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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 1 

 

 economie CSE GL en TL 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

Pagina: 2Voor 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).



 

GT-0233-a-c 2 lees verder ►►►

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. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Happy Handdoek 
 

 1 B 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 3 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• totale kosten € 105.000 

nettowinst €   30.000 
omzet € 135.000 1 

• verkoopprijs per handdoek € 135.000
15.000

  €   9,00 1 

• btw 21% €   1,89 
consumentenprijs € 10,89 1 

 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 4 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste bedrijfskosten:  
 huisvestingskosten 
 personeelskosten 
 energiekosten 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist risico: 
Als de handdoeken van lagere kwaliteit worden, is er een grote kans dat 
de gevraagde hoeveelheid bij de huidige klantenkring sterk zal afnemen. 
 
Opmerking 
In het antwoord moet informatie uit informatiebron 1 gebruikt zijn. 

Vraag Antwoord Scores 
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Zwitserland en Oostenrijk 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 79.170  € 43.500

€ 43.500
   100%  82% 

 
 7 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 303,5 mld
€ 664,6 mld

  100%  45,7% 

of 
€ 303,5 mld
€ 664,6 mld

 0,457 

 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 8 maximumscore 2 
(1) ruilvoetverslechtering 
(2) meer  
(3) ruilvoetverbetering 
 
indien (1) en (2) juist 1 
indien (3) juist 1 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• (800  € 1,0738)  (75  € 0,9313)  € 789,19 1 
• € 789,19  € 15  € 804,19 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord en toelichting: 
voordeel: 1 CHF kost haar bij de bank € 1,0738. 
 
Opmerking 
Beide antwoorden moeten juist zijn voor een scorepunt. 
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Krimpflatie 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 8
400 gram

  € 0,02 per gram 

€ 8
360 gram

  € 0,02222 per gram 1 

• € 0,02222  €0,02
€ 0,02

   100%  11% 1 

 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste manier: 
 een publieksactie starten tegen de producent 
 (gezamenlijk afspreken om) het product niet meer (te) kopen 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste groep consumenten: 
Consumenten die producten kopen waarop krimpflatie is toegepast, 
hebben koopkrachtverlies. 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist voordeel: 
De maatschappelijke kosten / ziektekosten kunnen hierdoor dalen.  
(Door de verminderde hoeveelheid chocolade per verpakking kan de totale 
consumptie van chocolade dalen.) 
 
 

Pagina: 8Voor 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 

GT-0233-a-c 8 lees verder ►►►

Een nieuwe smartphone? 
 

 17 B 
 

 18 A 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• pakketprijs: 24  € 56 € 1.344 

prijs los toestel €    792 
resteert €    552 1 

• per maand voor sim-only: € 552
24

  € 23 1 

 
 21 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
totaal betaald: 24  € 45  € 1.080 
kredietkosten: € 1.080  € 1.000  € 80 
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Indonesië in ontwikkeling 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het nominale nationaal inkomen stijgt, echter er is ook een prijsstijging / 
inflatie. Daardoor is de reële stijging van het nationaal inkomen lager. 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste toelichting: 
Ja, het armste deel van de bevolking heeft geprofiteerd van de 
economische groei, omdat het percentage dat onder de armoedegrens 
leeft, is gedaald. 
 
Opmerking 
In het antwoord moet de verhouding worden genoemd. 
 

 24 C 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door het verlagen van invoerrechten op Indonesische producten worden 
deze goedkoper en dit bevordert de internationale handel van de EU met 
Indonesië. 
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Texels werk 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
7.500  0,75  0,40  2.250 personen 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als de arbeidsproductiviteit stijgt, kan er met minder arbeid hetzelfde (of 
meer) worden geproduceerd. 
 

 30 maximumscore 1 
(1) kleiner 
(2) structurele  
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 31 maximumscore 2 
• (1) 31,9% 1 
• (2) 2006 1 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Er is sprake van toenemende leegstand. Daardoor kunnen de huurprijzen 
dalen. 
 
Opmerking 
In het antwoord moet informatie uit informatiebron 8 gebruikt zijn. 
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Rijker of armer na Prinsjesdag? 
 

 33 maximumscore 2 
(1) sociale 
(2) volksverzekeringen 
(3) sociale premies 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• 105
102

  100  102,9 1 

• 102,9
100,6

  100  102,3 een stijging van 2,3% 1 

of 

• AOW-uitkering: 105  1
2

02
10
   100%  2,9% 1 

• 2,9%  0,6%  2,3% 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Naarmate het belastbaar vermogen stijgt, wordt over een groter deel van 
het vermogen het hogere belastingtarief van 5,5% betaald.  
 

 37 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het draagkrachtbeginsel houdt in dat over hogere vermogens in 
verhouding meer heffing moet worden betaald (aan de collectieve sector) 
dan over lagere vermogens.  
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De carwash 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Bij een prijs van € 5,00 is de gevraagde hoeveelheid 8 en 

bij een prijs van € 4,50 is de gevraagde hoeveelheid 12 1 

• 12 
8

 8   100%  50% 1 

 
 40 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
opbrengst: € 3,50  20  € 70 
 

 41 maximumscore 1 
(1) meer 
(2) lagere 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 42 maximumscore 1 
(1) stijgt 
(2) rechts 
(3) dalen 
 
indien drie juist 1 
indien twee, een of geen juist 0 
 

 43 maximumscore 2 
(1) 12 
(2) 28 
(3) geen auto’s hoeft te wassen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf 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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 5 nl.inflation.eu/inflatiecijfers/indonesie/historische-inflatie/cpi-inflatie-indonesie.aspx 
informatiebron 6 data.worldbank.org/country/indonesia 
 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

economie vmbo-GL en TL  
 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen economie vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 17 moet antwoord C ook goed gerekend worden. 
 
Toelichting: 
Als de markt van mobiele telefoons bekeken wordt vanuit de verdeling van de 
marktmacht is het mogelijk dat kandidaten antwoord C invullen. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-GL en TL. 
  
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

economie vmbo-GL en TL  
 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen economie vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 17 moet antwoord C ook goed gerekend worden. 
 
Toelichting: 
Als de markt van mobiele telefoons bekeken wordt vanuit de verdeling van de 
marktmacht is het mogelijk dat kandidaten antwoord C invullen. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-GL en TL. 
  
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 
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. 
 
 

Monopolie op Monopoly? 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
 De prijzen van speelgoed kunnen stijgen, doordat Hasbro een groot 

deel van de markt in handen heeft met minder concurrenten.  
 De prijzen van speelgoed kunnen stijgen, omdat Hasbro 

(kapitaal)kosten heeft gemaakt om Mattel te kunnen kopen. 
 

 2 D 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste berekening: 
- € 1.800.000.000 / 107 x 100 = € 1.682.242.990,65 
- € 1,8 miljard / 107  100  € 1,7 miljard 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 4 C 
 

 5 A 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Korting op belasting 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
 
€ 61.500  € 41.820 

€ 61.500
   100%  32% 

 
 7 maximumscore 2 

(1) niet hoger of lager 
(2) minder 
 
indien twee juist 2 
indien een juist 1 
indien geen juist 0 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 55.000  € 20.142  € 34.858 

0,04683  € 34.858  € 1.632 1 
• € 2.265  € 1.632  € 633 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
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Inkomen, vermogen en schulden 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 349,5 miljard
100

  2,1  € 7.339.500.000 1 

• € 7.339.500.000
750.000

  € 9.786  1 

 
 13 C 

 
 14 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Het inkomen van jonge huishoudens is nog in ontwikkeling 1 
• Jonge huishoudens hebben nog weinig opgebouwd en hebben 

daardoor in verhouding veel uitgaven (aankoop woning) 1 
of 
• Het inkomen van jonge huishoudens is nog in ontwikkeling 1 
• Jonge huishoudens hebben jonge kinderen en daardoor veel kosten 1 
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Zijn toeristen welkom? 
 

