3) … veel/geen… last van 
wisselkoersverliezen. 
 
(1)  .............................................................................................................  
 
(2)  .............................................................................................................  
 
(3)  .............................................................................................................  
 

1p 17 Mirko en Tatjana en hun vader nemen plaats op een zonnig terrasje. 
“Reken er maar vast op dat jij voor een Nederlands biertje en een krant uit 
Nederland hier in Kroatië wel wat meer zult moeten betalen dan in 
Nederland”, zegt Tatjana tegen haar vader.   
Waardoor worden importgoederen duurder?  
A De exporteur ontvangt van de overheid subsidie en verrekent dit met 

de prijs. 
B De exporteur heeft een voordeel met de wisselkoers en berekent dit 

door in de prijs. 
C De importeur berekent de extra gemaakte kosten door in de eindprijs. 
D De importeur ontvangt van de overheid subsidie en verrekent dit met 

de prijs.  
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1p 18 De vader van Mirko bekijkt het prijsverschil tussen een biertje in 
Nederland en een biertje in Kroatië. 
Gegeven zijn de volgende prijzen en btw-percentages. 
 

 btw consumentenprijs btw bedrag 

Nederland 21% € 3,00 € 0,52 

Kroatië 25% € 1,80 € 

 
 Bereken in twee decimalen hoeveel de btw bedraagt op een biertje in 

Kroatië. Noteer je berekening. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 19 Vader zegt: “Nu Kroatië EU-lid is geworden, worden er geen 
invoerrechten meer op producten uit de EU geheven. Dit zal ook gevolgen 
hebben voor de Nederlandse export.” 
Wat is waarschijnlijk het gevolg voor de export uit Nederland wanneer de 
invoerrechten tussen Nederland en Kroatië worden afgeschaft? 
A De Nederlandse export naar Kroatië zal waarschijnlijk afnemen. 
B De Nederlandse export naar Kroatië zal waarschijnlijk gelijk blijven. 
C De Nederlandse export naar Kroatië zal waarschijnlijk toenemen.  
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Helaas Pindakaas 

 
 
“Uit de regiokrant…”   

De vader van Klaas is eigenaar van De 
Notenshop. 
Klaas is een sportieve 14 jarige vmbo-er, 
die graag een broodje pindakaas lust. Met 
pindakaas bouw je spiermassa op, dus dat 
zit wel goed. Terwijl Klaas in De 
Notenshop meehelpt met opruimen, ziet 
hij de consumentengids liggen op de 
koffietafel. 
 

 
 

1p 20 Klaas heeft op school al eerder wat geleerd over de taken en 
werkzaamheden van consumentenorganisaties, zoals het doen van 
vergelijkende warenonderzoeken. 
 Geef aan waarom een consumentenorganisatie dé aangewezen 

instantie is voor het doen van een vergelijkend warenonderzoek. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 21 Klaas bekijkt de consumentengids. Zijn aandacht wordt getrokken door 
een vergelijkend warenonderzoek over pindakaas. 
Gegeven zijn twee beweringen: 
1 Een vergelijkend warenonderzoek is een onderzoek waarbij 

soortgelijke producten van verschillende merken met elkaar worden 
vergeleken.  

2 Een vergelijkend warenonderzoek is een onderzoek waarbij 
verschillende soorten producten en merken met elkaar worden 
vergeleken.  

Welk antwoord met betrekking tot de beweringen is juist? 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C Beide zijn juist. 
D Geen van beide is juist.  
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Test pindakaas 
 

1 Olé € 0,50 350 85 � ++ 8,1 �

2 Olé Creamy € 0,63 350 74 ++ ++ 8,0
3 Dolce Vita € 0,30 500 84 + ++ 7,8 �
4 Jolly € 0,41 350 85 � + 7,8
5 Arizona € 0,43 350 76 + ++ 7,8
6 Olé Light € 0,56 350 77 a + 7,5
7 Jolly Euro € 0,22 500 51 ++ + 7,4
8 Uni Pinda € 0,30 500 83 � + 7,2
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1p 22 Klaas bekijkt de pindakaas-test. Het valt meteen op dat de nummer 1(Olé) 
als beste uit de test komt, maar dat pindakaas nummer 3 (Dolce Vita) toch 
als beste koop wordt aanbevolen. Klaas begrijpt er niks van. 
 Leg uit waarom de ‘beste uit de test’ niet de ‘beste koop’ is. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 23 Klaas raakt in discussie met zijn vader over het testresultaat. Klaas is het 
niet eens met de aanbeveling. Klaas ziet namelijk dat pindakaas nummer 
8 (Uni Pinda) even veel kost als “beste koop” pindakaas nummer 3 (Dolce 
Vita). De Uni Pinda wordt echter niet aanbevolen.  
 Noem twee resultaten uit de test, waardoor de pindakaas van Uni 

Pinda vergeleken met de Dolce Vita mogelijk niet als “beste koop” 
wordt aanbevolen. 

 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
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1p 24 De moeder van Klaas koopt ook wel eens pindakaas bij de supermarkt. 
 Bereken in twee decimalen wat het duurste potje pindakaas uit deze 

test kost. (Noteer het merk en de berekening) 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 25 De supermarkt besluit om op basis van de pindakaas-test een 
verkoopactie te starten, waarbij onderdelen uit de marketingmix worden 
gebruikt. 
 Geef van elk van de volgende stellingen aan of deze juist is of onjuist. 
 
 juist onjuist

De supermarkt laat 2.000 folders huis-aan-huis 
bezorgen. Dit is een vorm van plaatsbeleid. 

  

Voor de deur van de supermarkt kan het publiek 
pindasoep proeven. Dit is een vorm van promotiebeleid. 

  

De supermarkt neemt voor het eerst de ‘beste koop’ op 
in haar assortiment. Dit is een vorm van productbeleid. 
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Arbeidsmarkt 

 
 
Uit de krant:  
Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de arbeidsmarkt verslechtert. Het 
aantal banen zal in 2013 afnemen met 85.000. Door de daling van de 
werkgelegenheid zal het aantal vacatures een dieptepunt bereiken. 
 
 

1p 26 Waaruit bestaat de arbeidsmarkt? 
A het aantal beschikbare banen 
B het aantal openstaande vacatures 
C het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid  
 

1p 27 Doordat er steeds minder vraag is naar producten neemt het aantal banen 
af. 
Hoe noem je de werkloosheid die veroorzaakt wordt door een afnemende 
vraag naar producten? 
A conjuncturele werkloosheid 
B regionale werkloosheid 
C seizoenswerkloosheid 
D structurele werkloosheid  
 

1p 28 De totale afname in 2013 van 85.000 fulltime banen was gelijk aan 1,25% 
van de totale werkgelegenheid op 1 januari 2013. 
 Bereken hoeveel  de totale werkgelegenheid op 1 januari 2013 

bedroeg. Noteer je berekening. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 29 De overheid heeft plannen om de bijstandsuitkeringen te verlagen. De 
overheid heeft twee argumenten om deze uitkeringen te verlagen. 
Bezuinigen is het eerste argument. Het tweede argument wordt in de 
volgende zinnen verwoord. 
 Kies in de zinnen de juiste woorden. 
 
De verlaging van de bijstandsuitkering leidt tot een (1)….. groter/kleiner… 
verschil met het minimumloon. Hierdoor zullen mensen met een 
bijstandsuitkering (2)…wel/niet… sneller op zoek gaan naar een baan. 
 
(1)  .............................................................................................................  
 
(2)  .............................................................................................................  
 
 

2p 30 Als je werkloos bent, kun je je inschrijven bij het UWV. 
 Geef twee redenen waarom je je inschrijft als werkzoekende bij het 

UWV. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

2p 31 Als je werkloos bent of wordt, heeft dit zowel economische als sociale 
gevolgen. 
 Geef van beide gevolgen een voorbeeld. 
 
1 Economisch gevolg:  ...............................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2 Sociaal gevolg: .......................................................................................  
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Stichting Lalibela 

 
 
Van de website van de Stichting Lalibela 
Al meer dan tien jaar bestrijdt Stichting Lalibela de armoede in het 
Ethiopische stadje Lalibela door middel van diverse projecten. De 
activiteiten van de stichting werpen hun vruchten af. Alle kinderen kunnen 
naar school, ook de gehandicapten. Tal van kinderen hebben zo een 
beroep geleerd en hebben daarna werk gevonden. Daarnaast hebben 
veel families met onze hulp eigen middelen van bestaan opgebouwd. 
 
 

1p 32 Hoe noemen we de genoemde vorm van hulp? 
A Noodhulp 
B Noodzakelijke hulp 
C Structurele hulp  
 

2p 33 Leon verricht sinds kort vrijwilligerswerk voor de Stichting Lalibela. Hij 
heeft op school geleerd welke kenmerken een ontwikkelingsland als 
Ethiopië heeft. 
 Geef van elk van de volgende kenmerken aan of dit wel of niet hoort 

bij een ontwikkelingsland. 
 wel niet 
goede infrastructuur   

ondervoeding   

laag nationaal inkomen per persoon   

 
1p 34 Batheba, een jonge man uit Lalibela, wil graan gaan verbouwen. Leon 

mag namens Stichting Lalibela aan Batheba een microkrediet 
verstrekken. Een microkrediet is een kleine lening aan ondernemende 
mensen met een laag inkomen. De grootte van een microkrediet ligt 
meestal tussen de €20 en €1.000. De lening wordt gebruikt om kleine 
bedrijfjes op te starten of een zetje in de goede richting te geven.  
Gegeven zijn twee stellingen.  
 Geef bij elke stelling aan of deze juist is of onjuist. 
 juist onjuist

Als Batheba zijn benodigde materialen in Nederland 
moet inkopen is er sprake van gebonden hulp. 

  

Als Batheba een microkrediet ontvangt moet hij dat 
ook terugbetalen. 
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Het nadeel van een microkrediet is dat het rentepercentage hoog is, soms 
wel 20%. Stichting Lalibela rekent maar 3,6% rente per jaar in plaats van 
20%.  
 

1p 35 Batheba leent (omgerekend in euro’s) € 750 van Stichting Lalibela. 
 Bereken hoeveel rente Batheba in euro’s per jaar bespaart door het 

krediet van Lalibela te nemen en niet tegen 20% te lenen. Schrijf je 
berekening op. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 36 Het graan dat Batheba verkoopt, vindt men lekker. Batheba maakt wel  
€ 200 winst per jaar. Dit is 17,6% boven het gemiddeld inkomen per hoofd 
per jaar.  
 Bereken in twee decimalen het gemiddeld inkomen per hoofd per jaar 

van de bevolking. Noteer je berekening. 
 

1p 37 De winst die Batheba gemaakt heeft, gebruikt hij om personeel aan te 
nemen. Hij helpt hiermee ook de economie van Ethiopië op gang. Als 
meer bedrijven meer personeel aannemen, heeft dit effect op de 
werkgelegenheid. Dit gaat in verschillende stappen, die hieronder 
genoemd zijn. 
1 Er wordt meer personeel aangenomen. 
2 De bestedingen nemen toe.  
3 De productie moet toenemen. 
4 Er zijn meer mensen met een inkomen. 
5 Er ontstaat meer werkgelegenheid.  
 Zet de stappen in de juiste volgorde. De stappen 1 en 5 zijn al 

ingevuld. 
 
1 →  …   →   …  →  …   → 5 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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; 

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;  
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten 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 scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Jongerenvakanties 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeelden van mogelijk juiste antwoorden: 
Advertenties in: 
− folders 
− huis- aan- huisbladen 
− kranten 
− tijdschriften 
− radio 
− tv 
 

 2 maximumscore 1 
 
 basisbehoeften overige 

behoeften 
op vakantie gaan met vrienden  X 

het gebruik van drinkwater op de 
camping X  

 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Het totale prijsverschil bedraagt 2 x € 375 – € 500 = € 250. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:   
€ 369 + (4 x € 199) = € 1.165 
• Totaal bedrag na korting: € 1.165 x 0,85 = € 990,25  1 
• € 990,25 / 4 personen = € 247,56 p.p.  1 
 

 6 C 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

T-Shop 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 70.575 / 12.578 = € 5,61 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indien de verkoopprijs juist berekend is 1 
indien de consumentenprijs juist berekend is 1 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kosten: 
− opslagkosten 
− marketingkosten 
− personeelskosten 
− rentekosten 
 
per juiste soort kosten 1 
 
Opmerking 
Als de inkoopprijs/inkoopwaarde van de verkopen is genoemd hiervoor 
geen scorepunt toekennen. 
 

omzet € 157.225 

 € − 70.575 

brutowinst € 86.650 

 €   − 69.000 

 €   − 38.000 

 € − 12.575 

nettoresultaat € − 32.925 

inkoopprijs € 3,45 

brutowinst € 6,21 

verkoopprijs € 9,66 

btw € 2,03 

consumentenprijs € 11,69 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Klanten die voorheen bij de concurrenten kochten, kopen door de  
korting nu bij T-shop en blijven misschien bij T-shop kopen. 
 
 

Kroatië : EU lidstaat nummer 28 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
 
 juist onjuist 
Vrij verkeer van kapitaal: banken kunnen zich in elke 
lidstaat vestigen. X  

(Export)subsidies van de EU maken producten uit de 
EU goedkoper op de wereldmarkt. X  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
0,73 x (€ 62.000.000.000 / 100) =  € 452.600.000 
 

 16 maximumscore 2 
(1) goed 
(2) voordelig 
(3) geen 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1,80 x 25 / 125 = € 0,36 
 

 19 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Helaas Pindakaas 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een mogelijk juiste uitleg: 
Een consumentenorganisatie is onafhankelijk. 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Beste uit de test betreft de beoordeling op kwaliteit, beste koop betreft de 
beoordeling op prijs en kwaliteit. 
 

 23 maximumscore 1 
− hoeveelheid pinda’s in % 
− smeerbaarheid 
− smaak 
− testoordeel 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Olé Creamy: 350/100 x € 0,63 = € 2,21 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen wanneer de merknaam en een juiste 
berekening zijn gegeven. 
 

 25 maximumscore 2 
 juist onjuist 

De supermarkt laat 2.000 folders huis-aan-huis 
bezorgen. Dit is een vorm van plaatsbeleid.  X 

Voor de deur van de supermarkt kan het publiek 
pindasoep proeven. Dit is een vorm van 
promotiebeleid. 

X  

De supermarkt neemt voor het eerst de ‘beste koop’ op 
in haar assortiment. Dit is een vorm van productbeleid. X  

 
indien drie antwoorden juist      2 
indien twee antwoorden juist      1 
indien een of geen antwoorden juist     0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Arbeidsmarkt 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(85.000 / 1,25) x 100 = 6.800.000 banen 
 

 29 maximumscore 1 
De verlaging van de bijstandsuitkering leidt tot een groter verschil met het 
minimumloon. Hierdoor zullen mensen met een bijstandsuitkering wel 
sneller op zoek gaan naar een baan. 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen wanneer beide woorden juist zijn gekozen 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste reden: 
− Je wilt een WW-uitkering aanvragen 
− Je wilt een bijstandsuitkering aanvragen 
− Je wilt hulp bij het solliciteren. 
− Je wilt hulp bij om- her- of bijscholing. 
 
per juiste reden 1 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voorbeeld: 
• 1 Economisch gevolg: minder geld te besteden  1 
• 2 Sociaal gevolg: minder contacten met collega’s  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Stichting Lalibela 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 2 
 
 wel niet 
goede infrastructuur  X 

ondervoeding X  

laag nationaal inkomen per persoon X  

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 34 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Als Batheba zijn benodigde materialen in Nederland 
moet inkopen is er sprake van gebonden hulp. X  

Als Batheba een microkrediet ontvangt moet hij dat 
ook terugbetalen. X  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 750 x (0,2 - 0,036) = € 123 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 200,- / 117.6 x 100 = € 170,07 
 

 37 maximumscore 1 
1 → 4 → 2 → 3 →5 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
kader stichting Lalibela     http://www.stichtinglalibela.nl/, examen, p. 16 
 
 
 

einde  
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BB-0233-a-15-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

economie vmbo-BB 

 
Centraal examen vmbo-BB 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-BB 
 
Bij het centraal examen economie vmbo-BB: 
 
 
Op pagina 10 van het correctievoorschrift, bij vraag 36 moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord.  
 
Toelichting 
In het opgavenboekje ontbreekt de ruimte voor het noteren van de berekening. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-BB. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

economie vmbo-BB 

 
Centraal examen vmbo-BB 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-BB 
 
Bij het centraal examen economie vmbo-BB: 
 
 
Op pagina 10 van het correctievoorschrift, bij vraag 36 moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord.  
 
Toelichting 
In het opgavenboekje ontbreekt de ruimte voor het noteren van de berekening. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-BB. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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BB-0233-a-14-1-o 

Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Sparen voor een camera 

 
 
Consumentenelektronica daalt flink in prijs 
 
4 augustus 2011 
DEN HAAG - De prijzen van consumentenelektronica, zoals computers, 
camera's, audio, video en tv's, zijn op jaarbasis flink gedaald. 
 
 bron: nu.nl 
 
 

1p 1 Rianne en Peter gaan over een paar maanden op vakantie en denken 
erover om een nieuwe fotocamera te kopen. Als je een camera wilt voor je 
vakantiefoto's, spreken we van een luxe behoefte. 
 Wat wordt bedoeld met luxe behoeften? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 2 Rianne en Peter hebben nog niet genoeg geld om nu de camera te kopen. 
Als ze besluiten om iedere maand te gaan sparen (dit is sparen voor een 
doel), kunnen ze de camera net voor hun vakantie kopen.  
 Noem de twee andere spaarmotieven. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

1p 3 Rianne en Peter hadden er ook voor kunnen kiezen om geld te lenen. 
 Wat is een voordeel van lenen ten opzichte van sparen? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB (2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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Rianne en Peter willen kijken hoeveel ze per maand kunnen sparen. 
Daarom hebben ze hun inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet.  
 
Gemiddelde maandelijkse inkomsten en uitgaven 

Inkomsten Uitgaven 

netto loon Rianne € 1.600 huur huis € 850

netto loon Peter €   750 gas/water/licht € 150

  boodschappen € 325

  kleding € 380

  benzine € 300

  overige vaste 
lasten 

€ 250

totaal € 2.350 totaal € 2.255

 
1p 4 De camera die Rianne en Peter willen kopen kost € 450. Ze hebben al  

€ 165 gespaard. 
Hoeveel maanden moeten zij nog sparen voordat ze de camera kunnen 
kopen? 
A 2 maanden 
B 3 maanden 
C 4 maanden  
 

1p 5 Rianne en Peter denken erover om toch een bedrag te gaan lenen. 
Wanneer ze geld lenen, moeten ze wel een rentepercentage betalen. De 
hoogte van dit rentepercentage is afhankelijk van een aantal factoren. 
 Geef bij elk van de volgende factoren aan of deze wel of niet van 

invloed is op de hoogte van het rentepercentage.  
 wel niet 
looptijd van de lening   

het soort lening   

 
1p 6 Na een maand sparen is de camera plotseling in de aanbieding. Dit vindt 

Rianne erg jammer, ze hebben immers nog niet genoeg gespaard. Peter 
komt echter met een oplossing: geld lenen bij de bank om de camera te 
kopen voordat de aanbiedingstermijn voorbij is. Rianne wil dit liever niet, 
omdat ze eigenlijk geen schulden wil maken. 
 Geef, behalve het niet willen maken van schulden, nog een reden om 

dan maar te wachten met de aanschaf van de camera. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 7 Ze denken erover om gebruik te maken van een speciale actie: de camera 
is nu op afbetaling te koop. 
 Zou je hun dit adviseren? Waarom wel of waarom niet? 
Doe het zo: 
Ik zou Peter en Rianne …………. (kies wel / niet) adviseren op afbetaling 
te kopen, want 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Adriaan & de Blu-rays 

 
 
Adriaan heeft net een nieuwe baan: hij is bedrijfsleider van een fabriek die 
Blu-rays (een soort verbeterde DVD’s) produceert. De fabriek verkoopt 
gigantisch veel Blu-rays: maar liefst gemiddeld 400.000 stuks per week.  
 
 

1p 8 De productie vindt plaats met behulp van 3 machines. In de fabriek zijn 4 
mensen die de machines bedienen. Er werken 2 mensen op de 
administratie. Verder werken er 2 verkopers. Adriaan werkt zelf uiteraard 
ook mee in het bedrijf. Hij heeft de algehele leiding, doet een deel van de 
financiële administratie en heeft ook een belangrijke rol bij de verkoop. 
 Hoe hoog is de arbeidsproductiviteit per werknemer per week in 

stuks? Noteer je berekening in hele stuks. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Een van de doelen die Adriaan heeft gesteld is dat hij meer winst wil 
maken. Hij denkt dat hij kan bezuinigen op de bedrijfskosten.  
Hieronder staan drie kostenposten waarbij de kosten vóór en de kosten 
ná de bezuiniging vermeld staan. 
 

kostenpost kosten vóór kosten ná 

elektriciteit € 450.000 € 420.000

personeel € 315.000 € 300.000

reclamekosten € 45.000 € 41.000

 
1p 9 Op welke kostenpost bezuinigt Adriaan in procenten het meeste? 

A elektriciteit 
B personeel 
C reclamekosten  
 

1p 10 Een van de doelen die Adriaan had gesteld, is dat hij meer winst wilde 
maken. Daarom ging hij bezuinigen op de bedrijfskosten. Omdat er door 
de bezuiniging een prijsverlaging mogelijk werd, is de afzet gestegen.  
Er wordt nu 30% meer Blu-rays verkocht. 
Hoeveel worden er nu per maand verkocht? 
A 120.000 stuks 
B 520.000 stuks 
C 2.080.000 stuks 
D 2.253.333 stuks  
 
Nu Adriaan heeft uitgerekend hoe groot de afzet zal worden, wil hij ook 
alle andere belangrijke bedrijfsgegevens op een rijtje zetten. 
 

omzet € 10.131.000

inkoopprijs verkochte goederen € 6.456.500

bruto winst €  

totale bedrijfskosten € 1.003.500

netto winst €  

 
1p 11 Hoeveel bedragen de bruto- en de nettowinst? 

 
De bruto winst bedraagt € .................................. 
 
De netto winst bedraagt € .................................. 
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De fabriek is nu eigenlijk te klein aan het worden voor de huidige 
productie. Adriaan wil de fabriek uitbreiden met een extra magazijn, 
waardoor hij meer ruimte krijgt om een voorraad Blu-rays op te slaan.  
De opslagkosten zullen daardoor toenemen. 
 
 

1p 12 Geef bij elk van de volgende kosten aan of deze wel of niet zullen 
toenemen door het extra magazijn. 
 nemen 

wel toe 
nemen 
niet toe 

huisvestingskosten   

verkoopkosten   

 
 
Adriaan heeft de algehele leiding van het bedrijf en doet ook een klein 
deel van de financiële administratie. Daarnaast heeft hij een belangrijke 
rol bij de verkoopafdeling, de logistieke planning en de inkoopafdeling.  
 
 

1p 13 Adriaan twijfelt of uitbreiding wel zo’n goed plan is. Dan zal de winst 
waarschijnlijk toenemen, maar hij is bang dat hij het werk dan niet meer 
zo leuk zal vinden. Een deel van zijn taken zal hij door anderen moeten 
laten doen.  
 Welke taak kan hij het beste door anderen laten doen? Verklaar je 

antwoord.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Cola in Korea 

 
 
Noord-Korea ligt in het verre Oosten. Het 
is een communistisch land waar je 
moeilijk in komt. In economisch opzicht is 
Noord-Korea bijna het tegenovergestelde 
van Nederland. De mensen in Noord-
Korea worden allemaal betaald door de 
overheid. Heel veel geld hebben zij echter 
niet te besteden. Een van de weinige 
landen waar Noord-Korea handel mee 
drijft, is China. Noord-Korea importeert 
veel rijst uit China. 
 
 

1p 14 Normaal produceert Noord-Korea voldoende rijst voor de eigen bevolking. 
Wat kan er de oorzaak van zijn dat Noord-Korea op een bepaald moment 
te weinig rijst produceert? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Ondanks de geïsoleerde positie van Noord-Korea is er toch sprake van 
export.  
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1p 15 Met hoeveel procent is de export in 2011 ten opzichte van 2003 
toegenomen? 
A 137,2% 
B 144,2% 
C 237,2% 
D 244,2%  
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Tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten bestaat al jaren een 
gespannen verhouding. Daarom zijn er in Noord-Korea bijna geen 
Amerikaanse producten te krijgen. 
 
 

1p 16 Als het staatsinvoerbedrijf toestemming krijgt Amerikaanse producten in te 
voeren, worden er hoge invoerheffingen gerekend. 
Wat zal het meest waarschijnlijke gevolg zijn voor de importprijs van die 
Amerikaanse producten in Noord-Korea? 
A De importprijs van Amerikaanse producten in Noord-Korea wordt 

hoger. 
B De importprijs van Amerikaanse producten in Noord-Korea blijft gelijk.  
C De importprijs van Amerikaanse producten in Noord-Korea wordt 

lager.  
 
 
Noord-Korea produceert voor de bevolking zijn eigen cola: 'Lentebloesem 
Cola'. De verkoopprijs van Lentebloesem Cola is veel lager dan die van 
Pepsi of Coca Cola.  
 
 

1p 17 Leg uit waarom de verkoopprijs van Lentebloesem Cola door de overheid 
lager is vastgesteld dan die van Pepsi of Coca Cola. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 18 Mijnheer Loo Kuh Yong werkt als verkoper bij Lentebloesem Cola.  
Zijn taak is te proberen de export naar China te verhogen. De fabriek kan 
namelijk meer produceren dan ze nu doet. Hij heeft voor elkaar gekregen 
dat een Chinees bedrijf Lentebloesem Cola in China gaat verkopen, maar 
wel onder een andere naam: Zomerbries Cola. 
In een tijdschrift heeft hij gelezen over de gevolgen van handel tussen 
Noord-Korea en China. Hierin kwamen de volgende begrippen voor: 

 exporteren 
 importeren 
 produceren 

 Vul bovenstaande begrippen in op de openstaande plaatsen in de 
volgende zin. Je houdt één begrip over. 

 
Als Noord-Korea meer gaat ………………………………… naar China, zal  
 
Noord-Korea meer moeten …………………………………. om aan de vraag 
te voldoen. 
 
 
Noord-Korea is vrijwel een gesloten economie. "Al met al is het wel een 
hoop gedoe, zo’n gesloten economie", verzucht mijnheer Loo Kuh Yong. 
Een gesloten economie heeft een aantal voordelen, maar ook een aantal 
nadelen. 
 
 

2p 19 Noem twee nadelen van een gesloten economie ten opzichte van een 
open economie zoals die van Nederland. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
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Daar aan de Costa del Sol 

 
 
Klaas-Jan is zestien jaar en gaat deze zomer met zijn vrienden Wesley en 
Arjen op vakantie naar de Costa del Sol. Ze willen daar vooral op het 
strand liggen, uitgaan en plezier maken. Om zich goed voor te bereiden 
heeft hij op internet vast informatie opgezocht over een aantal 
discotheken. Klaas-Jan wil natuurlijk weten waar hij het beste kan gaan 
stappen. Hij heeft zelfs op internet een vergelijkend warenonderzoek 
gevonden. Hij twijfelt echter aan de betrouwbaarheid daarvan, omdat het 
geen onderzoek is van de consumentenbond. Een reiswijzersite heeft het 
onderzoek laten doen. Deze site wordt betaald door reisorganisaties, die 
ook de directie benoemen.  
 
 

2p 20 Hier staan drie stellingen over de reiswijzersite. 
 Geef bij elke stelling aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 

De reiswijzersite is een onafhankelijke organisatie.    

De reiswijzersite wordt betaald door een aantal 
producenten.  

  

De reiswijzersite stelt de belangen van de consument 
op de eerste plaats.  

  

 
 
De reden van Klaas-Jan om voor de Costa del Sol te kiezen komt voor 
een deel door het consumentenonderzoek van de reiswijzersite, maar er 
zijn natuurlijk meerdere factoren die Klaas-Jan en zijn vrienden 
beïnvloeden. Dit kan commerciële of sociale beïnvloeding zijn. 
 
 

1p 21 Hieronder staan twee factoren die van belang zijn voor de keuzes die 
consumenten maken.  
 Geef bij elke factor aan of er sprake is van commerciële of sociale 

beïnvloeding. 
 
 commerciële 

beïnvloeding 
sociale 

beïnvloeding

beïnvloeding door vrienden   

beïnvloeding door reclame op een site 
van een reisorganisatie 
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Hieronder staat het onderzoek van de reiswijzersite. Klaas-Jan en zijn 
vrienden bekijken het uitgebreid.  
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Café somnolencia - + ++ - 38 Ja € 3,- 

El sol españoles + + +/- + 21 Nee € 8,- 

Gota de agua + ++ ++ ++ 16 Ja € 10,- 

La bebida + +/- ++ ++ 16 Ja € 7,- 

Salir ++ -- + + 17 Nee € 7,- 

Tienda holandesa +/- - - +/- 16 Ja € 4,- 

++ = zeer goed, + = goed, +/- = redelijk, - = matig, -- = slecht 
 
Klaas-Jan vindt het belangrijk dat er goede muziek is, dat de snacks  
minstens goed zijn en dat hij met een taxi van de discotheek terug kan 
naar zijn hotel, omdat hij ’s nachts niet over straat wil lopen. 
 

1p 22 Naar welke discotheek zal Klaas-Jan dan moeten gaan? 
A El sol españoles 
B Gota de agua 
C La bebida 
D Tienda holandesa  
 

1p 23 Klaas-Jan en zijn vrienden zijn echte sporters en drinken alleen maar 
frisdrank. De frisdranken zijn in alle discotheken even duur, € 3,- per glas. 
Wesley heeft op het moment niet zoveel geld te besteden.  
Naar welke discotheek zal hij dan het liefste willen gaan? 
A Café somnolencia 
B La bebida 
C Salir 
D Tienda holandesa 
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In de week dat de drie vrienden in Spanje zijn, willen ze uitgaan. Arjen en 
Wesley willen die avond naar Café somnolencia. Klaas-Jan wijst zijn 
vrienden echter op de dagaanbieding van Gota de agua: bij entree van 
minimaal drie personen is de taxi gratis. Een taxi kost anders bij zowel 
Café somnolencia als Gota de agua € 25 per rit.  
 
 

1p 24 Bereken wat voor de drie vrienden het goedkoopste is, Café somnolencia 
of de dagaanbieding van Gota de agua. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................   
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
Na een week feesten zit de vakantie voor Klaas-Jan, Wesley en Arjen er 
al weer op en begint weer een jaar van hard werken. Ze denken nog vaak 
terug aan hun avonturen in de discotheken van de Costa del Sol. Op een 
reiswijzersite schrijven zij een recensie (beoordeling), zodat zij anderen 
kunnen adviseren over de discotheken. De reiswijzersite wordt betaald 
door reisorganisaties. 
 
 

1p 25 Geef een reden waarom de reisorganisaties belang hebben bij positieve 
recensies op de site.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Spoony naar Indonesië 

 
 
Spoony is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Dregten, dat 
rekenmachines maakt voor de Europese markt. In Dregten heeft Spoony 
420 fulltime werknemers in dienst die in een jaar 2.200.000 
rekenmachines produceren. Spoony heeft last van de economische crisis 
en is zich daarom aan het oriënteren op een vertrek naar Indonesië. In 
Indonesië zullen de vaste kosten gehalveerd kunnen worden en de 
loonkosten liggen er 75% lager. De arbeidsproductiviteit per werknemer is 
in Indonesië echter iets lager; die is namelijk 5.000 producten per 
werknemer per jaar. 
 
 

2p 26 In de inleiding kun je lezen dat de arbeidsproductiviteit in Indonesië per 
werknemer lager ligt dan in Nederland. 
Laat met een berekening zien hoeveel rekenmachines een Nederlandse 
werknemer per jaar meer maakt dan een Indonesische werknemer.  
Noteer je berekening in hele stuks. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
De werknemers, de gemeente Dregten en de landelijke politiek zijn niet 
blij met een vertrek van Spoony naar Indonesië. Volgens de burgemeester 
van Dregten heeft een vertrek van het bedrijf een enorm gevolg voor de 
arbeidsmarkt in Dregten. 
 
 

1p 27 Hieronder staan twee uitspraken. Geef bij elke uitspraak aan of deze juist 
of onjuist is. 
 juist onjuist 

Door een vertrek van Spoony naar Indonesië neemt de 
vraag naar arbeid in Dregten toe. 

  

Door een vertrek van Spoony naar Indonesië neemt 
het aanbod van arbeid in Dregten toe. 
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Als Spoony zijn deuren in Dregten sluit en vertrekt naar Indonesië worden 
ruim 400 mensen werkloos. Sommigen zullen makkelijk een nieuwe baan 
vinden, maar anderen blijven een behoorlijke periode werkloos.  
 
 

1p 28 Hoe noemen we de werkloosheid als gevolg van verplaatsing van de 
productie naar het buitenland? 
A conjuncturele werkloosheid 
B seizoenswerkloosheid 
C structurele werkloosheid  
 

1p 29 Spoony besluit definitief te vertrekken naar Indonesië. Voor de 
werknemers wordt een goede regeling getroffen, maar ze worden wel 
werkloos. Als een werknemer in aanmerking wil komen voor een 
werkloosheidsuitkering, moet hij aan een aantal eisen voldoen. 
 Aan welke van de volgende eisen moet je voldoen om in aanmerking 

te komen voor een werkloosheidsuitkering? 
 wel niet 
Je moet minimaal 14 uur per week willen en kunnen werken.   

Je moet ingeschreven zijn bij het UWV/WERKbedrijf.   

 
1p 30 Sommige oud-werknemers van Spoony besluiten om zich niet in te 

schrijven bij het UWV/WERKbedrijf en gaan zelf op zoek naar een baan. 
Hoe noemen we zo’n werkloze die zich niet inschrijft bij het 
UWV/WERKbedrijf? 
A een frictiewerkloze 
B een geregistreerde werkloze 
C een verborgen werkloze 
 

1p 31 Doordat Spoony naar Indonesië vertrekt, worden er 420 werknemers 
ontslagen. Voor Dregten heeft dit forse gevolgen. De burgemeester zegt: 
“Dat zal ertoe leiden dat de werkloosheid met méér dan 420 mensen 
toeneemt!” De wethouder van economische zaken zegt: “Ik denk dat de 
werkloosheid met minder dan 420 mensen toeneemt.” 
 Met wie ben jij het eens? Geef een argument voor je mening. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Mulinwa maakt er het beste van 

 
 
Mulinwa woont sinds kort met zijn gezin 
in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. 
Oeganda is een ontwikkelingsland. Dat is 
onder andere te zien aan het inkomen per 
hoofd van de bevolking. Omgerekend in 
euro’s is het nationaal inkomen in 
Oeganda € 6,82 miljard. Er wonen 31 
miljoen mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 32 Hoeveel bedraagt het inkomen per hoofd van de bevolking in Oeganda? 
A € 211,42 
B € 220 
C € 454,55  
 

1p 33 Een laag inkomen per hoofd van de bevolking is een kenmerk van 
ontwikkelingslanden. 
 Geef bij elk begrip aan of dit wel of geen kenmerk is van een 

ontwikkelingsland. 
 wel geen 

hoge werkloosheid   

hoge levensverwachting   
 

1p 34 Mulinwa is opgegroeid op het platteland, waar zijn vader arbeider was op 
een koffieplantage. Toen het slecht ging met de export van koffiebonen 
had zijn vader geen werk meer. Zo kwam het gezin in een vicieuze cirkel 
terecht. Het gezin was arm en bleef arm. Zo’n vicieuze cirkel is vaak een 
kenmerk van een ontwikkelingsland. 
De volgende drie stappen laten zien hoe zo’n vicieuze cirkel werkt.  
1 weinig werkgelegenheid  
2 lage productie 
3 weinig vraag naar goederen 
Welke volgorde geeft de vicieuze cirkel juist weer? 
A armoede → 1 → 2 → 3 → armoede 
B armoede → 1 → 3 → 2 → armoede 
C armoede → 3 → 1 → 2 → armoede 
D armoede → 3 → 2 → 1 → armoede  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 35 Mulinwa’s ouders werkten op een koffieplantage die uitsluitend 
produceerde voor de export. De wereldmarktprijs voor koffie ging door 
verschillende oorzaken omlaag, waardoor Mulinwa’s ouders werkloos 
raakten. 
Geef bij elke bewering aan of deze wel of geen oorzaak kan zijn van de 
lage prijs die boeren voor hun export krijgen. 
 wel geen 
hoge koffieprijs op de wereldmarkt   

overproductie van koffie   

daling van het aantal koffieboeren   
 

1p 36 Toen Mulinwa naar Kampala verhuisde, dacht hij dat hij in een grote stad 
snel werk zou vinden, maar dat viel tegen. Hij kwam in een krottenwijk 
terecht en daar was grote armoede. Soms was er gelukkig wel hulp van 
buitenaf. Dan kwam er een vrachtwagen met voedsel voor de mensen in 
de krottenwijken. 
Wat voor soort hulp is het geven van voedsel? 
A gebonden hulp 
B noodhulp 
C structurele hulp  
 

1p 37 Een vriend van Mulinwa wees hem op de mogelijkheid een microkrediet 
(een kleine lening) aan te vragen. Met het geld van het microkrediet is 
Mulinwa als kleermaker een eigen bedrijf begonnen. Daarmee heeft hij 
werk en een inkomen. Microkredieten zijn niet de enige manier om 
mensen in ontwikkelingslanden te helpen. De rijke landen kunnen de 
arme landen ook helpen met leningen of giften. Dit zijn mogelijkheden om 
mensen in een ontwikkelingsland te helpen. 
 Welke van de mogelijkheden zou jij kiezen om de mensen in een 

ontwikkelingsland te helpen? Geef een argument voor je keuze. 
Doe het zo: 
Kies uit 
 het verstrekken van microkredieten 
 het verstrekken van leningen 
 het doen van giften 
 
Keuze:  
 
 ..................................................................................................................  
Argument:  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 

Pagina: 162Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0233-a-14-1-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

Pagina: 164Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0233-a-14-1-c 4 lees verder ►►► 
 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 41 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten 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 scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Sparen voor een camera 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Luxe behoeften zijn behoeften die je niet per se hoeft te bevredigen.  
− Luxe behoeften zijn behoeften die je hebt nadat je basisbehoeften zijn 

bevredigd. 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste spaarmotieven: 
− sparen uit voorzorg  
− sparen voor de rente 
 
Opmerking 
Uitsluitend wanneer beide motieven genoemd zijn het scorepunt 
toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist voordeel: 
Ze hebben het geld dan direct tot hun beschikking en kunnen direct de 
gewenste aankoop doen / de camera aanschaffen. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
 wel niet 
looptijd van de lening X  

het soort lening X  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Je spaart de rente van de lening uit.  
− Waarschijnlijk daalt de prijs van de camera nog in de toekomst. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeeld van een goed antwoord: 
− Wel, want nu is de camera in de aanbieding.  
− Niet, want je betaalt relatief veel kredietkosten en daardoor ben je 

duur(der) uit. 
 
 

Adriaan & de Blu-rays 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
400.000 / 9 = 44.444 
 

 9 C 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
De brutowinst bedraagt € 3.674.500 
De nettowinst bedraagt € 2.671.000 
 
Opmerking 
Uitsluitend als beide antwoorden juist zijn het scorepunt toekennen.  
 

 12 maximumscore 1 
 nemen 

wel toe 
nemen 
niet toe 

huisvestingskosten X  

verkoopkosten  X 

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste taak en verklaring: 
taak: 
de financiële administratie  
verklaring: 
de andere taken zijn belangrijker  
 
Opmerking 
Uitsluitend als een juist omschreven verklaring is gegeven het scorepunt 
toekennen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Cola in Korea 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak:  
− misoogsten  
− mismanagement 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Anders kan/zal niemand Lentebloesem Cola kopen en heeft de fabriek 

geen afzet.  
− Noord-Korea probeert hierdoor de import van Pepsi of Coca Cola te 

beperken. 
 

 18 maximumscore 1 
Als Noord-Korea meer gaat exporteren naar China, zal Noord-Korea meer 
moeten produceren om aan de vraag te voldoen. 
 
Opmerking 
Alleen het scorepunt toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn. 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van juist vermelde nadelen: 
− Je hebt minder keuze uit producten.  
− Je bent afhankelijk van je eigen productie.  
− Je hebt geen inkomsten uit export. 
 
per juist nadeel 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Daar aan de Costa del Sol 
 

 20 maximumscore 2 
 juist onjuist 

De reiswijzersite is een onafhankelijke organisatie.  X 

De reiswijzersite wordt betaald door een aantal 
producenten. X  

De reiswijzersite stelt de belangen van de consument 
op de eerste plaats.  X 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 21 maximumscore 1 
 commerciële 

beïnvloeding 
sociale 

beïnvloeding 
beïnvloeding door vrienden  X 

beïnvloeding door reclame op een site 
van een reisorganisatie 

X  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 22 B 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Café somnolencia: 3 x € 3,- + € 25,- = € 34,- 
Gota de agua: 3 x €10,- = € 30,- 
Gota de agua is dus het goedkoopste. 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Als mensen positieve recensies schrijven, zullen via de reiswijzersite 
misschien meer reizen worden verkocht.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Spoony naar Indonesië 
 

 26 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 2.200.000 / 420 = 5.238 rekenmachines 1 
• 5.238 rekenmachines – 5.000 rekenmachines is 238 rekenmachines  1 
 

 27 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Door een vertrek van Spoony naar Indonesië neemt 
de vraag naar arbeid in Dregten toe.  X 

Door een vertrek van Spoony naar Indonesië neemt 
het aanbod van arbeid in Dregten toe.  X 

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
 wel niet 
Je moet minimaal 14 uur per week willen en kunnen 
werken.  X 

Je moet ingeschreven zijn bij het UWV/WERKbedrijf. X  
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument indien eens met de burgemeester: 
− Die 420 mensen worden werkloos, krijgen minder inkomen en zullen 

minder besteden. Winkeliers bijvoorbeeld zullen minder verkopen en 
mensen moeten ontslaan of hun bedrijf beëindigen. 

− Toeleveringsbedrijven van Spoony zullen minder verkopen en daardoor 
minder mensen nodig hebben, waardoor er nog meer / ook daar 
ontslagen zullen vallen. 

 
voorbeelden van een juist argument indien eens met de wethouder: 
− Sommige mensen zullen weer snel een baan vinden. 
− Niet iedereen die ontslagen wordt zal zich als werkloze melden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Mulinwa maakt er het beste van 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
 wel geen 
hoge werkloosheid X  

hoge levensverwachting  X 
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 2 
 wel geen 
hoge koffieprijs op de wereldmarkt  X 

overproductie van koffie X  

daling van het aantal koffieboeren  X 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Microkredieten: Door microkredieten kunnen mensen zelf een inkomen 

verwerven (en zijn ze niet afhankelijk van ‘derden’).  
− Leningen: Door leningen kunnen ook grote(re) projecten worden 

gefinancierd.  
− Giften: Het land krijgt gratis middelen om het land op te bouwen (en 

bouwt geen schuld op).  
 
Opmerking 
Geen scorepunt voor de gekozen maatregel toekennen; uitsluitend een 
scorepunt toekennen voor een juist argument.  
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
kader sparen voor een camera nu.nl, examen, p. 2 
 

einde  
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BB-0233-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

De pizzatest 
 
 
Hennie is over drie maanden jarig. Ze wil dan met een paar vriendinnen 
uit eten gaan bij een pizzeria. Het etentje zal haar ongeveer € 200 gaan 
kosten, want behalve een lekkere pizza willen de dames natuurlijk ook 
een toetje en iets te drinken. Hennie heeft op dit moment niet genoeg geld 
voor het uitje en ze besluit om ervoor te sparen.  
 
 

1p 1 Wat is het spaarmotief van Hennie? 
A Hennie spaart voor een doel.  
B Hennie spaart voor rente.  
C Hennie spaart uit voorzorg.   
 
 
Hennie en haar vriendinnen zijn helemaal wild van de pizza met 4 soorten 
kaas (quattro formaggi). Hennie woont in Berghem en daar zijn pizzeria’s 
genoeg. Pas geleden heeft er een onderzoek in het Dagblad van het 
Zuiden gestaan. Hierin werden de pizza’s van verschillende restaurants in 
Berghem vergeleken. Het onderzoek was net zo opgezet als de 
Consumentenbond dat altijd doet. 
 
 

1p 2 Vul in onderstaande zin het juiste woord in bij 1 en 2. Kies daarbij uit: 
1 afhankelijke / onafhankelijke 
2 consumenten / producenten 
De Consumentenbond is een ……………1………… organisatie die voor 
……………..2…………… artikelen uit dezelfde productgroep met elkaar 
vergelijkt. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Hieronder staat de pizzatest van de pizza’s met kaas in Berghem.  
Bekijk de test goed en beantwoord de volgende vragen. 
 

 
++ = zeer goed, + = goed, +/- = redelijk, - = matig, --- = slecht 

 

2p 3 Hennie en haar vriendinnen vinden het belangrijk dat er veel kaas op de 
pizza zit.  
 Laat met een berekening zien dat er bij La Taverna 7,2 gram meer 

kaas op de pizza zit dan bij New York Pizza Berghem.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 
 
Restaurant 
 
 
 

P
ri
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m
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P
er
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nt
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e 

ka
as

 

K
ro

ka
nt

 

G
eu

r 

S
m

aa
k 

C
ijf

er
 te

st
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ee

l 

New York Pizza Berghem € 12,00 420 35% 52% ++ ++ ++ 8 

Pizzeria Sardegna € 12,50 400 21% 40% + --- - 4 

La Taverna € 12,50 480 31% 47% ++ +/- ++ 7 

Pizzeria La Luna € 11,75 375 33% 47% - ++ + 6 

Italian Affair € 11,00 325 17% 51% +/- - + 5 

Ristorante Buon Giorno € 13,25 420 35% 58% ++ ++ ++ 9 
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1p 4 Hennie en haar vriendinnen bekijken de test. Hieronder staat een aantal 
uitspraken van Hennie en haar vriendinnen. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist
De pizza die het beste uit de test komt, is de pizza van 
New York Pizza Berghem. 

  

De pizza met de slechtste geur wordt verkocht bij 
Pizzeria Sardegna. 

  

 
1p 5 Hennie en haar vriendinnen besluiten om naar de pizzeria te gaan waar 

de smaak zeer goed is en de prijs per gram het laagst. “We eten dan in 
elk geval lekker”, zeggen de jongelui.  
Voor welke pizzeria kiezen Hennie en haar vriendinnen? 
A voor New York Pizza Berghem  
B voor La Taverna 
C voor Pizzeria La Luna 
D voor Ristorante Buon Giorno  
 

1p 6 Eén van Hennies vriendinnen vindt de test maar stom. “Mijn ouders eten 
ook altijd de pizza quattro formaggi, maar dan bij New York Pizza 
Berghem. Die pizza is volgens hen de beste van Berghem, maar volgens 
de test is het niet de beste.” 
Waarom is volgens de test de pizza van Ristorante Buon Giorno beter dan 
die van New York Pizza Berghem?  
A De pizza van New York Pizza Berghem is goedkoper dan die van 

Ristorante Buon Giorno. 
B De pizza van New York Pizza Berghem is lekkerder dan die van 

Ristorante Buon Giorno. 
C Voor het testoordeel is het verschil in percentage kaas belangrijker 

dan het verschil in prijs. 
D Voor het testoordeel is het verschil in percentage kaas minder 

belangrijk dan het verschil in prijs. 
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Iedereen aan de smartphone 
 
 
Meer smartphones dan gewone gsm’s verkocht 
 

 
Een Samsung Galaxy smartphone. © GETTY  

 
In het tweede kwartaal van 2011 werden in Europese landen 21,8 miljoen 
smartphones verkocht, tegenover 20,4 miljoen gewone gsm’s. Dat meldt 
de technologiewebsite Engadget.  
 
Samsung verkoopt de meeste smartphones. Van dit merk gingen er in het 
tweede kwartaal van 2011 maar liefst 13,9 miljoen over de toonbank.  
 
 

1p 7 Hoeveel procent van de smartphones werd in het tweede kwartaal van 
2011 verkocht door het merk Samsung? 
A 63,8% 
B 68,1% 
C 93,6%  
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In 2011 was Samsung naast Apple een van de koplopers op het gebied 
van smartphones. Samsung is een Zuid-Koreaans merk, Apple is 
Amerikaans. In Nederland werden in 2011 nog geen smartphones 
gemaakt, maar wel gewone mobiele telefoons. Voor de smartphone is 
Nederland dus afhankelijk van de import. Zo importeren wij onder andere 
uit Finland, Zuid-Korea, Amerika en uit Taiwan. 
 
 

1p 8 Hieronder staan enkele beweringen over smartphones. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist
Nederland importeert smartphones, omdat Nederland 
bepaalde grondstoffen niet heeft. 

  

Nederland importeert smartphones, omdat het 
buitenland smartphones goedkoper kan leveren. 