 15 maximumscore 1 
(1) meer 
(2) toe 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

 5.220.000  2.240.000  1.300.000
17.500.000

  100%  50,1% 

 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 17 maximumscore 1 
(1) stijgen 
(2) bezit 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

€ 13 miljard  1,077
17,5 miljoen

  € 800,06 

 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 2 
voorbeelden van negatieve effecten: 
 een toename van het afval 
 een toename van de bezettingsgraad van het openbaar vervoer 
 een toegenomen drukte in het verkeer en de straten 
 een toename van de geluidsoverlast door huurders van Airbnb kamers 

in woonwijken 
 
per juist antwoord 1 
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Brexit 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 2 
De prijs van Iers vlees zal stijgen. 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 

 Iers vlees wordt betaald in euro’s. De Britse consument moet voor  
 eenzelfde hoeveelheid vlees meer Britse ponden betalen 1 

 
 23 F 

 
 24 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste berekening: 

• eerst: € 319.680
€ 3,20

  99.900 kilo 1 

• daarna: 


€ 319.680
€ 3,20  0,90

  111.000 kilo 

 
• toename: 11.100 kilo 1 
 

 25 maximumscore 1 
(1) de vraag naar 
(2) dalen 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 26 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist voordeel en juiste uitleg: 
• Als Ierland uit de EU stapt, hoeven het Verenigd Koninkrijk en Ierland 

elkaar geen importheffingen op te leggen 1 
• Daardoor kan er vrij verkeer van goederen en diensten blijven bestaan 1 
of 
• Als Ierland uit de EU stapt, krijgt het zijn eigen munt 1 
• Door het vrije wisselkoerssysteem, waarbij wisselkoersen zich 

aanpassen, zullen de koersen van de Ierse munt en het Britse pond 
min of meer gelijk blijven ten opzichte van elkaar. De export ondervindt 
dan niet de nadelen van de (vaste) euro 1 
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Waar zijn de vakmensen gebleven? 
 

 27 maximumscore 1 
krapper 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
In 2016 is er veel vraag naar vakmensen in de bouw én te weinig aanbod 
van vakmensen in de bouw, er is een tekort aan personeel.  
(In 2008 was dit andersom, toen was er weinig vraag en veel aanbod, met 
veel werkloosheid.) 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Bij een kapitaalintensieve productie wordt er tijdens het productieproces 
relatief veel gebruikgemaakt van kapitaalgoederen. Een hogere productie 
is op te vangen door hogere investeringen in kapitaalgoederen. Voor de 
hoeveelheid werknemers gaat ditzelfde niet op. 
 

 29 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 196.000  0.20  39.200 1 

• 21.952
39.200

  1000  560 junior bouwers per 1.000 pensioenuitstromers 1 

 
 30 maximumscore 1 

(1) omscholingsmogelijkheden 
(2) 15,5% 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste manieren: 
 als de lonen in de bouw stijgen 
 als de werktijden verbeteren 
 als de secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren 
 als meer buitenlandse vakmensen zich aanmelden 
 
per juiste manier 1 
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Brazilië 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste nadelen: 
 Er moeten mogelijk invoerrechten betaald worden. 
 De uitgaven in euro’s kunnen hoger zijn door koersschommelingen van 

de euro. 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 18,40 / 80  € 0,23 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
 Nestlé wil het voordeel (winst) behouden dat ontstaat door de lage 

prijzen van de grondstof en de relatief hoge prijs van eindproducten.  
 Nestlé wil de verkoop constant houden. Door prijsschommelingen loopt 

Nestlé het risico op onstabiele verkopen. 
 Voortdurende prijsveranderingen veroorzaken onrust op de 

consumentenmarkt. 
 

 36 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: 
• De Braziliaanse overheid heeft te weinig financiële middelen (in de 

schatkist) 1 
• De prijs is te laag door overproductie. Subsidiëring houdt de te hoge 

productie in stand 1 
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Lekker thuis wonen 
 

 37 maximumscore 1 
(1) tekort 
(2) hoger 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 12,20  1,25  64  € 976 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Doordat de inflatie hoger is dan de (lage) spaarrente, daalt de reële 
waarde (koopkracht) van haar spaargeld. 
 

 40 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 75.000  € 40.000  € 102.000  € 13.000 1 
0,10 x € 13.000 = € 1.300 1 
 

 41 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• aankoopprijs € 215.000 

notariskosten €     1.100 
makelaarskosten €     5.375 
kosten hypotheekadvies €     1.075 
totaal € 222.550 1 

• schenking ouders €   75.000 
benodigde hypotheek € 147.550 1 

 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 25 juni te accorderen.  
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Ook na 25 juni kunt u nog tot en met 1 juli 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. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 5 CBS 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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. 

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 
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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. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Aart Beij 
 

 1 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• 2014: € 137,5 mln
€ 550 mln

  100%  25% 

2015: € 156 mln
€ 600 mln

  100%  26% 1 

• 26%  25%
25%
   100%  4% 1 

 
 2 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste verklaring: 
 De omzet van biologische producten is (flink) toegenomen. 
 De omzet van biologische supermarkten is meer toegenomen dan bij 

andere supermarkten. 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• omzet: € 150.000  € 96.000  € 246.000  1 
• nettowinst: € 150.000  € 59.500  € 90.500  

nettowinstpercentage: € 90.500
€ 246.000

  100%  36,8% 1 

 
 4 maximumscore 1 

voorbeeld van een juist argument: 
Het privévermogen wordt in een bv bij faillissement niet aangesproken.  
(Dat is bij een eenmanszaak wel het geval.) 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 D 
 
 

Handelsland.nl 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
• Exporterende bedrijven kopen grondstoffen en/of onderdelen van 

toeleverende bedrijven 1 
• Een hogere afzet door exporterende bedrijven zorgt ook voor een 

hogere afzet van deze toeleverende bedrijven 1 
of 
• Als de exporterende bedrijven veel afzetten, levert dat meer 

werkgelegenheid op 1 
• Mensen zullen het extra inkomen besteden bij andere bedrijven (die 

niet exporteren) 1 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,7  € 660 miljard  € 462 miljard 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Door loonsverlaging hebben consumenten minder te besteden 1 
• Door de dalende bestedingen daalt de productie (dit heeft negatieve 

gevolgen voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid) 1 
 
 

Thijs gaat voor het goede doel 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 20  € 8  € 160 

€ 273
3

  € 91 

€ 15  52
12

  € 65 1 

• € 160  € 91  € 65  € 316 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 1.266 
3

  € 422 1 

• € 422
€ 8

  52,75 uren per maand 1 

 
 14 maximumscore 1 

(1) tijd 
(2) prioriteiten stellen 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Pindapasta als hulp  
 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste kenmerken: 
 laag inkomen per hoofd van de bevolking 
 hoge werkloosheid 
 snelle bevolkingsgroei 
 hoog percentage analfabetisme bij de bevolking 
 
Opmerking 
Beide kenmerken moeten juist zijn voor 1 scorepunt. 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist nadeel: 
Melkpoeder moet opgelost worden in schoon water. Schoon drinkwater is 
meestal niet aanwezig, waardoor ziekten kunnen ontstaan. 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• 3 zakjes  365
12

  2  182,5 zakjes 1 

• 182,5  17.000.000  € 0,30  € 930.750.000 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden of een berekening met 364 dagen ook 
goed rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
 In ontwikkelingslanden zijn de (loon)kosten lager. De productie is 

daardoor voor UNICEF nog goedkoper. 
 Door de nabijheid van het ondervoedingsprobleem kan de fabriek 

beter / sneller inspelen op de vraag naar pindapasta. 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
 De productie in Malawi levert werkgelegenheid op voor Malawi. 
 De productie in Malawi levert inkomsten op voor Malawi. 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
 Noodhulp gaat meestal sneller door de gespecialiseerde NGO’s.  
 NGO’s kunnen sneller activiteiten opzetten dan een regering. 
 NGO’s kunnen corruptie in een land omzeilen. 
 NGO’s hebben minder last van bureaucratie in een land. 
 