  

 
 
Nederland voert niet alleen smartphones in, maar ook gewone mobiele 
telefoons. Zo importeert Nederland smartphones en gsm’s van Nokia uit 
Finland en van Samsung uit Zuid-Korea. Op sommige van deze producten 
worden invoerrechten geheven. 
 
 

1p 9 Op welke producten zijn deze invoerrechten van toepassing? 
A op producten uit Finland 
B op producten uit Finland en Zuid-Korea 
C op producten uit Zuid-Korea 
 
 
De prijs van de geïmporteerde telefoons op de Nederlandse markt is niet 
alleen afhankelijk van het betalen van invoerrechten, maar soms ook van 
de wisselkoers. 
 
 

1p 10 Hieronder staan twee beweringen. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist
Als de waarde van de won (de munteenheid van Zuid-
Korea) stijgt ten opzichte van de euro, wordt de 
Samsung-smartphone in Nederland goedkoper. 

  

De prijs van de Finse Nokia-smartphone in Nederland is 
ook afhankelijk van de wisselkoers van de euro. 
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1p 11 De import van mobiele telefoons heeft invloed op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. De export van deze telefoons heeft op zijn beurt ook 
invloed op de productie en de consumptie van de landen die deze 
telefoons uitvoeren.  
Hieronder staan twee beweringen.  
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist
Doordat Nederland smartphones importeert neemt de 
werkloosheid in Nederland altijd toe. 

  

Doordat Finland smartphones exporteert neemt de 
consumptie in Finland af. 

  

 
1p 12 Nederland importeert niet alleen mobiele telefoons voor Nederland zelf, 

maar ook voor veel andere landen. Door de havens en vliegvelden van 
Rotterdam en Amsterdam is Nederland belangrijk voor de 
doorvoerhandel. 
 Leg uit wat met doorvoerhandel wordt bedoeld.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 13 Smartphones worden niet in Nederland geproduceerd. Toch levert de 
import ervan werkgelegenheid in Nederland op. 
 Leg uit hoe de import van smartphones leidt tot werkgelegenheid in 

Nederland. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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NedCar 
 

1p 14 NedCar is een bedrijf in het Limburgse Born waar auto’s geproduceerd 
worden. Er werken ongeveer 1.500 mensen. De Japanse eigenaar gaat 
de autofabriek sluiten. Mogelijk gaat de productie terug naar Japan. De 
sluiting van NedCar zal gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in Born en 
omgeving.  
 Vul de ontbrekende woorden in op de lege plekken in onderstaande 

zinnen.  
Kies daarbij uit de volgende woorden: 
dalen / gelijk blijven / overschot / stijgen / tekort 
 
Doordat NedCar ineens 1.500 mensen ontslaat ontstaat er een  
 
……………..…………….…………… op de arbeidsmarkt.  
 
Dit kan tot gevolg hebben dat de salarissen bij sommige andere bedrijven  
 
in Born en omgeving ……………..…………………………… . 
 

1p 15 De directie van NedCar heeft, in samenspraak met UWV/Werkbedrijf, 
geregeld dat van de 1.500 werklozen er 760 binnen een maand weer aan 
het werk kunnen bij bedrijven in de buurt. 
Hoeveel procent van de mensen blijft er dan werkloos? 
A 33,6% 
B 33,9% 
C 49,3% 
D 50,7%  
 

1p 16 André, een werknemer van NedCar, vindt het maar vreemd. De productie 
wordt verplaatst naar Japan, maar de lonen zijn daar hoger dan in 
Nederland.  
“Dat kan toch nooit goedkoper zijn”, zo klaagt hij tegen zijn collega’s. 
 Geef een reden waarom de eigenaar van NedCar zal besluiten zijn 

productie toch te verplaatsen naar Japan. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Pagina: 180Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0233-a-13-1-o 9 / 17 lees verder ►►►

1p 17 André en zijn collega’s horen op het nieuws dat een andere 
autoproducent het bedrijf in Born misschien wil overnemen, maar de 
nieuwe eigenaar zal dan eerst gaan reorganiseren.  
Daarom zullen veel mensen een cursus moeten volgen om meer te leren 
over de nieuwe machines waar de nieuwe eigenaar mee wil gaan werken.  
Hoe noemen we deze vorm van scholing? 
A bijscholing 
B omscholing  
C nascholing 
D training 
 
 
André wil graag blijven werken en zijn kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten. Een van de dingen die hij daarvoor wil doen is het volgen van 
een managementopleiding, want die heeft hij niet. Op deze mbo-opleiding 
wil hij meer leren over het aansturen van grote groepen personeel. 
 
 

2p 18 Hieronder staan drie stellingen over de arbeidsmarkt.  
 Geef bij elke stelling aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist
De arbeidsmarkt bestaat alleen uit mensen die een baan 
zoeken.  

  

Met een hogere opleiding heb je meer kans op een 
hoger salaris.  

  

Wanneer je personeel aanstuurt heb je een uitvoerende 
functie.  

  

 
 

1p 19 Om te voorkomen dat de fabriek echt zou sluiten, zou de overheid 
eventueel financieel willen bijspringen. André denkt dat de overheid dit 
doet, omdat steun van de overheid minder geld kost dan wanneer de 
fabriek failliet gaat. 
 Geef een argument dat André kan gebruiken om zijn mening te 

onderbouwen.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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AMREF Flying Doctors 
 
 
AMREF Flying Doctors is een organisatie die aan ontwikkelingshulp in 
Afrika doet. Zo helpt AMREF ook in Ethiopië. Op de website van AMREF 
lezen we het volgende:  
 
Er is te weinig goed opgeleid personeel in de 
gezondheidszorg en vooral op het platteland is 
er een gebrek aan medische voorzieningen. 
Bovendien zijn delen van oost- en zuidelijk 
Afrika zo afgelegen, dat er simpelweg geen 
arts of verpleegkundige kan komen. Daarom 
zet AMREF Flying Doctors in Afrika al zijn 
kennis en ervaring in. Juist ook om mensen 
voor te lichten over gezond blijven, want 
voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 
Daarnaast leiden we mensen op en zorgen 
voor zaken als medicijnen en veilig drinkwater. 
 
 

1p 20 AMREF Flying Doctors doet belangrijk werk in Afrika.  
Hoe noemen we de vorm van ontwikkelingshulp die AMREF Flying 
Doctors verzorgt? 
A gebonden hulp 
B noodhulp  
C structurele hulp  
 

1p 21 Vrijwel alle medicijnen komen uit de westerse landen. AMREF Flying 
Doctors wil graag dat medicijnen voor Ethiopië makkelijk betaalbaar zijn.  
Welke maatregel bevordert dat? 
A contingenteringen op medicijnen  
B exportsubsidies op medicijnen  
C invoerrechten op medicijnen 
 

Ethiopië
Legenda:
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Dr. Harrie de Korte is een Nederlandse arts bij AMREF Flying Doctors.  
Hij verblijft enkele jaren in Ethiopië om een aantal Ethiopiërs op te leiden 
tot verpleegkundige.  
 
 

2p 22 Geef van de volgende factoren aan of ze van toepassing zijn op inwoners 
van Nederland of op inwoners van Ethiopië.  
 
 inwoners 

Nederland  
inwoners 
Ethiopië 

beperkte scholing   

hoge levensverwachting   

veel analfabetisme   

 
1p 23 Harrie de Korte leidt in een klein dorpje een aantal Ethiopiërs op tot 

verpleegkundige. Hij zegt: “Een goede gezondheid is een mensenrecht. 
En met een goede gezondheid heb je meer kans om uit de vicieuze cirkel 
van armoede te ontsnappen. Vanuit die overtuiging werkt AMREF Flying 
Doctors.” Harrie de Korte heeft gelijk. Hieronder staan zes verschijnselen: 
1 armoede  
2 meer ziekte 
3 minder werk 
4 minder gezondheidszorg 
5 minder inkomen 
6 armoede 
 Zet deze verschijnselen in een zodanige volgorde dat een logische 

gedachtegang ontstaat. De nummers 1, 3 en 6 zijn al ingevuld. 
 
1 → … → … → 3 → … → 6 
 

1p 24 AMREF Flying Doctors is een moderne organisatie. Zij leidt lokale artsen 
op met behulp van internet. Het internet is dus erg nuttig voor hen. Harrie 
de Korte is niet altijd gelukkig met deze manier van opleiden. Hij vindt dat 
je de artsen vooral moet opleiden door bij hen te zijn. 
 Geef een reden waarom AMREF Flying Doctors er toch regelmatig 

voor zal kiezen om artsen op te leiden via internet. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 25 Twee keer per jaar komt Harrie de Korte terug naar Nederland. Hij geeft 
dan lezingen over het werk van AMREF Flying Doctors en probeert 
mensen over te halen om geld te geven. Dit valt echter niet mee. Heel 
vaak zeggen mensen het volgende: 
“We kunnen er heel veel geld heen brengen, maar het helpt toch niet.” "Er 
moet iets anders gebeuren". 
Welke van de onderstaande beweringen ondersteunt deze uitspraak het 
best? 
A De landen in Afrika moeten meer invoerrechten heffen.  
B De landen in Afrika moeten het tropisch regenwoud beschermen.  
C De landen in Afrika moeten hun technologische vooruitgang 

stimuleren.  
 
 

Bas en Marike budgetteren er op los 
 
 
Bas en Marike wonen samen met hun 2 jaar oude zoontje Arnoud in 
Zwolle. Bas is hoofd inkoop bij Apple en Marike werkt als onderwijzeres 
op een basisschool. Verder hebben Bas en Marike een eigen bedrijf waar 
ze websites maken. Bas en Marike ontvangen voor Arnoud kinderbijslag.  
 
 

2p 26 Hieronder staan enkele uitspraken over inkomensvormen.  
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
Het inkomen dat Bas en Marike van hun werkgever 
ontvangen is inkomen uit arbeid. 

  

De winst die Bas en Marike maken met hun eigen 
bedrijf is inkomen uit overdrachten. 

  

De kinderbijslag die Bas en Marike ontvangen voor 
hun zoontje is inkomen uit bezit. 

  

 
1p 27 Bas en Marike praten regelmatig over hun uitgaven. Zij hebben een 

schoenendoos vol met bonnen en rekeningen. Het blijkt dat Marike tijdens 
het boodschappen doen regelmatig impulsaankopen doet. Volgens Bas 
kan Marike daar flink op besparen. 
Wat zijn impulsaankopen? 
A aankopen die je niet van tevoren hebt gepland  
B aankopen die een vrouw doet zonder met haar man te overleggen 
C aankopen tijdens de grote vakantie  
D aankopen voor noodzakelijke goederen 
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De schoenendoos vol met bonnen en rekeningen begint Bas en Marike te 
irriteren. Ze schakelen een budgetcoach in om orde op zaken te stellen in 
hun financiële en administratieve chaos.  
De budgetcoach geeft hun het dringende advies om de bonnen en 
rekeningen te sorteren en hun uitgaven te noteren. 
 
 
Bas en Marike treffen in de schoenendoos de volgende bonnen en 
rekeningen aan. 
 
1 Ortusbank, hypotheek april € 625 
2 Ziektekostenverzekering CZ april € 230 
3 RWE gas, water en elektriciteit, april € 156,33 
4 Restaurant De Wilde Gans, 4 maart € 80 
5 Supermarkt Albert Heijn, 6 april € 37,30 
6 Nationale Nederlanden autoverzekering, 1 april € 41 
7 Supermarkt Aldi, 13 april € 235,85 
8 UPC, telefoon en internet april (abonnement is hiervan  

€ 49,95, de rest is eenmalig) 
€ 105,87 

9 Supermarkt Albert Heijn, 27 april € 160 
10 Restaurant, De gebraden Haan, 2 mei € 87,50 

 
2p 28 Verdeel de uitgaven van april van Bas en Marike over de verschillende 

soorten. Noteer het nummer van de bon en de rekening met de juiste 
bedragen in de juiste kolom. 
 
 Uitgaven april in euro’s 
 vaste  

lasten 
incidentele 
uitgaven 

dagelijkse 
uitgaven 

 nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag 
       
       
       
       
       
       
totaal  1.102,28  55,92  433,15
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1p 29 Bas en Marike zijn er financieel flink op vooruit gegaan. Na een paar jaar 
is hun gezamenlijk inkomen € 5.000 bruto per maand. Ze betalen 
gemiddeld 30% inkomstenbelasting. Ze zijn van plan een nieuwe auto te 
kopen en er komt een tweede baby aan.  
De maandelijkse uitgaven zijn opgelopen tot € 3.800 per maand.  
Bas en Marike hebben daardoor aan het eind van de maand een tekort.  
 Hoe groot is dat tekort? Schrijf je berekening op. Je hoeft geen 

rekening te houden met kinderbijslag en vakantiegeld.  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 30 De budgetcoach confronteert Bas en Marike met de uitkomst van 
vraag 29. Hun inkomsten zullen steeds verder achterblijven bij hun 
uitgaven, zeker als ze die nieuwe auto willen kopen en als de tweede 
baby zich aandient. Na overleg met de budgetcoach besluiten Bas en 
Marike dat ze gaan bezuinigen. Bas en Marike hebben alleen nog een 
discussie waarop ze moeten bezuinigen, de vaste lasten of de dagelijkse 
uitgaven. 
Waarop kunnen ze het best bezuinigen en waarom? 
A op de dagelijkse uitgaven, want je kunt je hypotheek verlagen 
B op de dagelijkse uitgaven, want je kunt wat minder uitgeven in de 

supermarkt 
C op de vaste lasten, want daar kun je op elk moment nieuwe afspraken 

over maken 
D op de vaste lasten, want dat is het laagste bedrag 
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Jacco zoekt een leerwerkplek 
 
 
Jacco is 16 jaar oud en hij is in het bezit van zijn vmbo diploma met een 
stage-certificaat. In klas 3 en 4 van het vmbo heeft hij door middel van 
stages enkele weken werkervaring opgedaan. Het komend schooljaar 
gaat hij de mbo-opleiding Detailhandel niveau 2 volgen bij het ROC. Hij 
wil daar op een leerwerkplek aan de slag. 
 
 

1p 31 Jacco is klaar voor deelname aan de arbeidsmarkt en wil later verder in 
de reclamewereld. 
 Waaruit bestaat de arbeidsmarkt?  
Vul de ontbrekende woorden in op de lege plekken in onderstaande 
zinnen.  
Kies daarbij uit de volgende woorden: 
 aanbod van 
 vraag naar 
 
De arbeidsmarkt bestaat uit alle ........................... arbeid door werkgevers  
 
en alle ..................................... arbeid door de beroepsbevolking.  
 
 
Jacco wil serieus aan de slag op de arbeidsmarkt. Hij wil in ieder geval 
niet werkloos worden, want daar zitten veel te veel nadelen aan. 
 
 

1p 32 Hieronder staan twee beweringen. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist 
Werkloosheid leidt meestal tot minder sociale 
contacten. 

  

Werklozen krijgen een WW-uitkering waardoor hun 
inkomen gelijk blijft. 
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2p 33 Jacco let op personeelsadvertenties en heeft zichzelf voor alle zekerheid 
ook als werkzoekende laten registreren.  
Hieronder staan beweringen over werkzoekenden.  
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist
Om voor een uitkering in aanmerking te komen, ben je 
verplicht om je te laten registreren bij UWV/ 
Werkbedrijf. 

  

Geregistreerde werklozen zijn tussen de 15 en 65 jaar 
oud.  

  

Geregistreerde werklozen staan bij UWV/Werkbedrijf  
ingeschreven voor een baan van maximaal 12 uur per 
week.  

  

 
Jacco’s aandacht wordt getrokken door een advertentie in de plaatselijke 
Banenkrant. Hij ziet dat er bij de functie van promotiemedewerker wordt 
uitgegaan van een minimumloon. 
Hieronder staat een tabel met minimumloonbedragen. 
 
Wettelijk minimum(jeugd)loon per 
1 januari 2012 

Brutobedragen bij een volledige 
werkweek (38 uur) 

Leeftijd Per maand (in euro ‘s) 
23 jaar en ouder 1.446,60 
22 jaar 1.229,60 
21 jaar 1.048,80 
20 jaar 889,65 
19 jaar 759,45 
18 jaar 658,20 
17 jaar 571,40 
16 jaar 499,10 
15 jaar 434,00 
 

2p 34 Jacco is 16 jaar. Hij gaat 10 uur per week werken.  
 Welk weekloon zou Jacco op grond van de minimumjeugdloontabel 

krijgen? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 35 Nadat Jacco met behulp van de tabel heeft berekend hoeveel hij per week 
zou gaan bijverdienen, bedenkt hij nog dat het in de tabel natuurlijk wel 
gaat om brutoloonbedragen.  
Wat betekent brutoloon? 
A Belastingen en premies moeten nog worden ingehouden. 
B Belastingen en premies zijn al ingehouden. 
C Belastingen, premies en nettoloon moeten nog worden ingehouden. 
 

2p 36 Jacco verzucht dat het als jonge schoolverlater logisch is dat je nog 
weinig werkervaring hebt. Hij vindt het niet eerlijk dat hij daarom een tijdje 
terug werd afgewezen voor een leuke baan. Gelukkig helpt de overheid 
een handje.  
 Noem twee maatregelen die de overheid kan nemen om de kansen op 

werk voor jongeren te vergroten. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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; 

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; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen scorepunten 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 scorepunt 
afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open 
vragen. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

De pizzatest 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
1 onafhankelijke 
2 consumenten 
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• La Taverna: 480 gram x 0,47 = 225,6 gram 1 
 New York pizza Berghem: 420 gram * 0,52 = 218,4 gram 
• 225,6 gram – 218,4 gram = 7,2 gram 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 1 
 juist onjuist 
De pizza die het beste uit de test komt, is de pizza van New 
York Pizza Berghem.  X 

De pizza met de slechtste geur wordt verkocht bij Pizzeria 
Sardegna. 

X  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 5 B 
 

 6 C 
 
 

Iedereen aan de smartphone 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Nederland importeert smartphones, omdat Nederland 
bepaalde grondstoffen niet heeft.  X 

Nederland importeert smartphones, omdat het 
buitenland smartphones goedkoper kan leveren. 

X  

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Als de waarde van de won (de munteenheid van 
Zuid-Korea) stijgt ten opzichte van de euro, wordt de 
Samsung-smartphone in Nederland goedkoper. 

 X 

De prijs van de Finse Nokia-smartphone in Nederland 
is ook afhankelijk van de wisselkoers van de euro.  X 

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
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Antwoord 
 

Scores 
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 11 maximumscore 1 

 juist onjuist 
Doordat Nederland smartphones importeert neemt de 
werkloosheid in Nederland altijd toe.  X 

Doordat Finland smartphones exporteert neemt de 
consumptie in Finland af.  X 

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Doorvoerhandel is het invoeren en daarna weer uitvoeren van dezelfde 
goederen. 
 
Opmerking 
Uit het antwoord moet duidelijk blijken dat er sprake is van zowel invoer als 
van uitvoer. 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Importproducten moeten in Nederland ingeklaard, vervoerd en verhandeld 
worden. Dit levert werkgelegenheid op. 
 
 

NedCar 
 

 14 maximumscore 1 
Doordat NedCar ineens 1.500 mensen ontslaat ontstaat er een overschot 
op de arbeidsmarkt.  
Dit kan tot gevolg hebben dat de salarissen bij sommige andere bedrijven 
in Born en omgeving dalen. 
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 15 C 
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 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− Er gebeurt in Japan meer automatisch, dus minder loonkosten per 

eenheid product. 
− Er is een verschuiving in de vraag naar auto’s van Europa naar Azië. 
− Zo kan de productiecapaciteit in Azië beter benut worden. 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De arbeidsmarkt bestaat alleen uit mensen die een 
baan zoeken.  X 

Met een hogere opleiding heb je meer kans op een 
hoger salaris. X  

Wanneer je personeel aanstuurt heb je een 
uitvoerende functie.  X 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− De werkloosheidsuitkeringen zijn hoger dan de kosten van het in stand 

houden van de fabriek.  
− Wanneer veel mensen werkloos zijn, dient het UWV/Werkbedrijf meer 

personeel in dienst te nemen om de grote aantallen werklozen te 
begeleiden. 

 
 

AMREF Flying Doctors 
 

 20 C 
 

 21 B 
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 22 maximumscore 2 
 inwoners 

Nederland  
inwoners 
Ethiopië 

beperkte scholing  X 
hoge levensverwachting X  
veel analfabetisme  X 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 23 maximumscore 1 
(1) → 4 → 2 → (3) → 5 → (6) 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− Dit is goedkoper, omdat er geen arts heen hoeft. 
− Door de tijdsbesparing kan een arts/docent meer mensen helpen. 
 

 25 C 
 
 

Bas en Marike budgetteren er op los 
 

 26 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Het inkomen dat Bas en Marike van hun werkgever 
ontvangen is inkomen uit arbeid. 

X  

De winst die Bas en Marike maken met hun eigen 
bedrijf is inkomen uit overdrachten.  

 X 

De kinderbijslag die Bas en Marike ontvangen voor 
hun zoontje is inkomen uit bezit. 

 X 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 27 A 
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BB-0233-a-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 28 maximumscore 2 
 
 Uitgaven april in euro’s 
 vaste  

lasten 
incidentele 
uitgaven 

dagelijkse 
uitgaven 

 nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag 
 1 625,00 8 55,92 5 37,30 
 2 230,00   7 235,85 
 3 156,33   9 160,00 
 6 41,00     
 8 49,95     
       
totaal  1.102,28  55,92  433,15 
 
• de juiste bedragen van UPC (€ 49,95 vaste lasten en € 55,92 

incidentele uitgave) 1 
• de overige bedragen op de juiste plaats  1 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
netto inkomen per maand € 5.000 x 0,7 € 3.500 
maandelijkse kosten                                  € 3.800  
tekort €    300 
 

 30 B 
 
 

Jacco zoekt een leerwerkplek 
 

 31 maximumscore 1 
De arbeidsmarkt bestaat uit alle vraag naar arbeid door werkgevers  
en alle aanbod van arbeid door de beroepsbevolking.  
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 32 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Werkloosheid leidt meestal tot minder sociale 
contacten. X  

Werklozen krijgen een WW-uitkering waardoor hun 
inkomen gelijk blijft.  X 

 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
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 33 maximumscore 2  
 juist onjuist 
Om voor een uitkering in aanmerking te komen, ben 
je verplicht om je te laten registreren bij 
UWV/Werkbedrijf. 

X  

Geregistreerde werklozen zijn tussen de 15 en 65 
jaar oud. X  

Geregistreerde werklozen staan bij UWV/Werkbedrijf  
ingeschreven voor een baan van maximaal 12 uur 
per week. 

 X 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
 
• € 499,10 x 12 / 52 = € 115,18 per week op basis van 38 uur 1 
• € 115,18 x 10 / 38 = €  30,31 1 
 
Opmerking 
Voor de berekening van maand naar jaar en week, 1 scorepunt toekennen. 
Zonder berekening geen scorepunten toekennen.  
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste maatregelen: 
− arbeidskosten door belastingmaatregelen verlagen 
− (bij)scholing aanbieden 
− subsidies geven aan bedrijven die willen investeren 
− werkervaringsplaatsen bieden  
 
per juist antwoord  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Iedereen aan de smartphone      de Volkskrant, 13-09-2011, examen, p. 5 

einde  
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BB-0233-a-12-1-o 

Examen VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 

Hoe komen wij rond? 

 
 
DEN HAAG - De consumentenbestedingen trekken verder aan. Huishoudens 
hebben in juni 2010 1,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in 
dezelfde maand een jaar eerder.  
 

1p 1 In juni 2009 bedroegen de consumentenbestedingen aan goederen en diensten 
€ 36 miljard. Hoeveel bedroegen deze bestedingen dan in juni 2010? 
A € 36,468 miljard 
B € 36,864 miljard 
C € 40,680 miljard 
D € 44,640 miljard 
 

1p 2 De bestedingen worden gedaan door alle huishoudens samen. Er zijn in 
Nederland 6 miljoen huishoudens.  
Hoeveel bedroegen in juni 2009 de gemiddelde consumentenbestedingen per 
huishouden? 
A € 600 
B € 6.000 
C € 60.000 
D € 600.000 
 

1p 3 Eén van die Nederlandse gezinnen is het gezin van Piet Jansen. Piet heeft over 
de maand april een budgetplan opgesteld dat er als volgt uitziet: 
 

inkomsten uitgaven 

Salaris vader € 1.500 Boodschappen € 400

Salaris moeder € 1.100 Kleding € 300

Gift oma €    150 Huur € 700

 Gas, water, licht € 400

  Zakgeld € 100

  Nieuwe DVD-recorder € 275

 
Hoeveel kan de familie Jansen in de maand april sparen?  
A € 425  
B € 525  
C € 575 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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2p 4 Over twee jaar gaan de kinderen van Piet naar het MBO. Dat is best duur. Piet 
vraagt zich af wat hij het beste kan doen om dat te betalen: sparen, lenen of 
bezuinigen. Piet denkt dat bezuinigen de beste keuze is. Er kan volgens hem 
makkelijk op een aantal uitgaven bezuinigd worden. Wat is volgens jou de beste 
uitgavenpost om op te bezuinigen?  
 Kies twee uitgaven uit de lijst en geef van beide een voorbeeld hoe daar op 

kan worden bezuinigd. 
 

uitgaven 

Boodschappen € 400

Kleding € 300

Huur € 700

Gas, water, licht € 400

Zakgeld € 100

Nieuwe DVD-recorder € 275

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 5 Anne, de dochter van Piet, zou het liefste gaan sparen.  
 Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom. 
 

 juist onjuist 

Als je nu spaart kan je later meer besteden   

Als je spaart doe je dat altijd uit voorzorg   

 
1p 6 Herbert, de buurman van Piet en Anne, vindt dat je voor de studie van de 

kinderen het beste kunt lenen. “Nou buurman, ik ben het niet met je eens”, zegt 
Anne.  
 Met wie ben jij het eens, met Herbert of met Anne? Geef een argument voor 
je keuze. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Zimbabwe 

 
 
Zimbabwe is een ontwikkelingsland in Afrika. Zimbabwe is ruim negen keer zo 
groot als Nederland. Het klimaat is subtropisch. Dat een land een 
ontwikkelingsland is, kan je onder andere zien aan het nationale inkomen per 
hoofd van de bevolking. 
Bekijk onderstaande gegevens uit 2009.  
 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

ZimbabweNederland

11,511,511,5

16,216,216,2x miljoen Legenda:
aantal inwoners
in miljoenen

 
 
 

1p 7 Zimbabwe heeft een nationaal inkomen van $ 4.910.000.000. Nederland heeft 
een nationaal inkomen van $ 778.312.800.000.  
Hoeveel bedraagt het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in 
Zimbabwe? 
A $ 303,09 
B $ 426,96 
C $ 48.044,00 
D $ 67.679,37 
 

1p 8 Wat kan er gedaan worden om het nationaal inkomen te vergroten? In de klas 
ontstaat een discussie tussen twee leerlingen, Rebecca en Marjolein, die allebei 
vinden dat we ontwikkelingslanden moeten helpen. Dat kan op verschillende 
manieren. Rebecca zegt dat het een goed idee is de invoerrechten op producten 
uit Zimbabwe af te schaffen. 
 Leg uit hoe door het afschaffen van invoerrechten het nationaal inkomen van 

Zimbabwe kan toenemen.  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
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1p 9 Behalve een laag inkomen per hoofd van de bevolking en beperkte scholing 
kenmerken ontwikkelingslanden zich ook door een gebrekkige infrastructuur en 
een snelle bevolkingsgroei. 
 Leg uit hoe een betere infrastructuur de economie kan verbeteren. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 10 Marjolein zegt dat, behalve door het afschaffen van invoerrechten, 
ontwikkelingslanden ook op andere manieren hun inkomen kunnen verhogen. Ze 
doet de volgende beweringen.  
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist 

Door uit ontwikkelingslanden goederen te importeren, 
worden deze landen geholpen.  

  

Door de lonen in ontwikkelingslanden flink te 
verhogen zal hun concurrentiepositie sterk 
verbeteren. 

  

 
1p 11 Nederland doet veel aan ontwikkelingssamenwerking. Zimbabwe is één van de 

Afrikaanse landen die hulp krijgen aangeboden van de Nederlandse regering. 
Sinds een aantal jaren geven de Nederlanders geld om scholen te bouwen in 
Zimbabwe. 
 Vul in de zinnen hieronder een vorm van hulp in.  
Kies hierbij uit: Gebonden hulp, Noodhulp, Ongebonden hulp, Structurele hulp 
Je mag een vorm van hulp maar één keer gebruiken. 
 
Nederland helpt Zimbabwe door scholen te bouwen. We noemen deze vorm van  
hulp   ....................................................................................................................  
Nederland verplicht Zimbabwe wel om de grondstoffen voor de bouw van de 
scholen bij een Nederlandse groothandel te bestellen. We noemen deze vorm 
van hulp  ..............................................................................................................  
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Gelukkig is er de laatste jaren veel veranderd in Zimbabwe. Er is veel 
geïnvesteerd in scholing en in de gezondheidszorg. De investering in de 
gezondheidszorg heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde levensverwachting 
van 39,01 jaar in 2003 is gestegen tot 40,15 jaar in 2010. 
 
 

1p 12 Met hoeveel procent is de gemiddelde levensverwachting de afgelopen jaren 
veranderd? 
A – 2,9% 
B – 2,8% 
C + 2,8% 
D + 2,9% 
 

1p 13 Leg uit hoe een stijging van de gemiddelde leeftijd een bijdrage kan leveren aan 
een verbetering van de economie van Zimbabwe. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 14 Marjolein denkt dat het goed is ontwikkelingslanden geld te geven. Rebecca 
zegt: “Je kan de inwoners van Zimbabwe beter leren hoe ze een brood moeten 
bakken dan ze een brood geven. Uiteindelijk is dat veel beter voor zo’n 
ontwikkelingsland.” 
 Geef een argument voor de mening van Rebecca. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Kauwgom 

 
 
Producent Bart Ubbels van SPORTSGUM 
kauwgom wil zijn marktaandeel vergroten door 
enkele kauwgomsoorten te vernieuwen en door 
acties waarmee positieve aandacht aan zijn 
kauwgom geschonken wordt. 
 
Kauwgom werd vroeger gemaakt van boomhars, 
maar tegenwoordig is bijna alles ‘synthetisch’ en kauw je dus eigenlijk op een 
stukje schuimrubber waaraan kleur-  geur- smaak- en zoetstoffen zijn 
toegevoegd. 
In de kauwgomfabriek van Ubbels gaat er dagelijks gemiddeld zo’n 9.000 kg 
kauwgombasis door de smelt- en persmachines, waarna de kauwgom wordt 
gekoeld, gesneden en verpakt. Eén machine produceert op deze wijze  
900 stukjes kauwgom per minuut. 
 
 

1p 15 Bart Ubbels wil zijn kauwgomproductie verhogen en overweegt daarom de 
aanschaf van nieuwe machines, ter vervanging van de verouderde machines. 
 Hoeveel stukjes kauwgom worden er nu bij SPORTSGUM per uur 

geproduceerd door één machine? Laat je antwoord met de berekening zien. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 16 Een nieuwe machine zal naar verwachting 1.200 stukjes kauwgom per minuut 
produceren. 
 Hoeveel procent produceert een nieuwe machine meer dan een oude 

machine? Laat je antwoord met de berekening zien en rond af op één 
decimaal. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
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Voor producent Bart Ubbels moet meer kauwgomproductie leiden tot meer 
omzet! 
Bart Ubbels wil dus ook meer aandacht voor zijn kauwgom en hij schrijft daarom 
een prijsvraag uit, waarbij “elke 100ste deelnemer een gratis SPORTSGUM 
kauwgompakket ontvangt, met 50 blisters kauwgom...” 
 

1p 17 Eén blisterverpakking met 12 stukjes kauwgom kost Ubbels € 0,98. De actie 
bleek een doorslaand succes, want er meldden zich in totaal ruim 54.000 
deelnemers in korte tijd. 
 Wat heeft deze actie producent Bart Ubbels in euro’s aan gratis 

kauwgompakketten gekost? Laat je antwoord met een berekening zien. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 18 Producent B. Ubbels besluit na de succesactie en een klant- 
tevredenheidsonderzoek, meer smaakstoffen aan de kauwgom toe te voegen en 
de kauwgom te voorzien van een nog krokanter buitenlaagje. Ook zal er voor de 
verpakking steviger karton worden gebruikt in eigentijdse kleurstellingen.  
- De kosten aan smaakstoffen worden hierdoor vermeerderd met 9 %. 
- De verpakkingskosten worden vermeerderd met € 0,10 per blister.  
Wat zal de nieuwe kostprijs worden van SPORTSGUM kauwgom? 
 Maak voor producent Ubbels in de onderstaande tabel een complete 

berekening voor de nieuwe kostprijs per SPORTSGUM blister. Bedragen 
afronden op hele centen. 

 

Ingrediënten 
SPORTSGUM 
per blister 

Oorspronkelijke 
kostprijs 
SPORTSGUM 

Nieuwe 
kostprijs 
SPORTSGUM 

Gom 
 

€ 0,30  

Glansmiddel 
(buitenlaagje) 

€ 0,08  

Kleurstoffen 
 

€ 0,15  

Smaakstoffen 
 

€ 0,15  

Zoetstoffen 
 

€ 0,12  

Overig 
 

€ 0,07  

Verpakking 
 

€ 0,11  

Totaal 
 

€ 0,98  
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1p 19 Producent Bart Ubbels heeft vanwege de vernieuwde kauwgomverpakking 
(steviger karton), een machine vervangen door een machine die sneller werkt en 
via de computer bediend kan worden. Hoe wordt het vervangen van de 
verouderde machine door een sneller werkende computergestuurde machine 
genoemd? 
A Er is sprake van een technologische ontwikkeling die we automatisering 

noemen. 
B Er is sprake van automatisering die we mechanisatie noemen.  
C Er is sprake van mechanisering die we technologische ontwikkeling noemen.  
 

1p 20 Producent Bart Ubbels ziet zijn marktaandeel uiteindelijk wel stijgen, maar 
Ubbels beseft ook dat hij, door de aanschaf van nieuwe machines, minder 
personeel nodig zal hebben. Hij zal ook hoger opgeleid personeel moeten 
aanstellen.  
 Noem een mogelijkheid voor de productiemedewerkers van SPORTSGUM 

om ervoor te zorgen, dat ze niet worden ontslagen. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

Kleding uit China 

 
 
In Nederland vinden veel jongeren het belangrijk om in mooie kleding rond te 
lopen. Veel van de kleding die in Nederland wordt verkocht komt uit het 
buitenland. Zelf maken we maar heel weinig kleding. In 2007 kwam 25% van de 
ingevoerde kleding uit China. De waarde van de import uit China was  
€ 618.000.000. 
 
 

1p 21 Voor welk bedrag aan kleding werd er in 2007 in totaal ingevoerd? Schrijf je 
berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 22 Tot 31 december 2007 had China te maken met invoerbeperkingen als ze 
kleding naar Europa exporteerden. De Europese Unie besloot om per  
1 januari 2008 de invoerbeperkingen van Chinese kleding op te heffen.  
Wat is een voorbeeld van een invoerbeperking? 
A contingentering 
B exportsubsidie 
C invoersubsidie 
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1p 23 Door het opheffen van de invoerbeperking is de Nederlandse import van kleding 
uit China flink gestegen. In 2007 werd er in Nederland nog voor € 618 miljoen 
ingevoerd, in 2008 was dat € 650 miljoen. 
 Laat met een berekening zien met hoeveel procent de import van kleding uit 

China in 2008 is toegenomen. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 24 Veel kledingproducerende landen uit Europa waren niet blij met het opheffen 
van de invoerbeperking voor China. In Italië zei men bijvoorbeeld: “In de 
Europese Unie hebben we vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal, dat 
is niet voor niets. Voor Chinese kleding moet gewoon een invoerbeperking 
blijven gelden.” 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist 

Vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal in de 
EU is er om de eigen economie te stimuleren. 

  

Door het opheffen van de invoerbeperkingen voor 
China zullen Europese bedrijven minder last hebben 
van concurrentie. 

  

 
2p 25 De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking zegt dat het 

verstandig is dat de invoerbeperkingen zijn opgeheven. Hij zegt: “Veel mensen 
denken dat China een super ontwikkeld land is, maar er is nog steeds sprake 
van heel veel armoede in China. Het opheffen van de invoerbeperkingen scheelt 
ons weer geld aan ontwikkelingshulp.” 
 Vul de ontbrekende woorden in op de lege plekken.  

Je kan kiezen uit: meer of minder.  
 
Door het opheffen van de invoerbeperkingen voor China zullen Nederlandse 
winkelketens ……1…… producten uit China importeren. Hierdoor zullen er 
……2…… Chinezen een baan krijgen.  
 
1 ..........................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................  
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De minister van Ontwikkelingssamenwerking krijgt een discussie met de minister 
van Economische Zaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minister van Ontwikkelingssamenwerking minister van Economische   

Zaken 
 

1p 26 Wie heeft/hebben gelijk? 
A Alleen de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft gelijk.  
B Alleen de minister van Economische Zaken heeft gelijk.  
C Beiden hebben gelijk.  
D Beiden hebben ongelijk. 
 

1p 27 Volgens de minister van Ontwikkelingssamenwerking zullen we in Nederland 
voordeel hebben van het opheffen van de invoerbeperking. Dit komt volgens de 
minister omdat we een doorvoerland zijn. 
 Leg uit waarom Nederland zo geschikt is als doorvoerland. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

Door het opheffen van de 
invoerbeperking zullen er 

in Europese kleding 
producerende landen 

meer werklozen komen. 
Als lid van de EU betalen 

wij daar ook voor! 
 

Dat de invoerbeperking 
 wordt opgeheven is ook 
goed voor Nederland. We 

zijn immers een 
doorvoerland, dus zal er 

hier meer 
werkgelegenheid 

ontstaan. 
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Johma heeft het moeilijk 

 
 
LOSSER - De directie van Johma Salades in Losser ziet zich genoodzaakt op 
korte termijn 70 van de 208 arbeidsplaatsen te schrappen. Johma Salades is 
verkocht  en de nieuwe eigenaar heeft besloten vanaf 1 juli sommige salades 
niet meer in Losser maar bij een ander bedrijf te laten produceren. Daardoor valt 
40 procent van het productievolume weg in Losser, aldus de directie van Johma 
Salades. 
 
 

1p 28 Erik Bras werkt in Losser bij de saladefabriek Johma. De productie wordt voor 
een belangrijk deel overgenomen door een andere fabriek. Hierdoor zullen er in 
Losser bij alle afdelingen mensen ontslagen worden. Dit geldt zowel voor 
ongeschoold als voor geschoold personeel. 
 Geef een voorbeeld van ongeschoold werk bij een fabriek. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 29 Doordat Johma personeel ontslaat raken mensen werkloos. Dit heeft invloed op 
de arbeidsmarkt.  
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist 

Als er mensen ontslagen worden, wordt de vraag 
naar arbeid groter. 

  

De arbeidsmarkt bestaat uit vragers naar en 
aanbieders van arbeid. 

  

 
1p 30 Erik vertelt dat 40 procent van de productie naar het buitenland verdwijnt.  

 Welke soort werkloosheid ontstaat hierdoor, conjuncturele werkloosheid of 
structurele werkloosheid? Leg je antwoord uit. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 31 Bij Johma worden 70 van de 208 mensen ontslagen. Hoeveel procent van het 
personeel raakt hun baan kwijt? Schrijf je berekening op. Rond je antwoord af 
op één decimaal. 
 
 ............................................................................................................................  
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2p 32 Omdat de mensen bij Johma buiten hun schuld ontslagen zijn, hebben zij recht 
op een uitkering. De ontslagen werknemers moeten zich dan aanmelden bij het 
UWV/WERKbedrijf. 
 Wat kan het UWV/WERKbedrijf voor de ontslagen werknemers doen?  

Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom.  
 

 wel 
taak UWV 

geen  
taak UWV 

Advies geven bij het zoeken naar arbeid   

Helpen bij het solliciteren   

Helpen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk   

 
1p 33 Het inkomen van de ontslagen werknemers zal achteruit gaan. En voor een 

aantal ontslagen werknemers bij Johma zal het moeilijk zijn een nieuwe baan te 
vinden. De ontslagen werknemers bij Johma kunnen zelf door bijscholing of 
omscholing hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ook de overheid kan er 
voor zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen. 
 Noem behalve bijscholing of omscholing nog een maatregel die de overheid 

kan nemen om de kans op werk te vergroten. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 34 De werklozen moeten, los van wettelijke eisen van het UWV/WERKbedrijf, actief  
een baan zoeken.  
 Geef -behalve de wettelijke eis- een argument om actief een baan te 

zoeken. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Thomas zoekt een fietsslot… 

 
 
Een onkraakbaar fietsslot bestaat niet. Wel zijn de sloten in te delen op 
braakwerendheid, de mate waarin ze diefstal verhinderen.  
Om fietsendieven af te schrikken wil postbode Thomas een ‘braakwerend’ 
fietsslot aanschaffen. Hij heeft op zijn bankrekening geld gereserveerd voor een 
nieuw slot.  
 
 

1p 35 De overheid wil duidelijk maken dat diefstal van fietsen een ernstige zaak is.  
Daarom maakt men in een voorlichtingsfilmpje gebruik van een acteur die voor 
fietsendief speelt.  
 Welk doel heeft de overheid met zo’n filmpje? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 36 Thomas wil graag een goed slot. Daarom besluit hij niet eerst alle folders van de 
fietsenhandelaren te gaan bekijken die hij thuis heeft ontvangen, maar op 
internet te gaan zoeken. 
 Noem twee redenen waarom hij wel op het internet gaat zoeken. 
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 37 Thomas is op zoek naar een vergelijkend warenonderzoek over fietssloten. Op 
welke websites kan hij het beste kijken?  
A de ANWB en de Consumentenbond 
B de ANWB en de VVV 
C de Consumentenbond en de VVV 
D het NIBUD en Consumer Power 
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Thomas ontdekt op internet de volgende opsomming over de braakwerendheid 
van fietssloten. De sloten zijn ingedeeld in 4 categorieën braakwerendheid 
(A tot en met D) 
 
 A = zeer braakwerend, alleen met zeer zwaar gereedschap te openen; 
 B = braakwerend, alleen met zwaar gereedschap te openen; 
 C = redelijk braakwerend, sneller of op meerdere manieren te openen dan 

categorie B; 
 D = beperkt braakwerend, op meerdere manieren of relatief snel te openen; 
 
 

1p 38  In welke categorie valt volgens bovenstaande opsomming het beste slot? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 
Op internet vindt Thomas gegevens over enkele fietssloten. 
 
A) Abus 8 KS chain 85cm (92W/8KS85) 
Richtprijs: € 55,- 
Type: kettingslot met hangslot 
Braakwerendheid: Categorie B 
Gebruiksoordeel: 4,0 
 
B) Axa Cherto Compact 95 
Richtprijs: € 35,- 
Type: kettingslot 
Braakwerendheid: Categorie B 
Gebruiksoordeel 6,7 
 
C) Axa Insteekketting RLC 100 
Richtprijs: € 20,- 
Type: insteekketting 
Braakwerendheid: Categorie D 
Gebruiksoordeel: 7,4 
 
D) Master Lock Street Flexium (8234DPRO) 
Richtprijs: € 40,- 
Type: kettingslot met hangslot 
Braakwerendheid: Categorie C 
Gebruiksoordeel: 5,3 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 39 Thomas besluit te gaan kiezen uit één van de sloten. 
Hij wil een slot dat niet duurder is dan € 40 en dat een redelijk tot goed 
gebruiksoordeel heeft. Het gebruiksoordeel geeft met cijfers tussen 0 en 10 aan 
of een slot makkelijk in het gebruik is. Het slot moet minimaal ‘redelijk 
braakwerend’ zijn. 
 Welk slot kan Thomas op basis van bovenstaande gegevens en zijn wensen 

het beste kiezen? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 40 Tijdens zijn zoektocht naar een fietsslot, leest Thomas ook de waarschuwende 
tekst: “Let op: GOEDKOOP IS DUURKOOP.” 
 Voor welk risico wordt Thomas door deze tekst gewaarschuwd? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens.
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 scorepunten 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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels 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 scorepunt toegekend. 
 

Hoe komen wij rond? 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Boodschappen: Door bij goedkopere winkels de boodschappen te 

doen, hou je geld over. 
− Kleding: Door geen of minder (merk)kleding te kopen, kan je flink 

bezuinigen.  
− Gas, water en licht: Door over te stappen naar een goedkopere 

leverancier kan bezuinigd worden.  
− Zakgeld: Het zakgeld van de kinderen kan verminderd worden.  
− Nieuwe DVD-recorder: Kijken naar een goedkopere DVD-recorder. 
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Bezuinigen op de huur fout rekenen, aangezien dat niet makkelijk kan, 
want daarvoor moet verhuisd worden.  
 

 5 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Als je nu spaart kan je later meer besteden X  
Als je spaart doe je dat altijd uit voorzorg  X 
 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide kruisjes juist zijn geplaatst. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
Eens met Herbert 
Voorbeeld van een juist argument: 
Lenen maakt studeren mogelijk. (Door studie kan het inkomen toenemen. 
Door het toegenomen inkomen kun je de lening terugbetalen.) 
of 
Eens met Anne 
Voorbeeld van een juist argument: 
Lenen brengt kosten (rente, afsluitkosten) met zich mee. (Je weet niet 
(zeker) of je door studie in staat zult zijn dit terug te betalen.) 
 
 

Zimbabwe 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als de invoerrechten op producten uit Zimbabwe worden afgeschaft, dan 
zijn de producten goedkoper om in te voeren. Als de producten goedkoper 
zijn om in te voeren, zal Zimbabwe meer exporteren. Hierdoor zal het 
nationaal inkomen van Zimbabwe kunnen stijgen. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als de infrastructuur verbetert is vervoer makkelijker. Op die manier kan er 
beter handel worden gedreven en zal de economie van het land 
verbeteren. 
 

 10 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Door uit ontwikkelingslanden goederen te 
importeren, worden deze landen geholpen. 

X  

Door de lonen in ontwikkelingslanden flink te 
verhogen zal hun concurrentiepositie sterk 
verbeteren. 

 X 

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide kruisjes juist zijn geplaatst. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 1 
Structurele hulp, Gebonden hulp 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden juist zijn.  
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Als mensen langer leven, zijn ze langer beschikbaar op de arbeidsmarkt 
om te kunnen werken/om een inkomen te verwerven waardoor de 
economie verbetert. 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Door mensen de technieken te leren om iets te produceren hoef je niet 
elke keer opnieuw geld te investeren/te geven. Op deze manier kunnen ze 
zelf in hun levensonderhoud voorzien / worden ze minder afhankelijk van 
buitenlandse hulp.  
 
 

Kauwgom 
 

 15 maximumscore 1  
Voorbeeld van een juiste berekening: 
900 stukjes x 60 minuten  = 54.000 stukjes kauwgom per uur. 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Toename van de productie per minuut: 1.200 - 900 = 300 stukjes kauwgom 
In procenten: 300 / 900 x 100% = 33,3% 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
54.000 / 100 x 50 x € 0,98 = € 26.460 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
 
Ingrediënten 
SPORTSGUM 
per blister 

Oorspronkelijke 
kostprijs 
SPORTSGUM 

Nieuwe 
kostprijs 
SPORTSGUM 

Gom 
 

€ 0,30 € 0,30 

Glansmiddel 
(buitenlaagje) 

€ 0,08 € 0,08 

Kleurstoffen 
 

€ 0,15 € 0,15 

Smaakstoffen 
 

€ 0,15 € 0,16 

Zoetstoffen 
 

€ 0,12 € 0,12 

Overig 
 

€ 0,07 € 0,07 

Verpakking 
 

€ 0,11 € 0,21 

Totaal 
 

€ 0,98 € 1,09 

 
 19 A 

 
 20 maximumscore 1 

Voorbeelden van juiste mogelijkheden: 
− bijscholing 
− omscholing 
− regelmatig cursussen volgen 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kleding uit China 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 618.000.000 x 4 = € 2.472.000.000 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 650 - € 618 x 100 = 5,2% 
      € 618 
 

 24 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal 
in de EU is er om de eigen economie te 
stimuleren. 

X  

Door het opheffen van de invoerbeperkingen 
voor China zullen Europese bedrijven minder 
last hebben van concurrentie. 

 X 

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide kruisjes juist zijn geplaatst. 
 

 25 maximumscore 2 
1 meer 
2 meer 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
− Nederland is zo geschikt als doorvoerland door de goede 

infrastructuur. We hebben een grote haven (Rotterdam), grote 
vliegvelden (Schiphol, Rotterdam) en een goed (spoor)wegennet. 

− Nederland heeft een groot achterland. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Johma heeft het moeilijk 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− lopende bandmedewerker 
− schoonmaker 
− inpakker 
− magazijnbediende 
 

 29 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Als er mensen ontslagen worden, wordt de 
vraag naar arbeid groter. 