 

Koopkracht? 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 325.000

102,3
  100  € 317.693,06 

 
 22 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
De waardestijging is alleen van belang op het moment dat de woning wordt 
verkocht (en zij zijn van plan nog minimaal 15 jaar daar te blijven wonen).  
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste oorzaken: 
 De vraag naar goederen en diensten overtreft het aanbod. 
 Als de kosten stijgen, kunnen deze in de verkoopprijs worden 

doorberekend. 
 Als kostprijsverhogende belastingen stijgen, kunnen deze in de 

verkoopprijs worden doorberekend. 
 De verkoper kan de winstmarges verhogen. 
 De gestegen prijzen van geïmporteerde goederen kunnen worden 

doorberekend in de consumentenprijzen. 
 
per juiste oorzaak 1
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste berekening: 
• 2,5%  2,5%  1,5%  6,5% 1 
• 6,5% is meer dan 5,3%; de uitspraak van moeder is onjuist 1 
of 
• (100  1,025  1,025  1,015)  106,64 1 
• 6,64% is meer dan 5,3%; de uitspraak van moeder is onjuist 1 
 
 

Zeg het met bloemen! 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
(1) toegevoegde waarde 
(2) betere dienstverlening 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 750.000.000  0,18  € 135.000.000 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
 Arbeidskrachten zijn goedkoper. 
 De landbouwgrond is goedkoper. 
 Het klimaat is geschikter voor de kweek van rozen. 
 In Kenia zijn minder milieumaatregelen. 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• verkoopprijs exclusief btw: € 36,30
121

  100  € 30 

winst per boeket: € 30  € 15  € 15 1 

• brutowinstmarge: € 15
€ 30

  100%  50% 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Dalende melkprijzen 
 

 31 maximumscore 2  
(1) onafhankelijk 
(2) kwaliteit 
(3) verbetert 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

€ 5,4 mld
€ 312,7 mld

  100%  1,7% 

 
 33 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste reden: 
De boeren verwachtten dat de melkprijs zou stijgen (vanwege de gestegen 
vraag naar melk).  
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
(1) toegenomen 
(2) hoger dan 
 
indien twee juist 2 
indien één juist 1 
indien geen juist 0 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
 De melkveehouders kunnen dan nog wel een deel van de kosten 

goedmaken. 
 De melkveehouders zullen anders nog grotere verliezen lijden. 
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Vraag Antwoord Scores 

Wat te doen (met veel geld)? 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 200.000

71
  29  € 81.690,14 

 
 39 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste reden: 
De bank heeft langer de beschikking over het spaargeld. (Dat levert de 
bank meer inkomsten op.)  
 

 40 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste berekening: 
€ 200.000  1,00953  € 205.754,32 
of 
€ 200.000  (3  0,0095  € 200.000)  € 205.700 
 

 41 maximumscore 2 
(1) ondernemerschap 
(2) dividend 
(3) eigendomsbewijs 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
 Aandelen kunnen dalen in waarde, waardoor bij verkoop het 

rendement negatief kan zijn. 
 De dividenduitkeringen kunnen in de toekomst wellicht lager worden of 

geheel stoppen. 
 Het bedrijf waarvan je aandelen hebt gekocht kan failliet gaan, 

waardoor de aandelen waardeloos worden. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 

 
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 
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. 
 
 

Op de beroepenmarkt 
 

 1 maximumscore 1 
(1) eenmanszaak 
(2) nog wel 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 150
€ 4,95

 = 30,3 

Hij moet minstens 31 bossen bloemen verkopen om brutowinst te maken. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het antwoord: 30. 
 

 3 maximumscore 3 
voorbeeld van juiste berekeningen: 

• (1) € 13.250
106

 × 6 = € 750 1 

• (2) € 13.250 − € 750 = € 12.500 1 
• (3) € 12.500 − € 3.100 = € 9.400 

(4) € 9.400 − € 3.200 = € 6.200 1 
 
Opmerking 
Doorberekeningen kunnen juist zijn. 
 

 4 maximumscore 1 
(1) arbeidsbemiddeling 
(2) werklozen  
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 5 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
• (1) ruime 1 
• (2) stijgt 1 
 
 

De overheid en onze economie 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− aardgas 
− paspoort 
− infrastructuur 
− chartaal geld 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− door onderwijs leer je vaardigheden 
− door onderwijs leer je een vak / beroep  
− door onderwijs word je ‘productief’ voor de samenleving 
− onderwijs moet toegankelijk / betaalbaar zijn  
 

 9 maximumscore 2 
(1) particuliere sector 
(2) het universitaire ziekenhuis 
(3) zowel collectieve als individuele goederen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(0,25 − 0,04) × € 24.000 = € 5.040 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Duurdere auto’s worden vaak door bedrijven voor mensen met hogere 
inkomens geleased. Deze mensen krijgen nu een hogere bijtelling en 
moeten meer belasting betalen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De yuan wordt minder waard 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,15653  0,16104

0,16104
−  × 100% = −2,8% (dus daling van 2,8%) 

 
 13 F 

 
 14 maximumscore 2 

(1) duurder 
(2) goedkoper 
(3) meer 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
(1) kleiner  
(2) groter 
(3) toe 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• importwaarde zonder doorvoer: 

€ 35.398.025.000 × 0,38  € 13.451.249.500 1 
• exportwaarde blijft: €   7.920.224.000 

saldo op betalingsbalans met China wordt dan 
(negatief) − €   5.531.025.500 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Hoeveel werklozen hebben we? 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste oorzaak: 
Het aanbod van arbeid - werkenden en werklozen - neemt toe, doordat 
werkenden en werklozen die eerst niet meetelden nu wel meegeteld 
worden. 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

607.500
8.100.000

 × 100% = 7,5% 

 
 21 maximumscore 1 

(1) stijgt 
(2) daalt 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
7,4 miljoen  3,848 

7,4 
mil

mil n
joen

joe
−  × 100% = 48% 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Indonesië 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 862.240.000.000

253.600.000
 = $ 3.400 

 
 25 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
Een kenmerk van een ontwikkelingsland, zoals Indonesië, is het relatief 
hoge aandeel van de landbouw / primaire sector in de sectoren. 
 

 26 maximumscore 2 
(1) € 2,8 miljard 
(2) meer 
(3) tekort 
(4) toe 
 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 0,6 miljard
€ 430 miljard

 × 100% = 0,14% 

 
 28 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste verklaring: 
− De inkomens in Indonesië zijn relatief laag, waardoor er weinig vraag 

naar (relatief dure) Nederlandse producten is. 
− De afstand tussen Nederland en Indonesië is erg groot. Uitvoer van 

Nederlandse verse producten is dan een probleem (qua tijd of kosten). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
• voorbeelden van een juist voordeel en juiste verklaring voor Nederland: 1 

− Voordeel: de producten kunnen in Nederland goedkoper worden 
aangeboden.  
Verklaring: als gevolg van de lagere loonkosten in Indonesië daalt 
de kostprijs.  

− Voordeel: de export van Nederland naar Indonesië kan gaan 
stijgen. 
Verklaring: door de welvaartsontwikkeling in Indonesië stijgen de 
bestedingen in Indonesië.  

• voorbeeld van een juist voordeel en juiste verklaring voor Indonesië: 1 
Voordeel: de inkomens van mensen kunnen stijgen. 
Verklaring: de werkgelegenheid in Indonesië neemt toe. 

 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen als tevens een juiste verklaring wordt 
genoemd. 
 
 

Inkomensdaling 
 

 30 maximumscore 1 
a en e 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 31 maximumscore 1 
(1) vaste lasten  
(2) je spaargeld en je inkomen 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 32 maximumscore 2 
(1) € 130 
(2) € 45 
(3) € 520 
(4) € 26 
(5) € 2.035 
(6) € 565 
 
• alle bedragen per maand (1 tot en met 4) juist berekend 1 
• totaal én overschot (5 en 6) juist berekend 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
De eigen bijdrage is nog te hoog voor mensen met een laag inkomen. 
 
 

Inkomensverschillen in Nederland 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Werknemers (met een minimumloon) die in deeltijd werken verdienen een 
deel van het minimumloon (en kunnen zo onder de lage-inkomensgrens 
komen). 
 

 36 maximumscore 2 
• opmerking 1 onjuist 1 
• opmerking 2 juist 1 
 

 37 maximumscore 2 
• ontwikkeling, ontspanning en verkeer 1 
• voorbeeld van een juiste uitleg: 

Doordat Rashids gezinsinkomen hoger is dan dat van Erna (zijn de 
uitgaven van Rashid hieraan absoluut gezien altijd hoger) en omdat het 
percentage gelijk is (aan 28%) 1 

 
 38 maximumscore 1 

(1) Lorenzcurve a 
(2) volledig gelijke 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Als iedereen evenveel zou verdienen, ontbreekt de prikkel bij mensen zich 
te ontwikkelen / beter te presteren. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Sparen, rente en de belastingen 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

(RIC is) 101
102,5

 × 100 = 98,537 

koopkracht(daling) spaargeld: 9
100

8,537  100−  × 100% = −1,5% 

of 
101% − 102,5% = −1,5% 
of 
1% − 2,5% = −1,5% 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 41 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 140.000 − € 21.330 = € 118.670 1 

• € 118.670
100

 × 1,2 = € 1.424 1 

 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Het rendement (op haar spaarrekening) is maar 1%.  
 

 43 maximumscore 2 
(1) goedkoop  
(2) lenen 
(3) beleggen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 44 C 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 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. 

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 

pagina 5 Tesla 
pagina 10 CBS 
pagina 16 SCP 
informatiebron 8 U-pas

einde   GT-0233-a-19-1-c 13 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TGL 
 
 

 
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. 
 
 

Handel met Canada 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist gevolg:  
De handel tussen beide landen neemt toe, want voor Europese en 
Canadese bedrijven wordt de afzetmarkt groter. 
 

 2 maximumscore 2 
(1) lage 
(2) goedkoop 
(3) lage 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− doorvoerhandel 
− wederuitvoer 
− transitohandel 
 

 4 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

12 miljoen kilo × 250
100

 = 30 miljoen kilo 

 
 5 A 

 
 6 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist nadelig gevolg: 
− Er kan werkgelegenheid in de EU verloren gaan.  
− De Canadese importgoederen zijn mogelijk minder milieuvriendelijk 

geproduceerd dan die uit de EU. 
− De Canadese importgoederen zijn mogelijk minder veilig voor de 

consument dan die uit de EU. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Looneisen 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2.700.000 − € 1.700.000 − € 175.500 = € 824.500 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• loonkosten per jaar: 10 × € 48.000 = € 480.000 1 
• extra loonkosten: € 480.000 × 0,04 = € 19.200 

€ 175.500 − € 19.200 = € 156.300 1 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste keuze: 
− zelf verbouwen 
− de verbouwing uitstellen 
 

 11 maximumscore 2 
(1) stijgen 
(2) meer 
(3) loonkosten per eenheid product 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 
 

 GT-0233-a-19-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Pagina: 60Voor 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).



 

 GT-0233-a-19-2-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

S.O.S. Woonlasten 

 
 12 maximumscore 2 

(1) debetsaldo 
(2) vaste lasten 
(3) girale 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• jaarinkomsten: € 31.000 
 jaaruitgaven: € 850  12 € 10.200 

 € 900  4 €   3.600 
 € 2.100  1 €   2.100 
 € 250  52 € 13.000 
 € 375  12 €   4.500 
  € 33.400 1 

• gemiddeld maandelijks tekort: 
€ 33.400  € 31.

2
000

1


  € 200 1 

 
 14 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 

 
 
 
 

850
31.000

12

  100%  32,9%  

 
 15 maximumscore 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Nee, de huur is te hoog en het inkomen is te hoog. 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen als er twee juiste verklaringen zijn 
gegeven. 
 

 16 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Mensen met een hoger inkomen, die meer huur zouden kunnen betalen, 

blijven in een relatief goedkope huurwoning zitten 1 
• Daardoor moeten mensen met een lager inkomen in relatief dure 

huurwoningen gaan wonen 1 
 

 17 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dirk en Albert 
 

 18 maximumscore 1 
(1) winst 
(2) het nationaal inkomen 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(1,0073 × € 370) − € 370 = € 7,82 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

€ 69.120
€ 7,50  32  48× ×

 = 6 jaar 

 
 21 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
Wanneer de kosten in een jaar hoger zijn dan de opbrengsten, heeft het 
bedrijf verlies (een negatief inkomen). 
 

 22 maximumscore 1 
(1) kleiner 
(2) nivellering 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zelfstandig knippen 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist risico: 
Als alle gewerkte uren meegeteld worden, is de kans groot dat het 
kniptarief te hoog wordt om te kunnen concurreren met andere kappers. 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste sociale verzekeringen: 
− WW  
− WIA 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste sociale voorziening: 
− Bijstandswet 
− Participatiewet 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste voordelen: 
− Ze heeft meer vrijheid in het indelen van haar werk. 
− Ze kan meer verdienen dan bij werken in loondienst. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Ondernemen in de klas 
 

 28 maximumscore 2 
a vast 
b vast 
c variabel 
d variabel 
 
indien vier juist 2 
indien drie juist 1 
indien twee, een of geen juist 0 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste gegevens: 
− de gemiddelde vaste kosten en de gemiddelde variabele kosten 
− de totale kosten en het aantal (geproduceerde) producten 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• omzet eerst: 150 × € 15 = € 2.250 1 
• omzet daarna: 170 × € 17 = € 2.890 (vraaglijn b) 

verandering: € 2.890 − € 2.250 = € 640 1 
 
Opmerking 
Indien kleine verschillen in het aflezen bij vraaglijn b juist doorberekend  
worden, dan ook het scorepunt toekennen. 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• (break-even) 
−

€ 126
€ 7,50  € 4,52

 = 42,3 (afgerond) 1 

• ten minste 43 telefoonhoesjes  1 
 

 32 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Huizenprijzen in de lift 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 2 
(1) groter 
(2) ongunstig 
(3) wel 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

−14,7%  4,4%
4,4%

 × 100% = 234,1 %  

 
 37 A 

 
 38 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door de onzekerheid daalt de vraag naar koopwoningen 1 
• De bestedingen in Nederland (woningen, inrichting, verbouwing) nemen 

daardoor af 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Make in India 

39 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste gegevens: 
− laag inkomen per hoofd van de bevolking 
− hoog werkloosheidspercentage 
− hoog percentage van de bevolking dat leeft onder de armoedegrens 
− hoog percentage van de beroepsbevolking dat afhankelijk is van de 

landbouw 

Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen als beide gegevens juist zijn. 

40 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste oorzaken: 
− Het prijspeil in Nederland is hoger. 
− De bijdrage aan het nationaal inkomen vanuit de informele sector in 

India is hoger. 
− De mate van zelfvoorziening in India is hoger. 

41 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste berekening: 

• $ 2.264 miljard
510 miljoen

 = $ 4.439,2 1 

• $ 4.439,2  0,28
0,47

×  = $ 2.644,64 1 

of 
• $ 2.264 miljard × 0,28 = $ 633,92 miljard 1 
• 510 miljoen × 0,47 = 239,7 miljoen

$ 633,92 miljard
239,7 miljoen

 = $ 2.644,64 1 

42 B 

43 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− De infrastructuur in stedelijke gebieden is beter ontwikkeld. 
− Het opleidingsniveau in stedelijke gebieden is hoger. 
− Er is een groter aanbod van arbeidskrachten in stedelijke gebieden. 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 

                  einde    GT-0233-a-19-2-c 12 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2019-2 
 

economie vmbo-GL en TL  

 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen economie vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 10 van het correctievoorschrift, bij vraag 30 moeten altijd 2 scorepunten 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het 
gegeven antwoord.  
 
Toelichting: 
Er is geen toelichting bij de assen van de grafiek gegeven. 
 
 
Op pagina 12 van het correctievoorschrift, bij vraag 41 moeten altijd 2 scorepunten 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het 
gegeven antwoord.  
 
Toelichting: 
De vraag kan in combinatie met informatiebron 5 niet volledig beantwoord worden. Het 
is niet duidelijk hoe en of het werkloosheidspercentage gebruikt moet worden. 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
c. 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 dient om 
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de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-GL en TL. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 1 

economie CSE GL en TL 

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 
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. 

Handelsakkoord 

1 A 

2 maximumscore 2 
(1) gestegen 
(2) stijgt 
(3) de EU 
(4) dalen 

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

Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 

3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 12.908 mld + € 12.208 mld = € 25.116 mld 
€ 25.116
€ 55.812

 × 100% = 45%

4 F 

5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Dit bedrijf uit India kan dan volstaan met één uitvoering van dat product en 
hoeft niet meerdere varianten voor verschillende markten te produceren. 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Je eigen schuld? 

6 A 

7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 9% + 4% + 2% + 23% = 38% 1 

• 38
100

 × 850 = 323 jongeren 1 

8 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• rentetarief op jaarbasis: 11%

voor een heel jaar: € 300 × 0,11 = € 33,00 1 

• per 25 dagen: € 33,00
365

 × 25 = € 2,26 1 

Opmerking 
Afrondingsverschil (€ 2,25) niet fout rekenen. 

9 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist verschil: 
persoonlijke lening rood staan 
tevoren afgesproken vast bedrag geen tevoren afgesproken bedrag 
vast aflossingsplan geen vast aflossingsplan 
terugbetalen in vaste termijnen geen vaste-termijnterugbetaling 

10 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Jongeren kunnen dan alvast leren om rekening te houden met vaste 

lasten. 
− Jongeren moeten leren dat zij niet hun hele inkomen vrij kunnen 

besteden. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

De Boskabouter 

11 B 

12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord en juiste uitleg: 
− afschrijvingskosten. Door investeringen moet de waardevermindering 

van deze nieuwe bezittingen als bedrijfskosten worden opgevoerd. 
− rentekosten. Mogelijk heeft De Boskabouter geld geleend. 
− loonkosten. Mogelijk heeft De Boskabouter meer personeel in dienst 

genomen. 

Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als bij het juiste antwoord ook de juiste 
uitleg is gegeven. 

13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• gemiddelde besteding: € 5  € 7  € 10 12
4

 € + + +  = € 8,50 1 

• € 8,50 × 460 = € 3.910 1 

14 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist voordeel: 
De wachttijd voor de kassa kan korter worden. 

15 maximumscore 2 
(1) daalt 
(2) 30,4% 
(3) € 2.400 

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

16 C 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Sparen voor de fiscus? 

17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste berekening: 
1,05% − 1,4% = −0,35% 
of 
101,05
101,4

 × 100 = 99,6548 dat is −0,35% 

Opmerking 
Afrondingsverschillen (−0,34% of −0,36%) niet fout rekenen. 

18 maximumscore 1 
(1) gehalveerd  
(2) € 336 miljard 

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 83.500 − € 20.000 − € 21.139 = € 42.361 1 
• € 42.361 × 0,04 × 0,30 = € 508,33 1 

Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 

20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Hij heeft dan op 1 januari 2015 een lager vermogen. Daarover moet hij dan 
een lager bedrag aan VRH betalen. 

21 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Belastingplichtigen met een (belastbaar) vermogen lager dan de 

vrijstelling betalen geen VRH. 
− Belastingplichtigen met een laag vermogen betalen in verhouding 

minder heffing dan belastingplichtigen met een hoog vermogen, omdat 
de vrijstelling een relatief groter deel van hun vermogen uitmaakt. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Leve de robot? 

22 C 

23 C 

24 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door productie met behulp van een robot kan er met minder werknemers 
hetzelfde (of meer) geproduceerd worden. (De productie per werknemer 
stijgt hierdoor.) 

25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• totaal aantal robots: (300 + 182 + 168 + 156 + 133 + 393) × 1.000 =

1.332.000 1 

• 
1.332

7.400
.000

 × 100% = 0,6% 1 

26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
aantal robots: 7.400  
Aantal werknemers in de industrie is dus: 
7.400

93
 × 10.000 = 795.699 

of 
10.000

93
 × 7.400 = 795.699 

Opmerking 
Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 

27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
China heeft veel meer werknemers in de industrie dan Nederland (en 
daarom scoort het lager op het aantal robots per 10.000 werknemers). 

28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Door mee te gaan met deze ontwikkeling in robots kan Nederland de 
concurrentiepositie vergeleken met andere landen handhaven of 
verbeteren. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Rente, rente en nog eens rente! 

29 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voorbeeld: 
− doorlopend krediet 
− koop op afbetaling 
− huurkoop 

30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• te lenen: € 2.000

volgens de tabel: (laagste maandlast) € 44,51 × 60 = € 2.670,60 1 

• kredietkosten in %: € 2.670,60  € 2.000
€ 2.000

−  × 100% = 33,5% 1 

31 maximumscore 1 
(1) lagere 
(2) hogere 

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

32 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Een lager rentepercentage kan ertoe leiden dat mensen minder gaan

sparen en/of meer gaan lenen 1 
• Hierdoor kunnen de bestedingen toenemen. (De gestegen vraag kan

leiden tot prijsstijgingen) 1 

33 maximumscore 1 
voorbeelden van een voordeliger manier: 
− geld gaan sparen (in plaats van lenen) 
− voordeliger kredietverstrekker zoeken 
− (onderhands) geld lenen bij een bekende tegen een lager 

rentepercentage 
− andere vorm van consumptief krediet afwegen 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Hoe belangrijk is Frankrijk? 

34 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− In een EMU-land wordt met de euro betaald, in een niet-EMU-land met 

de eigen munteenheid. 
− De samenwerking tussen de EMU-landen gaat veel verder dan de 

samenwerking tussen de EU-landen.  
− De EU-landen hebben geen Stabiliteits- en Groeipact, zoals de EMU-

landen. 
− EMU-landen hebben geen onderlinge wisselkoersen, zoals niet-EMU-

landen deze wel kennen. 

35 B 

36 D 

37 maximumscore 2 
1 = onjuist 
2 = onjuist 
3 = juist 
4 = juist 
5 = onjuist 

indien vijf of vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Hoogwater in Nederland 

38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Drinkwater is schaars, omdat er productiemiddelen opgeofferd moeten 
worden om drinkwater te produceren. 

39 A 

40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 16,572 mld

14 jaar
 = € 1.183.714.286

41 maximumscore 1 
(1) solidariteitsbeginsel 
(2) profijtbeginsel 

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

42 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist voordeel: 
• Het bedrag te betalen aan sociale uitkeringen kan dalen 1 
voorbeeld van een juiste toelichting: 
• Het Deltaprogramma kan extra banen opleveren, waardoor er minder

werklozen kunnen zijn 1 

43 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Op de begroting van € 259,6 miljard wordt € 1,2 miljard gereserveerd voor 
het Deltaprogramma.  

Dit is: € 1,2 miljard
€ 259,6 miljard

 × 100% = 0,5% van de totale uitgaven in de 

Miljoenennota. 

Opmerking 
Let op: doorrekening vanuit vraag 40 kan ook juist zijn. 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 29 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. 

6 Bronvermeldingen 

informatiebron 9 IFR 

einde    GT-0233-a-18-1-c 13 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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. 
 
 

De winkel uit de mode? 
 

 1 maximumscore 1  
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 4,62 miljard

5,5
 ×100 = € 84 miljard 

 
Opmerking 
Ook juist € 8,4 x 1010. 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste voorwaarde: 
Als de brutowinst / omzet meer stijgt dan de bedrijfskosten, kan de 
nettowinst toenemen. 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 35 × 2,4 = € 84 1 
• € 84 × 1,21 = € 101,64 1 

 
 5 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste voordelen: 
− De consument kan in de fysieke winkel de kleding beoordelen en deze 

later kopen via internet.  
− De consument kan ruilen en terugbrengen in de fysieke winkel wat hij 

via internet heeft besteld. 
− Er is minder kans op fraude door malafide internetbedrijven. 
− Een fysieke winkel schept meer vertrouwen bij de online consument. 
 
per juist argument 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een goede start 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− de provincie 
− de waterschappen 
− de rijksoverheid 
− instellingen die de sociale zekerheid verzorgen 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− de onroerendezaakbelasting (OZB) 
− de rioolheffing 
− de afvalstoffenheffing 
− de hondenbelasting 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

−€ 32.500  € 24.050
€ 32.500

 × 100% = 26% 

 
 9 maximumscore 1 

(1) de algemene middelen van de overheid 
(2) werknemersverzekering 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 10 maximumscore 1 
(1) lager 
(2) stijgt 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Elke steen anders 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1,50  € 

€ 
0 30

0
,

0,3
−  × 100% = 400% duurder 

 
 12 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 500.000

€ 500.000.000
 × 100% = 0,1% 

 
 13 D 

 
 14 maximumscore 1 

(1) hoger 
(2) meer 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Export NL en VS 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 0,52 × € 650 miljard = € 338 miljard 1 

• € 13,52 miljard
€ 338 miljard

 × 100% = 4% 1 

 
 17 B 

 
 18 A 

 
 19 B 

 
 20 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste redenen: 
• De VS heeft een hoog nationaal inkomen per hoofd van de bevolking 1 
• De VS heeft een groot aantal inwoners (waardoor de VS veel 

importeert uit het buitenland, zoals uit Nederland waarvan de economie 
exportgericht is) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Naar het mbo 
 

 21 maximumscore 2 
a 3 
b 4 
c 2 
d 1 
 
indien vier juist 2 
indien drie juist 1 
indien twee, één of geen juist 0 
 

 22 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 35 × 2 × 5 × 40 = 14.000 kilometer 1 

• 14.000
25

 × € 1,50 = € 840 1 

 
 23 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
−€ 540  € 450

€ 450
 × 100% = 20% 

 
 24 maximumscore 1 

voorbeelden van juiste factoren: 
− de mate van verantwoordelijkheid 
− de schaarste op de arbeidsmarkt 
− de ervaring 
− de leeftijd 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 25 maximumscore 2 
(1) behoeften 
(2) technologische ontwikkelingen 
(3) structurele  
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Onderwijs als ontwikkelingshulp 
 

 26 maximumscore 1 
structurele hulp 
voorbeeld van een juist argument:  
omdat de ontwikkelingshulp gericht is op het bestrijden van de oorzaken 
van armoede op de lange termijn 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als structurele hulp genoemd is met een 
juist argument. 
 