 X 

De arbeidsmarkt bestaat uit vragers naar en 
aanbieders van arbeid. 

X  

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide kruisjes juist zijn geplaatst. 
 

 30 maximumscore 1 
Structurele werkloosheid.  
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
De afdeling is verkocht en de baan bij deze fabriek komt niet meer terug. 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
70 / 208 x 100% = 33,7% 
 

 32 maximumscore 2 
 wel 

taak UWV 
geen  

taak UWV 
Advies geven bij het zoeken naar arbeid X  
Helpen bij het solliciteren X  
Helpen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk  X 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien één of geen antwoord juist  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel: 
maatregelen in het kader van het vergroten van de vraag naar goederen 
en diensten 
− verhogen van besteedbare inkomens / verlagen van belastingen 
− verhogen van overheidsuitgaven (subsidies / extra banen) 
maatregelen in het kader van beloningen 
 − beïnvloeden van loonkosten door middel van belastingen en 

loonkostensubsidies 
maatregelen in het kader van arbeidstijd/bedrijfstijd 
− verkorting arbeidstijd 
− verlenging bedrijfstijd 
maatregel in het kader van kinderopvang 
− bevorderen van combineren van zorg en arbeid 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− Je hebt (kans op) hogere inkomsten. 
− Je hebt een bepaalde status. 
− Je hebt een dagbesteding. 
− Je vindt het leuk om te werken. 

 
 
 

           Thomas zoekt een fietsslot… 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist doel: 
− Door zo’n filmpje zal de consument beter op zijn fiets letten. 
− Door zo’n filmpje beseft de consument hoe makkelijk het is fietsen te 

stelen.  
− Door zo’n filmpje zal hij eerder een slot aanschaffen.  
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen: 
− De folders zijn niet objectief / zijn reclame-uitingen.  
− Zoeken via internet is sneller. 
− Je kunt meningen van anderen vinden. 
 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als twee redenen zijn genoemd.  
 

 37 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 1 
categorie A (A is zeer braakwerend, alleen met zeer zwaar gereedschap te 
openen) 
 

 39 maximumscore 1 
B, Axa Cherto Compact 95.  
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist risico. 
− De kwaliteit van goedkopere producten is meestal / vaak ook 

slechter/minder.  
− makkelijk open te breken 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 ANP Video © RTV Oost, examen, p. 12 
bron 2 www.consumentenbond.nl/auto en vrije tijd/fietssloten, examen, p. 15  
 

einde  
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BB-0233-a-11-1-o 

Examen VMBO-BB 

2011 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen.

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

9.00 - 10.30 uur
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 

Help! Waar ben ik? 
 
 
Bert is op zoek naar een autonavigatiesysteem. Hij is lid van de 
Consumentenbond. Over de manier van testen van de Consumentenbond leest 
Bert het volgende:  
 
Hoe wij testen 
De test van portable navigatiesystemen bevat nu 39 modellen. Voor deze test 
namen wij portable navigatiesystemen van Mio, TomTom, Garmin, Navigon en 
CarTrek onder de loep.  
Aandachtspunten bij een test van navigatiesystemen zijn: 
 
− navigatiekwaliteit 
Er wordt gekeken naar de snelheid en kwaliteit van de routeberekening.  
− gebruiksgemak 
Hoe gemakkelijk is het om bestemmingen in te voeren?  
− veelzijdigheid en degelijkheid 
− voorzieningen voor veilig gebruik 
 
naar: Consumentenbond 
 

1p 1 De consumentenbond doet meerdere keren per jaar een onderzoek naar de 
kwaliteit van navigatiesystemen. 
 Waarom is het belangrijk dat de consumentenbond dit regelmatig doet in 

plaats van 1 keer in de 4 jaar? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 2 Een vergelijkend warenonderzoek wordt volgens een vaste volgorde gedaan. 
Hieronder staan drie stappen die in dit soort onderzoeken worden gezet.  
 
1 de resultaten verwerken in een rapport  
2 de resultaten meten 
3 vaststellen van te testen onderdelen 
 
In welke regel staan de stappen 1 t/m 3 in een logische volgorde?  
A selecteren van de autonavigatiesystemen → 1 → 2 → 3 → presenteren van 

de testresultaten  
B selecteren van de autonavigatiesystemen → 1 → 3 → 2 → presenteren van 

de testresultaten 
C selecteren van de autonavigatiesystemen → 2 → 1 → 3 → presenteren van 

de testresultaten 
D selecteren van de autonavigatiesystemen → 2 → 3 → 1 → presenteren van 

de testresultaten 
E selecteren van de autonavigatiesystemen → 3 → 1 → 2 → presenteren van 

de testresultaten 
F selecteren van de autonavigatiesystemen → 3 → 2 → 1 → presenteren van 

de testresultaten 
 
Bert ziet op de site van de Consumentenbond de volgende afbeelding:  
 

Navigon
2510 Explorer Europe
Testdatum: juli 2010
Richtprijs  130,-

Testoordeel

Navigon
1410 Europe 22
Testdatum: juli 2010
Richtprijs  100,-

Testoordeel

Navigon
8450 Live
Testdatum: jan. 2010
Richtprijs  400,-

Testoordeel
6,8 6,4 7,1  

bron: www.consumentenbond.nl 
 

1p 3 Hoeveel procent is de prijs van de Navigon 2510 Explorer Europe lager dan 
de Navigon 8450 Live?  
A 67,5% 
B 75% 
C 207,7% 
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Navigon
2510 Explorer Europe
Testdatum: juli 2010
Richtprijs  130,-

Testoordeel

Navigon
1410 Europe 22
Testdatum: juli 2010
Richtprijs  100,-

Testoordeel

Navigon
8450 Live
Testdatum: jan. 2010
Richtprijs  400,-

Testoordeel
6,8 6,4 7,1  

 
bron: www.consumentenbond.nl 
 
De Consumentenbond heeft de Navigon 1410 Europe 22 het stempel  
‘voordelige keus’ gegeven. 
 
Bekijk bovenstaande afbeeldingen.  

1p 4 Waarom krijgt de Navigon 1410 Europe 22 van de Consumentenbond het 
stempel ‘voordelige keus’? 
A Omdat de Navigon 1410 Europe 22 de beste kwaliteit heeft. 
B Omdat de Navigon 1410 Europe 22 de hoogste verhouding heeft tussen de 

prijs en de kwaliteit.  
C Omdat de Navigon 1410 Europe 22 de laagste prijs heeft. 
 

1p 5 Bert wil zich in zijn keuze laten leiden door de uitslag van een vergelijkend 
warenonderzoek. 
 Geef nog twee manieren hoe Bert aan informatie kan komen voor zijn 

aankoop.  
 
1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

1p 6 Bert kiest uiteindelijk voor de Navigon 8450 Live.  
 Welke afweging tussen prijs en kwaliteit heeft Bert blijkbaar gemaakt?  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Vlisco in Ghana 
 
 
Vlisco is een Nederlands bedrijf dat stoffen maakt die worden gedragen door de 
Afrikaanse consument. Vlisco heeft een fabriek in Helmond, waar de exclusieve 
stoffen worden gemaakt. Het bedrijf heeft een deel van de productie verplaatst 
naar Ghana in Afrika, maar daar was een groot gebrek aan geschoold technisch 
personeel. Samen met de Nederlandse regering en een aantal andere bedrijven 
richtte Vlisco in Ghana een technische school op. 
 
 

1p 7 Ghana is een ontwikkelingsland, terwijl Nederland tot het ‘rijke westen’ behoort.  
Hieronder staan twee beweringen. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Ghana en Nederland zijn beide lid van de EU.   

Een slechte infrastructuur is een kenmerk van een 
ontwikkelingsland. 

  

 
1p 8 Jaren geleden heerste er hongersnood in Ghana. De Nederlandse overheid 

heeft toen voedselhulp gegeven aan Ghana. 
Het geven van voedselhulp is een voorbeeld van 
A financiële hulp. 
B gebonden hulp. 
C noodhulp. 
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1p 9 Hongerende mensen in Ghana zaten toen in een vicieuze cirkel.  
Zij konden hier niet uitkomen. 
Hieronder zie je een vicieuze cirkel afgebeeld:  
 

1 2

3

4

5

 
 
Betekenis van de cijfers: 
1 Er wordt honger geleden. 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
 
4 .......................................................................................................................... 
 
5 De honger blijft. 
 
 Schrijf de volgende zinnen achter de nummers 2, 3 en 4 hierboven, zodat ze 

in de juiste volgorde staan. 
 
Maak een keuze uit de volgende zinnen:  
- De mensen die honger hebben, kunnen weinig produceren. 
- De mensen die weinig produceren krijgen een laag inkomen.  
- De mensen met een laag inkomen kunnen weinig eten kopen. 
 

1p 10 Een nadeel van het produceren in Ghana is dat de werknemers in Ghana lager 
zijn opgeleid dan in Nederland. 
 Geef een ander nadeel dat Vlisco kan hebben door in Ghana te produceren. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Cijfers over 2008 
 Ghana Nederland 
Totaal inkomen (x 1 miljard euro) 8,7 668,25 

Aantal inwoners (x 1 miljoen) 20,9 16,5 

alfabetiseringsgraad 74% 99% 

Inkomensgroei per persoon per jaar 4,5% 1,5% 

Inkomen per persoon in 2008 € 416 € 40.500 

 
Gebruik bovenstaande informatie. 

1p 11 Hoeveel is het gemiddeld inkomen in 2009 in Ghana per persoon per jaar?  
A € 187,20 
B € 397,28  
C € 422,24 
D € 434,72 
 

1p 12 In de klas ontstaat een discussie over de verplaatsing van een deel van de 
productie door Vlisco naar Ghana. 

 
 
 Leg de mening van Nico uit dat de verplaatsing van de productie naar 

Ghana een voordeel voor de eigenaren van Vlisco is.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 

Ahmed: “De verplaatsing 
van een deel van de 
productie naar Ghana is 
een voordeel voor de 
werknemers van Vlisco in 
Nederland.” 

Nico: “De verplaatsing van 
een deel van de productie 
naar Ghana is een voordeel 
voor de eigenaren van 
Vlisco.” 
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De My-pod 
 
 
Kristian is een jonge ondernemer. Na zijn MBO-diploma te hebben behaald, is 
Kristian aan het werk gegaan bij een audiozaak. Bij de audiozaak verkocht hij 
vooral mp3-spelers. Omdat Kristian vond dat er geen mooie mp3-spelers waren, 
is hij twee jaar geleden een eigen bedrijf begonnen. Kristian maakt My-pods. Het 
bedrijf van Kristian was direct heel succesvol. Het eerste jaar had Kristian een 
omzet van € 1.000.000, het tweede jaar € 2.500.000. 
 
 

1p 13 Met hoeveel procent is de omzet van Kristian’s bedrijf in het tweede jaar 
toegenomen ten opzichte van het eerste jaar? Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 14 Kristian heeft de financiële gegevens over het tweede jaar van zijn boekhouder 
gekregen. 
 

3.000.000€

€

€

€

€

€

€

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
omzet inkoopkosten bedrijfskosten

Financiele gegevens My-pod

 
 
Hoe hoog is de brutowinst van Kristian? 
A €    250.000 
B €    750.000 
C € 1.000.000 
D € 1.750.000 
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1p 15 Kristian wil een hogere nettowinst halen. Hij kijkt eens kritisch naar zijn 
uitgaven. Hij vindt zijn bedrijfskosten te hoog. Om een hogere nettowinst te 
behalen zal hij hier op moeten bezuinigen. 
 
Hieronder staan twee uitspraken. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist
Door met minder personeel te werken, bezuinigt Kristian op 
de bedrijfskosten.  

  

Door bij een goedkopere leverancier in te kopen bezuinigt 
Kristian op de bedrijfskosten.  

  

 
1p 16 Kristian heeft een jaaromzet van € 2.500.000. Zijn My-pods verkoopt hij voor  

€ 40 per stuk. Kristian kan bezuinigen door een machine te kopen die 70.000 
My-pods per jaar kan produceren. Als de machine de hele jaarafzet kan 
produceren, kan Kristian 3 werknemers ontslaan. Hierdoor bespaart hij per jaar 
meer dan wat de machine extra kost. Kristian gaat ervan uit dat de afzet de 
komende jaren gelijk blijft. 
 Laat met een berekening zien of met de nieuwe machine de hele jaarafzet 

kan worden geproduceerd. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 17 Shaira, de vriendin van Kristian, zegt: “Je kijkt alleen maar naar je 
personeelskosten, er zijn nog wel andere bezuinigingen te bedenken.”  
Kristian: “Dan mag jij me zeggen waarop ik op korte termijn kan bezuinigen.” 
Waarop kan Kristian op korte termijn bezuinigen? 
A de afzet 
B de omzet 
C de verkoopkosten 
 

1p 18 Kristian besluit de machine te kopen. Door de nieuwe machine kan Kristian  
3 werknemers ontslaan. De productie blijft precies gelijk. 
Wat gebeurt er met de arbeidsproductiviteit van het bedrijf van Kristian? 
A De arbeidsproductiviteit daalt. 
B De arbeidsproductiviteit blijft gelijk. 
C De arbeidsproductiviteit stijgt. 
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1p 19 Kristian vindt het belangrijk dat de arbeidsproductiviteit bij zijn bedrijf nog meer 
zal stijgen. Kristian heeft hier een discussie over met een van zijn werknemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kristian      werknemer 
 
Wie heeft/hebben gelijk? 
A Alleen de werknemer heeft gelijk. 
B Alleen Kristian heeft gelijk. 
C Beiden hebben gelijk. 
D Beiden hebben ongelijk. 
 
 

Crisis bij de buren 
 
 
Door de samenwerking binnen de Europese Unie (EU) zijn de 
handelsbelemmeringen tussen de lidstaten verdwenen. Dit kan voordelen, maar 
ook nadelen voor bedrijven en consumenten in Nederland hebben. 
 
 

1p 20 Een voorbeeld van een handelsbelemmering is het heffen van invoerrechten. In 
2002 trad Polen toe tot de EU. Hierdoor verdwenen de invoerrechten tussen 
Nederland en Polen. 
Zal de export van Nederland naar Polen door de verdwenen 
handelsbelemmeringen zijn afgenomen, gelijkgebleven of toegenomen?  
A afgenomen  
B gelijkgebleven 
C toegenomen 

De arbeidsproductiviteit 
zal stijgen als het 
personeel beter 

geschoold wordt. 

De arbeidsproductiviteit 
zal stijgen als ik de 

werknemers een lager 
loon geef. 
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1p 21 Hieronder staan drie beweringen over Polen. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Door toetreding van Polen tot de EU is er vrij verkeer van 
Nederlanders naar Polen. 

  

Door toetreding van Polen tot de EU neemt de concurrentie 
voor de Poolse bedrijven af. 

  

Door toetreding van Polen tot de EU nemen de 
exportmogelijkheden voor de Poolse bedrijven toe. 

  

 
1p 22 Hieronder is de export van Nederland weergegeven. De totale waarde van de 

export  bedroeg in 2008 € 375 miljard. 
 

Polen 2%

Overig Europa 63%

Azie 17%

Overig 18%

Totale export van Nederland in % in 2008

 
 
Hoeveel bedroeg de waarde van de export naar Polen? 
A € 7.500.000 
B € 750.000.000 
C € 7.500.000.000 
 

1p 23 Polen exporteerde in 2008 voor € 4 miljard naar Nederland, dit is 4% van de 
totale export van Polen.  
Hoeveel bedroeg de totale export van Polen in 2008? 
A € 160 miljoen 
B € 16 miljard 
C € 100 miljard 
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1p 24 Voordat Polen toetrad tot de EU was de werkloosheid in Polen erg hoog en 
waren de lonen erg laag. Door de toetreding verwachten economen dat de 
werkloosheid in Polen de komende jaren af zal nemen. Zij gebruiken drie 
denkstappen om dit uit te leggen.  
 
1 Er zijn meer werknemers nodig. 
2 De vraag uit andere EU-landen naar Poolse goederen neemt toe. 
3 De productie zal toenemen. 
 
In welke regel staan de denkstappen in een logische volgorde? 
A Polen treedt toe tot de EU → 1 → 2→ 3 → de werkloosheid in Polen zal 

afnemen. 
B Polen treedt toe tot de EU → 2 → 3→ 1 → de werkloosheid in Polen zal 

afnemen. 
C Polen treedt toe tot de EU → 3 → 2→ 1 → de werkloosheid in Polen zal 

afnemen. 
 

2p 25 Van 2008 tot 2010 had ook de economie van Polen te lijden onder de gevolgen 
van de economische crisis. 
De werkgelegenheid in Nederland kan dalen doordat er crisis is in Polen. 
 Vul in de tekst hieronder op de open plaatsen vier begrippen in. 
Kies uit: 
export, import, bestedingen, inkomens, produceren, consumeren 
Je houdt twee begrippen over. 
 
Door de crisis in Polen zullen de ………………………….… in Polen dalen.  
 
Daardoor zullen de ………………………….… in Polen dalen, waardoor de  
 
………………………….… van Nederland kan dalen. Daardoor zal Nederland  
 
minder hoeven te ………………………….…. Hierdoor worden er mensen  
 
overbodig en zullen worden ontslagen. Daardoor zal de werkloosheid in  
 
Nederland toenemen. 
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2p 26 De laatste jaren komen er veel Polen in Nederland wonen om hier te werken. 
In de klas ontstaat hier een discussie over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met welke mening ben jij het eens? Omcirkel het cijfer van de mening en 

geef aan waarom jij het daarmee eens bent. 
 
Ik ben het eens met mening  1   /   2  omdat,  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Het examenfeest van Jasmijn! 
 
 
Jasmijn zit in het examenjaar van het VMBO. Als Jasmijn geslaagd is, wil ze een 
examenfeest geven voor al haar vrienden en vriendinnen. Jasmijn wil graag 
gaan karten bij Kartplaza actionworld in Nijverdal. 
 
 

1p 27 Het geven van het examenfeest van Jasmijn noemen we in de economie een 
behoefte. 
Hoe noemen we deze behoefte? 
A een basisbehoefte 
B een luxe behoefte  
C een noodzakelijke behoefte 

Mening 1 
Als er meer Polen in 
Nederland komen 
wonen, neemt de 
werkloosheid in 
Nederland toe. 

Mening 2 
Als er meer Polen in 
Nederland komen 
wonen, neemt de 
werkgelegenheid in 
Nederland toe. 
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Prijslijst Kartplaza 
Karten per persoon, per heat € 14,50 
Twee heats p.p. € 26,00 
Drie heats p.p. € 36,00 
Drie bokalen € 26,00 
Kinderchampagne € 13,50 
Drie medailles met lint € 13,50 
Consumpties €   2,00 

bron: www.kleilutte.nl  
 

2p 28 Jasmijn heeft op de site van Kartplaza bovenstaande prijslijst gevonden. 
Jasmijn wil in totaal met 15 personen gaan karten. Ze wil 2 heats per persoon, 
drie bokalen en een fles kinderchampagne voor de winnaar. Jasmijn denkt dat er 
in totaal 45 consumpties worden gebruikt. 
 Hoeveel gaat het feestje van Jasmijn kosten? Vul je berekening hieronder in. 
 
 euro’s 

heats voor 15 personen  

bokalen  

kinderchampagne  

consumpties  

totaal  
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1p 29 De moeder van Jasmijn vindt het feestje nogal duur. Op de website van 
Kartplaza ziet zij dat er ook een speciaal scholierenarrangement voor  
15 personen is. Zo kan Jasmijn met 14 vrienden gaan karten. 
In het arrangement zit het volgende: 
 2 heats karten 
 3 bokalen 
 1 fles kinderchampagne 
 30 consumpties 
Dit arrangement kost  € 30,00 per persoon. 
Extra consumpties kosten € 2,00 per stuk. 
De ouders van Jasmijn willen in totaal € 350,00 betalen voor het feestje.  
Alles boven dit bedrag moet Jasmijn zelf betalen. 
Jasmijn wil ook 15 consumpties extra. 
Hoeveel moet Jasmijn zelf betalen? 
A € 100,00 
B € 130,00 
C € 480,00 
 

1p 30 Jasmijn heeft besloten om voor het arrangement te gaan. Na overleg met haar 
ouders moet Jasmijn zelf € 110 betalen. Jasmijn heeft al € 40 gespaard voor 
haar examenfeest. Het resterende bedrag wil ze verdienen met haar bijbaantje. 
Jasmijn verdient € 3,25 per uur. 
Hoeveel uur moet Jasmijn werken om het resterende bedrag voor haar 
examenfeest te kunnen betalen? 
A 21 uur 
B 22 uur 
C 33 uur 
D 34 uur 
 

1p 31 Jasmijn wist al een tijdje dat ze een groot examenfeest wilde geven. Om het 
examenfeest te kunnen betalen had Jasmijn al € 40 gespaard. 
Hoe noemen we het spaarmotief van Jasmijn? 
A sparen uit voorzorg  
B sparen voor een doel 
C sparen voor rente 
 

1p 32 De ouders van Jasmijn vinden het examenfeest van hun dochter nogal duur. 
Jasmijn en haar ouders krijgen een discussie over het examenfeest. Volgens  
de vader van Jasmijn wordt Jasmijn beïnvloed door haar klasgenoten. “Vroeger 
deden we zulke dingen niet”, zegt haar moeder. 
Hieronder staan twee uitspraken van haar ouders. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist
Dat Jasmijn wordt beïnvloed door haar klasgenoten noemen 
we sociale beïnvloeding. 

  

Dat dit soort feestjes vroeger niet werden gehouden en nu 
wel heeft ook te maken met de inkomensontwikkeling. 

  

P a g i n a :  2 4 1V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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1p 33 Omdat Jasmijn het toch wel een duur feest vindt, wil ze bezuinigen. 
 Noem een onderdeel waarop Jasmijn kan bezuinigen zodat ze toch haar 

feest bij Kartplaza kan houden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Zit er muziek in SOUND? 

 
 
Jos en Miranda zijn samen een winkel in cd’s begonnen. Zij verkopen alle cd’s 
voor dezelfde prijs. De winkelnaam is ‘SOUND’. Over het jaar 2010 heeft Jos de 
volgende cijfers verzameld:  
 
 

 in € 
personeelskosten 
huur van het winkelpand 
omzet 
elektriciteitskosten 
verkoopkosten 
inkoopwaarde 

  40.000 
  12.800 
356.400 
    2.500 
    4.100 
165.330 

 
De verkoopprijs per cd bedraagt € 9,90.  
 

1p 34 Hoeveel cd’s heeft SOUND verkocht in 2010? 
A   6.000 
B 16.700 
C 36.000 
D 59.400 
 

1p 35 Hoeveel bedragen de bedrijfskosten in 2010? 
A   19.400 
B   59.400 
C 224.730 
D 356.400 
 

1p 36 Hoeveel brutowinst maakt SOUND over 2010? 
A 131.670 
B 191.070  
C 297.000 
D 356.400 
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1p 37 Jos en Miranda verkopen alle cd’s voor dezelfde prijs.  
 Is het wel zo verstandig om alle cd’s voor dezelfde prijs te verkopen?  
Verklaar je antwoord.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 38 SOUND krijgt te maken met teruglopende cd-verkopen. Miranda gaat 
onderzoeken of het verstandig is om ook dvd’s te gaan verkopen. Ze heeft de 
volgende cijfers berekend voor het jaar 2011 als er ook dvd’s verkocht gaan 
worden: 
− Als er dvd's worden verkocht, zal de omzet 40% hoger zijn dan de omzet 

zonder dvd-verkoop. 
− De overige kosten zullen met 12% toenemen als er ook dvd’s worden 

verkocht. 
 
 de cijfers zonder dvd’s de cijfers met dvd’s 

omzet € 334.600          € 

inkoopwaarde € 149.000          € 219.000 

overige kosten €   90.000          € 

nettowinst €   95.600          € 

 
 Hoeveel euro bedraagt naar verwachting de nettowinst met de dvd-verkoop 

in 2011? Vul alle getallen op de open plaatsen in het overzicht in.  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

BB-0233-a-11-1-o* 
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BB-0233-a-11-1-o-E*   

erratumblad 2011-1 
 

economie CSE BB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen economie BB vmbo op dinsdag 24 mei, aanvang 9.00 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 4, bij vraag 4 moet in alternatief B de zin 
 
Omdat de Navigon 1410 Europe 22 de hoogste verhouding heeft tussen de prijs en de  
kwaliteit.  
 
vervangen worden door: 
 
Omdat de Navigon 1410 Europe 22 de beste verhouding heeft tussen de prijs en de  
kwaliteit.  
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels 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 scorepunt 
toegekend. 
 

Help! Waar ben ik? 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
De productenvernieuwingen/introductie van nieuwe typen en merken gaan 
snel (actualiteit wordt snel achterhaald). 
 

 2 F 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste manieren: 
− fora op internet bezoeken  
− vrienden vragen 
− tijdschriften en folders lezen  
− andere winkels/verkopers bezoeken en bevragen 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Bert vindt hoge kwaliteit blijkbaar belangrijker dan een lage prijs.  
 
 

Vlisco in Ghana 
 

 7 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Ghana en Nederland zijn beide lid van de EU.  x 
Een slechte infrastructuur is een kenmerk van een 
ontwikkelingsland. 

x  

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide kruisjes juist zijn geplaatst. 
 

 8 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
2 De mensen die honger hebben kunnen weinig produceren. 
3 De mensen die weinig produceren, krijgen een laag inkomen. 
4 De mensen met een laag inkomen kunnen weinig eten kopen. 
 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als alle drie de zinnen juist zijn 
aangegeven. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist nadeel: 
− taalprobleem 
− slechte infrastructuur 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door de verplaatsing van de productie worden kostenverlagingen bereikt 
en wordt de winst vergroot. Dit komt ten goede aan de eigenaren. 
 
 

De My-pod 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 2.500.000 - € 1.000.000) / € 1.000.000 x 100% = 150% 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Door met minder personeel te werken, bezuinigt 
Kristian op de bedrijfskosten. 

x  

Door bij een goedkopere leverancier in te kopen, 
bezuinigt Kristian op de bedrijfskosten. 

 x 

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide kruisjes juist zijn geplaatst. 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De machine kan 70.000 stuks produceren. 
De jaarafzet bedraagt € 2.500.000 / € 40 = 62.500 stuks.  
Dus ja, de machine kan de hele jaarafzet produceren. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als een berekening en een juiste conclusie 
gegeven zijn. 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

 19 A 
 
 

Crisis bij de buren 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Door toetreding van Polen tot de EU is er vrij verkeer 
van Nederlanders naar Polen. 

x  

Door toetreding van Polen tot de EU neemt de 
concurrentie voor de Poolse bedrijven af. 

 x 

Door toetreding van Polen tot de EU nemen de 
exportmogelijkheden voor de Poolse bedrijven toe. 

x  

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als alle drie de kruisjes juist zijn 
geplaatst. 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 B 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 2 
Door de crisis in Polen zullen de inkomens in Polen dalen. Daardoor 
zullen de bestedingen in Polen dalen, waardoor de export van Nederland 
kan dalen. Daardoor zal Nederland minder hoeven te produceren. 
Hierdoor worden er mensen overbodig en zullen worden ontslagen. 
Daardoor zal de werkloosheid in Nederland toenemen. 
 
indien vier begrippen juist 2 
indien drie begrippen juist 1 
indien twee, één of geen begrippen juist 0 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord:  
Mening 1 
beschrijving van het verdringingseffect van Nederlandse werknemers door 
Poolse werknemers 
Mening 2 
beschrijving van het (extra) bestedingseffect van het toegenomen bbp door 
de komst van de Polen of door de extra exportmogelijkheden die ontstaan 
omdat door de komst van de Polen het loonkostenniveau kan dalen 
 
 

Het examenfeest van Jasmijn! 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
 
 euro’s 
heats voor 15 personen 390,00 
bokalen   26,00 
kinderchampagne   13,50 
consumpties   90,00 + 
totaal 519,50 
 
• voor de bedragen € 390, € 26 en € 90  1 
• voor de totaaltelling 1 
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 B 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Dat Jasmijn wordt beïnvloed door haar klasgenoten 
noemen we sociale beïnvloeding. 

x  

Dat dit soort feestjes vroeger niet werden gehouden 
heeft ook te maken met de inkomensontwikkeling. 

x  

 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als alle twee de kruisjes juist zijn 
geplaatst 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een onderdeel waarop Jasmijn kan bezuinigen: 
− Jasmijn kan minder mensen uitnodigen. 
− Jasmijn kan minder consumpties gebruiken. 
− Jasmijn kan minder heats rijden. 
 
 

Zit er muziek in SOUND? 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Ja, dat is verstandig, want de eenheidsprijs is aantrekkelijk voor de 

consument.  
− Ja, dat is verstandig want de consumenten zullen nu bij Jos en 

Miranda de cd’s kopen, die elders duurder zijn.  
− Nee, dat is niet verstandig, want de klanten zullen voor goedkopere 

cd’s naar andere winkels gaan.  
 
Opmerking 
Uitsluitend de argumentatie beoordelen. 
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Vraag Antwoord Scores

 38 maximumscore 2 
 de cijfers zonder dvd’s de cijfers met dvd’s 

omzet € 334.600 € 468.440 

inkoopwaarde € 149.000 € 219.000 

overige kosten €   90.000 € 100.800 

nettowinst €   95.600 € 148.640 

 
indien drie bedragen juist 2 
indien twee bedragen juist 1 
indien één of nul bedragen juist 0 
 
 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Consumentenbond, examen, p. 2 
bron 2 Consumentenbond.nl, examen, p. 3 
bron 3 Consumentenbond.nl, examen, p. 4 
bron 4 Kleilutte.nl, examen, p. 14 
 
 

einde  BB-0233-a-11-1-c* 
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BB-0233-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
tijdv 

 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 BB-0233-a-10-1-o 2 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Een eigen huis 

 
 
Marie en Gerard wonen samen in een flat. Omdat ze wat meer inzicht willen 
krijgen in hun inkomsten en uitgaven, hebben ze een begroting gemaakt. 
 
 
BEGROTING 2010 
 
Inkomsten per jaar  Uitgaven per jaar  
nettosalaris Marie     € 21.000 Huur € 11.400
nettosalaris Gerard   € 25.000 Gas, water, licht €   1.500
netto-vakantiegeld      €   3.600 Abonnementen €      300
netto-rente spaargeld    €      800 Boodschappen €   4.200
 Telefoon, internet, kabel €      820
 Kleding, schoenen €   1.000
 Uitgaan €      720
 Benzine auto €   1.500
 Afbetaling auto €      300
 Reservering €   3.600
 Verzekeringen  €   3.300
 Vakantie €   1.000
 Belastingen €      780
totaal                 € 50.400 totaal € 30.420

 
1p 1 Marie en Gerard verwachten in 2010 een groot overschot. 

 
 Hoe groot zal het overschot in 2010 volgens de begroting zijn? Schrijf je 

berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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 BB-0233-a-10-1-o 3 lees verder ►►►

1p 2 Gerard vindt dat ze beter een huis kunnen gaan kopen. Ze hebben toch genoeg 
geld! Marie twijfelt. Ze zegt: “Onze spulletjes zijn al oud. We zullen toch ook een 
keer de koelkast en de stoelen moeten vervangen. Daar is ook geld voor nodig.” 
Volgens Gerard zetten ze al geld apart. Uit de begroting blijkt dat hij gelijk heeft. 

 Welk bedrag wordt volgens de begroting in 2010 toegevoegd aan de 
reserves? 

 
............................................................................................................................ 
 

1p 3 Gerard droomt verder: We zullen dan een bad hebben in plaats van een douche. 
En een aparte keuken en 2 extra slaapkamers… 
Marie twijfelt nog steeds. “In een huis wonen lijkt me wel veel fijner dan in een 
flat. Maar ook onze uitgaven aan gas, water en licht zullen dan flink stijgen.” 

 Waarom zullen de uitgaven aan gas, water en licht stijgen als ze van een flat 
naar een vrijstaand huis verhuizen?  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 4 Voordat Marie een huis wil gaan kopen, wil ze eerst nog wat informatie over het 
opzetten van een budgetplan inwinnen. 
Welke organisatie heeft als hoofddoel je te helpen met het opzetten van een 
budgetplan? 
A ANWB 
B Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) 
C NIBUD 
D Vereniging Eigen Huis 
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1p 5 Het bedrag dat Marie aan rente en aflossing wil betalen, is hoger dan hun 
huidige huur. Marie gaat naar een bank om te vragen hoeveel geld ze kunnen 
lenen voor een huis. 
Marie krijgt van een bank de volgende gegevens: 
 
gezamenlijk nettosalaris inclusief 
vakantiegeld per jaar 

maximaal hypotheekbedrag 

tot   € 40.00  € 169.072 
van € 40.000 tot € 45.000 € 190.206 
van € 45.000 tot € 50.000 € 211.340 
van € 50.000 tot € 55.000 € 254.184 

 
Hoeveel mogen Marie en Gerard maximaal lenen bij deze bank? 
A € 169.072 
B € 190.206 
C € 211.340 
D € 254.184 
 

1p 6 Marie valt op dat hoe hoger je inkomen is, hoe meer geld je mag lenen. 
 Waarom mag je bij een hoger inkomen, meer geld lenen? Gebruik in je 

antwoord de woorden: risico, aflossingen, rente 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Zit er muziek in sound? 
 
 
Jos en Miranda zijn samen een winkel in cd’s begonnen. Zij verkopen alle cd’s 
voor dezelfde prijs. De winkelnaam is ‘SOUND’. Over het jaar 2009 heeft Jos de 
volgende cijfers verzameld:  
 
 
personeelskosten 
huur van het winkelpand 
omzet 
elektriciteitskosten 
verkoopkosten 
inkoopwaarde 

€   40.000
  €   12.800

€ 356.400
 €     2.500
 €     4.100
€ 165.330

 
De verkoopprijs per cd bedraagt € 9,90.  
 

1p 7 Hoeveel cd’s heeft SOUND verkocht in 2009? 
A   6.000 
B 16.700 
C 36.000 
D 59.400 
 

1p 8 Hoeveel bedragen de bedrijfskosten in 2009? 
A   19.400 
B   59.400 
C 224.730 
D 356.400 
 

1p 9 Hoeveel brutowinst maakt SOUND over 2009? 
A 131.670 
B 191.070  
C 297.000 
D 356.400 
 

1p 10 Jos en Miranda verkopen alle cd’s voor dezelfde prijs.  
 Is het wel zo verstandig om alle cd’s voor dezelfde prijs te verkopen?  

Verklaar je antwoord.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 11 SOUND krijgt te maken met teruglopende cd-verkopen. Miranda gaat 
onderzoeken of het verstandig is om ook dvd’s te gaan verkopen. Ze heeft de 
volgende cijfers berekend voor het jaar 2011: 
− Als er dvd's worden verkocht zal de omzet 40% hoger zijn dan de omzet 

zonder dvd-verkoop. 
− De overige kosten zullen met 12% toenemen als er ook dvd’s worden 

verkocht. 
 
 zonder dvd-verkoop met dvd-verkoop 

omzet € 334.600          € 

inkoopwaarde € 149.000          € 219.000 

overige kosten €   90.000          € 

nettowinst €   95.600          € 

 
 Hoeveel euro bedraagt naar verwachting de nettowinst met de dvd-verkoop 

in 2011? Vul alle getallen op de open plaatsen in het overzicht in.  
 
 

Kinderen zijn niet goedkoop 
 
 
Anna en Tjeerd zijn getrouwd. Anna werkt bij een grote bank en Tjeerd werkt bij 
een autodealer. Ze hebben een dochtertje, Roos genaamd.  
 
 

1p 12 In welke sector werkt Anna? 
Anna werkt in de 
A commerciële dienstverlening 
B horeca 
C industrie 
D niet-commerciële dienstverlening 
 
 
Anna werkt 40 uur per week en Tjeerd werkt 24 uur per week.  
Er is een aantal verklaringen mogelijk waarom Anna en Tjeerd voor deze 
taakverdeling hebben gekozen.  
 
 

1p 13 Hieronder staan twee verklaringen.  
 Geef bij elke verklaring aan of deze juist of onjuist is.  

 juist onjuist 
Tjeerd verdient per uur evenveel als Anna.    
Anna wil alleen voor de kinderen zorgen.    
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1p 14 Anna en Tjeerd verdienen in 2010 bij elkaar € 60.000.  
De kosten voor de kinderopvang voor Roos bedragen per maand € 372. 
Deze kosten worden betaald door de werkgevers, het rijk (de regering) en de 
ouders. 
De werkgevers van Anna en Tjeerd betalen ieder een zesde deel van de totale 
kosten.  
De bijdrage van het rijk bedraagt 14,8% van de totale kosten.  
De rest is de eigen bijdrage, betaald door de ouders. 

 Hoeveel betalen de werkgevers samen aan de kinderopvang per maand?  
Schrijf je berekening op.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 15 De totale eigen bijdrage aan de kosten voor kinderopvang is in 2010 € 191 per 
maand. In 2009 bedroeg de eigen bijdrage € 239 per maand. 

 Met hoeveel procent is de eigen bijdrage voor de kinderopvang in 2010 
gedaald ten opzichte van 2009? Schrijf je berekening op.  

 
............................................................................................................................ 
 

1p 16 De werkgevers betalen mee aan de kinderopvang van werknemers om minder 
vacatures te krijgen.  
Hieronder staan drie denkstappen die de gedachtegang van de werkgevers  
goed weergeven.  
1 De werknemers houden meer geld over.  
2 De kosten voor kinderopvang voor de werknemers worden lager.  
3 De werknemers nemen minder snel ontslag om voor de kinderen te zorgen.  
 
In welke zin staan de denkstappen zo dat een logische volgorde ontstaat? 
A De werkgevers betalen mee aan de kinderopvang → 1 → 2 → 3 → Er komen 

minder vacatures.  
B De werkgevers betalen mee aan de kinderopvang → 2 → 1 → 3 → Er komen 

minder vacatures.  
C De werkgevers betalen mee aan de kinderopvang → 2 → 3 → 1 → Er komen 

minder vacatures.  
D De werkgevers betalen mee aan de kinderopvang → 3 → 2 → 1 → Er komen 

minder vacatures.  
 

2p 17 Ondanks de bijdragen van de werkgevers en het rijk kost de kinderopvang 
ouders veel geld. Toch willen Anna en Tjeerd beiden blijven werken.  
Daar hebben Anna en Tjeerd meerdere redenen voor.  

 Zet bij elke reden voor Anna en Tjeerd een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist 
meer tijd voor hun dochter   
meer inkomen   
zelfontplooiing   
meer tijd voor familie en vrienden   
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Smaakverschillen 
 
 
Leraar Jansen heeft het in de les over behoeften en voorkeuren. Het gesprek 
komt op cola. Peter, een van de leerlingen, is een fan van cola.  
 
 

1p 18 Waarom zijn jongeren zoals Peter een belangrijke doelgroep voor Coca Cola? 
Kies uit de volgende redenen. 
1 Jongeren hebben veel geld te besteden. 
2 Jongeren kunnen lang klant blijven. 
3 Jongeren beïnvloeden bestedingen van het gezin. 
 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D zowel 1, 2 en 3  
 

1p 19 In 2008 gaf de gemiddelde scholier nog € 1.392 per jaar uit.  
In 2009 gaf de gemiddelde scholier al € 1.512 uit. Dit heeft het NIBUD 
(Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) berekend. In 2008 en 2009 waren 
er 750.000 scholieren. 
 

uitgaan

kleding

computer

frisdrank

Legenda:
snoep/snacks

alcohol

cadeaus

andere

Scholierenuitgaven in procenten in 2009

29%

10%

12%

5%

6%

15%
8%

15%

 
 

 Hoeveel is door de gemiddelde scholier in 2009 uitgegeven aan frisdrank? 
Schrijf je berekening op.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 20 In 2009 werd per scholier gemiddeld € 226,80 uitgegeven aan cadeaus. In 2008 
en 2009 waren er 750.000 scholieren.  

 Hoeveel werd er in 2009 door scholieren in Nederland in totaal aan cadeaus 
uitgegeven? 

Schrijf je berekening op.  
 
............................................................................................................................ 
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1p 21 Peter is niet de enige colaliefhebber. Alle leerlingen uit de klas houden ervan. 
De leraar laat de klas van Peter een smaaktest doen met vier cola’s. Iedereen 
proeft de cola’s blind en kiest de lekkerste en de op één na lekkerste cola.  
Hieronder zie je de resultaten. 
 

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

AH huismerk Coca Cola Euroshopper Pepsi

Resultaten smaaktest

aantal malen
gekozen

lekkerste

Legenda:

een na lekkerste  
 
Hoeveel leerlingen deden mee aan de test? 
A 11 
B 15 
C 22 
D 44 
 

1p 22 Bekijk het resultaat van de smaaktest. 
Welk merk komt als één na lekkerste uit de test? 
A AH huismerk 
B Coca Cola 
C Euroshopper 
D Pepsi 
 

Pagina: 262Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0233-a-10-1-o 10 lees verder ►►►

1p 23 Peter heeft Coca Cola als lekkerste gekozen. Die is duurder dan de rest. Bekijk 
de onderstaande afbeeldingen. 
 

AH huismerk Coca Cola Euroshopper cola Pepsi 

    
1,5 liter  
€ 0,59 

1,5 liter  
€ 0,92 

1,5 liter  
€ 0,37 

1,5 liter  
€ 0,89 

 
Hoeveel procent is Coca Cola duurder dan de goedkoopste cola in de test? 
A   40% 
B   49% 
C   54% 
D 149% 
E 249% 
 

1p 24 Peter heeft in de test zijn favoriete Coca Cola als nummer 1 gekozen. 
“Ik vind Coca Cola het lekkerst, dus vervul ik mijn behoeften het best als ik Coca 
Cola koop.” 
De leraar van Peter is het niet met hem eens: “Coca Cola is duurder dan andere 
merken. Je kunt beter een ander merk kopen.” 
Hieronder staan twee uitspraken.  

 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
Peter heeft meer geld over voor Coca Cola dan voor 
andere merken.  

  

Peters leraar bedoelt dat je meer behoeften kunt 
vervullen door een goedkoper merk cola te kopen. 
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Speelgoedfabrikant Lego ontslaat 1.200 mensen 
 
 
Uit een krantenbericht: De Deense speelgoedfabrikant Lego gaat 1.200 mensen 
ontslaan. Lego verplaatst een deel van de productie van Billund (Denemarken) 
naar Mexico. 
 
 

1p 25 Geef een financiële reden waarom Lego zijn productie voor een deel naar 
Mexico verplaatst. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 26 Het hoofdkantoor blijft in Denemarken. Alleen de productie van het speelgoed 
wordt naar Mexico verplaatst. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in 
Denemarken. 
Welke stelling is juist? 
A De vraag naar hooggeschoolde arbeid in Denemarken daalt. 
B De vraag naar hooggeschoolde arbeid in Denemarken stijgt. 
C De vraag naar laaggeschoolde arbeid in Denemarken daalt. 
D De vraag naar laaggeschoolde arbeid in Denemarken stijgt. 
 

1p 27 Sören, een werknemer van Lego, zegt: “Niet alleen die 1.200 mensen die nu in 
Billund bij Lego werken raken hun baan kwijt. Na een tijdje zullen nog meer 
mensen in Billund ontslagen worden.” 
Sören gebruikt hierbij de volgende drie denkstappen: 
1 De koopkracht in Billund daalt.  
2 Het inkomen van de ontslagen werknemers daalt.  
3 De consumptie in Billund daalt.  
 
In welke zin staan de denkstappen zo dat de gedachtegang van Sören goed 
wordt weergeven? 
A Er worden mensen bij Lego ontslagen → 1 → 2 → 3 → Er worden meer 

mensen ontslagen. 
B Er worden mensen bij Lego ontslagen → 2 → 3 → 1 → Er worden meer 

mensen ontslagen. 
C Er worden mensen bij Lego ontslagen → 2 → 1 → 3 → Er worden meer 

mensen ontslagen. 
D Er worden mensen bij Lego ontslagen → 3 → 1 → 2 → Er worden meer 

mensen ontslagen. 
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2p 28 Sören raakt zelf ook zijn baan kwijt. De eerste periode ontvangt hij een uitkering.  
Daarnaast gebruikt hij ook zijn spaargeld.  

 Zet in elke rij een kruisje in de juiste kolom. 
 
 daalt blijft 

gelijk stijgt 

Het inkomen van Sören uit arbeid    
Het inkomen van Sören uit bezit    
Het overdrachtsinkomen van Sören     
 

1p 29 De verplaatsing van de productie heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in 
Denemarken. 
Sören vindt dat de Europese Unie (EU) de werkgelegenheid in de EU moet 
beschermen tegen de concurrentie uit landen buiten de EU. 
Op welke manier zou de EU de werkgelegenheid kunnen beschermen? 
A belastingverhoging voor bedrijven binnen de EU  
B invoerrechten op producten van binnen de EU 
C subsidies voor bedrijven binnen de EU 
 

1p 30 Sören vindt dat de Europese Unie (EU) de werkgelegenheid binnen de EU moet 
beschermen tegen de concurrentie uit landen buiten de EU. 

 Ben je het met Sören eens of oneens? Geef een argument voor je mening.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Bananenbier 
 
 
Bananenbier uit Kongo, een arm land in Afrika, gaat het maken. Voorlopig is dit 
bananenbier echter in Nederland nog een stuk duurder dan bier uit Europa. Dit 
komt onder andere omdat op bier van buiten de Europese Unie invoerrechten 
betaald moeten worden. 
 

 
 

1p 31 Wie worden er door deze invoerrechten beschermd? 
A de consumenten in de EU 
B de consumenten van buiten de EU 
C de producenten in de EU 
D de producenten van buiten de EU 
  

1p 32 Behalve invoerrechten zijn er ook kosten waar de bierproducent in Kongo mee 
te maken heeft. Door deze kosten is een flesje bananenbier in Amsterdam 
duurder dan een flesje Heineken.  
Hieronder staan enkele uitspraken over kosten waar producenten van 
bananenbier uit Kongo mee te maken kunnen hebben.  

 Zet in elke rij een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De producenten van bananenbier hebben te maken met 
hogere transportkosten.  

  

De producenten van bananenbier hebben te maken met 
hoge arbeidskosten.  

  

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 
 
 

Pagina: 266Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0233-a-10-1-o 14 lees verder ►►►

1p 33 Economische groei in arme landen zoals Kongo kan leiden tot meer 
werkgelegenheid in de rijke westerse landen.  
Hieronder staan drie denkstappen: 
1 Meer vraag naar producten uit Europa 
2 Meer export naar Kongo 
3 Meer inkomen voor Kongo 
 
In welke zin staan deze denkstappen zo dat er een logische redenering 
ontstaat?  
A Kongo kent economische groei → 1 → 2 → 3 → Werkgelegenheid in Europa 

stijgt. 
B Kongo kent economische groei → 1 → 3 → 2 → Werkgelegenheid in Europa 

stijgt.  
C Kongo kent economische groei → 2 → 1 → 3 → Werkgelegenheid in Europa 

stijgt. 
D Kongo kent economische groei → 2 → 3 → 1 → Werkgelegenheid in Europa 

stijgt. 
E Kongo kent economische groei → 3 → 1 → 2 → Werkgelegenheid in Europa 

stijgt. 
F Kongo kent economische groei → 3 → 2 → 1 → Werkgelegenheid in Europa 

stijgt. 
 

1p 34 Veel consumenten zijn voor de afschaffing van de invoerrechten op 
bananenbier.  

 Geef hiervoor een verklaring.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 35 Europese producenten zijn tegen de afschaffing van de invoerrechten op 
bananenbier.  
Maar ze zijn wel bereid om Kongo te helpen.  

 Noem een manier waarop Europese producenten van bier Kongo wel 
zouden kunnen helpen.  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 36 Veel consumenten zijn voor de afschaffing van de invoerrechten op 
bananenbier. Europese producenten zijn tegen de afschaffing. Beide groepen 
hebben dus tegengestelde belangen.  

 Geef een argument waarom de Europese producenten tegen de afschaffing 
van invoerrechten op bananenbier zijn.  

 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  BB-0233-a-10-1-o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 39 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels 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 één punt toegekend. 
 

Een eigen huis 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 19.980 (€ 50.400 - € 30.420) 
 

 2 maximumscore 1 
€ 3.600 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Het kost meer gas om een grotere woning te verwarmen.  
− Een bad nemen verbruikt meer water dan een douche. 
 

 4 C 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Als je een hoger inkomen hebt, is de kans groter dat je de aflossingen en 
de rente kunt betalen. De bank loopt dan minder risico. 
 
 

Zit er muziek in sound? 
 

 7 C 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Ja, dat is verstandig, want de eenheidsprijs is aantrekkelijk voor de 

consument.  
− Ja, dat is verstandig want de consumenten zullen nu bij Jos en 

Miranda de cd’s kopen, die elders duurder zijn.  
− Nee, dat is niet verstandig, want de klanten zullen voor goedkopere 

cd’s naar andere winkels gaan.  
 
Opmerking 
Uitsluitend de argumentatie beoordelen. 
 