 27 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 60 miljard
0,5

 × 100 = € 12.000 miljard 1 

• 0,7  € 12.000 milj
0

ard
10

×  = € 84 miljard 1 

 
 28 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 70 miljoen × 0,7 = € 49 miljoen 
 

 29 E 
 

 30 maximumscore 1 
(1) 2,5% 
(2) 9% 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Meer of minder overheid? 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• brutoloon: € 108 + € 732 + € 1.560 = € 2.400 1 

• € 840
€ 2.400

 × 100% = 35% 1 

 
 32 C 

 
 33 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het verschil tussen het (minimum)loon en de bijstandsuitkering wordt dan 
groter, waardoor er een prikkel gegeven wordt om te gaan werken in plaats 
van een uitkering te ontvangen. 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,46 × 6.200.000 = 2.852.000 
 

 35 maximumscore 2 
(1) hogere 
(2) daalt 
(3) minder 
(4) meer 
 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op mogelijke doorwerkfouten. 
 

 36 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist voorbeeld en toelichting: 
• De overheid investeert in de infrastructuur 1 
• Deze investeringen leveren werk op voor bedrijven 1 
of 
• De overheid verzorgt sociale uitkeringen 1 
• waardoor de bestedingen van burgers toenemen en er meer 

geproduceerd moet worden 1 
of 
• De overheid is een grote werkgever 1 
• De ambtenaren (ontvangen een inkomen en) besteden hun inkomen 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Be smart 

37 A 

38 B 

39 maximumscore 1 
(1) tekort 
(2) niet 

indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 

40 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• 52  €
2

 25
1
×  = € 108,33 per maand 1 

• € 1.149
€ 108,33

 = 10,6 → 11 maanden 1 

41 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening 
(24 × € 55) − € 1.149 = € 171 

42 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De kredietverstrekkers krijgen inzicht in betalingsachterstand(en) en het 
aantal leningen, zodat ze minder risico lopen dat leners het geleende 
bedrag niet terugbetalen. 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

einde    GT-0233-a-18-2-c 12 
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GT-0233-a-18-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-2 
 

economie vmbo-GL en TL  

 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen economie vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 21 moet  
 
indien vier juist 2 
indien drie juist 1 
indien twee, één of geen juist 0 
 
vervangen worden door: 
 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
Opmerking 
Drie juist komt voor als de kandidaat drie van de vier cijfers heeft ingevuld of twee keer 
hetzelfde cijfer heeft gebruikt. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-GL en TL. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 55 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 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. 
 
 

Verbouw bewust! 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden:  
− aflossingen  
− rentelasten 
− verzekeringspremies  
− ozb 
− rioolrechten 
− kosten voor nutsvoorzieningen 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 

 2 maximumscore 2 
• voorbeelden van een juist voordeel van verbouwen: 1 

− Je kunt in je eigen buurt blijven wonen. 
− Je hoeft geen overdrachtsbelasting/notariskosten te betalen. 

 
• voorbeelden van een juist nadeel van verbouwen: 1 

− Je verdient de investering niet terug. 
− Je hebt overlast van de verbouwing. 

 
 3 D 

 
 4 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste berekening: 
• besparing elektriciteit: (4.000 kWh − 3.400 kWh) = 600 kWh 

600 kWh
1.000 kWh

 × 515 kg = 309 kg 1 

• besparing gas: (2.000 m3 − 1.600 m3) = 400 m3 
3

3
400 m
500 m

 × 890 kg = 712 kg 1 

 
 5 D 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• lening Ortusbank € 212 × 60 = € 12.720 1 
• duurzaamheidslening gemeente € 67 × 180 = € 12.060 

voordeel € 12.720 − € 12.060 = € 660 1 
 
Opmerking 
Wanneer het voordeel onjuist is berekend: maximaal 1 scorepunt 
toekennen. 
 
 

Werken bij de supermarkt 
 

 7 B 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
21
28

 × 100% = 75% 

 
 10 maximumscore 2 

• voorbeelden van een juist argument voor de mening van Hanna:  1 
− Jongere werknemers zijn fitter, enthousiaster en ambitieuzer dan 

oudere werknemers (en zullen daardoor productiever zijn). 
− Jongere werknemers hebben de laatste opleidingen gevolgd en zijn 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen (en zullen daardoor 
productiever zijn). 

• voorbeeld van een juist argument voor de mening van Boas: 1 
Oudere werknemers hebben meer ervaring (en zullen daardoor 
productiever zijn). 

 
 11 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste reden: 
De brutowinst is het verschil tussen de verkoopwaarde (omzet) en de 
inkoopwaarde. (De loonkosten hebben daar geen invloed op.) 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− De leveranciers krijgen een lagere prijs voor hun producten, omdat de 

supermarkten onder druk van prijsverlagingen kortingen bij de 
leveranciers bedingen. 

− Supermarkten gaan mogelijk failliet en leveranciers verliezen hierdoor 
klanten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Wie betaalt de hoogste heffing? 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 1 
(1) het gedeelte boven de € 70.000 
(2) lagere 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
(1) prijzen  
(2) gestegen 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 17 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Export 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
(Een open economie is kwetsbaar,) omdat deze economie afhankelijk is 
van het buitenland (als het daar economisch slechter gaat). 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− (Een open economie levert de inwoners meer welvaart op,) omdat er 

meer goederen vanuit het buitenland beschikbaar komen om behoeften 
te bevredigen. 

− In een open economie wordt tevens inkomen verdiend door de export. 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

€ 8,50 × 102,0
100

 = € 8,67 

 
 21 maximumscore 2 

(1) stijgen 
(2) goedkoper  
(3) verbetert 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 22 maximumscore 1 
(1) toenemen 
(2) btw 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Gaat de accijns over de grens? 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• belastingen in euro: € 0,07 + € 0,35 = € 0,42 1 

• in procenten: € 0,42
€ 2,00

 × 100% = 21% 1 

 
 24 maximumscore 1 

voorbeeld van een juist doel: 
De overheid wil het gebruik van goederen die slecht zijn voor de 
volksgezondheid terugdringen / afremmen. 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• accijns na verhoging: € 0,34 × 1,1 × 1,0575 = € 0,40 (€ 0,395505) 1 
 
Opmerking 
Let op: € 0,34 × 1,1575 = € 0,39 (€ 0,39355) is onjuist. 
 

• benodigde afzet: € 387.907.136
€ 0,40

 = 969.767.840 liter 1 

of 

• € 387.907.136
€ 0,395505

 = 980.789.461,57 liter 1 

 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 26 C 
 

 27 C 
 
 

Besteden maar! 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Megan: 0,9 x € 273,78 = € 246,40  1 
• Leo: 0,8 × € 273,78 = € 219,02 + 
      € 465,42 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• CPIMegan = (0,35 × 104) + (0,30 × 102) + (0,20 × 98) + (0,15 × 105) =  1 
• (36,4 + 30,6 + 19,6 + 15,75) = 102,35 1 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
(1) verlagen 
(2) verlagen 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Het is over met de “Liefde voor jou”! 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− afnemende verkopen 
− kostenstijgingen 

 
 34 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste berekening: 

• prijs exclusief btw: € 5,50
106

× 100 = € 5,19 1 

• brutowinst per exemplaar: € 5,19 × 0,30 = € 1,56 1 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,55 × (€ 176.000.000 − € 189.815.000) = −€ 7.598.250 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voorbeeld: 
− een toenemend gebruik van elektronische boeken (e-books) 
− het toenemend gebruik van audio-boeken 

 
 38 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste maatregel: 
− meegaan met de marktontwikkeling van digitaliseren 
− de lay-out van de tijdschriften zo veranderen, dat deze aantrekkelijker 

wordt voor de consument 
− een reclamecampagne starten om de bekendheid van haar producten 

te vergroten  

Pagina: 104Voor 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).



 

 GT-0233-a-17-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Crisis in de EMU 
 

 39 maximumscore 2 
(1) meer 
(2) stijgen 
(3) afnemen 
(4) dalen 
 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1.567.000.000.000 × 1,27 = € 1.990.090.000.000 
 

 41 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Het land heeft het blijkbaar financieel al moeilijk en nu moet het ook 

nog een boete betalen (dan moet het land nog meer lenen). 
− Het land heeft een dermate sterke politieke positie in de EMU, dat het 

een boete kan tegenhouden. 
 

 42 A 
 

 43 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• nationaal inkomen in 2013: €187,5 miljard × 0,96 = € 180 miljard 1 

• schuld in % in 2013: € 288 miljard
€ 180 miljard

 × 100% = 160% 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf 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 
 
informatiebron 1 www.milieucentraal.nl 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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. 

Pagina: 107Voor 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).



 GT-0233-a-17-2-c 2 lees verder ►►► 
 

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 58 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. 
 
 

Jan Modaal 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 69
3,2

 × 100 = € 2.156,25 1 

• € 2.156,25 + € 69 = € 2.225,25 1 
 

 3 maximumscore 1 
juiste voorbeelden van inkomen uit bezit zijn: 
− rente 
− dividend 
− huur 
− pacht  
− winst 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 

 4 maximumscore 1 
(1) groot 
(2) klein 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 5 maximumscore 2 
(1) gelijker 
(2) 4% 
(3) 25%  
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

High Heels! 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
− Je kunt zelf beslissingen nemen over je bedrijf. 
− Je kunt een hoog inkomen verdienen als het goed gaat met je bedrijf. 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• inkoopwaarde en kosten: € 7.000 + € 30.000 + € 16.000 = € 53.000 

te verdienen met reparaties: € 53.000 − € 12.200 = € 40.800 1 
• op elke reparatie wordt verdiend: € 20 − € 5 = € 15 

aantal benodigde reparaties: € 40.800
€ 15

 = 2.720 1 

 
 8 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− Een nieuw bedrijf heeft nog geen klantenkring opgebouwd.  
− Een nieuw bedrijf maakt extra kosten in de eerste periode (bijvoorbeeld 

reclamekosten). 
− De productie in een nieuw bedrijf is minder efficiënt georganiseerd. 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Consumenten zullen vaker kiezen hun schoenen te laten repareren (in 
plaats van nieuwe te kopen). 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist voordeel: 
Door de service van High Heels komen er meer klanten in de winkel, die  
mogelijk een aankoop in de winkel doen. 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• a afschrijvingskosten bestelbusje: (€ 12.000 − € 5.000) / 4 = € 1.750 1 
• b totaal extra kosten: € 10.800 

c aantal extra reparaties: € 10.800 / € 4 = 2.700 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

(Bijna) alles wordt duurder 
 

 12 maximumscore 2 
(1) consumentenprijs 
(2) vorig jaar 
(3) consumentenprijsindexcijfer 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste voorbeelden: 
− verhoging OZB 
− verhoging btw-percentage 
− huurprijsverhoging 
− prijsverhoging van overheidsdiensten 
− accijnsverhoging 
 
per juist voorbeeld 1 
 
Opmerking 
Voorbeelden van stijgende overheidsbestedingen kunnen ook juist zijn. 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• voor de keuze van de goede wegingsfactoren 1 

•                   15 99,9 48 102,9 3 100,3 14 103,0 20 100
0

,4
1 0

+ + + +× × × × ×  = 101,9 1 

 
 16 A 

 
 17 maximumscore 1 

(1) inflatie 
(2) gedaald 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 

 18 E 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Leven in Europa 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 26,1 mld  € 2,9 mld

€ 2,9 mld
−  × 100% = 800% 

 
 20 maximumscore 1 

(1) lager 
(2) hoger 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfout vanuit vraag 19. 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 322 mld
€ 92 mld

 × 100 = 350 

 
Opmerking 
Als bij het eindantwoord het €-teken of %-teken staat genoteerd, geen 
scorepunt toekennen. 
 

 22 B 
 
 

Heilige koe? 
 

 23 maximumscore 2 
1 bezit 
2 gebruik 
3 bezit 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 5,5 mld  € 3,85 mld

€ 5,5 mld
−

 × 100% = 30%  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Er zijn blijkbaar in Drenthe minder auto’s (waarover MRB wordt geheven) 
dan in Overijssel. 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− De politieke partijen in het provinciebestuur willen de kiezer te vriend 

houden. 
− De provincie heeft blijkbaar nu voldoende middelen om haar taken te 

vervullen. 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeelden van een manier: 
− Het openbaar vervoer verbeteren. 
− De infrastructuur ten behoeve van andere verkeersdeelnemers (dan 

automobilisten) verbeteren. 
− Het gebruik van de fiets bevorderen. 
− Telewerken bevorderen. 
 
 

Snel terugverdiend? 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 3 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 21%-tarief:  

(€ 500 + € 500 + € 1.400 + € 1.200) × 1,21 = € 4.356 inclusief btw 1 
• 6%-tarief:  

€ 2.800 × 1,06 = € 2.968 inclusief btw 
totaal inclusief btw: € 4.356 + € 2.968 = € 7.324 1 

• 25% decemberkorting: € 7.324 × 0,75 = € 5.493 1 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• voor: energielabel F € 1.590 energiekosten per jaar 

na: energielabel B € 270 energiekosten per jaar 1 

• voordeel: €
12

 1.590  € 270−  = € 110  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Het verbruik van de familie Van Binsbergen kan afwijken van een 
gemiddeld gezin, doordat zij zuiniger of minder zuinig omgaan met 
energie. 
 

 33 C 
 
 

Overname 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Bedrijven zijn nog voorzichtig en wachten eerst af of de economie zich 

blijft herstellen. 
− Bedrijven nemen dan liever uitzendkrachten aan die eenvoudiger zijn 

te ontslaan. 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: 
− De samengevoegde bedrijven profiteren van schaalvergroting. 
− De samengevoegde bedrijven kunnen winstgevender worden. 
− De samengevoegde bedrijven ontwikkelen meer marktmacht.  
− De samengevoegde bedrijven bereiken een groter marktaandeel. 
 
per juiste reden  1 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Wanneer de afzet op de ene deelmarkt terugloopt, kan dit opgevangen 

worden door de afzet op andere deelmarkten waar de afzet minder 
terugloopt of juist toeneemt. 

− Door spreiding van activiteiten op verschillende deelmarkten loopt 
Randstad minder risico. 

 
 38 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 16,64 miljard
104

 × 100 = € 16 miljard 1 

• € 16 miljard × 0,25 = € 4 miljard 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 1 
(1) huurkosten 
(2) bedrijfskosten 
 
indien twee juist  1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Joepie, de rente stijgt weer! 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,50%  0,20%

0,20%
−  × 100% = 150% 

 
 41 maximumscore 1 

voorbeeld van een juist voordeel: 
Door de lage rente is het voordelig om geld te lenen voor consumptie of 
investeringen. 
 

 42 D 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 2 
(1) toenemen 
(2) goedkoper 
(3) stijgen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 3 CBS 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 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 56 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 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. 
 

De kraan dichtdraaien of verder opendraaien? 
 

 1 maximumscore 1 
(1) korte 
(2) voedsel sturen 
(3) lange 
(4) scholen bouwen 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen als alle antwoorden juist zijn. 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 4.437.000.000 / 16.743.560 = € 265 1 
• € 265 / € 33.000 x 100% = 0,8% 1 
of 
• 16.743.560 x € 33.000 = € 552.537.480.000 1 
• € 4.437.000.000 / € 552.537.480.000 x 100% = 0,8% 1 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 560 mld x 0,8% = € 4,48 mld 1 
• € 4,48 mld / 0,7 x 100 = € 640 mld 1 
of 
• € 560 mld / 0,7 = € 800 mld 1 
• € 800 mld x 0,8% = € 640 mld 1 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Ontwikkelingslanden kunnen ontwikkelingshulp gebruiken om te 

investeren (in bijvoorbeeld onderwijs) 1 
• Als dit economische groei tot gevolg heeft, kan de koopkracht in 

ontwikkelingslanden gaan stijgen (en deze landen kunnen dan 
Nederlandse goederen kopen) 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De contingentering afschaffen betekent dat ontwikkelingslanden meer 
goederen kunnen verkopen aan Nederland en andere Europese landen, 
waardoor deze ontwikkelingslanden meer geld kunnen verdienen. 
 