 11 maximumscore 2 
 zonder dvd-verkoop met dvd-verkoop 

omzet € 334.600 € 468.440 

inkoopwaarde € 149.000 € 219.000 

overige kosten €   90.000 € 100.800 

nettowinst €   95.600 € 148.640 

 
Indien drie bedragen goed uitgerekend 2 
Indien twee bedragen goed uitgerekend 1 
Indien één of geen bedragen goed uitgerekend 0 
 
 

Kinderen zijn niet goedkoop 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
 juist onjuist
Tjeerd verdient per uur evenveel als Anna.   x 
Anna wil alleen voor de kinderen zorgen.   x 
 
Indien twee kruisjes goed  1 
Indien één of geen kruisje goed  0 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 372 x (1/6 + 1/6) = € 124 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
((€ 239 - € 191) / € 239) x 100% = 20,0837% (afgerond 20%)  
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 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
 juist onjuist 
meer tijd voor hun dochter  x 
meer inkomen x  
zelfontplooiing x  
meer tijd voor familie en vrienden  x 
 
Indien vier kruisjes goed  2 
Indien drie kruisjes goed  1 
Indien twee of minder kruisjes goed  0 
 
 

Smaakverschillen 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1.512 x 0,06 = € 90,72 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 226,80 x 750.000 = € 170.100.000 
 

 21 C 
 

 22 D 
 

 23 D 
 

 24 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Peter heeft meer geld over voor Coca Cola dan voor andere 
merken.  

x  

Peters leraar bedoelt dat je meer behoeften kunt vervullen 
door een goedkoper merk cola te kopen. 

x  

 
Indien twee kruisjes goed  1 
Indien één of geen kruisje goed  0 
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Speelgoedfabrikant Lego ontslaat 1.200 mensen 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
lagere loonkosten 
 

 26 C 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 2 
 daalt blijft gelijk stijgt 
Het inkomen van Sören uit arbeid x   
Het inkomen van Sören uit bezit x   
Het overdrachtsinkomen van Sören   x 
 
Indien drie kruisjes goed  2 
Indien twee kruisjes goed  1 
Indien één of geen kruisje goed 0 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− Eens met Sören: dan is er in de EU meer werkgelegenheid. 
− Oneens met Sören: door de grotere concurrentie kunnen de prijzen 

dalen. 
 
 

Bananenbier 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
 juist onjuist 
De producenten van bananenbier hebben te maken 
met transportkosten. x  

De producenten van bananenbier hebben te maken 
met hoge arbeidskosten. 

 x 

 
Indien twee kruisjes goed  1 
Indien één of geen kruisje goed  0

Pagina: 274Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores

BB-ec-c*  8 lees verder ►►►

 33 E 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring:  
− Door de afschaffing van de invoerrechten wordt het bier uit Kongo in 

Nederland/Europa goedkoper voor de consument.  
− Door afschaffing van de invoerrechten zal er meer bier uit Kongo 

worden gekocht. Dat helpt de inwoners van Kongo.  
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier:  
− investeren in de bierindustrie in Kongo  
− overdracht van kennis en/of management van de bierindustrie naar 

Kongo 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument:  
De producenten vinden dat de invoerrechten niet afgeschaft moeten 
worden, want dan kunnen zij beter concurreren met buitenlands bier (zoals 
het bananenbier).  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  BB-0233-a-10-1-c* 
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913-0233-a-BB-1-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 2 juni
13.30 - 15.00

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

De marketing van een fietsenmaker  
 
 
Frits Dekkers is een paar jaar geleden een fietsenzaak begonnen in Winterswijk. 
Marketing is voor een bedrijf erg belangrijk. Frits is er dan ook zeer bewust mee 
bezig. 
Hieronder staan enkele vragen over marketing. 
 
 

 
 

1p 1 Om meer klanten te krijgen, heeft Frits een folder laten maken. Daarin staat een 
plattegrond waarop zijn bedrijf wordt aangegeven.  
Welke P van de marketingmix gebruikt Frits hier in zijn folder? 
A prijsbeleid 
B productbeleid 
C promotiebeleid 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 2 Van de Gazelle fietsenfabriek heeft Frits de volgende poster gekregen: 
 

  
 
Frits heeft deze poster in zijn winkel opgehangen.  
Van welk soort reclame is hier sprake? 
A commerciële reclame 
B ideële reclame 
C informatieve reclame 
 

2p 3 De afzet van fietsen blijkt de laatste jaren flink te stijgen.  
 Door welke oorzaak/oorzaken kan de afzet van fietsen stijgen?  

Zet bij elke oorzaak een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist 
stijging van de aankoopprijs van auto’s   
stijging van de benzineprijs    
stijging van de bevolkingsomvang   
stijging van het aantal fietspaden   

 
1p 4 Frits verkoopt geen fietsaccessoires zoals lampjes, banden, regenkleding 

enzovoort.  
De buurman van Frits zegt: “Ik vind het dom dat Frits geen fietsaccessoires 
verkoopt.” 
Welk argument is een juiste verklaring voor de mening van de buurman? 
A Door fietsaccessoires beconcurreer je jezelf. 
B Door fietsaccessoires krijg je meer omzet. 
C Door fietsaccessoires verkoop je meer fietsen. 
D Door fietsaccessoires verkoop je minder fietsen. 
 

1p 5 Geef van de volgende stellingen aan of deze juist zijn of onjuist. 
Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom. 
 juist onjuist
Reclame wordt alleen gemaakt voor luxe goederen.   
Reclame is een onderdeel van de marketingmix.   
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1p 6 Frits heeft gemerkt dat er een verband bestaat tussen de hoogte van het 
inkomen en de verkoop van racefietsen. 
Welke van de onderstaande grafieken is in een rijk land als Nederland van 
toepassing op de verkoop van racefietsen?  
 

inkomen hooginkomen laag

veel verkoop racefietsen

veel verkoop racefietsen

veel verkoop racefietsen

weinig verkoop racefietsen

weinig verkoop racefietsen

weinig verkoop racefietsen

inkomen hooginkomen laag

inkomen hooginkomen laag

A

B

C

 
 
A grafiek A 
B grafiek B 
C grafiek C 
 

1p 7 Frits verkoopt alleen Nederlandse merkfietsen. Het gaat goed met de 
fietsenwinkel van Frits. Toch maakt hij zich voor de langere termijn enige 
zorgen. Dat komt voornamelijk door de toenemende buitenlandse concurrentie. 
Daardoor komen er goedkopere fietsen op de markt. Frits wil met promotiebeleid 
de concurrentie bestrijden. 

 Leg uit hoe Frits met promotiebeleid de concurrentie kan bestrijden.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Fair trade 
 
 
Fair Trade Original is importeur van producten uit Afrika, Azië en Latijns-
Amerika.  
Het assortiment bestaat uit meer dan 200 levensmiddelen en ruim 1.500 
artikelen voor woninginrichting en mode.  
 
 

1p 8 Veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn ontwikkelingslanden. 
Hieronder staan drie (mogelijke) kenmerken. 
1 geen geld voor investeringen 
2 weinig scholing 
3 slechte infrastructuur 
Wat zijn kenmerken van economische onderontwikkeling? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D zowel 1, 2 als 3 
  

1p 9 ‘Fair Trade' staat voor eerlijke handel.  
Fair Trade is een manier van zaken doen met de mensen uit 
ontwikkelingslanden. Deze mensen krijgen dan een redelijke prijs voor hun 
producten. Hierdoor zijn zij in staat een beter bestaan op te bouwen. 
 
Nederland kan de mensen in ontwikkelingslanden helpen. Hieronder staan drie 
stellingen over de manier waarop je als inwoner van Nederland kan helpen.  

 Welke van deze stellingen is/zijn juist? Zet bij elke stelling een kruisje in de 
juiste kolom. 

 
 juist onjuist 
Je kunt de ontwikkelingslanden helpen door  
Fair Trade-producten in de supermarkt te kopen. 

  

Je kunt familie en kennissen erop wijzen dat ze  
Fair Trade-producten kunnen kopen. 

  

Je kunt een eigen bedrijf starten om producten uit de 
ontwikkelingslanden te importeren. 
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1p 10 De consument denkt vaak dat Fair Trade-producten erg duur zijn.  
De Fair Trade-rijst kost per pak van 400 gram € 1,59. Dezelfde rijst van een 
gewoon merk kost € 1,39.  
Hoeveel procent is de Fair Trade-rijst duurder dan de gewone rijst? 
A 12,6% 
B 14,4% 
C 87,2% 
D 114,4% 
 

1p 11 Het verschil in welvaart tussen arme en rijke landen is erg groot. 
Gerard en Gordon zijn in gesprek over de (mogelijke) oorzaken van dit 
welvaartsverschil: 
 
Gerard          Gordon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft gelijk? 
A Alleen Gerard heeft gelijk. 
B Alleen Gordon heeft gelijk. 
C Beiden hebben gelijk. 
D Geen van beiden heeft gelijk. 
 

2p 12 Sommige ontwikkelingslanden willen geen ontwikkelingshulp, maar meer 
mogelijkheden om handel te drijven.  
De slogan die zij vaak gebruiken is: ‘No Aid but Trade’ (Geen hulp maar handel). 

 Vul in de volgende zinnen 3 van de 4 woorden in, waardoor een juiste 
bewering ontstaat. 

− dalen 
− geld 
− producten 
− stijgen 
Door handel ontvangen ontwikkelingslanden (1)………………………………………  
 
van de rijke landen voor hun (2)……………………………………. Hiermee kunnen  
 
zij voor zichzelf zorgen en zal hun welvaart (3) ……………………………………… 
 

Dat komt door de 
invoerrechten die 
rijke landen heffen 
op de producten uit 
arme landen.  

Dat komt doordat er in 
arme landen vaak een 
slechte infrastructuur 
is.  
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1p 13 Fair Trade-producten zijn meestal duurder, maar hierdoor krijgen de 
producenten wel een redelijke prijs.  

 Wat zou jij doen: Fair Trade-producten kopen of andere producten kopen?   
 
Ik kies voor ......................................................................................................  
 
 
want ................................................................................................................  
 
 

Een mini-onderneming 
 
 
Vijf mbo-studenten hebben als opdracht voor hun opleiding het starten van een 
mini-onderneming. De doelstelling van dit project is ‘leren door te doen’. 
De vijf studenten, Peter, Annette, Nathalie, Marjolein en Johan starten het 
bedrijf ‘De onderzetter’. Het bedrijf zal zich bezighouden met het maken en 
verkopen van onderzetters met de logo’s van bedrijven. 
De vijf studenten hebben in de mini-onderneming elk een eigen functie of taak. 
 

Financieel
directeur

Administratief
directeur

Commercieel
directeur

Technisch
directeur

Algemeen
directeur

 
 
 

1p 14 Elke student heeft in het bedrijf een eigen taak. Dit kan beter aansluiten op zijn 
of haar opleiding.  

 Noem een ander voordeel van arbeidsverdeling. 
 
........................................................................................................................  
 

1p 15 Annette gaat zich bezighouden met de verkoop van de onderzetters.  
Zij zal hiervoor bedrijven gaan benaderen. 
Wat is de functie van Annette? 
A administratief directeur 
B commercieel directeur 
C financieel directeur 
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1p 16 In één van de vergaderingen bespreken de studenten/directieleden de wijze van 
produceren. Er wordt besproken hoe er meer onderzetters per persoon per 
maand gemaakt kunnen worden. 
Nu snijdt elk personeelslid met de hand een onderzetter uit (dit duurt 4 minuten). 
Het uitsnijden kan ook gebeuren met een snijmachine, waarmee het uitsnijden 
van een onderzetter 1 minuut duurt. 
 
 
 Peter stelt voor:      Nathalie stelt voor: 
 

 
 
Met welk voorstel worden er meer onderzetters per persoon geproduceerd? 
A met beide voorstellen  
B met geen van beide voorstellen  
C met het voorstel van Nathalie 
D met het voorstel van Peter 
 

1p 17 Voor het berekenen van de nettowinst maakt de financieel directeur een 
werkblad in het computerprogramma Excel. 
 

 A B 
1 afzet  
2 verkoopprijs  
3 omzet  
4 inkoopwaarde  
5 brutowinst  
6 kosten  
7 nettowinst  

 
In kolom B kunnen formules worden ingevoerd. 
Welke formule moet in cel B7 worden gezet om de nettowinst te berekenen? 
A afzet - verkoopprijs - inkoopwaarde - kosten 
B afzet - verkoopprijs - inkoopwaarde + kosten  
C afzet x verkoopprijs - inkoopwaarde - kosten 
D afzet x verkoopprijs - inkoopwaarde + kosten 
 
 

Laten we een snijmachine 
aanschaffen. 

Laten we een extra 
personeelslid aannemen, 
dat hetzelfde doet als de 
overige personeelsleden. 
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1p 18 De algemeen directeur wil weten hoeveel de brutowinst per onderzetter 
bedraagt. 
Stel dat de inkoopprijs € 4,00 bedraagt en de brutowinst bedraagt 30% van de 
inkoopprijs.  

 Vul het volgende schema in. 
 
Brutowinst = € 4,00 x ……  = € ………… 
                             100 
 

1p 19 Uiteindelijk wordt een onderzetter verkocht voor € 5,95 inclusief 19% btw.  
“Nou, dat is een mooi bedrag dat we per onderzetter ontvangen”, zegt de 
algemeen directeur.  
“Ja, maar dat is niet allemaal voor ons, wij houden er maar een deel van over”, 
zegt de financieel directeur.  

 Hoeveel bedraagt de prijs exclusief btw? Geef je berekening.  
Je kunt voor je berekening gebruikmaken van onderstaand schema. 
 
verkoopprijs inclusief btw 119% 
- btw   19% 
verkoopprijs exclusief btw 100% 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 20 Een producent van onderzetters belt boos de directeur van de school van de 
mini-ondernemers: 
 

 
 

 Ben je het eens met deze producent? Leg je antwoord uit. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
 

Ik wil dat u de studenten laat stoppen met 
het produceren van de onderzetters.  
Dit is oneerlijke concurrentie!
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De bloemetjes buiten zetten 
 
 
‘De Schone Tulp’ is de tulpenkwekerij van Jan van Buren. Zijn kwekerij staat in 
Nederland. 
Jan leest het volgende artikeltje in de krant: 
 
Het kabinet stelde een grens aan het aantal EU-werknemers van buiten 
Nederland. Na de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 mochten er 
in Nederland 20.000 worden toegelaten. Een jaar later mochten het er niet meer 
zijn dan 22.000.  
 
 

1p 21 De minister van Economische Zaken is bang dat Nederland overspoeld zal 
worden door onder andere veel Poolse werkzoekenden.  

 Welke economische reden kunnen Poolse werkzoekenden hebben om naar 
Nederland te komen?  

 
........................................................................................................................  
 

1p 22 Wat gebeurt er als er veel Polen naar Nederland komen om werk te zoeken?  
A De vraag naar arbeid in Nederland neemt af. 
B De vraag naar arbeid in Nederland neemt toe.  
C Het aanbod van arbeid in Nederland neemt af. 
D Het aanbod van arbeid in Nederland neemt toe. 
 

1p 23 Het kabinet wilde de toestroom van werknemers uit de nieuwe EU-landen 
beperken. Daarom moesten deze werknemers ook na 1 mei 2004 een 
werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen werken. 
Met deze werkvergunning hield Nederland zich niet aan een Europese afspraak. 
Welke Europese afspraak is dat? 
A vrij verkeer van goederen 
B vrij verkeer van kapitaal 
C vrij verkeer van personen 
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Jan produceert en verkoopt inmiddels in verschillende landen. Hij heeft van ‘De 
schone Tulp’ een aantal gegevens verzameld. 
Hieronder zie je de omzet per land waar hij tulpen verkoopt in 2008: 
 
Omzet in € 
 

280.000

100.000

60.000

360.000

legenda:
Nederland
Spanje
Duitsland
Brazilie

 
 
 

1p 24 Hoeveel procent van de totale omzet in 2008 werd in Brazilië verkocht?  
A 22,2% 
B 28,6% 
C 35,0% 
D 45,0% 
  

1p 25 Jan heeft een deel van zijn productie van Nederland naar Brazilië verhuisd. 
Hieronder staat een aantal gevolgen daarvan voor Brazilië. 
 
1) De vraag naar goederen en diensten in Brazilië stijgt. 
2) De koopkracht van de inwoners van Brazilië stijgt. 
3) Het inkomen van de inwoners van Brazilië stijgt. 
 
In welke van de onderstaande regels staat een logische redenering? 
A De vraag naar arbeid in Brazilië stijgt. → 2 → 1 → 3 → De productie van 

andere goederen in Brazilië stijgt. 
B De vraag naar arbeid in Brazilië stijgt. → 2 → 3 → 1 → De productie van 

andere goederen in Brazilië stijgt. 
C De vraag naar arbeid in Brazilië stijgt. → 3 → 1 → 2 → De productie van 

andere goederen in Brazilië stijgt. 
D De vraag naar arbeid in Brazilië stijgt. → 3 → 2 → 1 → De productie van 

andere goederen in Brazilië stijgt. 
  

1p 26 In 2008 produceert Jan 20% van zijn tulpen in Brazilië. 
 Welke gevolgen heeft de verhuizing van de productie van tulpen van 

Nederland naar Brazilië voor de werkgelegenheid? 
Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom. 
 
 daalt stijgt 
De werkgelegenheid in Nederland   
De werkgelegenheid in Brazilië   
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De nieuwjaarsspeech 
 
 
Op 5 januari houdt de algemeen directeur van fietsenfabriek 'Bikybike' zijn 
nieuwjaarsspeech:  
 
“Beste collega's, zoals elk jaar kijken we bij aanvang van het nieuwe jaar terug 
op het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar is goed verlopen. Het verkochte aantal 
kinderfietsen is fors gestegen.  
De verkoop van de racefietsen is licht gestegen. En ook van de modellen die 
komend jaar vervangen zullen worden, zijn er nog meer verkocht dan was 
verwacht. 
Kortom we kunnen met trots zeggen dat de …(1)… is toegenomen!”  
 
 

1p 27 Wat moet op plaats (1) in bovenstaande tekst worden ingevuld? 
A afzet 
B omzet 
C winst 
 

1p 28 De algemeen directeur gaat verder: 
“De overheid is misschien van plan de btw van 19% naar 20% te verhogen. 
In onze reclame zeiden wij meteen: Wij gaan onze fietsen dan niet duurder 
maken.” De prijs van een fiets is nu inclusief btw € 1.190. 
Wat zou de prijs van de fiets worden als de btw-verhoging wel werd 
doorberekend? 
A € 1.191,00 
B € 1.200,00 
C € 1.201,90 
D € 1.428,00 
 

1p 29 De algemeen directeur vervolgt: 
“Stel dat de btw stijgt en we verhogen de consumentenprijs niet. Om de winst 
per fiets op peil te houden, moeten we dan …(1)…” 
Wat moet op plaats (1) worden ingevuld? 
A de afzet verlagen. 
B de verkoopprijs exclusief btw verhogen 
C op de kosten bezuinigen. 
 

1p 30 Hierna zegt de algemeen directeur: 
“Door …(1)… van de arbeidsproductiviteit kunnen we elk personeelslid een 
nieuwjaarsbonus geven van € 250.” 
Wat moet op plaats (1) worden ingevuld? 
A een afname 
B het gelijk blijven 
C een toename 
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1p 31 De algemeen directeur gaat verder: 
“Ons bedrijf heeft afgelopen jaar ook veel betekend voor de omgeving. Zo’n tien 
jaar geleden vestigden wij ons hier met nog een paar andere grote bedrijven. 
Toen waren er niet genoeg banen voor de plaatselijke bevolking. De …(1)… is 
mede door ons bedrijf geheel opgelost.” 
Wat moet op plaats (1) worden ingevuld? 
A conjuncturele werkloosheid 
B regionale werkloosheid 
C seizoenwerkloosheid 
  

1p 32 Tot slot zegt de algemeen directeur: 
“Maar de concurrentie zit ook niet stil. De fietsenfabrieken in China leveren 
goedkope fietsen. De kwaliteit van die fietsen wordt steeds beter. Binnen ons 
bedrijf is er ook discussie geweest over de vestigingsplaats. Als we een paar 
honderd kilometer opschuiven, kunnen we vanuit Polen veel goedkoper 
produceren.” 
 

 Geef een argument waarom fietsenfabriek ‘Bikybike’ vanuit Polen goedkoper 
kan produceren. 

 
........................................................................................................................  
 
 

Lenen wat je lenen kunt 
 
 
Kop van een krantenbericht: 
 
“Minister van Financiën wil dat er minder makkelijk geld geleend kan 
worden” 
 
 

1p 33 Welk juist argument kan de minister daarvoor gebruiken?  
A Lenen gaat zo makkelijk omdat het zo duur is. 
B Lenen gaat zo makkelijk omdat het zo goedkoop is. 
C Makkelijk lenen leidt tot veel schulden. 
D Makkelijk lenen leidt tot weinig schulden. 
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Een krantenbericht: 
 
Boete misleidende leenreclame hoger 
De boete voor kredietverstrekkers die zich schuldig maken aan misleidende 
reclame gaat fors omhoog. Bij misleidende reclame wordt onvolledige of onjuiste 
informatie verstrekt. Nu is die boete maximaal 30.000 euro per overtreding. Als 
het aan de minister van Financiën ligt, wordt dat zo snel mogelijk een half 
miljoen euro. 
 
 
Lees het krantenbericht. 

1p 34 Wat zijn kredietverstrekkers?  
A bedrijven die reclame maken 
B bedrijven die geld uitlenen 
C bedrijven die je schuld betalen 
 

1p 35 Met hoeveel procent stijgt de maximale boete voor misleidende reclame? Geef 
je berekening. 
 
........................................................................................................................  
 

1p 36 Waarom wordt er zwaarder bestraft als 'leenreclame' misleidend is? 
Zet bij elke reden een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
omdat er steeds meer mensen in geldproblemen raken.   
omdat de bedrijven die geld uitlenen zo meer geld 
verdienen dan is toegestaan. 

  

 
1p 37 Minister van Financiën: 

 
Wat is een impulsaankoop?  
A een aankoop die je niet van plan was te doen 
B een aankoop voor eerste levensbehoeften 
C een aankoop voor luxe behoeften 
 
 
 
 

Ook moet onderzocht worden of er 
een verbod kan komen op het 
uitlokken van impulsaankopen.
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ORTUSBANK
 

kredietlimiet kredietvergoeding 
per maand 

effectieve 
rente op 
jaarbasis 

maandtermijn theoretische 
looptijd in 
maanden 

5.000 0,626% 7,8% 100 60 

10.000 0,626% 7,8% 200 60 

15.000 0,626% 7,8% 300 60 

20.000 0,626% 7,8% 400 60 
 
Lees het krantenbericht boven opgave 34. 

1p 38 Jan en Carla praten over bovenstaande leenreclame uit de krant. 
 
 
 
 
 
 
Jan:  
 
 
 
 
 
Carla:  
 

 Met wie ben jij het eens: met Jan of met Carla? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
 

Verbieden? Wat een 
onzin! 

Ik vind dat deze 
leenreclame verboden 
moet worden! 

einde  913-0233-a-BB-1-o* 
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937-E-0233-a-BB-1-o*   

erratumblad 2009-1 
 

economie CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen economie BB vmbo op dinsdag 2 juni, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 15 moet aan vraag 38 de zin toegevoegd worden 
 
Verklaar je antwoord. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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 36, 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.  
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
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; 

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; 
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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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels 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 één punt toegekend. 
 

De marketing van een fietsenmaker 
 

 1 C 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 2 
 juist onjuist 
stijging van de aankoopprijs van auto’s x  
stijging van de benzineprijs  x  
stijging van de bevolkingsomvang x  
stijging van het aantal fietspaden x  

 
Indien vier kruisjes juist geplaatst  2 
Indien drie kruisjes juist geplaatst  1 
Indien twee, één of nul kruisjes juist geplaatst 0 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Reclame wordt alleen gemaakt voor luxe goederen.  x 
Reclame is een onderdeel van de marketingmix.  x  
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als beide kruisjes juist geplaatst zijn. 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Hij kan meer reclame maken voor (de hoge kwaliteit van) de Nederlandse 
merkfietsen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Fair trade 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Je kunt de ontwikkelingslanden helpen door  
Fair Trade-producten in de supermarkt te kopen. 

x  

Je kunt familie en kennissen erop wijzen dat ze  
Fair Trade-producten kunnen kopen. 

x  

Je start een eigen bedrijf om producten uit de 
ontwikkelingslanden te importeren. 

x  

 
Indien drie kruisjes juist geplaatst 1 
Indien twee, een of nul kruisjes juist geplaatst 0 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
(1) geld 
(2) producten 
(3) stijgen 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien een of geen antwoord juist 0 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Ik kies voor Fair Trade-producten, want handel is beter dan hulp. 
− Ik kies voor andere producten, want ik hoef het probleem van de 

ontwikkelingslanden niet op te lossen. 
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Vraag Antwoord Scores

Een mini-onderneming 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist voordeel: 
Door arbeidsverdeling (specialisatie) wordt de arbeidsproductiviteit groter. 
 

 15 B 
 

 16 D 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
brutowinst = € 4,00 x 30/100 = € 1,20 
 

 19 maximumscore 1 
€ 5,95 x 100 / 119 = € 5,00 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument indien eens met de producent: 
− De studenten hebben veel minder bedrijfskosten waardoor zij 

goedkoper kunnen produceren en dat is niet eerlijk. 
Voorbeeld van een juist argument indien niet eens met de producent: 
− De afzet is zo klein dat je niet kunt spreken van concurrentie. Het is 

belangrijk dat studenten in een betekenisvolle omgeving kunnen leren. 
 
 

De bloemetjes buiten zetten 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden (één van de volgende): 
− In Nederland zijn de lonen hoger dan in Polen. 
− In Polen is veel werkloosheid. 
 

 22 D 
 

 23 C 
 

 24 C 
 

 25 D 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 1  
 daalt stijgt 
De werkgelegenheid in Nederland x  
De werkgelegenheid in Brazilië  x 
 
Indien twee kruisjes juist geplaatst 1 
Indien één of nul kruisjes juist geplaatst 0 
 
 

De nieuwjaarsspeech 
 

 27 A 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 C 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Door lagere arbeidskosten per fiets (per product). 
 
 

Lenen wat je lenen kunt 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
(470.000/30.000) x 100% = 1.567%  
 

 36 maximumscore 1 
 juist onjuist 
omdat er steeds meer mensen in geldproblemen raken. x  
omdat de bedrijven die geld uitlenen zo meer geld verdienen 
dan is toegestaan. 

 x 

 
Opmerking 
Het punt uitsluitend toekennen als beide kruisjes juist geplaatst zijn. 
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Vraag Antwoord Scores

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument indien eens met Jan:  
− Consumenten moeten beschermd worden tegen dergelijke agressieve 

reclame. 
Voorbeelden van een juist argument indien eens met Carla (één van de 
volgende):  
− Consumenten zijn slim genoeg om te bepalen waar ze hun geld aan 

uitgeven. 
− Consumenten kunnen precies zien hoeveel en hoelang ze moeten 

betalen. 
 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  913-0233-a-BB-1-c* 
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800013-1-718o 

Examen VMBO-BB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 29 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

U wilt een microkrediet?  
 
 
Een microkrediet is een kleine lening aan ondernemers. Vaak zijn dit 
ondernemers in ontwikkelingslanden. Deze ondernemers zijn te arm om aan de 
eisen van ‘traditionele’ banken te kunnen voldoen. Met een microkrediet is er de 
mogelijkheid om kleine projecten te starten. Daar kunnen ondernemers geld 
mee verdienen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een koe, een naaimachine of 
voor het inrichten van een winkel.  
 
 

2p 1 Leningen hebben verschillende kenmerken.  
 Vul in onderstaande zin de juiste woorden in.  

 
Een lening is een door een bank verstrekt bedrag, dat aan de bank moet worden 
………..……………………. en waarvoor meestal …………………………… aan de 
bank moet worden betaald.  
 

1p 2 Traditionele banken zijn minder snel bereid geld te lenen aan kleine of net 
beginnende ondernemers. Hieronder staan twee uitspraken.  

 Zet bij elke uitspraak een kruisje op de juiste plaats.  
 
 juist onjuist 
Een ondernemer moet een traditionele bank kunnen 
bewijzen dat hij de lening terug kan betalen.  

  

Voor een lening bij een traditionele bank moet je minimaal 
€ 20.000 per jaar verdienen.  

  

 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 3 Microkredieten kunnen aan personen worden verstrekt, maar ook aan groepen.  
Een groep is in zijn geheel verantwoordelijk voor het terugbetalen van de 
schuld.  
Wordt de kans dat een lening wordt terugbetaald door microkredieten aan 
groepen te verstrekken groter of kleiner?  
Door microkredieten aan groepen te verstrekken, wordt de kans dat de lening 
wordt terugbetaald 
A groter. 
B kleiner. 
C niet groter en niet kleiner. 
 

1p 4 Door microkredieten kunnen arme mensen het beter krijgen. Dan is er de 
mogelijkheid om kleine projecten te starten waar ze geld mee kunnen verdienen.  
Dan kan het microkrediet weer worden afgelost. 
 
Hieronder staan drie stappen waardoor arme mensen het beter kunnen krijgen.  
1 investeren  
2 produceren 
3 winst behalen 
 
In welke regel staan de stappen in een zodanige volgorde dat een logische 
gedachtegang ontstaat?  
A ontvangen microkrediet → 1 → 2 → 3 → aflossen microkrediet  
B ontvangen microkrediet → 1 → 3 → 2 → aflossen microkrediet 
C ontvangen microkrediet → 2 → 1 → 3 → aflossen microkrediet 
D ontvangen microkrediet → 2 → 3 → 1 → aflossen microkrediet 
E ontvangen microkrediet → 3 → 1 → 2 → aflossen microkrediet 
F ontvangen microkrediet → 3 → 2 → 1 → aflossen microkrediet 
 

1p 5 Wereldwijd maken inmiddels ongeveer 100 miljoen mensen gebruik van een 
microkrediet. Het gemiddelde percentage van de microkredieten dat wordt 
terugbetaald is 95 procent.  
Een bank heeft € 1.250.000 aan microkredieten verstrekt. 

 Hoeveel geld zal aan deze bank worden terugbetaald?  
Geef de berekening.  
 
............................................................................................................................ 
 

2p 6 Prinses Máxima vindt microkredieten erg belangrijk. Ze heeft gezegd: 
“Door het verstrekken van microkredieten zal de welvaart van de arme landen 
stijgen.” 

 Geef een argument voor deze uitspraak van prinses Máxima.  
Gebruik in je antwoord de economische termen: ‘economische groei’ en 
‘behoeften vervullen’. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden 
 
 
In de economie spreken we over ontwikkelde landen en over 
ontwikkelingslanden 
 
 

2p 7 Hieronder staan drie kenmerken van ontwikkelde landen en 
ontwikkelingslanden.  

 Welke kenmerken horen bij een ontwikkelingsland?  
Zet bij elk kenmerk een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist 
laag inkomen per hoofd van de bevolking    
weinig analfabetisme   
weinig werkloosheid   

 
1p 8 Een aantal mensen uit ontwikkelingslanden trekt naar het rijke Westen op zoek 

naar (beter) werk. Veel regeringen in het Westen zijn hier tegen. Ze nemen 
daarom maatregelen, zoals strenge immigratiewetten en strenge 
douanecontroles.  
Niet iedereen is tegen deze zogenaamde arbeidsmigratie (het verhuizen van 
mensen) naar het Westen.  
Sommigen zien hier juist wel voordelen in.  

 Noem zo’n voordeel.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 9 Volgens anderen kan je beter de oorzaak van de arbeidsmigratie (het verhuizen 
van mensen naar het Westen) tegengaan.  
Dat kan door de arme landen te helpen. Zo zouden de invoerrechten op 
producten uit ontwikkelingslanden verlaagd kunnen worden.  
Leg uit waarom dat de arme landen kan helpen.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 10 Noem naast het verlagen van invoerrechten nog een middel om 
ontwikkelingslanden te helpen.  
 
............................................................................................................................ 
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1p 11 Het doel van de hulp aan ontwikkelingslanden is ervoor te zorgen dat 
ontwikkelingslanden zich uiteindelijk zelf kunnen redden.  
Meer voedsel is dan een eerste middel.  
Hieronder staan drie stappen. 
In welke regel staan de stappen in een zodanige volgorde dat een logische 
gedachtegang ontstaat?  
1 inkomen neemt toe 
2 mensen worden gezonder 
3 mensen kunnen harder werken 
 
A meer voedsel → 1 → 2 → 3 → ontwikkelingslanden kunnen zichzelf redden 
B meer voedsel → 1 → 3 → 2 → ontwikkelingslanden kunnen zichzelf redden  
C meer voedsel → 2 → 1 → 3 → ontwikkelingslanden kunnen zichzelf redden  
D meer voedsel → 2 → 3 → 1 → ontwikkelingslanden kunnen zichzelf redden  
E meer voedsel → 3 → 1 → 2 → ontwikkelingslanden kunnen zichzelf redden  
F meer voedsel → 3 → 2 → 1 → ontwikkelingslanden kunnen zichzelf redden  
 

1p 12 Als een van de beste manieren om ontwikkelingslanden te helpen wordt vaak 
beter onderwijs genoemd.  
Leg uit waarom beter onderwijs de groei van de economie in 
ontwikkelingslanden kan bevorderen.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Een eigen zaak 
 
 
Thom was timmerman bij een meubelfabriek, maar een tijdje geleden werd hij 
werkloos. Thom: “Er was niet genoeg vraag meer naar onze producten, ondanks 
de goede kwaliteit en de lage prijzen. Maar de mensen wilden liever een nieuw 
soort meubelen.”  
 
 

1p 13 Van welke vorm van werkloosheid was er sprake bij Thom? 
A conjuncturele werkloosheid 
B regionale werkloosheid 
C seizoenswerkloosheid 
D structurele werkloosheid 
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1p 14 Thom: “Nadat ik hoorde dat ik ontslagen zou worden, heb ik mij ingeschreven 
als werkzoekende. Ik heb toen ook direct een WW-uitkering aangevraagd.” 
Waar heeft Thom zich moeten inschrijven om een WW-uitkering aan te vragen? 
A bij het CBS 
B bij het CWI 
C bij het uitzendbureau 
 
 
Thom: “Thuiszitten is niets voor mij. Ik ben daarom voor mezelf begonnen.  
Ik heb al mijn meubels in mijn huis zelf gemaakt. Van mijn hobby heb ik dus mijn 
werk gemaakt. Ik ben gespecialiseerd in kasten. Wel leuk een eigen bedrijf, 
maar er moet veel gerekend worden!” 
 
 

2p 15 Voor een kast van het type ‘Rococo’ heeft Thom de volgende offerte 
(prijsopgave) gemaakt.  
 
Onderdeel Kosten/Opbrengsten Totaal 
Arbeid 9 uur € 45 per uur €  
Hout, lijm etc.  € 55 € 55 
Overige kosten € 40 € 40 
Winst 25% van de totale kosten €  
Totaal  €  

 
 Vul de ontbrekende getallen in het overzicht van Thom in.  

 
1p 16 Thom: “Wat ik bij mijn baas nooit hoefde te doen, doe ik nu volop: rekenen!  

Want als ik niet goed kan rekenen, dan werk ik de hele maand voor niets.” 
Wat Thom de afgelopen maand heeft gemaakt en verkocht heeft hij netjes 
bijgehouden: 
 
 
 
 
 
Hieronder staan twee uitspraken.  

 Zet bij elke uitspraak een kruisje op de juiste plaats. 
 
 juist onjuist
De totale afzet van Thom is 20 stuks.   
De totale omzet van Thom is € 13.000   

 
 

12 kasten ‘Modern’ à € 750 = € 9.000 
8 kasten ‘Rustiek’ à € 500 = € 4.000 
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2p 17 Al dat gereken is niet echt Thoms hobby. Hij heeft een administratiekantoor 
gevraagd zijn boekhouding te doen.  
Aan het eind van het jaar krijgt Thom van zijn boekhouder de 
resultatenrekening. Die ziet er als volgt uit:  
 
opbrengsten  
100 kasten ‘Rustiek’ à € 500 per stuk € 50.000 
50 kasten ‘Modern’ à € 750 per stuk € 37.500 
totaal opbrengsten €  

 
kosten  
inkopen hout en andere materialen € 37.000 
kosten administratiekantoor €   5.000 
huisvestingskosten €  20.000 
afschrijvingskosten €   5.000 
totaal kosten €  

 
WINST € 

 
 

 Vul de ontbrekende gegevens in.  
 

1p 18 Na het tweede jaar bekijkt Thom het resultaat van opnieuw een jaar hard werken 
als zelfstandig ondernemer.  
Hij heeft € 22.000 verdiend. Zijn uitkering bedroeg indertijd € 23.000 euro.  

 Wat had Thom volgens jou het beste kunnen doen: wel of niet een eigen 
bedrijf beginnen?  

Geef een argument voor je mening.  
 
............................................................................................................................ 
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Ik ben een echte Europeaan! 
 
Olja zegt:  
 
 
 
 
 
 
 

1p 19 We leven nu in 2008. Sinds 2005 hebben twaalf landen zich aangesloten bij de 
Europese Unie (EU). Een aantal van die landen bevindt zich in Oost-Europa.  
De integratie van de landen uit Oost-Europa verloopt moeizaam.  
Hieronder staan twee uitspraken.  
Welke uitspraak geeft een juiste verklaring voor de moeilijke integratie?  
 

 Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom.  
 juist onjuist 
Er wonen maar weinig mensen in Oost-Europa.    
De economie van de Oost-Europese landen is minder ver 
ontwikkeld dan die van de West-Europese landen. 

  

 
2p 20 Bosnië hoorde niet tot de twaalf landen die sinds 2005 lid zijn geworden van de 

EU. Maar veel mensen in Bosnië wilden dat wel graag.  
Hieronder staan twee uitspraken.  

 Zet bij elke uitspraak een kruisje op de juiste plaats.  
 
 juist onjuist 
Als Bosnië toetreedt tot de EU, kan Bosnië zonder 
handelsbelemmeringen naar de EU-landen exporteren.  

  

Als Bosnië toetreedt tot de EU zal het, net als andere 
nieuwe landen die toetreden tot de EU, subsidie krijgen. 

  

 
 

Hallo, mijn naam is Olja. Mijn leeftijd is 24 jaar. Ik ben geboren in 
Bosnië. Tijdens de oorlog daar kon ik gelukkig met mijn ouders naar 
Nederland vluchten. Ik vind het fijn in Nederland, maar ik ga graag op 
vakantie naar Italië. Daar wil ik later een restaurantje beginnen. Mijn 
vriend komt uit Engeland.  
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Olja zegt:  
 
 
Olja heeft een Duitse keuken gekocht.  
 
 
 

1p 21 Veel Nederlandse consumenten doen inkopen in Duitsland en veel Duitse 
consumenten winkelen in Nederland. Hetzelfde geldt voor Nederlandse en 
Duitse bedrijven.  
Duitsland en Nederland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. 

 Geef hiervoor een oorzaak.  
 
............................................................................................................................ 
 
Olja zegt:  
 
 
 
 
 

1p 22 Is de euro in Engeland een wettig betaalmiddel?  
A Ja, want Engeland is lid van de Europese Monetaire Unie.  
B Ja, want Engeland is lid van de Europese Unie.  
C Nee, want Engeland is geen lid van de Europese Monetaire Unie.  
D Nee, want Engeland is geen lid van de Europese Unie.  
 
Olja zegt:  
 
 
 
 
 

1p 23 Welke voordelen biedt de EU voor Olja als ze een restaurantje wil beginnen in 
Italië? 
Hieronder staan twee uitspraken.  

 Zet bij elke uitspraak een kruisje op de juiste plaats.  
 
 juist onjuist
Er is tussen Nederland en Italië vrij verkeer van goederen 
en diensten. 

  

Er is tussen Nederland en Italië vrij verkeer van personen.   
 

Sinds ik in Nederland woon kom ik echt overal. Ik was laatst in Duitsland 
en heb daar een keuken gekocht. Goede kwaliteit en een stuk goedkoper 
dan in Nederland!  

Mijn vriend Stephen komt uit Engeland. Met de kerstdagen gaan we 
naar Londen. Daar wonen de ouders van Stephen. 

Ik kom graag in Italië. Mijn droom is een restaurantje in Italië. 
Gezellig aan een leuk pleintje midden in een oud dorpje. Samen met 
Stephen natuurlijk! 
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1p 24 Olja zegt: “Ondanks het feit dat een restaurantje in Italië me helemaal te gek 
lijkt, zou ik nog liever teruggaan naar Bosnië. De economie moet daar weer 
helemaal opgebouwd worden.” 

 Noem een manier waarop Olja kan helpen de economie van Bosnië te 
verbeteren.  

 
............................................................................................................................ 
 
 

Het Florence Nightingale Instituut 
 
 
Gretha Balmoral en Marjo Colline werken bij het Florence Nightingale Instituut 
(FNI) in Zetten in de Betuwe. Vroeger was het FNI vooral een museum. Nu is 
het ook een kenniscentrum. Naast tentoonstellingen worden er activiteiten voor 
VMBO-leerlingen Zorg en Welzijn georganiseerd.  
 
 

1p 25 Marjo heeft opgezocht dat in 2005 17.630.212 mensen de verschillende 
Nederlandse musea bezochten. Voor het FNI waren dat er 7.405.  
Hoeveel procent is het aantal museumbezoekers van het FNI op het totaal 
aantal bezoekers?  
A 4,2% 
B 0,42% 
C 0,042% 
D 0,0042% 
 

1p 26 Het Florence Nightingale Instituut in Zetten is een kennisinstituut op het gebied 
van verpleging en verzorging. Meer publiciteit zal het instituut meer inkomsten 
kunnen opleveren.  

 Leg uit waarom dat het geval is.  
 
............................................................................................................................ 
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1p 27 Bekijk het financieel overzicht over de jaren 2003, 2004 en 2005. 
 
Kosten 2003 2004 2005 
Personeelskosten 152.400 181.000 177.000 
Vrijwilligers 1.600 3.000 2.600 
Afschrijvingen 14.000 14.000 15.000 
Huisvesting 196.000 195.000 198.000 
Bureaukosten 18.000 27.000 19.000 
Inkopen winkel 6.900 2.500 1.900 
Inkopen catering 10.000 19.000 15.000 
Diverse kosten en verrekeningen -73.000 -5000 21.000 
Totaal 325.900 436.500 449.500 

Alle bedragen zijn in euro’s.  
 
Welke juiste conclusie kun je uit het financieel overzicht trekken met betrekking 
tot de vrijwilligers? 
A In 2004 waren de kosten van de vrijwilligers het hoogst.  
B In 2005 waren er 400 vrijwilligers minder dan in 2004.  
C Van 2003 tot 2005 steeg het aantal vrijwilligers.  
D Vrijwilligers kosten het museum niets. 
 

1p 28 Bij vrijwilligers gaat het om gemotiveerde mensen. Toch heeft het werken met 
vrijwilligers ook nadelen.  

 Noem een nadeel van het werken met vrijwilligers.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 29 Bekijk onderstaand financieel overzicht van het Florence Nightingale Instituut.  
 
Inkomsten 2003 2004 2005 
Subsidies 350.000 392.000 460.000 
Donaties en giften 12.000 15.000 11.000 
Sponsoring 0 100 0 
Subsidies speciale activiteiten 196.000 20.000 45.000 
Verkoop kaartjes 24.000 21.000 18.000 
Museumwinkel 8.000 10.000 3.500 
Catering 10.000 19.000 22.000 
Diversen 20.000 15.000 26.000 
Totaal 620.000 492.100 585.500 

Alle bedragen zijn in euro’s.  
 
Uit het overzicht blijkt dat het Florence Nightingale Instituut grotendeels 
afhankelijk is van subsidies.  
Gretha vindt deze grote afhankelijkheid van subsidies een probleem.  

 Geef een argument voor de mening van Gretha.  
 
............................................................................................................................ 
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2p 30 Gretha en Marjo vinden dat het FNI minder afhankelijk van subsidies moet 
worden. Ze bespreken verschillende mogelijkheden.  
Marjo denkt dat het vergroten van de eigen inkomsten een oplossing kan zijn. 
Gretha denkt aan het aantrekken van sponsors.  
(Sponsoring is het schenken van bedragen door bedrijven aan instellingen. De 
bedrijven willen hiermee naamsbekendheid krijgen). 
Hieronder staan drie uitspraken van Gretha en/of Marjo.  
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist 
Door commerciële activiteiten te organiseren wordt 
het FNI minder afhankelijk van de subsidies.  

  

Door het aantrekken van sponsors wordt de 
afhankelijkheid van het FNI minder groot.  

  

Geld lenen vermindert de afhankelijkheid van het FNI.   
 
 

Nette spijkerbroek? 
 
 
Bijna iedereen heeft wel een spijkerbroek. Je hebt spijkerbroeken van € 20, 
maar je hebt ook spijkerbroeken van € 100 of meer.  
Henk heeft een kledingzaak. Hij is gespecialiseerd in spijkerbroeken. 
 
 

1p 31 Geef één reden waarom iemand liever een spijkerbroek van € 100 koopt dan 
een van € 20.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 32 Henk gaat ook spijkerbroeken van het merk Kuyichi verkopen. Kuyichi wordt in 
ons land nog niet zoveel verkocht. De prijs kan hiervoor niet de reden zijn, 
omdat een Kuyichi spijkerbroek even duur is als andere merken spijkerbroeken.  

 Geef een reden waarom de consument spijkerbroeken van het merk Kuyichi 
nog niet zoveel koopt. 

 
............................................................................................................................ 
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1p 33 Met een aantal klasgenoten heb je enkele merken spijkerbroeken getest.  
De resultaten staan in het volgende schema. 
 
merk prijs in € afwerking sterkte krimp kleurechtheid kwaliteit 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

    80 
    70 
   100 
    70 
    50 
    90 

+ 
++ 
++ 
+ 
- 
- 

- 
++ 
+ 
+ 
- 
- 

- 
+ 

+/- 
+/- 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 

+/- 
++ 
+ 
+ 

+/- 
- 

 
+ + = zeer goed 
+  = goed 
+/-  = redelijk 
-  = matig 
 
Welk merk spijkerbroek is de beste aanschaf als je let op de prijs-
kwaliteitverhouding? 
A merk A 
B merk B 
C merk C 
D merk D 
 

1p 34 Met een aantal klasgenoten heb je enkele merken spijkerbroeken getest.  
Welke spijkerbroek krimpt het meest? 
A merk A 
B merk B 
C merk C 
D merk D 
 

1p 35 Met een aantal klasgenoten heb je enkele merken spijkerbroeken getest.  
Hoeveel procent is merk A duurder dan merk E? 
A 30% 
B 37,5% 
C 60% 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 36 Bekijk onderstaande tabel.  
 
merk prijs in €  afwerking  sterkte krimp kleurechtheid kwaliteit 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

    80 
    70 
   100 
    70 
    50 
    90 

+ 
++ 
++ 
+ 
- 
- 

- 
++ 
+ 
+ 
- 
- 

- 
+ 

+/- 
+/- 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 

+/- 
++ 
+ 
+ 

+/- 
- 

 
Om een nog beter inzicht te krijgen in de prijs-kwaliteitverhouding, kun je de 
testresultaten in een diagram plaatsen.  
Merk E is al in het diagram ingevuld met de letter E.  

 Waar moet je merk C in het diagram plaatsen?  
Geef merk C op de juiste plaats in het diagram aan.  
 

prijs
in €

120

100

80

60

40

20

0
matig

(-)
redelijk

(+/-)
goed

(+)
zeer goed

(++)

kwaliteit

*E

 
 
 
 
 

einde  800013-1-718o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 één punt toegekend. 
 

U wilt een microkrediet? 
 

 1 maximumscore 2 
• terugbetaald/afgelost 1 
• rente 1 
 

 2 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Een ondernemer moet een traditionele bank kunnen 
bewijzen dat hij de lening terug kan betalen.   

x  

Voor een lening bij een traditionele bank moet je 
minimaal € 20.000 per jaar verdienen. 

 x 

 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen als beide kruisjes juist zijn gezet.  
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
(€ 1.250.000 / 100) x 95 = € 1.187.500 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
• Door de verstrekte microkredieten kan er economische groei optreden  1 
• Er worden dan meer behoeften vervuld, waardoor de welvaart stijgt  1 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden 
 

 7 maximumscore 2 
 juist onjuist 
laag inkomen per hoofd van de bevolking  x  
weinig analfabetisme  x 
weinig werkloosheid  x 

 
Indien drie kruisjes juist 2 
Indien twee kruisjes juist  1 
Indien één of geen kruisje juist  0 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 
− Arbeidsmarktproblemen kunnen worden opgelost. 
− Er komt een inkomensstroom op gang naar de arme landen.  
− Dan krijgen arme mensen ook een kans op meer inkomen.  
− Het zijn vaak goedkope arbeidskrachten.  
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Door lagere invoerrechten kunnen ontwikkelingslanden beter concurreren 
en verdienen ze een inkomen (om hun land op te bouwen).  
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist middel (één van de volgende): 
− ontwikkelingshulp 
− investeren in ontwikkelingslanden 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Door beter onderwijs neemt het kennisniveau toe (en zijn mensen beter in 
staat om efficiënt te werken). Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit en 
daarmee de economische groei.  
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Een eigen zaak 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
Onderdeel Kosten/opbrengsten Totaal 
Arbeid 9 uur € 45 per uur € 405 
Hout, lijm etc.  € 55 €  55 
Overige kosten € 40 €  40 
Winst 25% van de totale kosten € 125 
Totaal  € 625 

 
Indien drie getallen juist  2 
Indien twee getallen juist  1 
Indien een of geen getal juist  0 
 

 16 maximumscore 1 
 juist onjuist 
De totale afzet van Thom is 20 stuks. x  
De totale omzet van Thom is € 13.000 x  

 
Opmerking 
Uitsluitend als beide kruisjes juist zijn geplaatst het punt toekennen.  
 

 17 maximumscore 2 
Opbrengsten  
100 kasten ‘Rustiek’ à € 500 per stuk € 50.000 
50 kasten ‘Modern’ à € 750 per stuk € 37.500 
totaal opbrengsten € 87.500 
kosten  
inkopen hout en andere materialen € 37.000 
kosten administratiekantoor €   5.000 
huisvestingskosten € 20.000 
afschrijvingen €   5.000 
totaal kosten € 67.000 
WINST € 20.500 

 
Indien drie berekeningen juist  2 
Indien twee berekeningen juist  1 
Indien geen of een berekening juist 0 
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 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten (één van de volgende): 
Beter wel beginnen 
− Je kunt je eigen tijd indelen.  
− Je hebt als ondernemer meer status dan als werkloze.  
− Je hebt bevrediging uit het werk.  
− In de toekomst kunnen de inkomsten uit het eigen bedrijf toenemen.  
 
Beter niet beginnen 
− Je maakt veel uren.  
− Je hebt veel verantwoordelijkheid.  
− Je loopt grote risico’s.  
− Je hebt (in het begin vaak) minder inkomsten.  
 
 

Ik ben een echte Europeaan! 
 

 19 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Er wonen maar weinig mensen in Oost-Europa.   x 
De economie van de Oost-Europese landen is minder ver 
ontwikkeld dan die van de West-Europese landen. 

x  

 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen als beide kruisjes juist zijn gezet.  
 

 20 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Als Bosnië toetreedt tot de EU, kan Bosnië zonder 
handelsbelemmeringen naar de EU-landen exporteren. 

x  

Als Bosnië toetreedt tot de EU zal het, net als andere 
nieuwe landen die toetreden tot de EU, subsidie krijgen. 

x  

 
Opmerking 
per juist gezet kruisje 1 punt.  
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 
− Duitsers en Nederlanders willen elkaars producten hebben.  
− Met name in de grensstreek kan men makkelijk bij elkaar inkopen 

doen.  
− Duitsers en Nederlanders hebben ongeveer gelijke behoeften.  
− Duitsland heeft een groot achterland.  
− Duitsland maakt gebruik van de haven van Rotterdam.  
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 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Er is tussen Nederland en Italië vrij verkeer van goederen 
en diensten. 

x  

Er is tussen Nederland en Italië vrij verkeer van personen. x  
 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen als beide kruisjes juist zijn gezet.  
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier (één van de volgende): 
− Door in Bosnië op vakantie te gaan.  
− Door in Bosnië te investeren.  
− Door in Bosnië te gaan werken.  
 
 

Het Florence Nightingale Instituut 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Door meer publiciteit kan het instituut meer (betalende) bezoekers 

trekken.  
− Door meer publiciteit komt het instituut meer in de publieke 

belangstelling. Dat kan het instituut aantrekkelijk maken voor 
subsidiegevers of sponsors.  

 
 27 A 

 
 28 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist nadeel (één van de volgende):  
− Mogelijk ontbreekt het de vrijwilligers aan specifieke kennis.  
− Vrijwilligers kunnen er zomaar weer mee ophouden.  
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Subsidiegevers kunnen hun subsidies intrekken. Dan zit het FNI vrijwel 
zonder inkomsten.  
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 30 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Door commerciële activiteiten te organiseren wordt het 
FNI minder afhankelijk van de subsidies.  

x  

Door het aantrekken van sponsors wordt de 
afhankelijkheid van het FNI minder groot.  

 x 

Geld lenen vermindert de afhankelijkheid van het FNI.  x 
 
Indien drie uitspraken juist 2 
Indien twee uitspraken juist  1 
Indien geen of één uitspraak juist  0 
 
 

Nette spijkerbroek? 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− verschil in inkomen waardoor men zich een duurdere kan veroorloven 
− voorkeur voor bepaalde kleding omdat men die mooier of modieuzer 

vindt 
− denken een betere kwaliteit te kopen 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− Kuyichi is vrijwel onbekend.  
− Andere merken zijn populairder. 
− Kuyichi heeft misschien een mindere kwaliteit.  
 

 33 B 
 

 34 A 
 

 35 C 
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 36 maximumscore 1 
 
prijs
in €

120

100

80

60

40

20

0
matig

(-)
redelijk

(+/-)
goed

(+)
zeer goed

(++)

kwaliteit

*
C

*
E

 
 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 

einde  800013-1-718c* 
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800045-2-718o 

Examen VMBO-BB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni 

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Mijn eerste spaarrekening 

 
 
“Hallo, ik ben Sam. Vlak na mijn geboorte opende mijn opa voor mij een 
spaarrekening. Hij stortte € 100. Mijn ouders stortten toen direct € 25 en elke 
volgende maand nog € 10 op mijn spaarrekening.”  
 
 

2p 1 Wat zijn de motieven om te gaan sparen? 
 Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 

 
motief juist onjuist 
kans op winst   
voorzorg   
een speciaal doel   
rente   

 
1p 2 De opa van Sam stortte bij de opening van de spaarrekening € 100 op de 

spaarrekening.  
De ouders van Sam stortten toen direct € 25.  
Daarna stortten de ouders van Sam elke volgende maand automatisch € 10.  

 Hoeveel is er na 1 jaar in totaal gestort op deze rekening?  
A € 100 
B € 125 
C € 235 
D € 245 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Uit de folder van de spaarrekening van Sam: 
 
Rentepercentage 2,50% 
Extra rente Na elke vijf jaar wordt extra rente (5%) uitgekeerd over de 

saldotoename op de spaarrekening.  
 

1p 3 Sam ontving de extra rente dus in de maand waarin hij 5 jaar is geworden. 
Hoeveel bedroeg deze extra rente?  
A meer dan 5% over het totaal gestorte bedrag 
B minder dan 5% over het totaal gestorte bedrag 
C precies 5% van het totaal gestorte bedrag 
 

1p 4 Het rentepercentage voor deze jongerenspaarrekening is hoger dan een 
spaarrekening voor andere mensen. De reden daarvoor is niet dat jongeren zo 
veel spaargeld hebben.  

 Geef een verklaring voor het hogere rentepercentage. 
 

1p 5 Sam: “De spaarrekening loopt tot mijn 18e verjaardag. Daarna krijg ik extra 
rente en wordt de rekening de maand daarop opgeheven. In totaal, samen met 
mijn bijverdiensten, hoop ik dat het bedrag dan ongeveer 5000 euro is. Dat kost 
toch een mooi tweedehands autootje!”  
Wat is de voornaamste functie van het geld in de uitspraak van Sam? 
A rekenmiddel 
B ruilmiddel 
C spaarmiddel 
 

2p 6 De opa van Sam vindt de problemen van de ontwikkelingslanden erg belangrijk. 
Dat wil hij later ook zijn kleinzoon duidelijk maken. Hij stort daarom namens Sam 
ook geld op een bankrekening van een bank die veel geld wil uitlenen aan 
ontwikkelingslanden.  
Dat doet deze bank door microkredieten te verstrekken om ondernemers in 
ontwikkelingslanden te helpen.  
Microkredieten zijn kleine leningen aan ondernemers die andere banken niet 
geven.  
Hieronder staan twee uitspraken over deze bank.  

 Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De bank geeft voor deze spaarrekening een hoger 
rentepercentage dan andere banken.  

  

De bank zal de ondernemers een hoger 
rentepercentage berekenen dan andere banken. 
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De spreekbeurt van Sanae 
 
 
Sanae zit in klas 4 VMBO-BB. Sanae is geboren in Nederland, maar haar ouders 
komen uit Angola, een land in Afrika. Sanae houdt een spreekbeurt over Angola. 
 
 

1p 7 Sanae zegt: “Angola is een arm land. Angola exporteert met name aardolie en 
koffie. De waarde van de export is veel kleiner dan de waarde van de producten 
die Angola importeert.” 
 
Sanae wijst naar het bord. 
Daar staan twee stellingen op geschreven. 
 

 Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
Angola houdt geen geld over aan de internationale 
handel.  

  

Een misoogst van koffie is rampzalig voor de economie 
van Angola.  

  

 
1p 8 Sanae gaat verder met haar spreekbeurt. 

Sanae zegt: “Als je het gemiddeld inkomen per inwoner in Angola vergelijkt met 
het gemiddeld inkomen per inwoner in Nederland, dan is het gemiddeld inkomen 
in Nederland een stuk hoger.” 
 
Moreno steekt z'n vinger op. “Hoeveel verdienen de mensen in Angola?” 
Sanae wijst naar een poster die zij op het bord heeft geplakt: 
 

 
 
Wat is het inkomen per hoofd van de bevolking in Angola in dollars? 
A $ 4 
B $ 40 
C $ 400 
D $ 4.000 
E $ 40.000 
 

Angola 
 
Aantal inwoners      12 miljoen 
Nationaal inkomen  $ 4,8 miljard 
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1p 9 Sanae zegt: “Angola produceert aardolie. Maar de opbrengst daarvan gaat voor 
een groot deel naar de buitenlandse eigenaars.” 
De Angolese regering denkt na over maatregelen. Ze wil de opbrengst van de 
aardolie meer ten bate van de Angolese bevolking laten komen.  

 Noem een maatregel die de regering van Angola kan nemen.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 10 Sanae: “In Angola krijgen veel kinderen geen of slecht onderwijs. Als het 
onderwijs wordt verbeterd, dan zal het met de economie van Angola ook beter 
gaan.”   

 Verklaar deze stelling door onderstaande zin aan te vullen.  
Als het onderwijs verbetert dan zal ook de economie verbeteren, omdat 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 11 Sanae: “De Nederlandse overheid en de Nederlandse bedrijven kunnen Angola 
helpen.” 

 Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De Nederlandse overheid kan Angola helpen door meer te 
investeren in Angola. 

  

De Nederlandse bedrijven kunnen Angola helpen door 
goederen te kopen uit Angola. 
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2p 12 Sanae: “Maar wij kunnen ook de mensen in Angola helpen. We kunnen geld 
ophalen met een sponsorloop.” 
De leraar van Sanae vindt het een goed idee. 
Hij schrijft direct een aantal gegevens op het bord: 
 
Aantal klassen: 3 
Aantal leerlingen per klas: 30 
Gemiddeld sponsorbedrag per leerling per ronde: € 1,00 
Aantal ronden per leerling:  6 

 
Een dag onderwijs kost in Angola € 0,20 per leerling. 
De sponsorloop brengt precies op wat de leraar al had berekend. 

 Hoeveel dagen per jaar kunnen 90 leerlingen in Angola naar school? 
Geef de berekening en vul op de juiste plaats de juiste gegevens in.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
opbrengst sponsorloop:  
kosten 1 dag school voor 90 leerlingen:  
aantal schooldagen voor 90 leerlingen:  
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R&B tassen 
 
 
Rosanne en Bernice waren allebei altijd al gek op schooltassen. Al op school 
handelden beide vriendinnen in allerlei soorten leren tassen en rugzakken. Van 
hun hobby hebben ze hun werk kunnen maken. Het zijn echte ondernemers 
geworden met een eigen winkel. Bovendien verkopen ze de tassen via internet.  
 
 

2p 13 Het hebben van een bedrijf valt Rosanne en Bernice af en toe best zwaar. Maar 
ze zien toch ook wel voordelen.  

 Geef eerst een nadeel en daarna een voordeel van een eigen bedrijf ten 
opzichte van het werken in loondienst.  

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 14 Rosanne en Bernice bekijken de resultatenrekeningen over 2005 en 2006. 
 
Resultatenrekening 2005 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
Nettowinst 

€ 154.000 
€   66.000 
€   30.000 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
 

€ 200.000 
€   50.000 
 

Totaal € 250.000  € 250.000 
 
Resultatenrekening 2006 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
 

€ 142.500 
€ 117.500 
 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
Netto verlies 

€ 160.000 
€   90.000 
€   10.000 

Totaal € 260.000  € 260.000 
 
Was de omzet in 2006 hoger dan/gelijk aan/lager dan de omzet in 2005?  
A gelijk aan 
B hoger 
C lager 
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1p 15 Rosanne en Bernice bekijken de resultatenrekeningen over 2005 en 2006. 
 
Resultatenrekening 2005 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
Nettowinst 

€ 154.000 
€   66.000 
€   30.000 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
 

€ 200.000 
€   50.000 
 

Totaal € 250.000  € 250.000 
 
Resultatenrekening 2006 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
 

€ 142.500 
€ 117.500 
 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
Netto verlies 

€ 160.000 
€   90.000 
€   10.000 

Totaal € 260.000  € 260.000 
 
De brutowinst in 2006 bedroeg 
A €  -10.000. 
B €  107.500. 
C €  117.500. 
D €  250.000. 
 

1p 16 Rosanne en Bernice bekijken de resultatenrekeningen over 2005 en 2006. 
 
Resultatenrekening 2005 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
Nettowinst 

€ 154.000 
€   66.000 
€   30.000 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
 

€ 200.000 
€   50.000 
 

Totaal € 250.000  € 250.000 
 
Resultatenrekening 2006 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
 

€ 142.500 
€ 117.500 
 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
Netto verlies 

€ 160.000 
€   90.000 
€   10.000 

Totaal € 260.000  € 260.000 
 
Rosanne en Bernice constateren dat de omzet van de winkelverkopen 
aanzienlijk is gedaald, maar de totale omzet niet.  

 Noem een oorzaak waarom de winkelverkoop is gedaald, maar de totale 
omzet niet.  

 
........................................................................................................................  
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1p 17 Rosanne en Bernice bekijken de resultatenrekeningen over 2005 en 2006. 
 
Resultatenrekening 2005 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
Nettowinst 

€ 154.000 
€   66.000 
€   30.000 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
 

€ 200.000 
€   50.000 
 

Totaal € 250.000  € 250.000 
 
Resultatenrekening 2006 
Inkoopwaarde
Bedrijfskosten
 

€ 142.500 
€ 117.500 
 

Omzet winkelverkoop 
Omzet internetverkoop 
Netto verlies 

€ 160.000 
€   90.000 
€   10.000 

Totaal € 260.000  € 260.000 
 
Met hoeveel procent zijn de internetverkopen gestegen tussen 2005 en 2006?  
A 4% 
B 25% 
C 80% 
D 180% 
 

2p 18 Rosanne en Bernice vragen zich af wat ze moeten doen: specialiseren op 
verkopen via het internet of doorgaan met de winkelverkoop. Rosanne ziet een 
oplossing: “We kunnen het één doen en het ander niet nalaten.”  

 Welke maatregelen kunnen Rosanne en Bernice nemen om de 
winkelverkoop te handhaven en zich tegelijkertijd meer te richten op het 
internet?  

Geef in je antwoord aan wat er met de winkelverkoop moet gebeuren en wat met 
de internetverkoop door onderstaande zinnen af te maken.  
 
Een goede maatregel om met de winkelverkoop door te gaan, is  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
Een goede maatregel om zich meer te richten op de internetverkoop is 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Spaarlampenfabriek 
 
 
Philips sluit de spaarlampenfabriek in Terneuzen  
 
Philips heeft besloten de spaarlampenfabriek in Terneuzen te sluiten. De 
vakbonden reageerden teleurgesteld op de mededeling die Philips deed. 
Volgens de vakbonden was het besluit te verwachten, maar ze hadden gehoopt 
dat er nog een oplossing zou komen. Philips gaat de productie overbrengen 
naar Polen, waar de lonen veel lager zijn dan in Nederland.  
 
bron: Nieuwsblad voor Zeeuws-Vlaanderen, 12 december 2003 
 

2p 19 Voor wie was de verplaatsing van de productie gunstig?  
Hieronder staan drie stellingen.  

 Zet bij elke stelling een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De verplaatsing van de fabriek naar Polen was gunstig voor 
de aandeelhouders van Philips.  

  

De verplaatsing van de fabriek naar Polen was gunstig voor 
de werknemers in Polen. 

  

De verplaatsing van de fabriek naar Polen was gunstig voor 
de bevolking van Terneuzen.  

  

 
1p 20 Waarom zouden de werknemers in Terneuzen ook zonder de verplaatsing naar 

Polen op den duur ontslagen kunnen worden? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 21 Polen is in 2004 toegetreden tot de EU. 
Geef een reden waarom de Poolse bedrijven graag wilden dat Polen lid werd 
van de Europese Unie.  
A De Poolse bedrijven krijgen dan meer afzetmogelijkheden.  
B De Poolse bedrijven krijgen dan meer concurrentie.  
C De Poolse bedrijven kunnen dan in Duitsland kopen.  
 

1p 22 Geef één nadeel voor Nederlandse bedrijven nu Polen lid is geworden van de 
EU.  
 
........................................................................................................................  
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1p 23 Geef één voordeel voor Nederlandse bedrijven nu Polen lid is geworden van de 
EU.  
 
........................................................................................................................  
 

1p 24 Sinds de toetreding van Polen tot de EU komen steeds meer Polen naar 
Nederland om hier te werken. Volgens sommigen is dat slecht voor de 
Nederlandse economie. Volgens anderen is dat juist goed voor de Nederlandse 
economie.  

 Wat is jouw mening? Geef een argument.  
 
........................................................................................................................  
 
 

De kip of het ei 
 
 
Hannie houdt enorm van eieren en van eierproducten. Eieren uit legbatterijen 
waar de kippen met z’n allen op een kluitje zitten, vindt ze niet zo lekker.  
Het liefst koopt Hannie biologische eieren. Biologische eieren zijn eieren van 
kippen die vrij op het erf kunnen lopen en geen krachtvoer krijgen.  
 
 

1p 25 Hieronder staan twee uitspraken over biologische eieren.  
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist 
De totale productiekosten van biologische eieren zijn 
hoger dan die van gewone eieren, omdat er minder 
kippen per vierkante meter zijn. 

  

De totale productiekosten van biologische eieren zijn 
hoger dan die van gewone eieren, omdat de kippen geen 
krachtvoer krijgen.  

  

 
1p 26 Hannie wil graag zelf kippen gaan houden. Dan heeft ze goedkopere eieren. 

Hoe wordt het zelf houden van kippen om de eieren genoemd? 
A collectieve voorziening 
B inkomen in natura 
C schaarste 
D zelfvoorziening 
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1p 27 Hannie krijgt drie kippen van een vriend. Hannie heeft in een schrift bijgehouden 
wat ze met alle eieren doet. Ze ziet dat haar kippen al 500 eieren hebben 
gelegd. Ze maakt het onderstaande cirkeldiagram. 
 
Bestemming eieren in totaal 
 
weggegeven 90

taarten 200

pannenkoeken 100

gekookte eieren 60

gebakken eieren 50

 
 
Hannie heeft niet alle eieren zelf gebruikt.  
Hoeveel procent van de totale hoeveelheid eieren heeft ze weggegeven? 
A 10% 
B 18% 
C 20% 
D 40% 
 

2p 28 De eieren die Hannie heeft, zijn niet helemaal gratis. Voor de kippen hoefde ze 
niet te betalen, maar ze heeft in 8 maanden tijd wel kosten gemaakt. Hieronder 
staat een overzicht van de kosten. 
 
kosten hoeveelheid totaal 
legkorrels 5 zakken à € 7  
graan 4 zakken à € 8  
spuitbus tegen luizen 1 spuitbus à € 6  
hooi 2 balen à € 3  
totaal   

 
 Hoeveel heeft Hannie in totaal aan kosten gemaakt? Vul de tabel in.  

 
1p 29 Na een jaar heeft Hannie 624 eieren geraapt. De kosten over dat jaar bedragen 

€ 110. Een doos met 10 eieren kost € 2,25 in de winkel. 
 Zijn de eieren voor Hannie duurder of goedkoper dan in de winkel? Leg je 

antwoord uit met behulp van een berekening.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 30 Hannie denkt erover een eigen zaak te beginnen en de eieren te gaan verkopen. 
Ze moet dan meer kippen gaan houden.  

 Geef een argument voor Hannie om wel of niet een eigen zaak in eieren te 
gaan beginnen.  

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Ministeps? Motorsteps! 
 
 
Ministeps zijn alweer een beetje uit de mode, maar niet zo lang geleden  
zag je ze nog overal. Misschien staat er bij jou nog wel eentje in de schuur.  
 
 

 
 
 
Het tv-programma Kassa heeft de ministeps een tijd geleden laten testen. 
Hieronder staat de uitslag.  
Iedere ministep kreeg een rapportcijfer tussen de 1 en 10.  
 

  naam prijs oordeel 
1  City Runner €   81,00 4,6 
2  Folding Scooter €   78,00 7,2 
3  JD Bug €   81,00 7,3 
4  Juststart €   90,00 5,4 
5  Metal Folding (Scooter R900 TT) €   59,00 4,6 
6  Pro € 158,00 7,5 
7  Quick Step € 199,00 5,6 
8  Tami Talos € 181,00 5,2 

 
1p 31 Judith wil de ministep kopen met het beste testoordeel, maar kan niet meer dan  

€ 100 besteden.  
Welke ministep zal Judith op basis van bovenstaande test dan kopen?  
A Folding Scooter 
B JD-Bug 
C Pro 
D Quick Step 
 

1p 32 Tot welke soort uitgaven behoort de aanschaf van een ministep? 
A dagelijkse uitgaven 
B incidentele uitgaven 
C vaste lasten 
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1p 33 Waarom zag je eerst geen jongeren op een gewone step en later wel op een 
ministep? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 34 Mensen kopen niet altijd de duurste ministeps.  
 Waarom kiezen mensen, afgezien van de prijs, vaak voor een goedkoper 

model?  
Geef één reden.  
 
........................................................................................................................  
 

1p 35 Het lijkt er de laatste tijd op dat de ministep alweer uit is. De ministeps werden 
door veel mensen vervangen door motorsteps (zie afbeelding).  
 

 
 
Volgens sommigen zal hierdoor de prijs van ministeps dalen. Anderen denken 
dat hij juist zal stijgen.  

 Wat zal er volgens jou met de prijs van ministeps gebeuren?  
Omcirkel jouw antwoord en leg je antwoord uit. 
 
De prijs van ministeps zal  
 
dalen  /  niet veranderen  /  stijgen.  
 
omdat: 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 36 Een half jaar later staat in een tijdschrift een artikel met als kop:  
 
‘Rijbewijs nodig voor motorsteps!’ 
 
In het artikel wordt beweerd dat motorsteps gevaarlijk kunnen zijn voor jongeren 
en dat daarom een rijbewijs nodig is.  
Wat zal er gebeuren met de vraag naar motorsteps als een rijbewijs verplicht 
wordt? 
A De vraag zal afnemen. 
B De vraag zal gelijk blijven. 
C De vraag zal stijgen. 
 
 

einde  800049-2-718o* 800045-2-718o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 één punt toegekend. 
 

Mijn eerste spaarrekening 
 

 1 maximumscore 2 
 
motief juist onjuist 
kans op winst  x 
voorzorg x  
een speciaal doel                                      x  
rente x  

 
Indien vier kruisjes juist 2 
Indien drie kruisjes juist 1 
Indien nul, één of twee kruisjes juist 0 
 

 2 C 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
De bank zal geld gaan verdienen aan de jongeren als deze bij de bank 
blijven als ze volwassen worden. 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De bank geeft voor deze spaarrekening een 
hoger rentepercentage dan andere banken.  

x  

De bank zal de ondernemers een hoger 
rentepercentage berekenen dan andere banken. 

 x 

 
per juist gezet kruisje  1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

De spreekbeurt van Sanae 
 

 7 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Angola houdt geen geld over aan de internationale 
handel  

x  

Een misoogst van koffie is rampzalig voor de 
economie van Angola.  

x  

 
Opmerking  
Alleen als beide kruisjes juist zijn gezet 1 punt toekennen.  
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel (één van de volgende): 
− (Meer) belasting heffen op (de uitvoer van) aardolie. 
− Loonsverhoging eisen voor de arbeiders in de aardolieindustrie. 
− (Meer) belasting heffen op de winst op de aardolie.  
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Als het onderwijs verbetert, dan zal de economie verbeteren, omdat 
door beter onderwijs de arbeidsproductiviteit toeneemt; de economische 
groei zal hierdoor toenemen. 
 

 11 maximumscore 1 
 juist onjuist 
De Nederlandse overheid kan Angola helpen door 
meer te investeren in Angola. 

x  

De Nederlandse bedrijven kunnen Angola helpen 
door goederen te kopen uit Angola. 

x  

 
Opmerking  
Alleen als beide kruisjes juist zijn gezet 1 punt toekennen.  
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
opbrengst sponsorloop: 3 x 30 x € 1 x 6 = € 540 
kosten 1 dag school voor 90 leerlingen: € 90 x € 0,20 = € 18 
aantal schooldagen voor 90 leerlingen: € 540 / € 18 = 30 schooldagen 
 
opbrengst sponsorloop: 540 
kosten 1 dag school voor 90 leerlingen: 18 
aantal schooldagen voor 90 leerlingen: 30 

 
Indien drie berekeningen juist  2 
Indien twee berekeningen juist 1 
Indien nul of één berekening juist  0 
 
 

R&B tassen 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van een nadeel (één van de volgende):  
− onzekerheid van het inkomen 
− geen vaste werktijden 
− risico 
 
Voorbeeld van een voordeel (één van de volgende): 
− eigen tijd indelen 
− kans op hoog inkomen 
 
per juist antwoord  1 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
De klanten zijn overgestapt van kopen in de winkel naar kopen via internet.  
 

 17 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
• Een goede maatregel om met de winkelverkoop door te gaan is (één 

van de volgende): 1 
− het beperken van de openingstijden. 
− het verlagen van de prijzen. 
• Een goede maatregel om zich meer te richten op de internetverkoop is 

(één van de volgende): 1 
− er meer tijd aan te besteden.  
− meer reclame voor internetverkoop maken. 
 
 

Spaarlampenfabriek 
 

 19 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De verplaatsing van de fabriek naar Polen was 
gunstig voor de aandeelhouders van Philips.  

x  

De verplaatsing van de fabriek naar Polen was 
gunstig voor de werknemers in Polen. 

x  

De verplaatsing van de fabriek naar Polen was 
gunstig voor de bevolking van Terneuzen.  

 x 

 
Indien drie kruisjes juist 2 
Indien twee kruisjes juist 1 
Indien één kruisje juist 0 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Door de hoge lonen zou de fabriek in Terneuzen op de lange termijn failliet 
kunnen gaan of moeten sluiten (door concurrentie uit de lagelonenlanden). 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist nadeel: 
Poolse bedrijven kunnen nu makkelijker concurreren met Nederlandse 
bedrijven. Dat is nadelig voor Nederlandse bedrijven.  
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist voordeel: 
De afzetmogelijkheden van de Nederlandse bedrijven zijn toegenomen.  
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument (één van de volgende):  
− Dat is goed voor de Nederlandse economie. Er kunnen problemen op 

de arbeidsmarkt mee worden opgelost.  
− Dat is slecht voor de Nederlandse economie. Nederlanders kunnen 

hun baan verliezen.  
 
 

De kip of het ei 
 

 25 maximumscore 1 
 juist onjuist 
De totale productiekosten van biologische eieren zijn 
hoger dan die van gewone eieren, omdat er minder 
kippen per vierkante meter zijn. 

x  

De totale productiekosten van biologische eieren zijn 
hoger dan die van gewone eieren, omdat de kippen 
geen krachtvoer krijgen.  

 x 

 
Opmerking 
Alleen als beide kruisjes juist gezet zijn een punt toekennen. 
 

 26 D 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
 
kosten hoeveelheid totaal 
legkorrels 5 zakken à € 7 € 35 
graan 4 zakken à € 8 € 32 
spuitbus tegen luizen 1 spuitbus à € 6 €  6 
hooi 2 balen  à € 3 €  6 
totaal  € 79 

 
Indien vijf berekeningen juist 2 
Indien vier berekeningen juist 1 
Indien nul, één, twee of drie berekeningen juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Goedkoper: want € 110 : 624 x 10 = € 1,76. In de winkel kost een doos  
€ 2,25, dus zijn de eieren van Hannie goedkoper.  
 
Opmerking  
Alleen als na goedkoper een juiste berekening is volgt, mag een scorepunt 
worden toegekend.  
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een argument voor een eigen zaak:  
− Op die manier kan Hannie wat verdienen en kan ze haar kosten 

goedmaken.  
Voorbeelden van een argument tegen een eigen zaak (één van de 
volgende):  
− Om er van te kunnen leven moet Hannie wel erg veel eieren gaan 

verkopen. Of haar dat zal lukken is de vraag.  
− Door een eigen zaak te beginnen, loopt Hannie het risico dat ze juist 

verlies lijdt.  
 
 

Ministeps? Motorsteps! 
 

 31 B 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Gewone steps werden vrijwel niet gemaakt. 
− Gewone steps waren niet in de mode. 
− Ministeps waren in de mode. 
− Voor ministeps werd veel reclame gemaakt. 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− Ze vinden ministeps niet zo belangrijk. 
− Ze kopen ministeps alleen voor hun kinderen. 
− Ministeps hoeven niet zo lang mee te gaan.  
− Goedkope ministeps hebben soms ook een goed testresultaat. 
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Vraag Antwoord Scores 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− De prijs van ministeps zal hierdoor stijgen, omdat het aanbod van 

ministeps zal dalen.  
− De prijs van ministeps zal hierdoor dalen, omdat de winkeliers de 

ministeps in de uitverkoop doen om hun oude voorraden sneller te 
verkopen.  

− De prijs van ministeps zal niet veranderen, omdat de winkeliers hun 
prijzen handhaven om evenveel winst te behalen.  

 
Opmerking 
Uitsluitend de argumentatie beoordelen. Er moet een logisch verband 
worden gelegd tussen de prijsverandering en de aangegeven verklaring. 
 

 36 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  800049-2-718c* 800045-2-718c* 
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700013-1-723o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

9.00 - 10.30 uur
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

Bakken voor knallen 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 

 
 

 
1p 1 ohan zit in 4 vmbo en werkt op zaterdag bij een bakker.  

.  

 

 

2p 2 ehalve een doos gebak, ontvangt Johan daar ook loon voor.  
ning.  

 

 

1p 3 ohan verdient € 24 voor iedere dag die hij bij de bakker werkt.  

emiddeld per maand? 

1p 4 ohan besteedt zijn geld meestal aan dvd’s. Maar hij wil voor oudjaar ook 
n 

er heeft Johan  

r extra verdiend?  

 

J
Na afloop van zijn werk krijgt hij altijd een doos gebak mee
De doos gebak wordt als inkomen gezien.  
Hoe noemt men dit soort inkomen?  
 
...........................................................................................................................
 
...........................................................................................................................
 
B
Geef naast het gebak en het loon twee andere vormen van belo
 
............................................................................................................................
 
............................................................................................................................
 
J
Hij werkt alleen op zaterdag.  
Hoeveel geld verdient Johan g
A €   96,00 
B € 104,00 
C € 128,00 
D € 138,67 
 
J
vuurpijlen kopen. Daarom heeft Johan in december meer dagen gewerkt da
normaal. In totaal verdiende hij in december € 200.  
Normaal verdient Johan € 24 per zaterdag. In decemb
4 zaterdagen bij de bakker gewerkt.  
Hoeveel euro heeft Johan in decembe
A 24 
B 96 
C 104
D 200 
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1p 5 Hij heeft in december € 200 verdiend.  
 
Bekijk onderstaande grafiek. Daarin kun je aflezen hoeveel pakketten vuurpijlen 
en/of dvd’s Johan in december kon kopen. Hij heeft zijn hele inkomen besteed.  
 
Verdeling van Johans totale inkomen in december (€ 200) over dvd’s en 
pakketten vuurpijlen.  
 

0 1 2 3 4 5 6

12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

dvd s

pakketten vuurpijlen 
 
 
Hoeveel euro kostte 1 pakket vuurpijlen? 
A 5 
B 10 
C 20 
D 40 
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1p 6 Een vriend van Johan vindt vuurwerk kopen zonde van het geld.  
Hij vindt deze poster dan ook echt een knaller.  
 

 

 

Je bent een rund 
als je met vuurwerk stunt! 

 
Hoe wordt dit soort reclame genoemd? 
A commerciële reclame 
B ideële reclame 
C misleidende reclame 
 

 700013-1-723o 4 lees verder ►►►

Pagina: 353Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Duurzame energie 
 

1p 7 Tot nu draaide de wereldeconomie om aardolie. Het uit de grond halen van 
aardolie wordt technisch steeds lastiger. Daardoor kost de winning van aardolie 
steeds meer geld. De laatste tijd is de olieprijs sterk gestegen.  
Wordt het door deze ontwikkelingen voor oliemaatschappijen aantrekkelijker of 
onaantrekkelijker aardolie te winnen? Verklaar je antwoord.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 8 Mede door de hoge olieprijzen wordt duurzame energie door velen steeds 
belangrijker gevonden. Een voorbeeld van het opwekken van duurzame energie 
is het gebruik van wind.  
Geef nog een voorbeeld van duurzame energiebronnen.  
 
...........................................................................................................................  
 

2p 9 Het ministerie van Economische Zaken besteedt 1 miljard euro aan de 
ontwikkeling van duurzame energiebronnen.  
Hieronder staan twee uitspraken over duurzame energiebronnen.  
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist
Duurzame energiebronnen blijven ook op de lange duur 
beschikbaar.  

  

Duurzame energiebronnen zijn altijd duurder dan andere 
energiebronnen.  

  

 

2p 10 De overheid besteedt extra geld aan de ontwikkeling van duurzame 
energiebronnen en niet aan andere energiebronnen zoals olie en steenkool. 
Waarom doet de overheid dat? 
Hieronder staan twee uitspraken.  
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist
Olie en steenkool raken op.    

Olie en steenkool zijn erg vervuilend.   
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1p 11 Als er meer gebruikgemaakt wordt van duurzame energie is dat goed voor het 
milieu. Het zoveel mogelijk beperken van milieuschade is belangrijk.  
Vermeld één manier waarop consumenten milieuschade kunnen beperken.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 12 De overheid kan het verbruik van duurzame energie stimuleren door subsidies te 
geven.  
Moet de overheid wel of geen subsidies geven om het verbruik van duurzame 
energie te stimuleren? Geef een argument voor je mening.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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Auto’s zijn duur! 
 

1p 13 Uit een krant:  
In een land rijden 4 miljoen auto’s. Per auto wordt gemiddeld 25.000 kilometer 
per jaar gereden.  
Hoeveel kilometer rijden alle auto’s van dit land samen? 
A               100.000 (honderdduizend) 
B            1.000.000 (1 miljoen) 
C      1000.000.000 (1 miljard) 
D 100.000.000.000 (100 miljard) 
 

1p 14 Uit een krant: 
In een land werd gemiddeld 25.000 kilometer per auto per jaar gereden.  
Door de grote prijsstijgingen van benzine gaan de inwoners gemiddeld 15% 
minder autorijden.  
Hoeveel kilometer rijdt een auto na de prijsstijging gemiddeld per jaar? 
Geef de berekening. 
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 

1p 15 Piet gaat vanwege de verhoging van de benzineprijs minder kilometers met zijn 
auto rijden. Toch heeft hij hogere benzinekosten. 
Wat is daarvoor de verklaring? 
Hieronder staat een uitspraak over de benzineprijs en het aantal gereden 
kilometers.  
Geef bij elke deel van de uitspraak aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist 
De benzineprijs is in procenten meer gestegen    

dan het aantal kilometers in procenten is gedaald.   

 
1p 16 Piet rijdt 18.000 km per jaar. Zijn auto verbruikt 6 liter benzine per 100 km. 

Hoeveel liter benzine verbruikt Piet per jaar? 
Geef de berekening.  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
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1p 17 De auto van Piet rijdt op benzine. In de auto kan ook een lpg-installatie worden 
ingebouwd. De kosten per kilometer worden dan € 0,05 lager.  
Piet heeft uitgerekend dat hij na 24.000 kilometer de lpg-installatie heeft 
terugverdiend.  
Hoeveel heeft de lpg-installatie Piet gekost? Geef de berekening. 
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 18 Soms is de auto goedkoper dan de trein.  
Geef een reden waarom mensen toch voor de trein kiezen.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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Wel of geen plasma-TV? 
 

2p 19 Paco kijkt altijd voetbal op televisie. De televisie is echter stuk. Hij wil daarom 
een plasma-tv kopen.  
Zijn vriendin Vera zegt: ’Onze winterjassen zijn versleten. Die moeten we eerst 
kopen.’  
Hieronder staan 2 uitspraken. 
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom.  
 
 juist onjuist 
Paco’s behoefte aan een plasma-tv is een basisbehoefte.   

Vera’s behoefte aan een winterjas is een basisbehoefte.   

 
1p 20 Paco gaat een plasma-tv kopen. Hij kiest het model hieronder.  

 

 

105 cm plasma-tv 

€ 1798,99 (inclusief verwijderingsbijdrage)
 
OF 
 
SLECHTS € 45,80 PER MAAND! 
PLUS EENMALIG € 179,99 
 

 
Paco kiest voor de betaling in delen. De betaling gaat 4 jaar duren. 
Wat heeft de plasma-tv hem na 4 jaar gekost?  
A € 1.798,99 
B € 1.978,98 
C € 2.198,40 
D € 2.378,39 
 

2p 21 Vera is boos over de aankoop. 
‘Je betaalt te veel, omdat je leent van de winkel. Je kunt beter eerst sparen.’ 
Wat is in de volgende situaties beter: sparen en later kopen of lenen en nu  
kopen? 
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
 
 sparen lenen 
Het product wordt na enige tijd goedkoper.   

De consument wil voor het product in totaal zo min 
mogelijk betalen. 

  

P a g i n a :  3 5 8V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .



1p 22 Plasma-tv’s verbruiken per uur veel meer stroom dan andere tv’s. 
Paco ziet in de krant deze tabel.  
 

Samsung

JVC

Philips

Sony

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Stroomverbruik per uur van televisies

80 cm beeldbuis

75 - 80 cm LCD

105 cm plasma

Legenda:

 
 
Hoeveel watt verbruikt de Sony plasma-tv in deze tabel per uur meer dan de 
Philips beeldbuis-tv? 
A 50 
B 175 
C 200 
 

1p 23 De overheid wil bevorderen dat mensen milieuvriendelijk consumeren.  
Ze probeert dat op verschillende manieren te stimuleren. Hieronder staat een 
aantal consumptiegoederen en een aantal maatregelen van de overheid. 
Geef bij elk consumptiegoed de beste maatregel aan voor milieuvriendelijk 
consumeren.  
Er is één mogelijkheid per rij. 
 
 Maatregelen van de overheid. 
Consumptiegoederen Heffing Subsidie Voorlichting 
Plasma-tv    

Openbaar vervoer    

Drinkwater    

 
1p 24 Als je een elektrisch apparaat koopt, moet je een verwijderingsbijdrage betalen. 

De verwijderingsbijdrage is wettelijk verplicht. De opbrengst daarvan wordt 
gebruikt voor het recyclen van dat apparaat.  
Waarom adverteert de overheid dan nog met onderstaande leuze? 
Geef daarvoor één reden. 
 

zonder  u  valt  er  niks  te  recyclen 
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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De mp3-speler van Jaap 
 

1p 25 Jaap gaat vandaag eindelijk de mp3-speler kopen die hij allang wil hebben. 
Tot welke uitgavensoort behoort deze aankoop? 
A dagelijkse uitgaven 
B incidentele uitgaven 
C vaste uitgaven 
 

1p 26 Jaap heeft verschillende redenen om zijn mp3-speler vandaag te kopen. 
Welke reden is een voorbeeld van sociale beïnvloeding? 
A Andere leerlingen in zijn klas hebben er ook een.  
B De mp3-speler is nu in de aanbieding.  
C Hij kan na hard werken nu eindelijk zijn mp3-speler betalen.  
D Hij heeft net zijn zakgeld gehad en hij heeft nu dus genoeg geld. 
 

1p 27 Bekijk onderstaande tabel.  
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Acer   70 - -- ++ 30 
Apple 150 □ --/- + 21 
iAudio 160 + □/+ + 47 
Scandisk   90 + + +/++ 40 
Thomson 150 ++ -/□ □ 70 
 

Betekenis symbolen 
++ zeer goed 
+ goed 
□ redelijk 
- matig 
-- slecht 

 
Jaap wil dat zijn mp3-speler een goede geluidskwaliteit heeft. Daarvoor is de 
afspeelsnelheid belangrijk.  
Welke mp3-speler heeft de hoogste afspeelsnelheid?  
A Acer 
B Apple 
C iAudio 
D Scandisk 
E Thomson 
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2p 28 Bekijk onderstaande tabel.  
Welke mp3-speler in de test heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding?  
Geef een argument voor je antwoord.  
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1 Acer   70 - -- ++ 30
2 Apple 150 □ --/- + 21
3 iAudio 160 + □/+ + 47
4 Scandisk   90 + + +/++ 40
5 Thomson 150 ++ -/□ □ 70
 

Betekenis symbolen 
++ zeer goed 
+ goed 
□ redelijk 
- matig 
-- slecht 

 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 29 Jaap maakt bij zijn keuze gebruik van een vergelijkend warenonderzoek.  
Wat wordt bedoeld met een vergelijkend warenonderzoek?  
A een onderzoek naar welke artikelen de consument in de winkel wil hebben 
B een onderzoek naar welke artikelen de producent in de winkel wil hebben 
C een onderzoek waarbij gelijksoortige producten met elkaar worden 

vergeleken 
D een onderzoek waarbij verschillende soorten producten met elkaar worden 

vergeleken 
 

1p 30 Om de mp3-speler te kopen, heeft Jaap geld geleend van zijn moeder. Dat geld 
moet hij uiteraard wel terug betalen.  
Geef een argument waarom het verstandig kan zijn geld van zijn moeder te 
lenen.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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Meten is weten 
 

1p 31 Elektrische apparaten worden steeds zuiniger. 
Toch verbruiken we in Nederland in totaal steeds meer elektriciteit. 
Geef hiervoor een verklaring. 
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 32 Het verbruik van elektriciteit is in Nederland de laatste jaren toegenomen.  
Bekijk de volgende grafiek. 
 

3370
3350

3330

3310
3290

3270

3250

3230

0
2000 2001 2002 2003 2004

Kwh

jaren

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden

 
 
Met hoeveel procent is het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden 
gestegen in 2004 ten opzichte van 2001?  
Geef de berekening. Rond je antwoord af op 1 decimaal.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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1p 33 Veel elektrische apparaten staan aan of stand-by zonder dat het nodig is. 
Dit ‘sluipverbruik’ kostte in 2004 17% van het gemiddelde elektriciteitsverbruik 
van de huishoudens. 
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2000 2001 2002 2003 2004

Kwh

jaren

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden

 
 
Hoeveel kWh verbruikte een gemiddeld huishouden in 2004 door sluipverbruik? 
Geef de berekening. Rond af op een decimaal.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 34 Simone vraagt zich af of 17% sluipverbruik niet zwaar overdreven is.  
Ze koopt daarom een ‘energiemeter’. Daarmee kan ze het stand-by verbruik 
meten.  
Een dergelijke energiemeter kost € 25. 
 

 
 
‘Die 25 euro verdien ik zo terug’, zegt ze. 1 kilowattuur kost € 0,20.  
Hoeveel kilowattuur moet Simone dan besparen om die € 25 terug te verdienen?  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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1p 35 Simone gaat onmiddellijk een aantal apparaten controleren. Het gebruik van de 
energiemeter heeft het volgende opgeleverd:  
 
 Televisie Videorecorder 
Stand-by gebruik 0,5 watt per uur 0,25 watt per uur 

Normaal gebruik 80 watt per uur 40 watt per uur 

 
Een kilowatt (= 1.000 watt) kost € 0,20. Simone laat altijd de televisie op stand-
by staan. Simone kijkt 4 uur per dag televisie.  
Hoeveel kost het sluipverbruik van de televisie Simone per jaar?  
 
A €     0,73 
B €     7,30 
C €   73,00 
D € 730,00 
 

1p 36 Simone leest het volgende in de krant:  
Je kunt nog op een andere manier proberen minder uit te geven aan stroom.  
Zo kan je een meerjarencontract afspreken. Dan betaal je gedurende een paar 
jaren achtereen een vaste prijs. De prijs van elektriciteit is in een 
meerjarencontract wel hoger dan de prijs zonder meerjarencontract.  
Geef een reden waarom sommige mensen toch zullen kiezen voor een 
meerjarencontract.  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE BB 
 

 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 

Pagina: 366Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-723c 3 lees verder ►►►

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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de  
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 één punt toegekend. 
 
 

Bakken voor knallen 
 

 1 maximumscore 1 
inkomen in natura 
 

 2 maximumscore 2  
voorbeelden van een juist antwoord: 
− winst  
− rente 
− pacht 
− huur 
− dividend 
 
per goed antwoord  1 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

 6 B 
 

Duurzame energie 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
aantrekkelijker: Door de hoge olieprijzen worden de hoge winningkosten 
weer terugverdiend (en kan toch winst worden behaald.)  
 

 8 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− zonne-energie 
− waterkracht 
− bodemwarmte 
− biomassa 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 9 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Duurzame energiebronnen blijven ook op de lange duur 
beschikbaar.  

X  

Duurzame energiebronnen zijn altijd duurder dan 
andere energiebronnen.  

 X 

 
per juist gezet kruisje  1 
 

 10 maximumscore 2  
 juist onjuist 
Olie en steenkool raken op.  X  
Olie en steenkool zijn erg vervuilend. X  
 
per juist gezet kruisje  1 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− minder afval/vervuiling produceren 
− afval beter scheiden/verwerken 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument:  
− Ja, want zonder subsidies blijven mensen traditionele energie 

verbruiken.  
− Nee, want de duurzame energie wordt vanzelf aantrekkelijk, omdat de 

traditionele energievormen steeds duurder zullen worden.  
 
Opmerking 
Alleen als na een mening een juist, bijpassend argument volgt, mag een 
scorepunt worden toegekend.  
Een antwoord waarin sprake is van een afwijzing van subsidiëring, omdat 
dat geld kost, fout rekenen.  
 

Auto’s zijn duur! 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,85 x 25.000 km = 21.250 km  
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 15 maximumscore 1 
 juist onjuist
De benzineprijs is in procenten meer gestegen  x  
dan het aantal kilometers in procenten is gedaald x  
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(18.000 km/100 km) x 6 liter = 1.080 liter  
 

 17 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
24.000 km x € 0,05 = € 1.200  
 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord:  
− De trein is rustiger.  
− In de trein kan je werken.  
− Dat vinden mensen gezellig.  
− Dat is beter voor het milieu.  
− Dan heb je geen parkeerproblemen.  
− Dan heb je geen files.  
 

Wel of geen plasma-TV? 
 

 19 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Paco’s behoefte aan een plasma-tv is een 
basisbehoefte. 

 X 

Vera’s behoefte aan een winterjas is een 
basisbehoefte. 

X  

 
per goed gezet kruisje 1  
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 2 
 sparen lenen 
Het product wordt na enige tijd goedkoper.  X  
De consument wil voor het product in totaal zo min 
mogelijk betalen.  

X  

 
per goed gezet kruisje  1 
 

 22 C 
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 23 maximumscore 1 
 Maatregelen van de overheid. 
Consumptiegoederen Heffing Subsidie Voorlichting 
Plasma-tv X   
Openbaar vervoer  X  
Drinkwater   X 
 
Opmerking 
Alleen als alle drie kruisjes goed zijn gezet, 1 punt toekennen. 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− De apparaten moeten voor hergebruik worden ingeleverd.  
− Om te voorkomen dat de apparaten bij het gewone afval worden gezet.  
 

De mp3-speler van Jaap 
 

 25 B 
 

 26 A 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
voorbeeld van een goed antwoord 
De Scandisk,  
• want die scoort (bijna overal) het hoogste  1 
• en heeft een relatief lage prijs.  1 
 
Opmerking 
Als De Scandisk genoemd wordt, zonder een juiste verklaring, geen 
punten toekennen.  
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Hij kan onmiddellijk de mp3-speler kopen.  
− De mp3-speler kan duurder worden.  
− De mp3-speler was in de aanbieding.  
− Hij betaalt geen/minder rente.  
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Meten is weten 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Er worden meer elektrische apparaten gebruikt.  
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
3350-3250/3250 x 100% = 3,1% 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,17 x 3350 Kwh = 569,5 kWh  
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 25/€ 0,20 = 125 kWh 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Er is dan zekerheid wat betreft de uitgaven.  
− Er zijn dan geen prijsschommelingen.  
− De uitgaven kunnen beter gepland worden.  
− Als ze prijsstijgingen verwachten.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 
 

einde  700013-1-723c* 
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700037-A-723c-BB*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2007-1 
 

economie CSE BB vmbo 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
 
Deze aanvulling heeft alleen betrekking op het papieren examen economie CSE BB 
vmbo. 
 
Bij het centraal examen economie CSE BB vmbo: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 15 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie CSE BB vmbo. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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700045-2-723o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 economie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Jeffrie op koopjesjacht 

 
1p 1 Jeffrie wil een nieuwe mp3-speler hebben. Jeffrie kan verschillende redenen 

hebben om een mp3-speler te kopen.  
Welke reden is een voorbeeld van een financiële reden? 
A Alle anderen in zijn klas hebben er een.  
B De mp3-spelers worden steeds beter.  
C Mp3-spelers zijn nu goedkoop.  
D Vooral jongeren kopen een mp3-speler.  
 

1p 2 Bekijk onderstaande tabel.  
Deze tabel heb je nodig voor de vragen 2, 3 en 4.  
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Acer   70 - -- ++ 30
Apple 150 □ --/- + 21
iAudio 160 + □/+ + 47
Scandisk   90 + + +/++ 40
Thomson 150 ++ -/□ □ 70

Betekenis symbolen
++ zeer goed 
+ goed 
□ redelijk 
- matig 
-- slecht 

 
Jeffrie koopt de Thomson uit de test. 
Welk testonderdeel vindt hij kennelijk erg belangrijk?  
A afspeelsnelheid 
B batterij/accu 
C dagelijks gebruik 
D richtprijs 
 

1p 3 Bekijk bovenstaande tabel. Jeffrie koopt de Thomson.  
Hoeveel procent is de Thomson duurder dan de goedkoopste mp3-speler in de 
test?  
A   14% 
B 114% 
C 214% 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 4 Waarom is het een goed idee zo’n tabel te bekijken, voordat je een mp3-speler 
koopt?  
A Dan weet je precies wat de winkelprijzen zijn. 
B Dan weet je welke de mooiste is.  
C Zo’n tabel geeft objectieve informatie.  
 

1p 5 Jeffrie had al eerder een mp3-speler gekocht. Die doet het nog goed, maar hij 
wil nu toch een nieuwe kopen.  
Geef een reden waarom Jeffrie toch een nieuwe mp3-speler wil kopen.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 6 Jeffrie had ook geld kunnen lenen om de mp3-speler te kopen.  
Geef een argument om wel én een argument om geen geld (voor een  
mp3-speler) te lenen.  
 
Een argument om wel geld (voor een mp3-speler) te lenen: 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Een argument om geen geld (voor een mp3-speler) te lenen: 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Lege batterijen? Lever ze in! 
 
Lees onderstaande tekst uit een milieufolder.  
 

Sinds een aantal jaren is er een nieuwe wet. In deze wet staat dat producenten 
ervoor moeten zorgen dat batterijen na gebruik kunnen worden ingezameld.  
Daarna moeten ze door de producenten milieuvriendelijk worden verwerkt. 

 
1p 7 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van de tekst uit de folder.  

Geef met een kruisje aan of de uitspraak juist of onjuist is.  
 

 juist onjuist 
Het is een taak van de overheid om milieuschade te 
voorkomen.  

  

De producenten moeten de ingezamelde batterijen 
verbranden.  

  

 
1p 8 In een huishouden zijn gemiddeld 5,4 lege batterijen aanwezig.  

Er zijn 6,5 miljoen huishoudens in Nederland. Hoeveel lege batterijen zijn er in 
totaal in de huishoudens in Nederland aanwezig?  
Geef de berekening.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 9 Lees onderstaande tekst.  
 
Het doel is dat 90% van alle afgedankte batterijen  
ingezameld wordt. Om dit te bereiken, heeft  
Stichting Batterijen (StiBat) vooral bij scholen 
tonnen neergezet om batterijen in te zamelen.  
Deze tonnen zijn herkenbaar aan de sticker 
van 'Batteryman'. 

 
Leg uit waarom er juist bij scholen tonnen worden neergezet om batterijen in te 
zamelen.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................

   Lege   Lege
batterijen?batterijen?
       Lever       Lever
           ze in!           ze in!

   Lege
batterijen?
       Lever
           ze in!
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1p 10 Hieronder zie je de weg die een lege batterij zou moeten afleggen.  
 

1) Inzameling door
            gemeenten, winkels,
             scholen en campings

2) Voorsortering op
    centraal landelijk
    depot

5) Terugwinnen van
grondstoffen         

3) Batterijenstroom
    uit voorsortering

4) Transport naar
verwerking      

 
 
Bij punt 5 links bovenaan zie je staan: 'Terugwinnen van grondstoffen'. 
Wat wordt hiermee bedoeld?  
A De batterijen worden gerecycled.  
B De batterijen worden hergebruikt.  
C De batterijen worden ingezameld.  
 
 

Je kunt ook oplaadbare batterijen kopen. Dit zijn batterijen die je na gebruik 
weer kunt opladen. Daarna kan je ze weer opnieuw gebruiken. Deze batterijen 
zijn echter bij aanschaf een stuk duurder.  

 
1p 11 Geef één reden waarom iemand toch oplaadbare batterijen koopt. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 12 Een gewone batterij kost € 0,50 en een oplaadbare batterij kost € 2,50.  
Waar moet je nog meer rekening mee houden als je voortaan oplaadbare 
batterijen gaat kopen?  
Vermeld één onderwerp.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................
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Je eigen schuld 
 

1p 13 Robert geeft meer uit dan hij verdient. Hij heeft al € 300 geleend bij zijn ouders. 
‘Ik wil dat je alles binnen anderhalf jaar terugbetaalt’, zegt zijn moeder. 
Hoeveel moet Robert gemiddeld per maand terugbetalen om zijn schuld in 
anderhalf jaar terug te betalen? 
A €   3,85 
B € 16,67 
C € 25,00 
D € 30,00 
 

1p 14 Robert vindt lenen wel makkelijk. Maar hij heeft weinig oog voor de gevolgen.  
Zet bij elke bewering een kruisje in de juiste kolom.  
 

 juist onjuist 
Door nu te lenen geeft Robert geld uit dat hij nog moet 
verdienen. 

  

Door nu te lenen kan Robert in de toekomst meer 
consumeren.  

  

 

1p 15 Robert moet van zijn moeder een oplossing zoeken. 
Zijn inkomsten van de maand september zien er zo uit:  
 

zakgeld

kleedgeld

baantje

verjaardagsgeld

Legenda:

Inkomsten Robert
september totaal € 335

100

25

125

 
 

Hoeveel verdiende Robert in september met zijn baantje? 
A €   85 
B € 250 
C € 335 
D € 585 
 

1p 16 Bekijk het diagram bij vraag 15.  
Robert heeft in september € 65 van zijn inkomsten overgehouden. 
‘Als ik volgende maand evenveel overhoud, heb ik die € 300 zo terugbetaald.’ 
Zijn moeder denkt: ‘Robert heeft volgende maand minder inkomsten.’ 
Waarom heeft Robert de volgende maand waarschijnlijk minder inkomsten? 
 

.......................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................  

 
.......................................................................................................................  
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1p 17 Bekijk Roberts uitgaven in september. 
 

1  Kleding € 115 
2  Abonnement mobieltje €   20 
3  Uitgaan €   80 
4  Loterij €   25 
5  Busabonnement €   30 
Totaal € 270 

 
Robert wil proberen € 50 per maand te bezuinigen op kleding.  
Geef aan op welke manier Robert kan bezuinigen op uitgaven voor kleding.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 18 Bekijk Roberts uitgaven in september.  
Roberts moeder vindt dat hij ook op de uitgaven met nummer 3 en 4 gemakkelijk 
kan bezuinigen. ‘Alleen 5 wordt lastig. Dat is te vergelijken met een echte 
basisbehoefte’, zegt ze. 
‘Dat hangt er maar vanaf’, zegt Robert.  
 
Wat vind jij?  
Is een busabonnement te vergelijken met een basisbehoefte of niet?  
 
Geef een argument voor je mening.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tweedehands 
 

2p 19 Internet is tegenwoordig niet meer weg te denken. Dat heeft verstrekkende 
gevolgen. Zo worden er in totaal veel meer tweedehands spullen verhandeld 
dan daarvoor op gewone rommelmarkten.  
Hieronder staan twee uitspraken over verkopen op internet.  
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De vraag naar tweedehands spullen via internet heeft het 
totale aanbod van tweedehands spullen vergroot. 

  

Het aanbod van tweedehands spullen via internet heeft de 
totale vraag naar tweedehands spullen vergroot. 

  

 
1p 20 Karin koopt via internet een klok voor € 20. 

In de winkel kost zo’n klok € 30. 
Hoeveel procent is haar klok goedkoper dan in de winkel? 
A 33,3% 
B 50% 
C 66,7% 
 

1p 21 Karins klok kost € 10 minder dan in de winkel, maar ze moet hem ophalen in een 
andere stad. Ze zegt: ‘Ik heb mooi € 10 bespaard.’ 
Wat ziet Karin over het hoofd?  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
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1p 22 Tweedehands spullen kunnen eerder stuk gaan. 
 Geef één ander nadeel.  

 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
 

1p 23 Ook de ophaaldienst voor grofvuil van de gemeente waar Karin woont, is positief 
over de tweedehandsmarkt op internet.  

 Geef daarvoor één argument.  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
 

2p 24 Steeds meer Nederlandse bedrijven maken gebruik van internet.  
Ze verkopen hun producten ook via hun internetsites.  
Aan kopen via internet kunnen voor de consument nadelen zitten.  
Hieronder staan 2 uitspraken over kopen via internet.  
Zet bij elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
Op internet kun je het product altijd goed bekijken.    

Alle leveranciers op internet zijn even betrouwbaar.    
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Auto huren 
 

1p 25 Frank heeft al een paar jaar zijn rijbewijs. Een auto heeft hij echter niet.  
Frank zegt: ‘Als ik een auto nodig heb, dan huur ik die wel.’ 
Waarom kan Frank met een huurauto goedkoper uit zijn dan met een eigen 
auto? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

1p 26 Je kunt je tegenwoordig als het ware op een auto abonneren, bijvoorbeeld bij 
Greenwheels. Je bestelt dan, alleen per hele dag, een auto tegen een vaste 
prijs. Een auto van Greenwheels kost € 40 per hele dag.  
Een vergelijkbare eigen auto kost € 500 per maand.  
Hoeveel dagen per maand kun je maximaal een Greenwheels auto huren om 
goedkoper uit te zijn?  
A 12 dagen 
B 12,5 dagen 
C 13 dagen 
 

1p 27 Marc is een vriend van Frank. Marc heeft wel een auto.  
Marc gebruikt zijn auto alleen in het weekend.  
Geef een niet-financiële reden waarom Marc geen auto huurt, maar een auto 
heeft gekocht.  
 
................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Frank wil een lang weekend (van vrijdag tot en met zondag) weg met een 
huurauto. Hij leest in de folder van het verhuurbedrijf de volgende 
mogelijkheden:  
 

 
 

2p 28 Frank kiest voor de Ford Focus.  
Hoeveel moet Frank aan huur betalen als hij geen extra kilometers maakt?  
Maak gebruik van onderstaand schema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 WeekendTicket  

 
Autocode                                     C3 3 deurs 

  
Weekendtarief (za+zo)  € …………………... 

  
 1 of 2 dagen verlengen = 
 
 1 of 2 x € ………(dagtarief)   =  € ……….………….. 
 
                         ________________+ 
 Totaalbedrag                         =  € ……….………….. 
 
  

autocode: B3 3-deurs
Opel Corsa 

autocode: C3 3-deurs
Ford Focus 

Dagtarief inclusief 200 km: € 29,50 
Weekendtarief inclusief 400 km: € 45,00 
1 of 2 extra dagen huren, zie dagtarief 
€ 0,10 per extra km 

Dagtarief inclusief 200 km: € 35,00 
Weekendtarief inclusief 400 km: € 55,00 
1 of 2 extra dagen huren, zie dagtarief 
€ 0,12 per extra km 
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Bekijk de informatie bij vraag 28 
Frank wil een lang weekend (van vrijdag tot en met zondag) weg met een 
huurauto. 
 

1p 29 Hij heeft in het lange weekend totaal 700 kilometer gereden.  
Hoeveel moet Frank bijbetalen?  
A € 10 
B € 12 
C € 30 
D € 36 
 

1p 30 Frank zegt: ‘Als meer mensen af en toe een auto huren in plaats van kopen, dan 
is dat goed voor het milieu.’  
Geef een argument voor de uitspraak van Frank.  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
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Zonnig sparen 
 

2p 31 Een van de milieuproblemen is het broeikaseffect. Dat wordt mede veroorzaakt 
door fossiele brandstoffen, zoals aardolie, te verbranden. Dan komt er CO2 vrij. 
Duurzame energie, zoals windenergie, heeft dat nadelige effect niet. 
Toch is niet iedereen even blij met windenergie.  

 Geef daarvoor twee redenen.  
 
Reden 1 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
Reden 2 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 

2p 32 De gemeente Buitendijk wil ook een bijdrage aan het milieu leveren.  
De gemeente wil dat er minder CO2 wordt uitgestoten in Buitendijk.  
Behalve door meer windenergie te produceren, kan dat door subsidies te geven 
aan kopers van zonnepanelen.  
Carola leest de volgende informatie over zonnepanelen.  
 
Een zonnepaneel kost na aftrek van de subsidie € 400. 
Een zonnepaneel bespaart per jaar gemiddeld 250 kWh aan stroom. 
Een kWh kost € 0,20. 
Een zonnepaneel gaat ongeveer 25 jaar mee. 

 
Na hoeveel jaren heeft Carola deze € 400 terugverdiend? 

 Geef de berekening.  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 33 Nadat Carola haar zonnepaneel heeft gekocht, stijgt de prijs van elektriciteit. 
Hierdoor verdient ze de aanschafprijs van € 400 sneller terug.  
Geef hiervoor een verklaring.  
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

1p 34 Carola zegt: ‘De overheid kan de verkoop van zonnepanelen ook vergroten met 
een subsidie voor de producenten van zonnepanelen.’ 
Hieronder staan drie denkstappen die Carola gebruikt.  
1 mensen kopen meer zonnepanelen 
2 producenten/verkopers hebben een hogere opbrengst per zonnepaneel 
3 zonnepanelen kunnen goedkoper worden verkocht 
Wat is de juiste volgorde van Carola’s denkstappen? 
A subsidie → 1 → 2 → 3 → verkoop zonnepanelen stijgt 
B subsidie → 2 → 1 → 3 → verkoop zonnepanelen stijgt 
C subsidie → 2 → 3 → 1 → verkoop zonnepanelen stijgt 
D subsidie → 3 → 1 → 2 → verkoop zonnepanelen stijgt 
 

1p 35 Carola vindt zonnepanelen milieuvriendelijk.  
Haar vriend vindt dat niet: ‘Het gebruik is misschien milieuvriendelijk, maar de 
productie ervan niet.’  
Geef een argument voor de mening van Carola’s vriend.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 36 Een paar jaar geleden heeft de regering de subsidie op zonnepanelen 
afgeschaft.  
Vind jij dat een goede maatregel of niet? Geef een argument voor je mening.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 één 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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 één punt toegekend. 
 

Jeffrie op koopjesjacht 
 

 1 C 
 

 2 B 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Er zijn nieuwe, betere modellen.  
− Jeffrie wil meegaan met de mode.  
 

 6 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist argument: 
• wel geld lenen: als je geld leent kan je direct het product (de mp3-

speler) aanschaffen.  1 
• geen geld lenen: als je geld leent moet je rente betalen.  1 
 
 

Lege batterijen? Lever ze in! 
 

 7 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Het is een taak van de overheid om milieuschade te 
voorkomen.  

X  

De producenten moeten de ingezamelde batterijen 
verbranden.  

 X 

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als beide kruisjes juist zijn gezet. 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
6.500.000 x 5,4 batterijen = 35.100.000 batterijen 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Er worden juist bij scholen tonnen neergezet, omdat leerlingen 

grootgebruikers zijn van batterijen.  
− Er worden juist bij scholen tonnen neergezet, omdat jongeren zo op 

een eenvoudige manier een bijdrage kunnen leveren aan een beter 
milieu.  

 
 10 A 

 
 11 maximumscore 1 

voorbeelden van een goede reden: 
− Doordat de batterij meerdere malen te gebruiken is, ben je uiteindelijk 

goedkoper uit.  
− Het is milieuvriendelijker als je een batterij meerdere malen gebruikt.  
 

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− de prijs/kosten van een oplader 
− het elektriciteitsverbruik tijdens het opladen 
− de levensduur van de batterijen en/of de oplader 
 
 

Je eigen schuld 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Door nu te lenen geeft Robert geld uit dat hij nog moet 
verdienen. 

X  

Door nu te lenen kan Robert in de toekomst meer 
consumeren.  

 X 

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als beide kruisjes juist zijn gezet. 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Hij is niet elke maand jarig.  
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 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− goedkopere kleding kopen 
− minder kleding kopen 
− voorzichtiger met kleding omgaan 
− tweedehands kleding kopen 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− Ja, wel te vergelijken met een basisbehoefte als er geen alternatief is. 
− Nee, niet te vergelijken met een basisbehoefte als er wel een 

alternatief is of als de uitgave niet nodig is. 
 
 

Tweedehands 
 

 19 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De vraag naar tweedehands spullen via internet heeft het 
totale aanbod van tweedehands spullen vergroot. 

X  

Het aanbod van tweedehands spullen via internet heeft de 
totale vraag naar tweedehands spullen vergroot. 

X  

 
per juist gezet kruisje  1 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
Het ophalen kost (waarschijnlijk) ook geld.  
 

 22 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− eerder verouderd 
− geen of minder garantie/service 
− uit de mode 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument:  
− De ophaaldienst hoeft nu minder op te halen.  
− De afvalberg wordt minder groot.  
− Dat is goed voor het milieu, scheelt kosten en is minder werk.  
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Vraag Antwoord Scores 

700045-2-723c 7 lees verder ►►►

 24 maximumscore 2 
 juist onjuist
Op internet kun je het product altijd goed bekijken.   X 
Alle leveranciers op internet zijn even betrouwbaar.   X 
 
per juist gezet kruisje  1 
 
 

Auto huren 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Frank betaalt geen vaste lasten voor de auto. Door af en toe een auto te 
huren, kan Frank dus goedkoper uit zijn dan met de aanschaf van een 
auto.  
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Hij kiest voor het gemak van een eigen auto.  
− Voor Marc is een auto een statussymbool. 
 

 28 maximumscore 2 
Een goed ingevuld schema ziet er als volgt uit:  
 
Weekendtarief (za+zo)  € 55 
1 of 2 dagen verlengen = 1 x (dagtarief) € 35 
Totaalbedrag   € 90 
 
− schema volledig juist ingevuld 2 
− regel weekendtarief en regel dagtarief juist ingevuld, maar totaalbedrag 

fout 1 
− alleen regel weekendtarief juist ingevuld 1 
− alleen regel dagtarief juist ingevuld 1 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
Als meerdere mensen af en toe een auto huren in plaats van voortdurend 
gebruik te maken van de eigen auto, zal dat leiden tot 
− besparing op het verbruik van grondstoffen. 
− minder autogebruik en dus minder uitlaatgassen. 
− minder files. 
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Vraag Antwoord Scores 

700045-2-723c* 8 lees verder ►►►

Zonnig sparen 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste reden, twee van de volgende: 
− De windmolens maken herrie.  
− De windmolens geven horizonvervuiling.  
− De windmolens zijn niet-efficiënt.  
− De windmolens zijn duur. 
 
per goed antwoord  1 
 

 32 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening:  
• besparing per jaar = 250 kWh x € 0,20 = € 50,00 1 
• terugverdientijd: € 400/€ 50 = 8 jaar 1 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Door de gestegen prijs van elektriciteit bespaart ze per jaar meer.  
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument:  
− de productie maakt mogelijk lawaai 
− de productie verbruikt grondstoffen 
− de productie veroorzaakt afval of is vervuilend 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Het is goed dat deze subsidie is afgeschaft, want het gaat om de eigen 

verantwoordelijkheid van de mensen.  
− Het is niet goed dat deze subsidie is afgeschaft, want het 

milieuprobleem gaat iedereen aan.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

tijdvak 1
donderdag 1 juni
9.00 – 10.30 uur

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-652o 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 A 

B 
C 
D

X
A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

X
X

B  
 
 (1) (3)(2) 

 
 
APPELDAM KIEST VOOR HET MILIEU 
 
 

De gemeente Appeldam gaat een aantal weilanden opkopen om daar een 
industrieterrein aan te leggen. 

 
 

1p  1 Aan het aanleggen van nieuwe industrieterreinen worden meestal twee eisen gesteld:  
1 niet in het centrum van een plaats;  
2 aan de rand van een plaats.  

 Geef daarvoor een verklaring.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

2p  2 Voor ondernemers is de vestigingsplaats van een bedrijf van groot belang.  
 Maak de volgende zinnen kloppend door het juiste woord te omcirkelen: 

 
In het centrum van de stad kunnen ondernemers makkelijker / moeilijker uitbreiden.  
 
De grondprijzen zullen aan de rand van de stad hoger / lager zijn dan in het centrum.  
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Appeldam en omgeving 
 

1p  3 ekijk het kaartje van Appeldam en omgeving. Sinds enige jaren bestaat in Appeldam de 

t industrieterrein zeker niet 

e 1 

2p  4 e Vereniging Bescherming Appelmeer is bang dat er op het industrieterrein 
ervuiling 

staand kader in van welke vorm van vervuiling er sprake 

 

 

natuur-natuur-
gebiedgebied
natuur-
gebied

au
tos

ne
lw

eg

verbindingsweg

rondweg

Appeldam

Appelmeer

1
2

3 4 rivier

 
B
Vereniging Bescherming Appelmeer.  
Op welke locatie zal de Vereniging Bescherming Appelmeer he
willen?  
A locati
B locatie 2 
C locatie 3 
D locatie 4 
 
D
milieuverontreiniging zal ontstaan. Luchtvervuiling, watervervuiling en bodemv
kunnen het milieu aantasten.  

 Vul achter elke zin in onder
zal kunnen zijn. (N.B. Een vorm van vervuiling kan meer dan één keer voorkomen.)  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 Ondanks filters op schoorstenen komt er CO2 vrij. 

 Via het riool komt er warm water in het Appelmeer. 

 Do  lekkage in een leiding komt er olie in de grond. 

 Do  de vrachtauto’s komen er uitlaatgassen vrij.  

1
 
2
 
3 or
 
4 or
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1p  5 In Nederland worden aan de producenten strengere milieueisen gesteld dan in veel 
andere landen. De Nederlandse producenten zeggen dat maatregelen tegen 
milieuverontreiniging geld kosten. Hierdoor zal volgens hen de werkgelegenheid in 
Nederland afnemen.  
 
Hieronder staan drie stappen. Zet deze stappen in de juiste volgorde, zodat de redenering 
van de Nederlandse producenten goed wordt weergegeven.  
1 De afzet van het bedrijf neemt af.  
2 De verkoopprijs van het product wordt hoger.  
3 De consumenten kopen de producten bij andere producenten uit het buitenland.  
 
A maatregelen tegen milieuvervuiling -1-2-3- de werkgelegenheid neemt af 
B maatregelen tegen milieuvervuiling -1-3-2- de werkgelegenheid neemt af 
C maatregelen tegen milieuvervuiling -2-3-1- de werkgelegenheid neemt af 
D maatregelen tegen milieuvervuiling -2-1-3- de werkgelegenheid neemt af 
 

1p  6 Tijdens een discussie op school zegt Mirjam dat de strengere milieuregels ook 
werkgelegenheid opleveren.  

 Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat Mirjam gelijk heeft.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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MENSEN EN MACHINES 
 
 

Wouter is eigenaar van een kistenfabriek in Appeldam. Wouter heeft elf mensen in 
dienst. Wouter heeft een schema getekend dat aangeeft welke functies er zijn.  
Uit dit schema kan je aflezen of dit leidinggevende of uitvoerende functies zijn. 

 
 
Schema kistenfabriek: 

1p  7 ekijk het schema. Wouter heeft een bedrijfsleider voor de afdeling productie en een 

briek een leidinggevende functie? 

 

1p  8 p de afdeling productie werken vijf mensen en op de afdeling verkoop werken vier 

ke plek in het schema zit de bedrijfsleider van de afdeling verkoop? 

.............. 

4

2 3

1

5 6 7 8 9 10 11 12

 
B
bedrijfsleider voor de afdeling verkoop.  
Hoeveel personen hebben bij de kistenfa
A 1 persoon 
B 2 personen
C 3 personen 
D 9 personen 
 
O
mensen.  

 Op wel
Noteer het nummer. 
 
...............................................................................................................................
 
 

600013-1-652o 5 ga naar de volgende pagina 

Pagina: 400Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



2p  9 Op dit moment zijn er voor de kistenfabriek te veel opdrachten. Als alle opdrachten 
worden aangenomen, is er meer personeel nodig.  
 
Wouter denkt:  

 
Ik kan de productiefactor arbeid uitbreiden. 
 

 
 
 
 
 

 Hoe kan Wouter de productiefactor arbeid uitbreiden? 
Zet bij elk van de volgende beweringen een kruisje in de juiste kolom.  
 

 juist onjuist 
De productiefactor arbeid kan worden uitgebreid door 
meer werknemers in dienst te nemen. 

  

De productiefactor arbeid kan worden uitgebreid door 
meer werknemers te laten overwerken. 

  

De productiefactor arbeid kan worden uitgebreid door 
meer werknemers in deeltijd te laten werken. 

  

 
 

2p  10 Wouter denkt: 

 
Ik kan ook de productiefactor kapitaal uitbreiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hieronder staan drie beweringen. 

 Zet bij elke bewering een kruisje in de juiste kolom.  
 

 juist onjuist 
Een voorbeeld van het uitbreiden van de productiefactor 
kapitaal is het lenen van geld.  

  

Een voorbeeld van het uitbreiden van de productiefactor 
kapitaal is de aanschaf van machines.  

  

Een voorbeeld van het uitbreiden van de productiefactor 
kapitaal is het huren van machines.  
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1p  11 In de kistenfabriek werken vijf werknemers fulltime aan vijf dezelfde machines.  
 
De bedrijfsleider van de afdeling productie zegt: 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben te veel opdrachten. Als we alle opdrachten aannemen dan 
hebben we veel meer werk dan we nu aankunnen. Ik heb een voorstel:  
We nemen één extra werknemer aan. En we kopen er net zo’n machine bij 
als we al hebben.  

Wouter denkt na over dit voorstel.  
 Met hoeveel procent kan de productie worden uitgebreid als Wouter het voorstel van 

de bedrijfsleider volgt? Laat de berekening zien.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  12 Er is een nieuw type machine op de markt gekomen. Deze machine kan tweemaal zoveel 
produceren als de bestaande machines. Deze machine kan door één werknemer worden 
bediend. Wouter denkt erover dit soort machines te kopen.  

 Wat kan Wouter nu het beste doen volgens jou?  
 
Wouter kan de machines wel / niet vervangen.  
 
Omcirkel jouw mening en geef daarvoor een argument.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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DE KAZENFABRIEK IN NOOD 
 
 

Peter is de eigenaar van een kazenfabriek in Appeldam. De laatste jaren gaat het 
niet goed met zijn bedrijf. Peter heeft een aantal gegevens verzameld. Die staan in 
onderstaand overzicht.  
 

 
 2003 2004 2005 
afzet 30.000 kilogram 28.000 kilogram 22.000 kilogram 
gemiddelde 
verkoopprijs  

€ 6,00 per kilogram € 6,30 per kilogram € 6,50 per kilogram 

totale loonkosten € 60.000 € 75.000 € 88.000 
gemiddelde 
inkoopprijs van de 
grondstoffen 

€ 2,00 per kilogram € 2,50 per kilogram € 3,00 per kilogram 

 
2p  13  Hoeveel is in euro’s de omzet in 2005 gedaald ten opzichte van 2003?  

Laat de berekening zien.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  14 Door de slechtere gang van zaken heeft Peter zijn werknemer Remmelt moeten ontslaan. 
Voor en na het ontslag van Remmelt zijn de volgende gegevens bekend over de 
loonkosten.  
 

 voor ontslag na ontslag 
aantal werknemers 4 3 
totale loonkosten € 88.000 € 66.000 

 
Zijn de loonkosten per werknemer na het ontslag van 1 persoon gedaald, gelijk gebleven 
of gestegen?  
A De loonkosten per werknemer zijn gedaald.  
B De loonkosten per werknemer zijn gelijk gebleven.  
C De loonkosten per werknemer zijn gestegen.  
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2p  15 Peter heeft nog een overzicht gemaakt.  
 

 voor ontslag na ontslag 
aantal werknemers 4 3 
totale loonkosten € 88.000 € 66.000 
productie en afzet 22.000 kilogram kaas 20.000 kilogram kaas 

 
 Met hoeveel euro dalen de loonkosten per kilogram kaas na Remmelts ontslag?  

Laat de berekening zien.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  16 Het was niet moeilijk Remmelt te ontslaan.  
 Wat voor soort arbeidscontract zal Remmelt hebben gehad?  

Omcirkel de juiste vet gedrukte tekst.  
 
Remmelt zal een aanstelling hebben gehad voor onbepaalde tijd / voor bepaalde tijd.  
 

1p  17 Remmelt is dus zijn baan kwijt geraakt.  
Welk gevolg heeft het ontslag van Remmelt voor de arbeidsmarkt?  
A De beroepsbevolking stijgt.  
B De vraag naar arbeid daalt.  
C Het aanbod van arbeid stijgt.  
D Het aantal vacatures daalt.  
 

1p  18 Remmelt schrijft zich als werkzoekende in bij het CWI.  
 Waarom is het voor Remmelt verstandig zich te laten inschrijven bij het CWI? 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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DE VERVUILER BETAALT! 
 
 

Een bericht uit de krant: 
 
Tot 2005 betaalde je in Appeldam een vast bedrag voor het ophalen van huisvuil. 
De gemeenteraad heeft besloten vanaf 2006 de huishoudens een vast bedrag per 
jaar te laten betalen voor het ophalen van het huisvuil. Daarnaast moet ook nog 
een bedrag worden betaald voor elke keer dat de container wordt geleegd.  
 

 
1p  19  Leg uit dat bij het nieuwe systeem 'de vervuiler betaalt' van toepassing is.  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het scheiden van afval zal 
toenemen door invoering van 
het nieuwe systeem.  
 

De hoeveelheid zwerfvuil zal sterk stijgen 
door invoering van het nieuwe systeem. 

 
1p  20  Leg met een voorbeeld uit dat het scheiden van afval zal toenemen door invoering van 

het nieuwe systeem waar het krantenartikel het over heeft.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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1p  21 Tegenstanders van het nieuwe afvalsysteem verwachten dat de hoeveelheid zwerfvuil 
juist sterk zal stijgen.  

 Geef hiervoor een argument.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  22 Tegenstanders van het nieuwe afvalsysteem zeggen ook dat invoering van het nieuwe 
afvalsysteem de kosten voor de burgers zal verhogen.  
Zet de volgende denkstappen van de tegenstanders van het nieuwe afvalsysteem in de 
juiste volgorde. 
1 Er ontstaat meer zwerfvuil. 
2 De maatschappelijke kosten stijgen. 
3 Het opruimen van zwerfvuil kost geld. 
 
A Invoering nieuwe afvalsysteem -1-2-3- de kosten voor de burgers gaan omhoog. 
B Invoering nieuwe afvalsysteem -1-3-2- de kosten voor de burgers gaan omhoog. 
C Invoering nieuwe afvalsysteem -2-3-1- de kosten voor de burgers gaan omhoog. 
D Invoering nieuwe afvalsysteem -3-1-2- de kosten voor de burgers gaan omhoog. 
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1p  23  bovenstaande afbeelding kun je zien dat gemiddeld 35% van het afval in de container 

inafval zou er gescheiden kunnen worden?  

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

1p  24 an zet per jaar 20 keer de container aan de weg.  
cheiden? 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

0,4% klein
gevaarlijk afval
0,1% wit- en
bruingoedgroente, fruit

en tuinafval

textiel

glas

papier

65%

35%

Legenda:
afval dat gescheiden
aangeleverd wordt restafval

6,1%

3,6%

2,5%

22,3%

35%

 
In
gescheiden kan worden. In een container zit gemiddeld 50 kilogram afval. Ga bij de 
berekeningen uit van de gemiddelden.  

 Hoeveel kilogram groente, fruit, en tu
Laat de berekening zien.  
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
J

 Hoeveel kilogram afval zou hij per jaar kunnen s
Laat de berekening zien.  
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................
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DERDE PAASDAG AFSCHAFFEN 
 
 

Een bericht uit de krant: 
 
Appeldamse werkgevers willen snel af van derde paasdag 
 
Appeldam – Als een van de weinige plaatsen in Nederland kent Appeldam derde 
paasdag. In 1623 werden op 7 april (de dag na tweede paasdag) de Spanjaarden 
verslagen op de Kromme Appeldijk. Sindsdien is derde paasdag in Appeldam een 
vrije dag geweest. 

 
 

1p  25 De directeur van N.V. Appeldam, John Hiemstra, zegt:  
 

Die derde paasdag kost ons te veel! 

 
 Geef een argument voor de mening van John Hiemstra.  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  26 Directeur John Hiemstra zegt:

Ik ben geen voorstander van die derde paasdag. Die verslechtert 
onze concurrentiepositie in vergelijking met de buurgemeentes.  

 
 
 
 
 

 Waarom verslechtert derde paasdag de concurrentiepositie van de Appeldamse 
werkgevers?  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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1p  27 In de CAO die voor N.V. Appeldam geldt, staat niets over derde paasdag. Mag derde 
paasdag daarom wel door de werkgevers gegeven worden?  
A Ja, want dat is de gewoonte in Appeldam.  
B Ja, want derde paasdag betekent een verbetering voor de werknemers.  
C Ja, want er mag altijd van een CAO worden afgeweken.  
D Nee, want het staat niet in de CAO.  
 

1p  28 De onderhandelingen voor een nieuwe CAO moeten binnenkort beginnen.  
Wie voeren de onderhandelingen bij de CAO-besprekingen? 
A vertegenwoordigers van de werkgevers en van de overheid 
B vertegenwoordigers van de werknemers en van de overheid 
C vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers  
 

1p  29 Over de gevolgen van het afschaffen van derde paasdag wordt verschillend gedacht.  
Als de werknemers op hun ‘vrije dag’ verplicht moeten komen werken dan  
 
 
1                  de arbeidsvreugde.  
 
 
Hierdoor 2               de totale productie per jaar.  
 

 Vul in op plaats 1: daalt / stijgt / blijft onveranderd 
 Vul in op plaats 2: daalt / stijgt / blijft onveranderd 

 
1p  30 John Hiemstra zegt: 

Ik stel voor om voor eens en altijd derde paasdag af te 
schaffen. In ruil daarvoor ben ik bereid in 2006 alle 
werknemers een bonus te geven van € 400!  

 
 
 
 
 
 
Donald Janssens, een werknemer bij N.V. Appeldam zegt: “Dat vind ik een goed voorstel, 
want zoveel verdien ik niet op één dag!” 

 Welke denkfout maakt Donald? 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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PRIJZENOORLOG IN DE SUPERMARKT 
 
 

Paul werkt al 30 jaar op de vleesafdeling bij supermarkt Gerritsen. In 1976 werden 
de vleeswaren nog met de hand en een snijmachine gesneden. In 2006 gebeurt dit 
met een elektronische snijmachine, die het vlees ook automatisch inpakt.  
 

 
1p  31  Welke productiefactor op de vleesafdeling is belangrijker geworden, welke is minder 

belangrijk geworden en welke is even belangrijk gebleven? 
Zet bij iedere productiefactor een kruisje in de juiste kolom. 
 

 belangrijker minder belangrijk even belangrijk 
natuur    
arbeid    
kapitaal    

 
 

In 2005 is supermarkt Gerritsen begonnen met grote prijsverlagingen. Het doel 
was het bereiken van een hogere omzet. 
 
Over de jaren 2004 en 2005 zijn de volgende gegevens verzameld.  
 

 2004 2005 
totale omzet € 2.000.000 € 2.160.000 
gemiddelde omzet per winkelbezoek per klant € 25 € 24 

 
 

1p  32  Met hoeveel procent is de omzet in 2005 gestegen ten opzichte van 2004?  
Laat de berekening zien.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  33 In de tabel bij opgave 32 wordt de totale omzet van supermarkt Gerritsen en de gemiddelde 
omzet per winkelbezoek per klant weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de totale omzet is 
gestegen, maar de gemiddelde omzet per winkelbezoek per klant is gedaald.  

 Geef hiervoor een verklaring.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Naast supermarkt Gerritsen staat supermarkt Joosten. Dit zijn de enige twee 
supermarkten in Appeldam. De consumenten besteden in totaal evenveel als vroeger, 
maar de omzet van supermarkt Gerritsen stijgt. Maak de volgende zin af door het juiste 
woord te omcirkelen.  

 De omzet van supermarkt Joosten zal hierdoor dalen / stijgen / gelijk blijven.  
Leg je antwoord uit.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  35 De directeur van supermarkt Joosten merkte dat zijn concurrentiepositie verslechterde.  
Hij verlaagde in 2005 zijn prijzen. De nettowinst per product bleef gelijk.  
Wat is daarvan de oorzaak?  
A De afzet is gestegen. 
B De bedrijfskosten zijn gedaald. 
C De inkoopwaarde van de producten is gelijk gebleven. 
D De omzet is gestegen.  
 

1p  36 In 2005 is supermarkt Gerritsen begonnen met grote prijsverlagingen. Supermarkt 
Joosten heeft de prijzen ook sterk verlaagd. Kees werkt bij supermarkt Gerritsen. Hij is nu 
bang dat hij straks zijn baan kwijtraakt.  

 Leg uit waardoor de werkgelegenheid bij supermarkt Gerritsen kan dalen als de 
prijzen bij supermarkt Joosten dalen.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

einde  600013-1-652o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 

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. 

600013-1-652c  
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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; 

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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

600013-1-652c 2 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen economie BB kunnen maximaal 42 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. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Antwoord Scores
 

Vraag 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
APPELDAM KIEST VOOR HET MILIEU || 
 

 1 maximumscore 1 
Een antwoord waaruit blijkt dat (één van de volgende): 

 extra verkeersdrukte, files en stank (uitlaatgassen, vervuilende productie) in het 
centrum niet wenselijk zijn. 

 de bereikbaarheid aan de rand van de stad beter is.  
 

 2 maximumscore 2 
• moeilijker 1 
• lager 1 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
Ondanks filters op de schoorstenen komt er CO2 vrij luchtvervuiling. 
Via het riool komt er warm water in het Appelmeer watervervuiling. 
Door lekkage in een leiding komt er olie in de grond bodemvervuiling. 
Door de vrachtauto’s komen er uitlaatgassen vrij luchtvervuiling. 
 
Indien 4 vormen van vervuiling juist  2 
Indien 3 vormen van vervuiling juist  1 
Indien 2 of minder vormen van vervuiling juist  0 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de milieutechnologische sector 
toeneemt. 
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Vraag Antwoord Scores

MENSEN EN MACHINES || 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
3 
 

 9 maximumscore 2 
 

  juist onjuist 
De productiefactor arbeid kan worden uitgebreid door 
meer werknemers in dienst te nemen.  

X  

De productiefactor arbeid kan worden uitgebreid door 
meer werknemers te laten overwerken. 

X  

De productiefactor arbeid kan worden uitgebreid door 
meer werknemers in deeltijd te laten werken. 

 X 

 
Indien 3 kruisjes juist  2 
Indien 2 kruisjes juist 1 
Indien 0 of 1 kruisje juist 0 
 

 10 maximumscore 2 
 

 juist onjuist 
Een voorbeeld van het uitbreiden van de productiefactor 
kapitaal is het lenen van geld.  

 X 

Een voorbeeld van het uitbreiden van de productiefactor 
kapitaal is de aanschaf van machines.  

X  

Een voorbeeld van het uitbreiden van de productiefactor 
kapitaal is het huren van machines.  

X  

 
Indien 3 kruisjes juist  2 
Indien 2 kruisjes juist 1 
Indien 0 of 1 kruisje juist 0 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1/5 x 100% = 20% 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een argument voor wel vervangen:  

 Zo kan Wouter waarschijnlijk meer winst behalen.  
Voorbeeld van een argument voor niet vervangen:  

 Misschien verdient Wouter de investering niet terug en/of vallen er ontslagen. 
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Vraag Antwoord Scores

DE KAZENFABRIEK IN NOOD || 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
omzet 2005: 22.000 x € 6,50 = € 143.000 
omzet 2003: 30.000 x € 6,00 = € 180.000 
€ 180.000 - € 143.000 = € 37.000 
 
• beide omzetten juist berekend 1 
• daling juist berekend 1 
 
N.B. Let op doorwerkfouten. 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
€ 88.000 : 22.000 = € 4,00 
€ 66.000 : 20.000 = € 3,30 
€ 4 - € 3,30 = € 0,70 
 
• beide berekeningen loonkosten juist 1 
• daling juist berekend 1 
 
N.B. Let op doorwerkfouten. 
 

 16 maximumscore 1 
een aanstelling voor bepaalde tijd 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende): 

 om een uitkering te krijgen 
 om het CWI te laten bemiddelen bij het vinden van een nieuwe baan  

 
 
DE VERVUILER BETAALT! || 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Naarmate men meer afval aanbiedt, moet men meer gaan betalen. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Door het beter scheiden van afval zal er minder restafval aangeboden worden, zodat 
men minder afvalstoffenheffing moet betalen. 
Als voorbeeld kunnen genoemd worden GFT-afval, papier, e.d.  
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Doordat mensen meer moeten gaan betalen als ze meer afval aanbieden, zullen ze 
eerder afval illegaal storten om heffingen te ontlopen.
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Vraag Antwoord Scores

 22 B 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
22,3% x 50 kilo = 11,15 kilo 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
35% x 50 kilo x 20 = 350 kilo 
 
 
DERDE PAASDAG AFSCHAFFEN || 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Er wordt niet geproduceerd, terwijl er wel salaris wordt doorbetaald. 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Bedrijven die geen derde paasdag kennen, hebben lagere kosten (en dus lagere 
prijzen). 
 

 27 B 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
1 daalt 
2 stijgt 
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De bonus is eenmalig en de vrije dag verdwijnt voorgoed. 
 
 
PRIJZENOORLOG IN DE SUPERMARKT || 
 

 31 maximumscore 1 
 

 belangrijker minder belangrijk even belangrijk 
natuur   X 
arbeid  X  
kapitaal X   

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als alle drie de kruisjes juist zijn gezet. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 2.160.000 - € 2.000.000) / € 2.000.000 x 100 % = 8%  
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Er zijn meer klanten in de winkel gekomen (zodat de lagere besteding per klant is 
gecompenseerd).  
 

 34 maximumscore 1 
Dalen, omdat veel klanten hun boodschappen bij de concurrent gaan doen. 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Als de prijzen bij supermarkt Joosten sterk dalen, kan supermarkt Gerritsen gedwongen 
worden de prijzen nog verder te verlagen. Hierdoor kunnen bezuinigingen op 
bijvoorbeeld personeelskosten noodzakelijk worden.  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 

0000-0000* 600013-1-652c* 
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Examen VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

11.30 – 13.00 uur

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
GRATIS AUTOBANDEN INLEVEREN 
 
 

Uit de krant: Sinds 1 april 2004 kan iedere autobezitter bij aanschaf van nieuwe 
banden de oude banden kosteloos inleveren. De verkopers van autobanden 
moeten voor het afvoeren van de ingeleverde banden zorgen. Van de ingeleverde 
banden wordt weer rubber gemaakt. Dat is beter voor het milieu.

 
 

1p  1 Jaarlijks worden er in Nederland 6 miljoen autobanden versleten. 1,5 miljoen banden 
worden vervangen door nog goede tweedehands banden. 4,5 miljoen banden worden 
vervangen door geheel nieuwe.  
Welk deel van het totaal aantal versleten autobanden wordt vervangen door geheel 
nieuwe autobanden? 
A eenderde deel 
B eenvierde deel 
C tweederde deel 
D drievierde deel 
 

2p  2 Bijna elk jaar worden er meer banden verkocht. Maar dat geldt niet alleen voor banden. 
De afgelopen tientallen jaren is de totale consumptie van alle goederen en diensten in 
Nederland alleen maar toegenomen.  

 Noem twee oorzaken van de groei van de consumptie. 
 
1 .......................................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................................... 
 

1p  3 De staatssecretaris van milieu zegt naar aanleiding van het krantenbericht boven vraag 1:  
“De toename van de productie van autobanden heeft nadelige gevolgen voor het milieu”. 
Hieronder staan twee voorbeelden.  

 Zijn dit juiste voorbeelden van nadelige gevolgen van productie voor het milieu? 
Zet bij elk voorbeeld een kruisje op de juiste plaats. 
 
voorbeeld juist voorbeeld onjuist voorbeeld
Meer verbruik van grondstoffen 
 

  

Meer vervuiling 
 

  

 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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1p  4 Van de ingeleverde autobanden wordt opnieuw rubber gemaakt.  
Wat zal voor de bandenfabrikanten de belangrijkste reden zijn om nieuwe banden te 
maken van rubber van oude banden?  
A het beschermen van het milieu 
B hogere kosten 
C lagere kosten 
 

1p  5 Bij de aanschaf van nieuwe banden betaal je een ‘afvalbeheersbijdrage’. Je mag dan de 
oude banden gratis inleveren. 
 
Bekijk onderstaande rekening.  
 
 
 
 
F   A   K   T   U   U   R           K   O   N   T   A   N   T   E         V   E   R   K   O   O   P 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
KWALITEITSKONTROLE: 
          GEMONTEERD DOOR:   ARDALAN 
GEKONTROLEERD DOOR:      TESTERINK 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
ART. NR OMSCHRIJVING   AANTAL PRIJS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
MICHELIN 195/60 H  15 E3A    2 €  178,00 
340  AFVAL BEHEERS BIJDR.   2 €      6,00 
6000004 2P UITLIJNEN + BALANC   1 €    53,00 
110  VENTIELEN     2 €      5,00 
RC  REMMENCHECK    1 €      0,00 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   F  A  K  T  U  U  R  T  O  T  A  A  L  €   242,00 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ART. GELEVERD & GEMONTEERD 
 
Hoeveel bedraagt de afvalbeheersbijdrage per band?  
A €    3,00 
B €    6,00 
C €  12,00 
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Henk van Garagebedrijf Mulder zegt:  
 
 
 
 
 
 
 

2p  6 Hieronder staan twee uitspraken. 
 Zet bij elke uitspraak een kruisje op de juiste plaats. 

 
 juist onjuist 
De afvalbeheersbijdrage verhoogt de aanschafkosten van een 
nieuwe band.  

  

Het illegaal dumpen van autobanden levert voortaan 
financieel voordeel op voor de eigenaar van die banden. 

  

 
 
WATERZUIVERING 
 
 

In Appelburg willen bedrijven milieuvriendelijk produceren. Daarom gebruiken 
sommige bedrijven waterzuiveringsinstallaties. Berends B.V. wil ook een 
waterzuiveringsinstallatie kopen. 

 
 
Hieronder staat een aantal gegevens van waterzuiveringsinstallaties. 
 

type installatie capaciteit per maand Aankoopprijs
Aqua 1      800 liter € 14.000 
Aqua 2   3.200 liter € 25.000 
Aqua 3   4.000 liter € 30.000 
Aqua 4   9.600 liter € 40.000 
Hydro 600   6.000 liter € 30.000 
Hydro 1200 12.000 liter € 50.000 

 
1p  7 Wat is, in aankoopprijs, de goedkoopste Aqua-installatie waarmee Berends B.V. 800 liter 

water per week kan zuiveren? 
A Aqua 1 
B Aqua 2 
C Aqua 3 
D Aqua 4 
 

1p  8 De overheid geeft subsidies voor waterzuiveringsinstallaties.  
Waarom geeft de overheid zulke subsidies? 
A om bedrijven meer winst te laten maken 
B om het water duurder te maken, zodat het zuiniger wordt gebruikt 
C om milieubewust gedrag te belonen 

“Vroeger betaalde de autobezitter een bedrag per ingeleverde 
band. Dit is nu gratis, maar nu betaal je per gekochte band.  
Dat noemen ze de  afvalbeheersbijdrage. Nou, volgens mij maakt 
het niets uit!” 
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1p  9 Berends B.V. ontvangt 40% subsidie op de aankoopprijs van een 
waterzuiveringsinstallatie. 

 Hoeveel euro subsidie ontvangt Berends B.V. voor een  
 Aqua 4-waterzuiveringsinstallatie? Geef de berekening.  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  10 Met het oog op de toekomst koopt Berends B.V. uiteindelijk de waterzuiveringsinstallatie 
Hydro 1200. Na aftrek van de subsidie betaalt Berends B.V. voor de Hydro 1200 
€ 30.000. De installatie gaat 5 jaar mee. Berends B.V. maakt per jaar 1.200 producten.  
Hoeveel bedragen de extra uitgaven aan de waterzuiveringsinstallatie per product?  
A €         5,00 
B €       25,00 
C €  6.000,00 
 

2p  11 Berends doet twee uitspraken over de waterzuiveringsinstallatie. 
 Zijn de uitspraken juist? Zet bij elke uitspraak een kruisje op de juiste plaats. 

 
 juist onjuist 
Door de aanschaf van de waterzuiveringsinstallatie  
neemt de schade aan het milieu af. 

  

Door de aanschaf van de waterzuiveringsinstallatie  
nemen mijn bedrijfsuitgaven toe. 

  

 
2p  12 Berends zegt: 

Ik produceer
milieuvriendelijk en daardoor

verdien ik juist meer.

 
 

 Vul hieronder de juiste woorden in om te laten zien of Berends gelijk heeft. 
Kies uit de volgende woorden: 
belangrijk / evenveel / meer / minder / onbelangrijk 
 
Ik produceer milieuvriendelijk. Daardoor komt er  
 
…………………………………………………………………………. vraag naar mijn producten, 
 
want mijn klanten vinden dat………………………………………………………………………... 
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ALBERT GAAT WERKEN 
 
 

Albert is 16 jaar en wil na zijn eindexamen VMBO vakantiewerk gaan doen. Hij wil 
graag geld verdienen voor een vakantie. Na zijn vakantie gaat hij in september 
naar het ROC. 

 
 

1p  13 Albert is niet de enige die in de zomer een baantje zoekt. Het aanbod van arbeid is dan 
groter dan normaal. 
Is er door het grote aanbod van arbeid in de zomer sprake van seizoenswerkloosheid? 
A Ja, want er is in de zomer veel vraag naar arbeid. De werkloosheid is dan juist hoog.  
B Ja, want er is in de zomer weinig vraag naar arbeid. De werkloosheid is dan juist 

hoog.  
C Nee, want er is in de zomer veel vraag naar arbeid. De werkloosheid is dan juist laag.  
D Nee, want er is in de zomer weinig vraag naar arbeid. De werkloosheid is dan juist 

laag.  
 

1p  14 Albert heeft verschillende vacatures gevonden.  
Welke van de onderstaande soorten werk mag je volgens de Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) niet zonder bedrijfskleding doen?  
A asbest verwijderen 
B bezorgen van folders 
C magazijnwerk 
D plukken bij een champignonkwekerij 
 

1p  15 Voor welke van de onderstaande functies moet Albert geschoold zijn?  
A benzinepompmedewerker 
B beveiligingsmedewerker 
C krantenbezorger 
D vakkenvuller in de supermarkt 
 

1p  16 Albert heeft berekend dat hij met schoonmaken in totaal € 297 kan verdienen. Hiervoor 
werkt hij 6 weken lang elke week 15 uur. 
Bloembollen pellen levert € 2,80 per uur op.  

 Met welk baantje verdient Albert per uur het meest: met schoonmaken of met 
bloembollen pellen? Geef de berekening.  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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1p  17 De vakantie is weer voorbij. Albert begint met zijn vervolgopleiding en is op zoek naar een 
baantje dat met zijn studie is te combineren. Daarom wil hij flexibele werktijden.  

 Welk baantje kan Albert het beste kiezen als hij flexibele werktijden belangrijk vindt: 
folders rondbrengen of vakken vullen? Leg je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
VERS OF UIT DE AUTOMAAT 
 
 

Elza werkt bij de gemeente Breda als hoofd van de huishoudelijke dienst. 
Tot de taken van de huishoudelijke dienst hoort ook de koffievoorziening. 
Nu zorgt Jannie voor de koffie. Elza vraagt zich af of er niet beter een 
koffieautomaat kan komen.

 
1p  18 Jannie zet gemiddeld 200 kopjes koffie per dag. Ze werkt 240 dagen per jaar. Haar 

loonkosten bedragen € 16.500 per jaar.  
Hoeveel bedragen haar loonkosten per kopje koffie?  
A € 0,22 
B € 0,23 
C € 0,34 
D € 0,35 
 

1p  19 Elza heeft een offerte gekregen van KOFFIEZET B.V. De aanschafprijs van een 
koffieautomaat bedraagt € 50.000. Na elk jaar wordt de koffieautomaat wat minder waard. 
Deze waardevermindering van de koffieautomaat behoort tot de bedrijfskosten. 
Welke van de volgende kosten behoort of behoren ook tot de bedrijfskosten? 
1 de huisvestingskosten  
2 de verkoopkosten  
3 de loonkosten 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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1p  20 Elza heeft de kosten van Jannies koffie vergeleken met de kosten van een 
koffieautomaat. In tabel 1 zie je de gegevens. 
 
tabel 1 
 

kosten per jaar Jannies koffie koffieautomaat  
loonkosten € 16.500 €    600 
koffiekosten €   3.300 € 3.300 
waterkosten €   2.000 € 2.000 
energiekosten €   2.000 € 3.000 
onderhoudskosten €        50 € 1.000 
overige kosten  €   1.000 € 7.000 

 
 Geef een reden waarom er ook bij vervanging van Jannie door een koffieautomaat 

nog loonkosten voor de koffievoorziening kunnen zijn. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
Bekijk tabel 1. 

1p  21 Elza verwacht dat met een koffieautomaat per jaar 60.000 kopjes koffie worden 
gedronken. 
Wat kost een kopje koffie uit de automaat? 
A € 0,28 
B € 0,29 
C € 0,41 
D € 0,42 
 

1p  22 Henk, een collega van Elza, zegt dat hij graag Max-Havelaarkoffie of koffie met het EKO-
keurmerk op de afdeling wil hebben. Elza zegt: “Dat doen we niet want die is duurder.” 
Henk zegt dat er behalve de smaak van de koffie nog een andere reden is om toch die 
Max-Havelaarkoffie of koffie met het EKO-keurmerk te kopen. 

 Welke reden kan Henk hiervoor geven? 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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1p  23 Elza vindt dat de koffievoorziening goedkoper moet worden. “Het kost de gemeente nu 
teveel”, zegt zij. 

 Noem een manier waarop de kosten van de koffievoorziening voor de gemeente 
Breda kunnen dalen, ook als Jannie blijft werken. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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FIETSEN MET MY BIKE 
 
 

Nicole Armstrong is stagiaire bij fietsenzaak MY BIKE. Ze heeft een gesprek met 
de boekhouder.

 
 

Ik ben Nicole Amstrong  
en ik ben stagiaire.  

Ik wil graag weten hoe het  
met de zaak staat. 

 
 
“Ik heb twee grafieken gemaakt”, zegt de boekhouder. Die staan hieronder.  
 
afbeelding 2 
 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000

1.200

2005 2004 2003 
0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2005 2004 2003 

Omzet van fietsen van  
2003 tot en met 2005 

Afzet van fietsen van  
2003 tot en met 2005 

afzet omzet
(x € 1.000)

 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p  24 Nicole kijkt naar de grafieken. “Zijn onze fietsen niet te duur?”, vraagt ze. 
Hoeveel was in 2005 de gemiddelde verkoopprijs per fiets? 
A €     400 
B €     500 
C €  1.000 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p  25  Zijn er in 2004 meer of minder fietsen verkocht dan in 2003? Verklaar je antwoord.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................
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“Maar hoe zit het dan met het personeel?”, vraagt Nicole verder.  
“Daar heb ik een tabel van”, zegt de boekhouder. “Daar kan je van alles uit aflezen 
of mee berekenen. Kijk maar.”

 
 
tabel 2  
 

jaar 2003 2004 2005
Aantal werknemers 7 6 8 
Aantal arbeidsplaatsen in fulltime banen 4 4 7 

 
Bekijk tabel 2. 

1p  26  Met hoeveel procent is het aantal werknemers in 2005 gestegen ten opzichte van 
2004? Geef de berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Bekijk tabel 2 en afbeelding 2. 

1p  27 Is de afzet per arbeidsplaats in fulltime banen in 2005 vergeleken met die van 2004 
gedaald, gelijk gebleven of gestegen?  
A gedaald 
B gelijk gebleven 
C gestegen 
 

1p  28 De boekhouder zegt: “De nettowinst van My Bike zal in 2006 waarschijnlijk hoger zijn dan 
in 2005, maar de totale brutowinst zal in 2006 lager zijn dan in 2005.” 
Hoe kan de lagere totale brutowinst verklaard worden? 
A De inkoopwaarde zal dalen.  
B De inkoopwaarde zal stijgen 
C De overige kosten zullen dalen.  
D De overige kosten zullen stijgen.  
 

2p  29 “Hoe kan de productie per werknemer stijgen?”, wil Nicole ten slotte weten.  
 Zet in elke regel een kruisje in het vak juist of in het vak onjuist. 

 
De productie per werknemer kan stijgen door: juist onjuist 
scholing   
automatisering   
herverdelen van taken   
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MEGADEAL 
 
afbeelding 1 
 

Scheergerei
Batterijen (Duracell)

Mondverzorging (Oral-B)

Luiers (Pampers)
Wasmiddelen (Dreft)
Chips (Pringles)

30.000 in 14 landen
* 10,3 miljard dollar
* 2,3 miljard dollar

110.000 in 80 landen
51,4 miljard dollar
6,5 miljard dollar

The 
Gilette
Company

* = geschat
werknemers

omzet
nettowinst

bekendste artikelen:

P&G
Voor ca. 57 miljard dollar lijft Procter & Gamble de scheermesjesproducent Gilette in.
PROCTER & GAMBLE KOOPT GILETTEPROCTER & GAMBLE KOOPT GILETTE

 
 
Bekijk afbeelding 1.  

1p  30 Tot welke economische sector behoort Gilette? 
A administratieve dienstverlening 
B horeca 
C industrie 
D niet-commerciële dienstverlening 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p  31 Hoeveel bedraagt bij Gilette de nettowinst in dollars per werknemer afgerond op hele 
dollars? 
A $     5.476 
B $   76.667 
C $ 343.333 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p  32 Procter & Gamble heeft Gillette gekocht voor 57 miljard dollar. Ga uit van de huidige 
nettowinst van Gillette.  
In hoeveel jaar heeft Procter & Gamble de aankoop dan terugverdiend? 
A minder dan 10 jaar 
B tussen 10 jaar en 20 jaar 
C meer dan 20 jaar 
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1p  33 Als gevolg van deze ‘megadeal’ zullen ongeveer 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. 
Eén arbeidsplaats is één fulltime baan.  

 Waarom zullen er door deze overname waarschijnlijk meer dan 6.000 mensen hun 
baan verliezen? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Vooral veel afdelingschefs en werknemers bij ondersteunende diensten (bijvoorbeeld de 
postkamer) zullen ontslagen worden.  

 Geef hiervoor een verklaring.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  35 Waarom zou Procter & Gamble Gilette overnemen? 
Dat kun je uitleggen met de tekst hieronder. 

 Vul in deze tekst twee van de regels in.  
- niet veranderen 
- verbeteren 
- verslechteren 
- lagere kosten per product te hebben 
- hogere kosten per product te hebben 
 
Procter & Gamble neemt Gilette over.  
Procter & Gamble verwacht hierdoor op termijn  
 
..........................................................................................................................................  
 
Hierdoor zal op termijn de winst  
 
..........................................................................................................................................  

600051-2-652o* einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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; 

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 één 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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Vraag Antwoord Scores

3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen economie BB kunnen maximaal 40 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. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
GRATIS AUTOBANDEN INLEVEREN || 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken (twee van de volgende): 

 bevolkingsgroei 
 groei van de welvaart 
 technische ontwikkeling 

 
per juiste oorzaak 1 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld juist voorbeeld onjuist voorbeeld 
Meer verbruik van grondstoffen X  
Meer vervuiling X  

 
Opmerking 
Alleen als beide voorbeelden juist zijn aangekruist een punt toekennen. 
 

 4 C 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 2 
 
 

juist onjuist 

De afvalbeheersbijdrage verhoogt de aanschafprijs van een 
nieuwe band. 

 
X 

 

Het illegaal dumpen van autobanden levert voortaan financieel 
voordeel op voor de eigenaar van die banden. 

 
 

 
X 

 
per juist geplaatst kruisje 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

WATERZUIVERING || 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
40.000 x 40% = € 16.000 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
 juist onjuist
Door aanschaf van de waterzuiveringsinstallatie neemt de schade 
aan het milieu af. 

X  

Door aanschaf van de waterzuiveringsinstallatie nemen mijn 
bedrijfsuitgaven toe. 

X  

 
per juist geplaatst kruisje 1 
 

 12 maximumscore 2 
juist ingevulde begrippen: 
• meer 1 
• belangrijk 1 
 
 
ALBERT GAAT WERKEN || 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste berekening: 

 € 297 : 15 : 6 = € 3,30 (dus met schoonmaken) 
of 

 15 x € 2,80 x 6 = € 252 (dus met schoonmaken) 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Folders rondbrengen, want je mag vaak zelf je werktijden kiezen. 
 
Opmerking 
Als gekozen wordt voor vakken vullen, dient de argumentatie juist te zijn. 
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Vraag Antwoord Scores

VERS OF UIT DE AUTOMAAT || 
 

 18 C 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
De koffieautomaat moet gevuld / onderhouden worden.  
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 

 om hiermee kleine koffieboeren een redelijk inkomen te verschaffen 
 voorkeur voor biologische koffie 

 
 23 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
 Medewerkers gaan per kopje koffie (meer) betalen.  
 De koffiejuffrouw gaat per dag minder koffie zetten.  
 Koffie wordt door thee of water vervangen.  

 
 
FIETSEN MET MY BIKE || 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
In 2004 zijn 900 fietsen verkocht. In 2003 zijn 1.000 fietsen verkocht. In 2004 zijn er dus 
minder fietsen verkocht dan in 2003. 
 

 26 maximumscore 1 
Stijging aantal werknemers 2005 t.o.v. 2004: (2 / 6) x 100% = 33,3% 
 

 27 A 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
De productie per werknemer kan stijgen door:  juist onjuist 
scholing X  
automatisering X  
herverdelen van taken X  

 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien geen of een antwoord juist 0 
 
 

600051-2-652c* 
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Vraag Antwoord Scores

MEGADEAL  || 
 

 30 C 
 

 31 B 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
Omdat één arbeidsplaats vervuld kan worden door meerdere personen (deeltijdwerkers). 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Er kan efficiënter gewerkt worden doordat verschillende leidinggevende functies en/of 
vergelijkbare afdelingen nu samen kunnen gaan. 
 

 35 maximumscore 1 
Proctor & Gamble verwacht hierdoor op termijn lagere kosten per product te hebben. 
Hierdoor zal op termijn de winst verbeteren. 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien een of geen antwoord juist 0 
 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
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500010-1-640o 

Examen VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

12-10-2004  
Versie vaststelling 

 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 2 juni
9.00 – 10.30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
VAN HUIS NAAR DE SNOEPFABRIEK 
 
 

Jan en Petra zijn 20 jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen. Jan is 24 jaar  
in dienst als metselaar bij een bouwonderneming. Petra heeft altijd voor het 
huishouden en de kinderen gezorgd. 

 
 

1p  1 Welke van de onderstaande stellingen is juist? 
A Jan en Petra verrichten allebei betaalde arbeid. 
B Jan en Petra verrichten allebei onbetaalde arbeid.  
C Jan verricht betaalde arbeid en Petra verricht onbetaalde arbeid.  
 
De kinderen zijn nu 16 en 18 jaar. Petra wil nu buitenshuis gaan werken.  

1p  2 Petra gaat een betaalde baan zoeken.  
Wat is hiervan het gevolg?  
A De vraag naar arbeid neemt af. 
B De vraag naar arbeid neemt toe. 
C Het aanbod van arbeid neemt af. 
D Het aanbod van arbeid neemt toe. 
 
Petra gaat solliciteren en vindt een baan als inpakster bij een snoepfabriek. Voor dit werk 
heeft Petra geen diploma nodig. Ze krijgt een contract van 1 september 2004 tot 1 maart 
2005 met een proeftijd van één maand.  
 

2p  3 Hieronder staan twee uitspraken.  
 Vul een kruisje in op de goede plaats.  

 
 juist onjuist 
Petra gaat ongeschoolde arbeid verrichten.   
Petra heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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Petra zal € 10,18 bruto per uur gaan verdienen. Ze werkt 4 dagen per week van 9.00 uur 
tot 15.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur heeft ze pauze. De pauze wordt niet 
doorbetaald.  
 

1p  4  Hoeveel bedraagt het brutoloon van Petra per week? 
Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  5 Petra verdient bruto € 1.061,08 per maand. Na diverse verrekeningen blijft het 
zogenaamde tabelloon over. Dat bedraagt € 1.044,07. 
In onderstaande tabel kun je aflezen hoeveel Petra aan loonheffing moet betalen. Bij een 
tabelloon tussen twee bedragen in, moet je het laagste bedrag nemen.  
 
 Tabelloon  Loonheffing 

1026,00 130,08 

1030,50 131,00 

1035,00 132,00 

1039,50 132,91 

1044,00 133,91 

1048,50 134,83 

1053,00 135,75 

1057,50 136,75 

1062,00 137,65 

1066,50 138,66 
 

 Hoeveel loonheffing wordt er bij Petra ingehouden?  
Lees dit af uit de tabel.  
 
..........................................................................................................................................  
 
Over het jaar 2004 zijn de volgende gegevens verzameld:  
 

 Petra Alle 36 werknemers samen 
hoeveelheid verpakt snoep 1.231,20 

kilogram 
128.000 kilogram 

hoeveelheid verpakt snoep per uur  144 kilogram 
aantal uren 342 uren 32.000 uren 

 
1p  6  Hoeveel kilogram snoep heeft Petra in 2004 gemiddeld per uur verpakt? Geef de 

berekening. Geef het antwoord in 1 decimaal.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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..........................................................................................................................................  
De loonkosten van Petra waren in 2004 € 4.752,58.  

1p  7  Hoeveel bedroegen de loonkosten van Petra in 2004 per kilogram snoep? Geef de 
berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
De directie van de snoepfabriek overweegt om een aantal verpakkingsmachines te kopen.  
Eén machine kan per uur 16 kilogram snoep verpakken. Elke machine wordt bediend door 
één werknemer.  

1p  8  Als Petra de machine bedient, hoeveel bedragen dan de loonkosten van Petra in 2004 
per kilo snoep? Geef de berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Een verpakkingsmachine kan 4.000 uur per jaar draaien.  

2p  9  Hoeveel verpakkingsmachines zal de directie moeten kopen als elk jaar 128.000 
kilogram snoep verpakt moet worden? Geef de berekening. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  10  Waarom zal de directie van de snoepfabriek de verpakkingsmachines willen 
aanschaffen?  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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EEN EENMANSZAAK 
 
Kimberley is kapster en gaat een herenkapsalon beginnen. 
 

2p  11 De volgende uitspraken gaan over het hebben van een eenmanszaak.  
 Geef aan of de uitspraak juist of onjuist is.  

 
 juist onjuist 
Je hebt de zekerheid van een vast inkomen.    
Je kunt je eigen werktijden kiezen.    
Je bent automatisch via het ziekenfonds verzekerd.    
Je hebt recht op vakantiedagen.    

 
1p  12 Kimberley is een topstyliste. Zij heeft het diploma ‘Allround kapper en Filiaalbeheer’ 

behaald. Kimberley kan zelfstandig gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren.  
Van welk niveau is het diploma van Kimberley?  
A MBO niveau 1 
B MBO niveau 4 
C VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 
D VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
 

1p  13 Wat is bij een herenkapsalon de belangrijkste productiefactor? 
A arbeid 
B kapitaal 
C natuur 
 

1p  14 De haarmode verandert steeds.  
Wat moet Kimberley daarom doen?  
A zich laten bijscholen 
B zich laten herscholen 
C zich laten omscholen 
 
Kimberley verdient haar geld met het knippen van mensen en de verkoop van  
haarverzorgingsproducten. Kimberley maakt ook zelf shampoo.  
Deze shampoo verkoopt goed.  

1p  15 Geef een omschrijving van Kimberley’s economische activiteiten.  
A Kimberley produceert alleen diensten.  
B Kimberley produceert alleen goederen.  
C Kimberley produceert goederen en diensten.  
 
In de zaak van Kimberley hangt het volgende bord.  

 

Knippen  €  20 
 

 
De prijs inclusief BTW voor het knippen is € 20.  

1p  16 Wat zijn andere omschrijvingen voor deze prijs?  
A consumentenprijs en kostprijs 
B consumentenprijs en winkelprijs 
C kostprijs en winkelprijs 
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Op een dag heeft Kimberley tien mensen geknipt.  
Ook heeft zij drie flessen shampoo verkocht voor € 8 per stuk. 

1p  17  Hoeveel euro bedragen de ontvangsten van Kimberley op deze dag? 
Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
SPECIAL BIKES 
 
SPECIAL BIKES is een rijwielhandel. De boekhouder van SPECIAL BIKES heeft de 
volgende gegevens over de jaren 2001, 2002 en 2003 verzameld (zie onderstaande 
grafiek). 
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1p  18  Hoe groot was de omzet van Special Bikes in 2003? 
 
..........................................................................................................................................  
 
SPECIAL BIKES heeft verschillende soorten bedrijfskosten. Een aantal daarvan staat 
hieronder vermeld:  
• A huisvestingskosten  
• B loonkosten  
• C in- en verkoopkosten  
 

2p  19  Schrijf hieronder op tot welke soort bedrijfskosten de hieronder vermelde kosten 
horen. Schrijf de letter op die voor de bedrijfskosten staat.  
 
Het verbruiken van elektriciteit is een voorbeeld van .......................................................  . 
 
Het drukken van reclamefolders is een voorbeeld van .....................................................  . 
 
Het salaris van de boekhouder is een voorbeeld van .......................................................  . 
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In 2005 wil SPECIAL BIKES het bedrijf naar een ander gebouw verplaatsen. 
De nieuwe vestiging heeft een aantal voordelen ten opzichte van de oude vestiging.  
 

2p  20  Welke van onderstaande voordelen houden verband met technologische 
ontwikkelingen?  

 
 ja nee 
De parkeerplaats bij het gebouw is groter.    
Het gebouw is aangesloten op een nieuw type telefoonkabel.    
Het gebouw staat vlakbij een woonwijk waar veel gezinnen wonen.    
Het bedrijf krijgt de beschikking over een eigen website.    

 
Bekijk onderstaande tabel van SPECIAL BIKES.  
 

2004 
omzet € 140.000 
inkoopwaarde €   55.000 
brutowinst  
bedrijfskosten €   40.000 
nettowinst €   45.000 

 
SPECIAL BIKES verwacht dat in 2005 de omzet met 3,2% zal toenemen ten opzichte van 
2004.  

1p  21  Hoeveel is de verwachte omzet in 2005?  
Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
SPECIAL BIKES heeft de verwachtingen bijgesteld. Zie onderstaande tabel.  
De inkoopwaarde in 2005 zal naar verwachting gelijk zijn aan de inkoopwaarde in 2004.  
 

2004 2005 
omzet € 140.000 omzet € 147.000 
inkoopwaarde €   55.000 inkoopwaarde  
brutowinst  brutowinst  
bedrijfskosten €   40.000 bedrijfskosten €   45.000 
nettowinst €   45.000 nettowinst  

 
2p  22  Hoeveel is de verwachte nettowinst voor 2005? Geef de berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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WAT DOEN ONZE 'BUREN'? 
 
Bekijk onderstaand bericht.  
 

Verkoop naar Duitsland neemt toe  
 
De economie in Duitsland groeit weer. De afzet van Nederlandse producten naar 
Duitsland is daardoor het laatste kwartaal gestegen.  

 
 

1p  23 Wat is het gevolg van de gestegen afzet van Nederlandse producten? 
A De productie in Nederland blijft gelijk.  
B De productie in Nederland neemt af.  
C De productie in Nederland neemt toe.  
 

1p  24 Wat is het gevolg van de gestegen afzet naar Duitsland voor de werkloosheid in 
Nederland?  
A De werkloosheid in Nederland blijft gelijk.  
B De werkloosheid in Nederland neemt af.  
C De werkloosheid in Nederland neemt toe.  
 
Bekijk onderstaande grafiek.  
 
 

 
 

1p  25 Hoeveel procent is de waarde van de verkopen naar Duitsland in 2004 hoger dan in 
2002? 
A 10% 
B 16,7% 
C 20% 
D 50% 
 

1p  26 De waarde van de verkopen naar Duitsland is in 2003 vergeleken met 2002 gedaald. Wat 
zal daar de oorzaak van zijn geweest?  
A Duitsers consumeren meer producten uit Nederland.  
B Duitsers consumeren minder producten uit Nederland.  
C Nederlanders consumeren meer producten uit Nederland.  
D Nederlanders consumeren minder producten uit Nederland.  
 

Waarde van de verkopen naar Duitsland in miljarden euro's
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Bekijk onderstaande grafiek.  
 
 

Waarde van de uitgevoerde tomaten
van Nederland naar Duitsland in
miljoenen euro's
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Tomaten zijn een belangrijk exportproduct van Nederland. De waarde van de 
geëxporteerde tomaten naar Duitsland is in 2002 in vergelijking met 2001 gestegen.  
De hogere prijs van de tomaten heeft geleid tot een waardestijging van € 30 miljoen.  
 

1p  27 Wat betekent dat voor de afzet van de geëxporteerde tomaten naar Duitsland?  
De afzet van geëxporteerde tomaten in 2002 naar Duitsland is ten opzichte van 2001  
A gedaald. 
B gelijk gebleven. 
C gestegen. 
 
“Een tomatenkweker zegt: Als de aardgasprijs stijgt, komen we in problemen.”  
Een collega van hem zegt: “Ja, dan zullen de Duitsers minder Nederlandse tomaten 
kopen.” Deze collega gebruikt daarbij de volgende drie tussenstappen:  
1 De verkoopprijs van tomaten zal stijgen.  
2 De Nederlandse tomatenkwekers kunnen minder goed concurreren.  
3 De tomatenkwekers hebben meer kosten.  

1p  28 Zet deze tussenstappen in de juiste volgorde, zodat deze de gedachtegang van de 
collega goed weergeven.  
A De aardgasprijs stijgt. >1>2>3> De Duitsers zullen minder Nederlandse tomaten 

kopen. 
B De aardgasprijs stijgt. >2>3>1> De Duitsers zullen minder Nederlandse tomaten 

kopen. 
C De aardgasprijs stijgt. >3>2>1> De Duitsers zullen minder Nederlandse tomaten 

kopen. 
D De aardgasprijs stijgt. >3>1>2> De Duitsers zullen minder Nederlandse tomaten 

kopen. 
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Nederlandse tomaten zijn minder in trek bij de Duitsers. De Duitsers geven nu meer de 
voorkeur aan tomaten uit Marokko.  

1p  29  Wat kan daar de oorzaak van zijn? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
MALI 
 
Mali is een ontwikkelingsland in Afrika. 
 
Hieronder staat een aantal kenmerken van ontwikkelingslanden en van westerse landen.  

2p  30  Welke twee kenmerken horen bij ontwikkelingslanden?  
Zet een kruisje in het juiste vakje.  
 

 wel kenmerk geen kenmerk 
grote bevolkingsgroei   
ondervoeding   
lage kindersterfte   
goede gezondheidszorg   

 
Bekijk onderstaande tabel. 
 
Kerngegevens van Mali 2002 
 
 
 
 
 
 
 

1p  31  Hoeveel mensen in Mali konden in 2002 niet lezen of schrijven? Geef de berekening.  
Geef je antwoord in miljoenen inwoners en rond af op 2 decimalen.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 

Inwoneraantal   11 miljoen 
Totaal inkomen   € 3 miljard  
Buitenlandse schuld  € 2,5 miljard 
Belangrijkste exportproduct Katoen 
Analfabetisme   67 procent
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1p  32  Hoeveel bedroeg het inkomen per inwoner in Mali in 2002? 
Geef de berekening.  
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  33  Hoeveel bedroeg in 2002 de buitenlandse schuld in procenten van het totaal inkomen 
van Mali? Geef de berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Sommige rijke landen willen Mali helpen. 

1p  34 Op welke manier kunnen zij hulp bieden voor de lange termijn? 
A door middel van giften bij acties 
B door middel van hulp bij verbetering van de landbouw 
C door middel van noodhulp zoals het sturen van voedsel 
 
 
 
 

einde 0000-0000* 500010-1-640o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 

 
 
 
 
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. 

500010-1-640c  
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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; 

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. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Economie BB kunnen maximaal 41 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. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
VAN HUIS NAAR DE SNOEPFABRIEK || 
 

 1 C 
 

 2 D 
 

 3 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Petra gaat ongeschoolde arbeid verrichten. x  
Petra heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  x 

 
per juist antwoord 1 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 244,32 (4 x 6 x € 10,18) 
 

 5 maximumscore 1 
€ 133,91 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1.231,20 kilo / 342 uur = 3,6 kilogram per uur 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 4.752,58 / 1.231,20 kilo = € 3,86 per kilo 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 4.752,58 / 342 uur / 16 kilo = € 0,87 per kilo 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 16 x 4.000 = 64.000 kilo per machine 1 
• 128.000 kilo / 64.000 kilo per machine = 2 machines 1 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Door te investeren in nieuwe machines, zijn minder werknemers nodig; hierdoor dalen 
de kosten en kan de winst stijgen.  
 
EEN EENMANSZAAK || 
 

 11 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Je hebt de zekerheid van een vast inkomen.   x 
Je kunt je eigen werktijden kiezen.  x  
Je bent automatisch via het ziekenfonds verzekerd.   x 
Je hebt recht op vakantiedagen.   x 

 
Indien vier kruisjes juist 2 
Indien drie kruisjes juist  1 
Indien geen, één of twee kruisjes juist  0 
 

 12 B 
 

 13 A 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
10 x € 20 = € 200; 3 x € 8 = € 24; € 200 + € 24 = € 224 
 
SPECIAL BIKES  || 
 

 18 maximumscore 1 
€ 120.000 
 

 19 maximumscore 2 
verbruik van elektriciteit   huisvestingskosten 
drukken van reclamefolders  in- en verkoopkosten 
salaris van de boekhouder  loonkosten 
 
Indien drie juist 2 
Indien twee juist 1 
Indien geen of één juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 
 ja nee 
De parkeerplaats bij het gebouw is groter.   x 
Het gebouw is aangesloten op een nieuw type telefoonkabel.  x  
Het gebouw staat vlakbij een woonwijk waar veel gezinnen wonen.   x 
Het bedrijf krijgt de beschikking over een eigen website.  x  

 
Indien vier kruisjes juist  2 
Indien drie kruisjes juist  1 
Indien geen, één of twee kruisjes juist  0 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 140.000 x 103,2/100 = € 144.480 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
omzet  € 147.000 
inkoopwaarde €   55.000 
• brutowinst €   92.000 1 
bedrijfskosten €   45.000 
• nettowinst €   47.000 1 
 
WAT DOEN ONZE 'BUREN'? || 
 

 23 C 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 B 
 

 27 A 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  

 De Marokkaanse tomaten zijn goedkoper. 
 De Marokkaanse tomaten zijn lekkerder. 
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Vraag Antwoord Scores

MALI   || 
 

 30 maximumscore 2 
 wel kenmerk geen kenmerk 
grote bevolkingsgroei x  
ondervoeding x  
lage kindersterfte  x 
goede gezondheidszorg  x 

 
Indien vier kruisjes juist  2 
Indien drie kruisjes juist  1 
Indien geen, één of twee kruisjes juist  0 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
11 miljoen inwoners x 67/100 = 7,37 miljoen inwoners 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 3 miljard / 11 miljoen inwoners = € 273 per inwoner 

 
 33 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2,5 miljard / € 3 miljard x 100% = 83% 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden is toegestaan.  
 

 34 B 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
 
 
 

0000-0000* 500010-1-643* 500010-1-640c* 
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500040-2-640o 

Examen VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 
dinsdag 

30-11-2004 
 

 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

11.30 – 13.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
ARNO ZOEKT EEN BAAN 
 

2p  1 Arno van Hoogdalen heeft net zijn MBO-opleiding ‘Verkoopmedewerker’ met succes 
afgerond. Nu zoekt hij een baan.  

 Noem twee arbeidsmotieven voor Arno.  
 
arbeidsmotief 1 ..................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
arbeidsmotief 2 ..................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  2 Arno leest de personeelsadvertentie van Uitgeverij Van Groeningen.  
 

Uitgeverij Van Groeningen BV 
Wegens toenemend succes van onze bladen zoeken wij ter ondersteuning van 
onze verkoopafdeling een enthousiaste fulltime 

VERTEGENWOORDIGER m/v 
Taken:   het telefonisch verkopen van autobladen 
Opleiding:  MBO-niveau 
Beloning:  volgens de CAO 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
de heer J.G.A. v.d. Berg, tel: 02618-35213 
 

 
Wat voor soort functie heeft Arno als hij wordt aangenomen? 
A een leidinggevende functie 
B een staffunctie 
C een uitvoerende functie 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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2p  3 In bijna elke bedrijfstak gelden afspraken uit de CAO.  
 Waarover worden afspraken gemaakt in een CAO?  

Zet een kruisje in het juiste vakje / de juiste vakjes.  
 

 werknemers 
 rechten plichten 
Afspraken CAO   
 werkgevers 
 rechten plichten 
Afspraken CAO   

 
1p  4 Mogen uitgeverij Van Groeningen en Arno afspraken maken die afwijken van de CAO? 

A Ja, als de afspraken een verbetering zijn voor Arno.  
B Ja, als de afspraken een verbetering zijn voor de uitgeverij.  
C Nee, de afspraken mogen nooit afwijken van de CAO.  
 
 

Arno reageert op de personeelsadvertentie.  
Tijdens het sollicitatiegesprek bespreken de personeelsfunctionaris van de uitgeverij  
en Arno onder andere de volgende onderwerpen: 

 ziekteverzuim 
 werktijden 
 opzegtermijn 
 de personeelsvereniging 
 de loonheffing 

 
2p  5 Twee van de bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden van arbeidsvoorwaarden. 

 Welke twee zijn dat?  
Zet een kruisje in de juiste vakjes.  
 

1p  6 Arno wordt aangenomen. Hij neemt de baan over van Gerard die met pensioen gaat. 
Wat is hiervan het gevolg?  
A De werkgelegenheid blijft gelijk. 
B De werkgelegenheid neemt af.  
C De werkgelegenheid neemt toe. 
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JORIS IN DE METAALFABRIEK 
 
 

Joris, Mark en Jafar werken in metaalfabriek Rusco.  
Mark en Jafar verdienen het wettelijk minimumloon. Joris is 25 jaar en verdient 
meer dan het minimumloon. (Zie onderstaande tabel)

 
 
Wettelijke bruto minimum(jeugd)lonen 
 

Leeftijd  € per maand  € per week  € per dag 
 Vanaf 23 jaar  1264,80  291,90  58,38 

22 jaar  1075,10  248,10  49,62 
21 jaar    917,00  211,60  42,32 
20 jaar    777,85  179,50  35,90 
19 jaar    664,00  153,25  30,65 
18 jaar    575,50  132,80  26,56 
17 jaar    499,60  115,30  23,06 
16 jaar    436,35  100,70  20,14 
15 jaar    379,45    87,55  17,51 

 
1p  7 Joris verdient meer dan het bruto minimumloon. 

 Geef daarvoor een oorzaak. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  8 Mark en Jafar verdienen het bruto minimumloon.  
Mark: “Ik verdien € 17,51 per dag.” 
“Dan verdien ik € 13,14 meer per dag dan jij,” zegt Jafar. 

 Hoe oud is Jafar? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  9 Mark zegt: “Ik vind het niet eerlijk dat Jafar meer verdient. Ik ga 10% loonsverhoging 
vragen.” 

 Wat wordt het brutoloon van Mark per week als hij 10% loonsverhoging krijgt?  
Geef de berekening en rond af op centen.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  10 Sinds enige tijd gaat het niet zo goed met metaalfabriek Rusco. Joris leest in het 
jaarverslag het volgende: 
 
 
 
 
 
 
Wat is er gebeurd met de concurrentiepositie van metaalfabriek Rusco? 
A De concurrentiepositie is niet veranderd. 
B De concurrentiepositie is verbeterd. 
C De concurrentiepositie is verslechterd. 
 
Joris leest een kop uit de krant. 
 
 
 
 
 
De directeur zegt tegen Joris:  
 
 
 
 
 
 
 

1p  11 Waardoor zou metaalfabriek Rusco werknemers moeten ontslaan? 
A door meer aanbod als gevolg van de hoge prijzen 
B door meer vraag als gevolg van de hoge prijzen 
C door minder aanbod als gevolg van de hoge prijzen 
D door minder vraag als gevolg van de hoge prijzen 
 

1p  12 De directeur van metaalfabriek Rusco hoeft de lonen van de werknemers dus niet te 
verhogen. Toch moet hij Joris volgend jaar wel meer loon uitbetalen. 
Wat kan een reden zijn voor de stijging van het loon van Joris? 
A Joris gaat minder werken.  
B Joris gaat trouwen.  
C Joris heeft hogere kosten.  
D Joris krijgt een nieuwe functie.  
 
 

Positie metaalfabriek Rusco 
In het afgelopen jaar zijn de loonkosten per eenheid product 
meer gestegen dan in andere metaalfabrieken.  

 

Lonen twee jaar bevroren 

“Gelukkig stijgen de lonen de komende twee jaar niet meer. Als de lonen 
wel verder zouden stijgen, dan zou de kostprijs van staalproducten te hoog 
worden. Dan zou ik de deuren wel kunnen sluiten en moet ik werknemers 
ontslaan.”  
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TOYOTA 
 
In de krant staat het volgende bericht.  
 
 
 
 
 
 
 

0

25

50

75

100

125

2003 2004
A

2004
B

2004
C

2004
D

Afzet van Toyota

%

100%100%

87%87%
95%95%

108%108%
100%

87%
95%

108%
113%113%113%

 
 

1p  13 Welke staaf geeft de juiste afzet voor 2004 weer?  
A staaf A 
B staaf B 
C staaf C 
D staaf D 
 

1p  14 In de eerste negen maanden van 2004 verkocht Toyota 4.845.000 auto’s.  
 Hoeveel auto’s zal Toyota in totaal in 2004 verkopen als er elke maand evenveel 

auto’s verkocht worden? Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

Toyota boekt meer omzet en winst 
 
TOKYO - Ondanks de afzetdaling van 5% in 2004 heeft Toyota kans gezien om de 
omzet met 8% op te voeren. De winst is in 2004 13% hoger uitgekomen dan in 
2003. 
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1p  15 Garage Janssen is een Toyota dealer en verkoopt het model Yaris van Toyota.  
In 2003 was de omzet van de Yaris bij Garage Janssen € 200.000. In 2004 kost een Yaris 
€ 14.850 en heeft Garage Janssen 15 exemplaren van deze auto verkocht.  

 Is de omzet van Garage Janssen in 2004 ten opzichte van 2003 gestegen? Geef de 
berekening. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Van de afdeling Bedrijfsauto’s van Toyota zijn de volgende gegevens bekend. 
 
 2003 2004 
productie 500.000 600.000 
aantal arbeidsplaatsen omgerekend naar volledige banen   25.000   30.000 

 
1p  16 De productie per volledige baan van de afdeling Bedrijfsauto’s is in 2004:  

A gedaald 
B gelijk gebleven 
C gestegen 
 

1p  17 Er werken 38.000 werknemers op de afdeling Bedrijfsauto’s, terwijl er op deze afdeling 
30.000 volledige banen zijn.  

 Wat is daarvan de oorzaak?  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  18 Toyota wil ondanks de mooie resultaten gaan reorganiseren. De onderneming gaat dan 
nog meer winst maken. Toyota wil de productie per uur opvoeren, zonder extra 
werknemers. De werknemers krijgen geen loonsverhoging.  
Wat zal hiervan het gevolg zijn voor de loonkosten per auto?  
De loonkosten per auto zullen 
A dalen.  
B gelijk blijven.  
C stijgen.  
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WELKOM VOOR POLEN! 
 
 

Op 1 mei 2004 zijn tien landen lid geworden van de Europese Unie. Polen is één 
van die landen. Daarvoor waren al vijftien andere landen lid van de Europese 
Unie. Bekijk het onderstaande kaartje. 

 

Polen1

2

4

3

 
 

1p  19 Welk land is wel lid van de EU maar gebruikt niet de euro als betaalmiddel? 
A België (1) 
B Denemarken (2) 
C Frankrijk (3) 
D Spanje (4) 
 

2p  20 De toetreding van Polen heeft verschillende gevolgen. Hieronder staan drie beweringen. 
 Geef met een kruisje aan of de bewering juist of onjuist is.  

 
 juist onjuist
In Nederland en Polen geldt na toetreding hetzelfde BTW-tarief.    
De import en de export tussen Nederland en Polen nemen af.    
In Nederland en Polen gelden nu dezelfde arbeidsvoorwaarden.    
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2p  21 Economen verwachten dat de inkomensverschillen per inwoner tussen de deelnemende 
landen kleiner zullen worden. Hieronder staat een tabel met een aantal recente gegevens 
van een aantal landen.  

 Nederland Luxemburg Griekenland Polen Finland 
Totaal inkomen van het 
land (x € 1 miljard) 

600 21 176 187 115 

Aantal inwoners  
(x 1.000.000) 
 

16,5 0,5 11 38 5 

Aantal werklozen 
(in % van de 
beroepsbevolking)  

6,8% 3,1% 9,8% 10,5% 11,3% 

Energieverbruik per 
inwoner in KWh per 
jaar  

6.773 11.110 3.665 3.564 9.278 

 
 Een inwoner van Nederland verdient gemiddeld € 36.364 per jaar. Hoeveel verdient 

een inwoner van Polen meer of minder dan een inwoner van Nederland?  
Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  22 In Polen bestaat de beroepsbevolking uit 19,5 miljoen personen.  
 Hoeveel personen in Polen zijn werkloos? Geef de berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  23 Inwoners van Polen kunnen in andere landen meer verdienen dan in Polen zelf.  
Toch verhuizen lang niet alle inwoners van Polen naar het buitenland.  

 Geef daarvoor twee redenen.  
 
reden 1 ..............................................................................................................................  
 
reden 2 ..............................................................................................................................  
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1p  24 Inwoners van Nederland verbruiken gemiddeld meer energie dan de inwoners van Polen.  
 Geef daarvoor één oorzaak.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
ONTWIKKELINGSHULP VOOR GHANA 
 
Ghana is een ontwikkelingsland in West-Afrika.  
 

1p  25 Wat is een kenmerk van een ontwikkelingsland? 
A langzame bevolkingsgroei 
B uitgebreid wegennet 
C veel analfabetisme 
D weinig werkloosheid 
 

2p  26 Om ontwikkelingslanden zoals Ghana te helpen, is er een aantal mogelijkheden.  
 Geef van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist zijn. 

 
 juist onjuist 
Je helpt de economie van Ghana door daar op vakantie te gaan. 
 

  

Europa helpt Ghana door invoerrechten te heffen op grondstoffen 
uit Ghana.  

  

Je helpt Ghana door goederen uit dat land te kopen. 
 

  

Philips helpt Ghana door een fabriek te bouwen in Ghana.  
 

  

 
1p  27 Het inkomen van Ghana wordt voor 90% bepaald door de uitvoer van cacao.  

 Hoe wordt het genoemd als een land afhankelijk is van de export van één of enkele 
producten of grondstoffen?  

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  28 Een journalist beweert: “In Ghana wonen 2,3 miljoen mensen die voedselgebrek hebben.  
Per persoon kost het € 1,50 per week om deze mensen te helpen.”  

 Hoeveel geld is er nodig om de Ghanezen die voedselgebrek hebben aan voldoende 
voedsel te helpen voor één week? Geef de berekening.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  29 Voor een land als Ghana is naast voedselhulp ook goed onderwijs belangrijk. Leg uit 
waarom goed onderwijs belangrijk is voor de economie van Ghana.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  30 Om Ghana te steunen hebben Nederlandse vissers besloten een vissersboot te schenken 
aan vissers in Ghana. Een visser maakt gebruik van productiefactoren.  

 Vul hieronder in welke productiefactor bij de volgende onderwerpen hoort.  
 
het besturen van de vissersboot: .......................................................................................  
 
de vissen in het water: ....................................................................................................... 
 
de visnetten: .....................................................................................................................  
 
 
KAMPEREN BIJ KEES 
 
 

Kees is de eigenaar van een recreatiepark op de Veluwe. Kees krijgt voornamelijk 
gasten uit Nederland. Hij wil proberen om ook meer buitenlandse gasten te 
krijgen. Hij koopt een stuk grond erbij en laat daarop bungalows met een sauna 
bouwen. Verder plaatst hij grote advertenties in Noorse en Duitse reisgidsen.

 
 
Kees laat de bungalows bouwen door een aannemer. De aannemer heeft daarom extra 
werknemers nodig.  

1p  31 Wat gebeurt er nu op de arbeidsmarkt?  
A De vraag naar arbeid daalt.  
B De vraag naar arbeid stijgt.  
C Het aanbod van arbeid daalt.  
D Het aanbod van arbeid stijgt.  
 

1p  32 De aannemer koopt zijn materialen voor een deel in Oostenrijk.  
Op welke manier veranderen de ontvangsten of de uitgaven van Nederland? 
A De ontvangsten van Nederland dalen door een kleinere invoer.  
B De ontvangsten van Nederland stijgen door een grotere invoer.  
C De uitgaven van Nederland dalen door een kleinere invoer.  
D De uitgaven van Nederland stijgen door een grotere invoer.  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 465Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500040-2-640o 12 ga naar de volgende pagina  

1p  33 Kees heeft gelijk gehad. Er komen meer buitenlandse gasten naar zijn recreatiepark. Uit 
de administratie van Kees blijkt dat de buitenlanders hebben uitgegeven aan:  
overnachtingen    € 75.000 
toegangskaarten zwembad  €      400 
souvenirs      €   5.800 
Welke bewering is juist?  
A De export van diensten bedroeg € 75.400.  
B De export van diensten bedroeg € 81.200.  
C De import van diensten bedroeg € 75.400.  
D De import van diensten bedroeg € 81.200.  
 
In het recreatiepark van Kees worden de volgende prijzen gehanteerd: 
 
PRIJSLIJST 1 MAART 2005 - 1 OKTOBER 2005, BUNGALOWS in euro’s 
 

 per week per weekend per midweek 
1 maart tot 26 april 415 250 270 
26 april tot 10 mei 520 300 340 
10 mei tot 2 juli 450 280 300 
2 juli tot 6 sept. ...... 420 440 
6 sept. tot 1 okt. 350 170 190 

 
1p  34 In het hoogseizoen (tijdens de zomervakantie) wordt een hogere huurprijs gerekend dan 

in het laagseizoen of het voorseizoen.  
Dat zie je aan de manier waarop de tabel is opgebouwd.  
In de prijslijst is een getal bij de stippellijn weggevallen. Welk getal is dat?  
A € 350 
B € 415 
C € 520 
D € 600 
 

2p  35 In de periode van 26 april 2005 tot 10 mei 2005 heeft Kees 10 bungalows voor een hele 
week, 12 bungalows voor een weekend en 8 bungalows voor een midweek verhuurd. 

 Hoeveel bedraagt de totale huuropbrengst van deze bungalows in deze periode? 
Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  36 Aan lonen betaalde Kees € 800.000. Zijn bedrijfskosten bedroegen € 250.000.  
Hij behaalde een nettowinst van € 150.000. Alle bedragen zijn exclusief BTW.  

 Hoeveel bedroeg de omzet van Kees? Geef de berekening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

einde 500040-2-640o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 

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. 
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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; 

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. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Economie BB kunnen maximaal 45 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. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
ARNO ZOEKT EEN BAAN || 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist arbeidsmotief (twee van de volgende): 

 Arno wil iets met zijn opleiding doen.  
 Arno vindt werken fijner dan thuis zitten.  
 Een vast inkomen biedt meer mogelijkheden.  
 Het loon is hoger dan een uitkering.  

 
per juiste reden 1 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
 werknemers 
 rechten plichten 
Afspraken CAO x x 
 werkgevers 
 rechten plichten 
Afspraken CAO x x 

 
Opmerking 
Als één kruisje ontbreekt slechts 1 punt toekennen.  
Bij meerdere ontbrekende kruisjes geen punten toekennen.  
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
• werktijden 1 
• opzegtermijn 1 
 

 6 A 
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Vraag Antwoord Scores

JORIS IN DE METAALFABRIEK || 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 

 Joris heeft een functie met meer verantwoordelijkheid.  
 Joris heeft meer ervaring.  

 
 8 maximumscore 1 

19 jaar 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 87,55 x 1,1 = € 96,31 
 

 10 C 
 

 11 D 
 

 12 D 
 
TOYOTA  || 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
12/9 x 4.845.000 auto’s = 6.460.000 auto’s 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 14.850 x 15 stuks = € 222.750 
De omzet van Garage Janssen is dus gestegen in 2004 ten opzichte van 2003.  
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
een verklaring waaruit blijkt dat er parttimers werkzaam zijn 
 

 18 A 
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Vraag Antwoord Scores

WELKOM VOOR POLEN! || 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 2 
 juist onjuist 
In Nederland en Polen geldt na toetreding hetzelfde BTW-tarief.  x 
De import en de export tussen Nederland en Polen nemen af.   x 
In Nederland en Polen gelden nu dezelfde arbeidsvoorwaarden.  x 

 
Indien drie kruisjes juist 2 
Indien twee kruisjes juist  1 
Indien nul of één kruisjes juist 0 
 

 21 maximumscore 2 
• Een inwoner van Polen verdient: € 187mld/ 38 mln = € 4.921 1 
 Een inwoner van Nederland verdient € 36.364.  
• Een inwoner van Polen verdient dus €  36.364 - € 4.921 = € 31.443 minder 1 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
19,5 miljoen personen x 0,105 = 2.047.500 personen 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 

 taalprobleem 
 familie- en vriendenbanden 
 moeilijk woonruimte te vinden in een ander land 
 goedkope voorzieningen 

 
per juiste reden 1 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste oorzaak (één van de volgende):  

 In Nederland is de welvaart groter.  
 In Nederland worden meer apparaten gebruikt.  
 In Nederland wordt meer auto gereden.  
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Vraag Antwoord Scores

ONTWIKKELINGSHULP VOOR GHANA || 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 2 

 juist onjuist 

Je helpt de economie van Ghana door daar op vakantie te gaan. X  

Europa helpt Ghana door invoerrechten te heffen op grondstoffen 
uit Ghana 

 X 

Je helpt Ghana door goederen uit dat land te kopen. X  

Philips helpt Ghana door een fabriek te bouwen in Ghana.  X  
 
Indien vier kruisjes juist 2 
Indien drie kruisjes juist 1 
Indien nul, één, of twee kruisjes juist 0 
 

 27 maximumscore 1 
monocultuur 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1,50 x 2,3 miljoen = € 3,45 miljoen 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 Door beter onderwijs kan er meer / beter geproduceerd worden. 
 Door beter onderwijs kan de economie van Ghana groeien. 

 
 30 maximumscore 2 

het besturen van de vissersboot - arbeid 
de vissen in het water  - natuur 
de visnetten  - kapitaal 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 
KAMPEREN BIJ KEES || 
 

 31 B 
 

 32 D 
 

 33 A 
 

 34 D 
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Vraag Antwoord Scores

 

2-640c 7 

 35 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
10 x € 520 = €  5.200  
12 x € 300 =  €  3.600 
8   x € 340 =  €  2.720 
Totaal  € 11.520 
 
Indien alle drie de berekeningen juist 1 
Indien de bedragen juist opgeteld 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten bij de optelling in geval van een onjuiste berekening. 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 800.000 + € 250.000 + € 150.000 = € 1.200.000 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 
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400009-1-640o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

vrijdag 28 mei 
9.00 - 10.30 uur 

 
 

 ECONOMIE CSE BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

MONICA KOOPT EEN AUTO 

 
 
 
 
 
 

 Noem een reden waarom Monica toch liever een eigen auto zou willen gebruiken om 
  mee naar haar werk te rijden. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Voordat Monica een auto koopt, wil ze weten wat een auto haar zal kosten. 
Ze ziet de volgende advertentie: 
 

 
 
Monica verwacht dat de auto na 4 jaar nog € 4.900 zal opbrengen. 
Hoeveel moet Monica per jaar opzij leggen om over 4 jaar weer een auto van € 12.500 te 
 kunnen kopen? 
A € 1.225 
B € 1.900 
C € 3.125 
D € 7.600 
 

 

 1 1p 

 2 1p 

A 
B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 

Monica heeft sinds kort een nieuwe baan in een andere stad. Ze denkt erover een 
auto te kopen om mee naar haar werk te rijden.  
Autorijden is meestal duurder dan reizen met het openbaar vervoer. Voor haar vorige 
baan reisde Monica met het openbaar vervoer. Dat beviel haar goed.  
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Monica vindt autorijden best duur. Van haar vriend hoort ze dat rijden met een dieselauto 
veel goedkoper is. Van de ANWB krijgt Monica de volgende gegevens: 
 
Kosten Benzineauto Dieselauto 
Motorrijtuigenbelasting per jaar € 420 € 960 
Brandstofkosten per kilometer € 0,10 € 0,05 

 
Monica denkt 20.000 kilometer per jaar te gaan rijden. Ze heeft berekend dat een 
benzineauto haar dan € 2.420 per jaar kost. 
Ze houdt geen rekening met andere kosten. 

 Hoeveel is Monica met een dieselauto per jaar goedkoper uit?  
Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 Noem naast de ANWB nog een consumentenorganisatie die informatie geeft over 
auto’s. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Monica wil graag een navigatiesysteem in de auto. Ze ziet het volgende model. 
 

 
 
Hieronder staan twee beweringen.  
Zet een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
Het navigatie- en audiosysteem is een verbruiksgoed.    
Het navigatie- en audiosysteem is een eerste levensbehoefte.    
 
 

 3 2p 

 4 1p 

 5 2p 
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Voor het navigatie- audiosysteem is gespreide betaling mogelijk. In dat geval moet 
Monica 50 maanden lang € 35 per maand betalen. 

 Hoeveel moet Monica extra betalen als ze gebruik maakt van deze betalingsregeling? 
Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 Geef één voordeel van deze betalingsregeling voor de consument. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 6 2p 

 7 1p 
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CACAOBONEN 

 
Cacaobonen zijn de grondstof voor chocola. In 2001 werd op de hele wereld 2.940 
duizend ton cacaobonen geproduceerd. Bekijk onderstaande tabel. 
 
De belangrijkste cacaoproducerende landen  

 
x duizend ton 

  
Ivoorkust 1.300 
Ghana  445 
Indonesië  420 
Nigeria  165 
Brazilië  130 
Kameroen  120 
Ecuador  95 
Maleisië  80 
Dominicaanse Republiek  47 
Colombia  40 
Papoea-Nieuw-Guinea  37 
Mexico  35 
Ontleend aan: Fair Trade Jaarboek 2001 
 
Hoeveel % van de totale hoeveelheid geproduceerde cacaobonen komt uit Ghana? 
A 15,1% 
B 15,3% 
C 84,7% 
D 84,9% 
 
De prijs van de cacaobonen op de wereldmarkt is in de loop van de tijd zeer sterk 
gedaald. Was de prijs in 1978 nog 10.000 dollar per ton, in 2000 was dat nog maar 1.000 
dollar per ton. 

 Met hoeveel procent is de prijs van cacaobonen per ton tussen 1978 en 2000 
gedaald? 

Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 8 1p 

 9 1p 
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Vooral voor landen met een monocultuur is de dalende prijs van de cacaobonen een 
probleem. 

 Geef hiervoor een verklaring. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Chocola wordt gemaakt van cacaopoeder en cacaoboter. Cacaopoeder en cacaoboter 
worden gemaakt door cacaobonen te persen. Dit heet pletten. De meeste cacaobonen 
worden niet in arme landen zoals Ghana geplet, maar in Westerse landen.  
Bekijk onderstaande tabel. 

 

Verenigde Staten 813.000

Nederland 420.000

Duitsland 220.000

Brazillië 190.000

Groot-Brittannië 180.000

geplette cacaobonen in tonnen (2001)

 
 

 Hoeveel ton cacaobonen werd in 2001 binnen de vermelde landen van de Europese 
Unie geplet? 

Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 10 1p 

 11 1p 
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Ghana is een arm land in Afrika. In Nederland wordt van de cacaobonen uit Ghana 
chocola gemaakt. Onderstaand cirkeldiagram laat zien hoe de opbrengst van de verkoop 
van chocola tussen Ghana en Nederland wordt verdeeld. 
 

Nederland

Ghana

Legenda:

verdeling van de opbrengst van 1 kilo chocolade

 
 
Geef aan de hand van het cirkeldiagram een schatting in procenten van de opbrengst 
voor Ghana per kilo chocolade. 
A 10% 
B 30% 
C 70% 
D 90% 
 
Ghana wil de cacaobonen liever in Ghana zelf pletten. Daardoor zou Ghana meer kunnen 
verdienen dan nu het geval is. Ghana verkoopt dan cacaopoeder en cacaoboter in plaats 
van cacaobonen. 

 Leg uit dat meer productie van cacaopoeder en cacaoboter in Ghana kan leiden tot 
minder werkgelegenheid in de rijke landen. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 Zal de prijs van chocola stijgen als de prijs van cacaopoeder en cacaoboter stijgt?  
Omcirkel het juist antwoord en leg uit.  

De prijs van chocola zal wel / niet stijgen, want 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 12 1p 

 13 1p 

 14 1p 
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 Noem behalve het beroep van ‘boer’ nog twee beroepen waarmee mensen hun geld 
verdienen met cacaobonen en wat daarvan gemaakt kan worden. 

Beroep 1: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Beroep 2: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

BELL’ITALIA 

 
 
 
 
 
 

 Hoe groot is het totale vakantiebudget van Dennis en Ingrid? 
Geef de berekening.  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 15 2p 

 16 1p 

Dennis en Ingrid willen komende zomer met hun twee kinderen op vakantie. Zij gaan op zoek 
naar een vakantiehuisje aan een meer in Italië. Voor het vakantiebudget gaat Dennis de 
komende acht maanden € 100 per maand sparen. Ook gebruikt Dennis zijn vakantiegeld van 
€ 1.500 voor het vakantiebudget. 
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Op internet vinden Dennis en Ingrid het volgende vakantiehuisje: 
 

Bungalow Valeria 
Aan de rand van het plaatsje Tenna ligt deze 
bungalow met alle voorzieningen op loopafstand. 
Het meer en strand vindt u op 500 meter afstand. 
Voor de bungalow bevindt zich een terras en aan 
de achterzijde een balkon dat een prachtig uitzicht 
biedt over het meer en de bergen. Er is een 
woonkamer met keuken. Er zijn twee slaapkamers 
met in totaal vijf bedden en er is een badkamer.  
 

Periode 
1  januari t/m juni 
2  juli t/m augustus 

Huurprijs per week 
€ 319 
€ 500  

 
 Noem een oorzaak waarom de huurprijs in periode 2 hoger is dan in periode 1. 

De huurprijs in periode 2 is hoger dan in periode 1, omdat 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Dennis en Ingrid willen deze bungalow voor twee weken boeken in de maand juli. 

 Hoeveel moeten Dennis en Ingrid voor hun vakantie in periode 2 meer betalen voor de 
bungalow dan in periode 1? 

Geef de berekening.  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 17 1p 

 18 2p 
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Bij het boeken van de bungalow sluiten Dennis en Ingrid ook een annuleringsverzekering 
af. Deze annuleringsverzekering kost 5% van de totale huurprijs. 

 Wat moeten Dennis en Ingrid in totaal betalen aan huur en annuleringsverzekering? 
Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Dennis en Ingrid willen met de auto naar Tenna. De afstand van Nederland naar Tenna 
(enkele reis) is 1.400 km. Dennis denkt in Italië nog eens 700 km extra te rijden. De auto 
van Dennis verbruikt 1 liter benzine per 14 kilometer. Dennis rekent voor de benzine 
gemiddeld op € 1,10 per liter.  
Hoeveel bedragen de totale benzinekosten voor deze vakantie? 
A (1.400:14) x € 1,10 = € 110 
B (2.100:14) x € 1,10 = € 165 
C (2.800:14) x € 1,10 = € 220 
D (3.500:14) x € 1,10 = € 275 
E (4.200:14) x € 1,10 = € 330 
 
Dennis en Ingrid rijden via Duitsland en Oostenrijk naar Italië. 

 Hebben Dennis en Ingrid voor hun vakantie vreemd geld nodig? 
Omcirkel het goede woord en leg je antwoord uit.  
 
Dennis en Ingrid hebben voor de vakantie wel / geen vreemd geld nodig, omdat 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 19 2p 

 20 1p 

 21 1p 
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Voor maaltijden en drankjes rekenen Dennis en Ingrid voor het gezin op € 50 per dag.  
Voor uitstapjes rekenen ze in totaal op € 150.  

 Hoeveel bedragen de totale kosten tijdens hun verblijf voor maaltijden, drankjes en 
uitstapjes?  

Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 Bereken of Dennis en Ingrid geld overhouden of tekort komen op hun begroting.  
Vul in de begroting de antwoorden op de vragen 16, 19, 20 en 22 in. 
 

Begroting Dennis en Ingrid 
Onderdeel Bedrag Onderdeel Bedrag 
Vakantiebudget, vraag 16  Vakantiehuisje inclusief 

verzekering, vraag 19 
 

  Benzinekosten,  
vraag 20 

 

  Maaltijden, drankjes en 
uitstapjes, vraag 22 

 

  Onvoorzien € 150 

Tekort  Overschot  

Totaal  Totaal  

 
 

 22 1p 

 23 2p 
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T-SHIRT KOPEN IN NEDERLAND 

 

 
 

 Geef een verklaring waarom de prijs van een T-shirt in Nederland lager is dan in 
België en Duitsland.  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Een consument wil in Duitsland drie T-shirts kopen. 

 Hoeveel geld bespaart hij in totaal als hij de T-shirts in Nederland zou kopen? 
Geef de berekening. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Sommige inwoners van Duitsland doen vaak boodschappen in Nederland.  

 Welke inwoners van Duitsland zullen dat zijn? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 24 1p 

 25 1p 

 26 1p 
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Het Nederlandse warenhuis Hema heeft ook vestigingen in Duitsland en België.  
 Leg uit dat dit gunstig is voor de werkgelegenheid in Nederland. 

 
Dit is gunstig voor de werkgelegenheid in Nederland, omdat 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.  
Nederland voert heel veel uit naar Duitsland.  

 Geef hiervoor een verklaring. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
Nederland, Duitsland en België zijn alle drie lid van de Europese Monetaire Unie (EMU). 
Dit betekent dat: 
A Nederland, Duitsland en België dezelfde belastingen heffen. 
B Nederland, Duitsland en België dezelfde munteenheid hebben. 
C Nederland, Duitsland en België hetzelfde BTW-tarief hebben. 
D Nederland, Duitsland en België eenzelfde economische politiek hebben. 
 
Het deelnemen aan de Europese Monetaire Unie heeft verschillende gevolgen. 
Hieronder staan twee beweringen daarover. 

 Zet een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De handel tussen de deelnemende landen wordt bevorderd.    
Tussen de deelnemende landen is er geen risico meer van 
wisselkoersveranderingen.  

  

 
 
 

 27 1p 

 28 1p 

 29 1p 

 30 2p 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 
 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf 
of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, 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 een 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 38 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. 

MONICA KOOPT EEN AUTO 

voorbeelden van een juist antwoord 
 autorijden spaart tijd 
 haar collega’s rijden ook in een auto 
 autorijden geeft meer privacy 

 

 

 

20.000 x € 0,05 = € 1.000 
€ 1.000 + € 960 = € 1.960 
€ 2.420 - € 1.960 = € 460 
 
• € 1.960 juist berekend 1 
• € 460 juist berekend 1  
 

Consumentenbond 
 

 
 juist onjuist 
Het navigatie- en audiosysteem is een verbruiksgoed   X 
Het navigatie- en audiosysteem is een eerste levensbehoefte  X 
 
• per juist gezet kruisje  1 
 

• 50 x € 35  = € 1.750 1 
• € 1.750 - € 1.499 = € 251 1 
 

voorbeelden van een juist antwoord 
 De consument hoeft niet onmiddellijk het hele bedrag te betalen. 
 De consument vindt sparen te lang duren. 

 

CACAOBONEN 

 

€ 10.000 - € 1.000 = € 9.000; € 9.000 / € 10.000 x 100% = 90% 
 

 1 maximumscore 1 

 2 B 

 3 maximumscore 2 

 4 maximumscore 1 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 2 

 7 maximumscore 1 

 8 A 

 9 maximumscore 1 

Vraag Antwoord Scores
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400009-1-640c 5 

Vraag Antwoord Score 

voorbeeld van een juiste verklaring 
Landen die nagenoeg geheel afhankelijk zijn van de opbrengst van cacaobonen hebben  
geen andere producten om dalende opbrengsten van cacaobonen op te vangen. 
 

Nederland (420.000), Duitsland (220.000) en Groot-Brittannië (180.000) samen: 820.000 ton. 
 

 

 

voorbeeld van een juiste verklaring 
 Een verklaring waaruit blijkt dat dit kan leiden tot sluiting van fabrieken in rijke landen, 

waardoor de werkgelegenheid daar daalt. 
 

 

voorbeelden van een juist antwoord 
 de prijs van chocola zal wel stijgen, want de grondstoffen worden duurder (en dat  

 wordt doorberekend in de prijs), 
of 

 de prijs van chocola zal niet stijgen, want de hogere grondstofkosten worden niet 
doorberekend om geen omzetverlies te lijden. 

 

voorbeelden van een juist antwoord 
 fabrieksarbeider in de cacaoverwerkende industrie 
 handelaar in cacao(bonen) 
 chocoladefabrikant 
 transporteurs 
 winkeliers 

 
• per juist antwoord  1 
 

BELL’ITALIA 

8 x € 100 = € 800; € 800 + € 1.500 = € 2.300 
 

voorbeeld van een juist antwoord 
 In periode 2 vallen de zomermaanden. 

 

 

• € 500 - € 319 = € 181 1 
• € 181 x 2 = € 362 1 
 

 10 maximumscore 1 

 11 maximumscore 1 

 12 A 

 13 maximumscore 1 

 14 maximumscore 1 

 15 maximumscore 2 

 16 maximumscore 1 

 17 maximumscore 1 

 18 maximumscore 2 
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400009-1-640c 6 

Vraag Antwoord Score 

vakantiehuisje: 2 weken x € 500 =  € 1.000  
annuleringsverzekering: (€1.000/100) x 5 = € 50  
totaal € 1.000 + € 50 = € 1.050 
 
Indien drie berekeningen goed 2 
Indien twee berekeningen goed 1 
 

 

Dennis en Ingrid hebben voor hun vakantie geen vreemd geld nodig, omdat zowel in  
Duitsland als in Oostenrijk en Italië de euro het betaalmiddel is.  
 
N.B. Alleen als er na ‘geen vreemd geld nodig’ een juiste verklaring volgt, mag het  
scorepunt worden toegekend. 
 

(14 x € 50) + € 150 = € 850 
 

Dennis en Ingrid komen geld tekort. 
 

 
Begroting Dennis en Ingrid 

Onderdeel Bedrag Onderdeel Bedrag 
Vakantiebudget, vraag 16 €  2.300 Vakantiehuisje inclusief 

verzekering, vraag 19 
€ 1.050 

  Benzinekosten, vraag 20 €   275 
  Maaltijden, drankjes en 

uitstapjes, vraag 22 
€   850 

  Onvoorzien €   150 

Tekort €      25 Overschot  

Totaal € 2.325 Totaal € 2.325 

 
N.B. Er dient rekening gehouden te worden met doorwerkfouten. 
 
• Totaal uitgaven goed berekend 1 
• Tekort goed berekend 1 
 

T-SHIRT KOPEN IN NEDERLAND 

voorbeelden van een juist antwoord 
 Het T-shirt kan in Nederland zijn gemaakt, waardoor de transportkosten de prijs  

 in het buitenland duurder maken. 
 In Nederland hoeft minder indirecte belasting te worden betaald waardoor de prijs  

 lager is. 
 De productiekosten in Nederland zijn lager. 

 

 19 maximumscore 2 

 20 D 

 21 maximumscore 1 

 22 maximumscore 1 

 23 maximumscore 2 

 24 maximumscore 1 
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400009-1-640c* 7 

Vraag Antwoord Score 

€ 16,90 – € 15,90 = € 1; € 1 x 3 = € 3 
 

voorbeelden van een juist antwoord 
 bewoners uit de grensstreek 
 toeristen 

 

voorbeeld van een juist antwoord 
 Voor de vestigingen in Duitsland en België werken er in Nederland mensen op  

 het hoofdkantoor, bij reclamebureaus, bij transportbedrijven enz. 
 

voorbeelden van een juist antwoord 
 Door de ligging zijn de transportkosten naar Duitsland laag. 
 Er is in Duitsland veel vraag naar Nederlandse producten.  
 Duitsland maakt gebruik van de haven van Rotterdam. 

 

 

 
 juist onjuist 
De handel tussen de deelnemende landen wordt 
bevorderd. 

X  

Tussen de deelnemende landen is er geen risico meer 
van wisselkoersveranderingen 

X  

 
• per juist gezet kruisje 1 
  
 

 25 maximumscore 1 

 26 maximumscore 1 

 27 maximumscore 1 

 28 maximumscore 1 

 29 B 

 30 maximumscore 2 
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400030-2-640o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

11.30 – 13.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
VETTE JAREN IN NEDERLAND VOORBIJ 
 
 

Vette jaren in Nederland voorbij! 
In Nederland is de groei van de economie voorbij! Voor Nederlandse bedrijven is dit 
slecht nieuws. Ook voor veel Duitse bedrijven is dit een flinke tegenvaller.  
Voor de toeristische sector in Nederland is dit echter minder vervelend.  
Nederlanders gaan nu meer in Nederland op vakantie.  
(Persbericht: 1 juli 2003) 

 
 
De vragen 1 tot en met 5 gaan over het bovenstaand persbericht.  
 

1p  1 Waarom zal dit persbericht ook voor veel Duitse bedrijven slecht nieuws zijn? 
A Nederlandse bedrijven zullen dan meer naar Duitsland exporteren.  
B Nederlandse bedrijven zullen dan meer uit Duitsland exporteren. 
C Nederlandse bedrijven zullen dan minder naar Duitsland importeren. 
D Nederlandse bedrijven zullen dan minder uit Duitsland importeren.  
 

2p  2  Wat zal in het algemeen het gevolg zijn van de economische teruggang in Nederland 
voor de consumptie in ons land? Geef een verklaring.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  3 Als Nederlanders minder te besteden hebben, gaan ze eerder in Nederland dan in het 
buitenland op vakantie. Dat is voor hen niet zo duur. Als het economisch goed gaat, gaan 
ze liever verder weg.  

   Een grote favoriet was de V.S., maar veel Nederlanders kunnen dat nu niet meer betalen.  
 
Hieronder staan twee uitspraken.  

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

  

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  4 Zal de vraag naar vliegreizen afnemen als de inwoners van Nederland hun vakantie 
dichter bij huis houden?  

 Omcirkel het juiste antwoord en leg uit.  
 
De vraag naar vliegreizen zal wel / niet afnemen, omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  5 Duitsland exporteert veel graan en auto’s naar Nederland.  
    Leg uit waarom de graanboeren in Duitsland minder last hebben van de lagere 

inkomens in Nederland dan de Duitse autofabrikanten.  
De graanboeren in Duitsland hebben minder last van de lagere inkomens in Nederland, 
omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  6 Nederlanders gaan ook veel in Duitsland op vakantie. Nederland en Duitsland hebben 
dezelfde munt: de euro.  

 Geef een voordeel van de euro voor Nederlanders die naar Duitsland op vakantie 
gaan.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Nederland is een belangrijk handelsland. Bekijk onderstaande tabel.  
 
De import van Nederland per sector in 2002 (x 1000 euro) 

  Import 2002  205.016.513 % 
0  Voeding en levende dieren 17.981.226 8,8 
1  Dranken en tabak 2.594.852 1,3 
2  Grondstoffen e.d.  7.915.580 3,9 
3  Minerale brandstoffen 20.352.469 9,9 
4  Dierlijke/plantaardige oliën/vetten 1.464.914 0,7 
5  Chemische producten 24.933.118 12,2 
6  Fabrikaten  25.086.800 12,2 
7  Machines en vervoermaterieel  77.014.660 37,6 
8  Diverse gefabriceerde goederen  27.395.760 13,4 
9  Niet afzonderlijk genoemde goederen  277.134 0,1 
   100,0 

   Ontleend aan: Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

1p  7 Welke van de onderstaande sectoren in het buitenland zal het meest achteruit kunnen 
gaan als het slecht gaat met de Nederlandse economie? 
A fabrikaten 
B grondstoffen e.d. 
C machines en vervoermaterieel 
D minerale brandstoffen 
 
Bekijk onderstaande tabel.  
 
Totale export Nederland 2002 procenten 
Duitsland 24 
België 12 
Frankrijk 10 
Groot-Brittannië 11 
Rest Europa 27 
Japan 1 
Rest Azië 6 
Noord-Amerika 5 
Centraal/Zuid-Amerika 1 
Afrika 2 
Rest wereld 1 
Totale export 100 

   Ontleend aan: Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

1p  8 De totale export van Nederland in 2002 bedroeg 234,3 miljard euro.  
    Hoeveel miljard euro bedroeg in 2002 de export naar België?  

Rond je antwoord af op 1 decimaal. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................
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SLOVENIË IN DE EUROPESE UNIE 
 
In 2003 hebben de Slovenen besloten om toe te treden tot de Europese Unie.  
In Slovenië werkt nog een groot deel van de beroepsbevolking in de landbouw.  
 
Op het platteland van Slovenië voorzien de boeren vaak nog in hun behoeften door 
middel van zelfvoorziening.  

1p  9  Geef een voorbeeld van zelfvoorziening.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Slovenië beschermt de eigen landbouw door belasting (invoerrechten) te heffen op 
buitenlandse landbouwproducten.  

1p  10 Wat is het gevolg voor de export uit Nederland naar Slovenië als Slovenië de belasting 
(invoerrechten) op landbouwproducten afschaft? 
A De export van Nederland naar Slovenië zal gelijk blijven.  
B De export van Nederland naar Slovenië zal groter worden.  
C De export van Nederland naar Slovenië zal kleiner worden. 
 
Bekijk onderstaande tabel. 
 
Slovenië ten opzichte van de 15 EU-landen in 2002 
 15 EU-landen Slovenië 
aantal inwoners 377 miljoen 2 miljoen 

totaal inkomen € 8.746 miljard € 32 miljard 

werkloosheid in procenten 
van de beroepsbevolking 

7,4% 5,7% 

 
1p  11 Het gemiddeld inkomen in de Europese Unie is afgerond € 23.200 per inwoner.  
    Laat met een berekening zien dat het gemiddeld inkomen van de 15 EU-landen hoger 

is dan dat van Slovenië.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Het gaat economisch goed met Slovenië. Tegenstanders van de toetreding tot de 
Europese Unie zijn echter bang dat toetreding nadelige gevolgen zal hebben.  
Een Sloveense tegenstander van de toetreding zegt:  
“Vergeleken met de EU-landen hebben wij verouderde machines. Wij kunnen per uur 
minder producten maken. Als wij toetreden tot de Europese Unie dan kunnen wij onze 
eigen economie niet meer beschermen.” 
 

2p  12 Hieronder staan twee meningen van een Sloveense tegenstander van toetreding tot de 
Europese Unie.  

 Zet een kruisje in de goede kolom.  
 juist onjuist 
Door de toetreding tot de Europese Unie neemt de concurrentie voor de 
Sloveense bedrijven toe.  

  

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

  

 
Voorstanders van toetreding tot de Europese Unie verwachten dat de Sloveense 
consument van de toetreding tot de Europese Unie zal profiteren.  

1p  13  Noem een voordeel voor de Sloveense consument.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Voorstanders van toetreding verwachten juist meer werkgelegenheid in Slovenië.  
Als oorzaak noemen ze de lage loonkosten in Slovenië.  

1p  14  Leg uit waarom lage loonkosten kunnen leiden tot meer werkgelegenheid in Slovenië.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15  Noem, naast de werkgelegenheid, nog een economisch voordeel voor het 
bedrijfsleven als Slovenië toetreedt tot de Europese Unie.  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  16 De Sloveense munteenheid is de tolar.  
 Maak onderstaande zin af.  

   Als Slovenië toetreedt tot de Europese Unie verdwijnt de tolar niet, omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Je verjaardag vieren  

op Stal De Roskam! 
 
Dagen:  Woensdag:  15.30 uur 

Zaterdag: 10.30 uur of 14.30 uur 
Zondag: 11.00 uur of 15.00 uur 

Duur:  2½ uur 
Leeftijd: 10 t/m 16 jaar 
Deelname: 6-12 kinderen 
Kosten:  inclusief patat met kroket of frikandel: 

t/m 8 kinderen € 100,00 + voor elk extra kind € 10,00 
  zonder eten: 
  t/m 8 kinderen € 84,00 + voor elk extra kind € 8,00 
Betaling: Na afloop contant op kantoor 
Kledingadvies: Makkelijk zittende vrijetijdskleding 

BRENDA IS JARIG 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brenda wil acht vriendinnen uitnodigen voor het paardrijden en het eten bij  
Stal De Roskam.  

1p  17 Hoeveel kost het om met negen meisjes te gaan paardrijden en te gaan eten bij  
   Stal De Roskam? 

A €   84,00 
B €   92,00 
C € 100,00 
D € 110,00 

 
De moeder van Brenda wil niet meer dan € 80 aan het verjaardagspartijtje van Brenda 
besteden.  
Zij zegt: “We kunnen toch ook naar het zwembad gaan?”  
“Nee”, vindt Brenda, “Al mijn vriendinnen gaan paardrijden op hun verjaardag en dat wil ik 
ook.” 
 

2p  18 Hieronder staan twee uitspraken.  
    Zet een kruisje in de goede kolom. 

 juist onjuist 
Het verjaardagsbudget van de moeder van Brenda is groot genoeg voor 
het verjaardagspartijtje.  

  

De invloed van de vriendinnen op Brenda is een voorbeeld van sociale 
beïnvloeding.  
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“We kunnen ook naar een andere manege gaan”, zegt de moeder van Brenda.  
“Bij Stal De Hoefslag kost het maar € 9 per kind en patat met frikandel kost maar € 2,50.  
Dat is veel goedkoper dan bij Stal De Roskam.”  

2p  19  Laat met een berekening zien of de moeder van Brenda gelijk heeft.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Brenda wil beslist niet naar Stal De Hoefslag.  
“Als je dan niets anders wilt, moet je maar een gedeelte zelf betalen.  
Ook kan je nog wel wat bezuinigen”, verzucht moeder. 

1p  20  Op welke manier kan bezuinigd worden? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Brenda en haar moeder spreken af dat Brenda zelf € 30 moet bijdragen in de kosten.  
Van haar oma krijgt Brenda € 10. Voor het bedrag dat Brenda daarna nog nodig heeft, 
gaat ze auto’s wassen bij haar in de straat. Per auto krijgt Brenda € 3.  

1p  21 Hoeveel auto’s moet Brenda wassen om het resterende bedrag te verdienen? 
A 6 auto’s 
B 7 auto’s 
C 10 auto’s  
D 14 auto’s 
 
Brenda zou ook een paar uur de stallen kunnen schoonmaken. Ze krijgt dan geen geld, 
maar mag met haar vriendinnen paardrijden.  

1p  22  Hoe wordt dit soort inkomen genoemd?  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  23  Zou jij gaan werken om je verjaardagspartijtje te betalen of zou jij ergens op 
bezuinigen? 

Leg je keuze uit.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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WIE WIL ER NOG KOFFIE? 
 
In veertig jaar tijd is de koffieprijs nog niet zo laag geweest.  
De koffieboeren vechten voor hun bestaan.  
 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

100
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40

0
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gemiddelde maandprijs 

1999 2000 2001

maanden

dollarcenten
(per 500 gram)

 
 

1p  24 Met hoeveel procent is de koffieprijs gedaald van begin 1999 tot en met eind 2001? 
A met minder dan 25% 
B tussen de 25 en 50% 
C tussen de 50 en 75% 
D met meer dan 75% 
 

2p  25  Wat zal er bij dalende koffieprijzen gebeuren met het inkomen van koffieproducerende  
landen? Ga er vanuit dat de gevraagde hoeveelheid koffie gelijk blijft.  
Leg je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  26 Veel arme landen die koffie produceren, produceren verder weinig andere producten.  
Zo’n land heeft een monocultuur.  

 Noem een nadeel van een monocultuur.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p  27 Een aantal jaren geleden lag de koffieprijs een stuk hoger dan nu. Veel landen zijn toen 
meer koffie gaan verbouwen.  

 Leg uit waarom er door een hoge koffieprijs meer koffieproducenten komen.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Een van de oorzaken van de koffiecrisis is overproductie.  

1p  28 Waarom zakt de prijs als er te veel koffie wordt geproduceerd?  
A De vraag wordt kleiner dan het aanbod. 
B De vraag wordt groter dan het aanbod. 
C Het aanbod wordt kleiner dan de vraag. 
D Het aanbod wordt groter dan de vraag. 
 

1p  29 De gevraagde hoeveelheid koffie is niet alleen afhankelijk van de prijs van koffie.  
 Waarom kan de gevraagde hoeveelheid koffie dalen als de prijs van thee daalt?  

 Leg je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Koffie wordt gemaakt van koffiebonen. De koffiebonen groeien in arme landen in Afrika en 
Zuid-Amerika. De koffie die je in de supermarkt kan kopen, wordt echter in de rijke landen 
verwerkt (branden en malen). De arme landen willen zelf ook koffiebranderijen beginnen.  
Dan kunnen ze meer geld verdienen.  

1p  30  Leg uit waarom de rijke westerse landen daar geen voorstander van zijn.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

einde 400030-2-640o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 

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).  

40030-2-640c* 400030-2-640c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 28 mei 
9.00 –10.30 uur 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 

 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

9.00 – 10.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
HAMBURGERS IN EUROPA 
 

Zijn Nederlandse hamburgers rijker belegd dan Italiaanse? En krijg je bij McDonald's 
in Finland dezelfde hamburger als in Spanje? De consumentenbonden van 
verschillende landen hebben een vergelijkend warenonderzoek gedaan:  

 de 'hamburgertest'. 
 

1p  1 Wat wordt bedoeld met een vergelijkend warenonderzoek? 
A een onderzoek naar welke artikelen de consument in de winkel wil hebben 
B een onderzoek waarbij gelijksoortige producten met elkaar worden vergeleken 
C een onderzoek waarbij verschillende soorten producten met elkaar worden vergeleken  
 
De vragen 2 tot en met 7 gaan over onderstaande tabel. 
In deze tabel zie je een overzicht van landen waar hamburgers worden verkocht. 
 
HAMBURGERS IN EUROPA 

 
Ontleend aan en aangepast naar de Consumentengids, februari 1999 

A 
B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  2 Wat kun je zeggen over de hygiëne bij McDonald's en Burger King? 
A De hygiëne is goed. 
B De hygiëne is wisselend. 
C De hygiëne is zeer goed. 
 

1p  3 Veel jongeren zeggen dat iedere hamburger bij McDonald's (op de prijs na) hetzelfde is. 
 Laat met een voorbeeld uit de tabel zien dat dat niet zo is. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  4 Voor een McDonald's hamburger betaal je in Finland meer per 100 gram dan in Engeland. 
Hoeveel betaal je meer? 
A € 0,53 
B € 0,87 
C € 1,90 
D € 8,70 
 

3p  5  Maak in onderstaande figuur, liefst met potlood, een staafdiagram voor Burger King 
van de prijs in euro's per 100 gram hamburger. 

 

1,00

0

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

land

prijs in euro's
per 100 gram

NED DUI IER ENG ZWE

 
 

1p  6  In welke hamburger van welk land zit in grammen het meeste vlees? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  7 Sommige mensen kopen liever een hamburger van McDonald's dan van Burger King.  
   Bij anderen is dat precies andersom. 

 Geef, met behulp van de tabel, één reden waarom iemand in Nederland liever een 
hamburger bij Burger King koopt dan bij McDonald's.  

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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JOOST OP DE FIETS! 
 

 
Joost heeft een baantje als krantenbezorger.  
Hij wil een nieuwe fiets kopen, want de oude is stuk.  
Hij heeft genoeg geld gespaard. Nu moet hij kiezen welke fiets hij gaat kopen.  
 

 
Joost besluit er de Consumentengids op na te slaan.  
De Consumentengids is een uitgave van de Consumentenbond. 

1p  8 Wat is het doel van de Consumentenbond? 
A beschermen van de belangen van producenten 
B voorlichting en advies geven aan consumenten 
C voorlichting en advies geven aan handelaren 
 

1p  9  Het is vaak verstandiger op het advies van de Consumentenbond af te gaan dan op 
het advies van de rijwielhandelaar.  
Geef hiervoor een reden.  

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  10  Noem nog een andere consumentenorganisatie dan de Consumentenbond. 
 
.......................................................................................................................................... 
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Joost heeft in de Consumentengids de volgende test gevonden. 
 

 
Ontleend aan en aangepast naar de Consumentengids, juni 2001 
 

1p  11 Welke fiets kan Joost het best kopen als hij zitcomfort en zithouding erg belangrijk vindt?  
A Batavus Allegro 
B Giant Melbourne 
C Maxwell 
D Sparta Athena 
 

2p  12 Joost wil dat de fiets de volgende eigenschappen heeft: 
 - de fiets mag niet zwaarder dan 19 kilo zijn; 
 - de prijs mag niet hoger dan € 900,- zijn; 
 - de fiets moet een aluminium frame en voor en achter rollerbrakes hebben.  

 Welk merk en type fiets sluit het best aan bij de wensen van Joost? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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De testresultaten kunnen ook in een prijs/kwaliteitschema worden weergegeven (zie de 
grafiek hieronder). De letters in de grafiek verwijzen naar de letters in de meest linkse 
kolom in de test uit de Consumentengids.  
 

0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Prijs in €

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

0

Kwaliteit

f b h

a, d

i

cg e

 
 

1p  13 Naar aanleiding van de test wil Joost een goede fiets met de beste  
   prijs-kwaliteitverhouding.  
    Welke fiets moet Joost dan kiezen? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  14 Joost heeft na lang aarzelen de Batavus Allegro gekocht.  
Bij de rijwielhandelaar kostte deze fiets € 649,-. 

 Hoeveel procent moet Joost minder betalen in vergelijking met de prijs uit de test?  
 Geef de berekening en rond het antwoord af op 1 decimaal.  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  15 Als Joost de Batavus Allegro inruilt bij dezelfde rijwielhandelaar brengt hij na 4 jaar 
gebruik nog € 60,- op. 
Welk bedrag moet Joost per maand apart leggen om over 4 jaar weer precies dezelfde 
Batavus Allegro te kunnen kopen? Joost legt elke maand hetzelfde bedrag opzij.  
Ga ervan uit dat de prijs van een nieuwe Batavus Allegro over 4 jaar nog steeds € 649,- 
is. 
A € 12,27 
B € 13,52 
C € 14,77 
D € 15,60 
 
MELK IS GOED VOOR ELK ……. 

 
Van sommige producten vindt de overheid het belangrijk dat deze geconsumeerd 
worden. Van andere producten vindt de overheid dat de consumptie beperkt moet 
worden. Een van de producten die de overheid belangrijk vindt, is schoolmelk. 
Schoolmelk wordt daarom door de overheid gesubsidieerd. 

 
 

1p  16 Wat zijn de gevolgen van de subsidie op schoolmelk? 
A De prijs van de schoolmelk zal dalen en de gevraagde totale hoeveelheid schoolmelk 

zal afnemen. 
B De prijs van de schoolmelk zal dalen en de gevraagde totale hoeveelheid schoolmelk 

zal toenemen. 
C De prijs van de schoolmelk zal stijgen en de gevraagde totale hoeveelheid schoolmelk 

zal afnemen. 
D De prijs van de schoolmelk zal stijgen en de gevraagde totale hoeveelheid schoolmelk 

zal toenemen.  
 

3p  17  Geef bij de volgende veranderingen aan of de gevraagde totale hoeveelheid 
schoolmelk zal afnemen of toenemen.  
Ga er iedere keer van uit dat alle overige omstandigheden gelijk blijven.  

 
de gevraagde totale hoeveelheid schoolmelk zal  Verandering 
afnemen toenemen 

Er komen meer leerlingen op school.   
Op de tv is iemand die zegt dat je 
van melkdrinken puistjes krijgt.  

  
1 
2 
 
3 De prijs van drinkyoghurt stijgt flink.    
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2p  18 Een kwart-literpak schoolmelk kost € 0,24, terwijl een literpak schoolmelk € 0,62 kost.  
 Hoeveel kosten vier kwart-literpakken schoolmelk meer dan een literpak?  

 Geef de berekening. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

 
1p  19 Veel leerlingen kopen kwart-literpakken schoolmelk.  

 Geef hiervoor een reden. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  20 Het kopen van kwart-literpakken schoolmelk heeft  andere gevolgen voor het milieu dan 
het kopen van literpakken.  

 Omcirkel de juiste woorden in onderstaande bewering. Ga ervan uit dat de totale 
hoeveelheid verkochte melk niet verandert. 
Door het gebruik van kwart-literpakken zullen er  
 
evenveel  /  minder  /  meer 
 
grondstoffen gebruikt worden bij de productie van melk, waardoor de 
milieuverontreiniging zal  
 
afnemen  /  gelijk blijven  /  toenemen.  

 
1p  21  Noem een product waarvan de overheid de consumptie wil beperken. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  22  Geef een reden waarom de overheid van sommige producten de consumptie wil 
beperken.  

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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AFVAL 
 

1p  23 In het jaar 2000 is in Nederland 9 miljard kilo huishoudelijk afval opgehaald.  
   Nederland had 16 miljoen inwoners in 2000.  

 Geef met een berekening aan hoeveel kilo huishoudelijk afval per inwoner in 
Nederland in 2000 werd opgehaald.  

 Rond het antwoord af op 1 decimaal.  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  24 In 2000 werd 46% van het huishoudelijk afval in Nederland gescheiden opgehaald.  
 Laat met een berekening zien hoeveel kilo huishoudelijk afval gemiddeld per inwoner 

in 2000 werd gescheiden in Nederland.  
 Rond het antwoord af op hele kilo’s. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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GFT-afval

Oud papier en karton

Puin

Grof
tuinafval

Glas

Hout

Metalen 76

Textiel 51

Wit en bruingoed 43

Klein chemisch afval 21

Overig 133

1469

994

441

353

328

229

(x 1000 ton)
Verdeling gescheiden huishoudelijk afval in 2000 in Nederland

 
 

1p  25 Bekijk bovenstaand diagram.  
    Hoeveel ton klein chemisch afval werd er in Nederland in 2000 ingezameld? 

 
.......................................................................................................................................... 

 
2p  26 Een ambtenaar van de gemeente Noordwijk zegt het volgende:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geef met een kruisje in de tabel aan of de uitspraak juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
De gemeente Noordwijk wil geld verdienen met het opgehaalde afval.   
Sommige mensen leveren oud wit- en bruingoed in bij de winkelier.    

“Bruingoed (tv’s bijvoorbeeld) en witgoed (ijskasten bijvoorbeeld) kunnen 
gratis bij de winkelier worden ingeleverd als een nieuw apparaat wordt 
gekocht. Toch zetten veel mensen de oude apparaten gewoon op straat. Wij 
hebben daarom iets bedacht. We gaan langs de deuren, zodat de burgers 
hun wit- en bruingoed kunnen afgeven. Tegelijkertijd halen we dan het klein 
chemisch afval op. En onder de aanbieders van het afval wordt een fiets 
verloot!” 
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2p  27 Stel dat jullie thuis het afval nog beter willen scheiden.  
 Kies uit het cirkeldiagram ‘Verdeling gescheiden huishoudelijk afval in 2000 in 

Nederland’ een onderdeel waarmee dat kan gebeuren en leg je antwoord uit.  
 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  28  Zullen bij een betere scheiding van het afval de kosten bij jou thuis stijgen, dalen of 
gelijk blijven?  
Verklaar je mening. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 

einde 
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Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 28 mei naar de Citogroep. 
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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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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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 een 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, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
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 39 scorepunten worden 
behaald. 
Voor het vak economie 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. 
 
 
 
 
HAMBURGERS IN EUROPA || 
 

 1 B 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 verschil in gewicht vlees 
 verschil in energie per portie 
 verschil in vetgehalte 
 verschil in zoutgehalte 

 
N.B. antwoord afgeleid uit Burger King is fout. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 3 
 

1,00

0

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00
prijs in euro's
per 100 gram

NED DUI IER ENG ZWE
land 

 
5 kolommen juist  3 
4 kolommen juist 2 
3 kolommen juist 1 
minder dan 3 kolommen juist 0

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 
 

 6 maximumscore 1 
Het meeste vlees zit in de hamburger van Burger King in Nederland. 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 de hamburger is zwaarder 
 er zit meer vlees in de hamburger 

 
 
JOOST OP DE FIETS! || 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 de rijwielhandelaar heeft vaak maar een beperkt assortiment 
 de rijwilehandelaar verkoopt het liefst die fiets waaraan hij het meeste kan verdienen 
 de Consumentenbond is onafhankelijk 

 
 10 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord 
 Vereniging Eigen Huis 
 ANWB 
 ENFB (Eerste Nederlandse Fietsers Bond) 

 
 11 B 

 
 12 maximumscore 2 

Giant Melbourne 
Uitsluitend 0 of 2 punten toekennen 
 

 13 maximumscore 1 
De Sparta Athena (= g) 
 

 14 maximumscore 2 
• € 649/€ 749 x 100% = 86,6%.  1 
• 100% - 86,6% = 13,4%.  1 
 

 15 A 
 
 
MELK IS GOED VOOR ELK ……. || 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 3 
 

de gevraagde totale hoeveelheid schoolmelk zal  verandering 
afnemen toenemen 

1 Er komen meer leerlingen op school  X 
2 Op het nieuws is iemand die zegt dat 

je van melk drinken puistjes krijgt 
X  

3 De prijs van drinkyoghurt stijgt flink.  X 

• per juist gezet kruisje 1 
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Vraag Antwoord Scores 
 

 18 maximumscore 2 
• 4 x € 0,24 = € 0,96, 1 
• € 0,96 - € 0,62 = € 0,34 1 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 Een literpak melk is onhandig qua formaat. 
 Een liter melk bederft eerder omdat je er langer mee kan doen. 
 Er zijn geen ijskasten op school. 
 Leerlingen geven liever een klein bedrag uit dan een groot bedrag. 
 Melk die je niet meteen opdrinkt is lastig te bewaren.  

 
 20 maximumscore 2 

• meer  1 
• toenemen 1 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 alcohol 
 drugs 
 sigaretten 

 
 22 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord 
 schadelijk voor de gezondheid 
 schadelijk voor het milieu 

 
 
AFVAL  || 
 

 23 maximumscore 1 
9 miljard kilo huishoudelijk afval/16 miljoen inwoners = 562,5 kilo huishoudelijk afval per 
inwoner 
 

 24 maximumscore 1 
0,46 x 562,5 kilo huishoudelijk afval = 259 kilo huishoudelijk afval 
 
N.B. in geval van een foutieve uitkomst van vraag 23, met deze uitkomst doorrekenen.  
 

 25 maximumscore 1 
21.000 ton 
 
N.B. 21 fout rekenen 

 
 26 maximumscore 2 

 juist onjuist 
De gemeente Noordwijk wil geld verdienen met het opgehaalde afval.  X 
Sommige mensen leveren oud wit en bruingoed in bij de winkelier.  X  

 
per goede uitspraak 1 
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Vraag Antwoord Scores 

300005-640c* 

 
 27 maximumscore 2 

voorbeelden van een juist antwoord 
 onderdeel: GFT-afval 
 Als wij het GFT-afval in een aparte container/vuilniszak doen, wordt het scheiden 

van afval in ons gezin verbeterd.  
 

 onderdeel: Textiel 
 Als wij oude kleren in een aparte container/vuilniszak, bijvoorbeeld voor het Leger 

des Heils, doen, wordt het scheiden van afval in ons gezin verbeterd.  
 
 
• Het onderdeel wordt genoemd en de uitleg klopt  2 
• Uitsluitend vermelding van uitleg zonder vermelding van het onderdeel 1 
• Uitsluitend vermelding van onderdeel 0 
 

 28 maximumscore 2 
De kandidaat moet aangeven van welke verandering er sprake is en wat daar de 
oorzaak van kan zijn.  
voorbeelden van een juist antwoord 

 Door het meer scheiden van afval zullen de kosten stijgen, want er moeten meer 
vuilniszakken worden gekocht.  

 Door het meer scheiden van afval zullen de kosten gelijk blijven, want de totale 
hoeveelheid afval zal toch gelijk blijven.  

 Door het meer scheiden van afval zullen de kosten dalen, want de gemeente kan het 
afval nu makkelijker verwerken, waardoor minder reinigingsrecht hoeft te worden 
betaald.  

 Door het meer scheiden van afval kan er meer vervoer noodzakelijk zijn, waardoor 
de transportkosten zullen stijgen.  

 
Uitsluitend twee punten toekennen als zowel de verandering als de verklaring 
goed/overtuigend zijn. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan de hierboven genoemde.  
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