 

Het zal je kind maar wezen! 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
− In het dorp / op het platteland is meer zelfvoorziening mogelijk.  
− Ze kunnen weer thuis gaan wonen, wat in de kosten scheelt. 
− Lager prijsniveau van een aantal goederen. 
 
per juiste reden 1 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Werkloze Spanjaarden komen werken in Nederland, waardoor 

verdringing plaatsvindt. 
− De import van Spanje uit Nederland wordt minder. Hierdoor daalt de 

productie in Nederland (en stijgt de werkloosheid). 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
− Een jongere is flexibel, kan zich gemakkelijk aanpassen.  
− Een jongere heeft zich meestal nog niet gevestigd, kan dus 

gemakkelijk verhuizen, zelfs naar het buitenland. 
− Een jongere kan gemakkelijker nieuwe dingen leren. 
 

 11 maximumscore 2 
• (1) dalen 1 
• (2) verkoopprijzen 1 
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 12 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste maatregelen: 
• Een maatregel en uitleg tegen werkloosheid in het algemeen is: 1 

− Verlagen van belastingen.  
− Verhogen van de overheidsuitgaven. 
Uitleg: hierdoor zullen de bestedingen stijgen (en de werkgelegenheid 
toenemen)1 

• Een maatregel en uitleg tegen jeugdwerkloosheid in het bijzonder is: 1 
− Loonkostensubsidies geven aan bedrijven die juist jeugdwerklozen 

aannemen. 
Uitleg: het wordt hierdoor voor bedrijven goedkoper jongeren aan 
te nemen. 

− Leerplichtige leeftijd verhogen. 
Uitleg: langer naar school gaan leidt tot een lager aanbod van 
arbeid. 

 
Opmerking  
Wanneer een juiste uitleg ontbreekt geen scorepunt toekennen. 
 
 

Van welvaart naar kortingspas 
 

 13 A 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
vooruit met 0,4% 
 

 16 maximumscore 1 
300.000 (huishoudens) 
 

 17 maximumscore 1 
(1) meer 
(2) minder 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen wanneer alle antwoorden juist zijn. 
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Jongeren en schulden 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Jongeren hebben meestal nog geen grote financiële buffer opgebouwd. 
− Jongeren hebben geen lange werkgeschiedenis en hierdoor vaak geen 

of slechts kort recht op een WW-uitkering. 
 

 19 maximumscore 1 
(1) afname 
(2) onvoldoende 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn. 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Jongeren leren dat ze een deel van hun inkomen niet vrij kunnen 
besteden. 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
(Chartaal betalen houdt in met munten en bankbiljetten betalen.) Door op 
deze manier te betalen heb je een beter overzicht hoeveel geld je nog over 
hebt. 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Als je het geld niet in handen krijgt kun je het niet uitgeven voordat je je 
schulden aflost. 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Op deze manier krijgen ze in ieder geval een deel terug.  
− Anders kan het zijn dat ze niets terugkrijgen. 
 

 24 maximumscore 3 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• restschuld: 2/3 van € 31.050 = € 20.700 1 
• leefgeld: € 75 x 52 : 12 = € 325 per maand 

sparen: € 1.600 - € 700 - € 325 = € 575 per maand 1 
• aflossingstermijn: € 20.700 / € 575 = 36 maanden (drie jaar) 1 
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Btw van 19% naar 21% 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− De consumentenprijs zal dan lager zijn dan van de concurrenten die de 

btw-verhoging wel doorberekenen. Hij kan hierdoor nieuwe klanten 
aantrekken. 

− Hij moet dan alle prijskaartjes vervangen. Dat kan zo veel werk 
opleveren dat hij de btw-verhoging niet direct doorberekent (en voor 
eigen rekening neemt). 

 
 27 C 

 
 28 maximumscore 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Levensmiddelen vallen onder het 6%-tarief en dat verandert niet. 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De overheid wil het gebruik van bepaalde goederen afremmen. 
 

 30 maximumscore 3 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 5,20 / 119 x 100 = € 4,37 1 
• € 4,37 + € 0,35 = € 4,72 1 
• € 4,72 x 1,21 = € 5,71 1 
 
 

Gezellig met de familie op de bank! 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• belastbaar inkomen € 55.000 

schijf 1 + 2 € 33.363 →  € 12.892 1 
• schijf 3 € 21.637 x 42% = €   9.087 + 

te betalen  € 21.979 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 32 A 
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 33 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1 normale bankrente: € 100.000 x 5% = € 5.000 

rente aan de ouders: € 100.000 x 6,25%= € 6.250 
extra rente: € 6.250 - € 5.000 = € 1.250 1 

• 2 belastingvoordeel: 42% x € 1.250 = € 525  1 
 
 

Vraag en aanbod 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 0,50 x 5.000 = € 2.500 
€ 0,75 x 2.500 = € 1.875 
 

 35 maximumscore 2 
• De gevraagde hoeveelheid is gestegen 1 
 
voorbeeld van een juiste toelichting: 
• Bij een prijs van € 0,50 werden er in de oude situatie 5.000 apps 

gevraagd en in de nieuwe situatie worden er 7.500 apps gevraagd 1 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Wanneer zij de prijs € 1,25 maken, zal niemand het product nog kopen, 
waardoor er helemaal geen omzet is (en dus ook geen winst). 
 
 

Boffen met een lage wisselkoers! 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste soorten en antwoorden: 
− Vliegmaatschappijen; door de komst van de toeristen zal de productie 

stijgen. 
− Autoverhuurders; door de komst van de toeristen zullen zij meer auto’s 

verhuren. 
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 40 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
IJsland zal meer kronen moeten betalen om dezelfde geïmporteerde hoeveelheid te 
betalen. (De prijzen van de geïmporteerde producten zullen gaan stijgen.) 
 

 41 maximumscore 1 
De omvang van de export zal hierdoor toenemen.  
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het buitenland hoeft minder voor een IJslandse kroon te betalen. Hierdoor zullen 
IJslandse producten voor het buitenland goedkoper worden.  
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen als gevolg en uitleg gegeven zijn. 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 4.560 miljoen / $ 12.000 miljoen x 100% = 38% (of 0,38) 
 

 43 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist financieel voordeel: 
− geen koersrisico bij handel binnen de EMU 
− geen omwisselkosten bij valutahandel binnen de EMU 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf 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 
 
tekst bij vraag 34 Fiscalert 
informatiebron 1 CBS 
informatiebron 3 CBS, Welvaart in Nederland 
informatiebron 4 CBS, Welvaart in Nederland 
informatiebron 5 de Volkskrant (bewerkt) 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 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 57 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 scorepunt 
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. 
 

Piketty 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
De prikkel om meer te presteren ontbreekt als er geen financiële beloning 
tegenover staat.  
 

 3 maximumscore 1 
(1) meer  
(2) nivellering 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 51,8 miljard / 18.500 = € 2.800.000 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• aandelen: € 2.750.000 x 0,043 = € 118.250 1 
• spaarrekening: € 200.000 x 0,0175 = €     3.500 

inkomsten uit vermogen: € 121.750 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
• voorbeelden van een juist antwoord, indien eens met Varsi: 1 

− … het oneerlijk is dat sommigen niet hoeven te werken en toch een 
inkomen (uit vermogen) verwerven 

− … vermogens van generatie op generatie overgaan 
− … mensen met een groot vermogen minder gemotiveerd zijn om 

prestaties te leveren 
• De overheidsmaatregel die hier bij hoort is 3 1 
 
• voorbeeld van een juist antwoord, indien eens met Rikas: 1 

… het mensen motiveert om vermogen op te bouwen. (Dat stimuleert 
de economische ontwikkeling van een land.) 

• De overheidsmaatregel die hier bij hoort is 4 1 
 
 

De werkloosheid neemt toe 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Door de toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt verwachten ze 

geen baan te vinden. 
− Er zijn weinig vacatures, werklozen geven de hoop op om werk te 

vinden (ontmoedigingseffect). 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Tijdelijke contracten kunnen gemakkelijker niet worden verlengd. 
− Oproepkrachten worden vooral opgeroepen op drukke tijden. Als het 

minder gaat met het bedrijf worden zij ontslagen of niet meer 
opgeroepen. 

− Uitzendkrachten zijn qua loonkosten dure werknemers. 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
Registratie bij het UWV: 
− kan leiden tot een baan (en inkomen) 
− is een voorwaarde voor een eventuele werkloosheidsuitkering 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1.000.000 – 800.000 = 200.000 1 
• 200.000 / 800.000 x 100% = 25% 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
(1) IV 
(2) 2009 
 
indien twee juist 2 
indien een juist 1 
indien geen juist 0 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Niet iedereen die werkloos wordt, heeft direct recht op een uitkering 
− Mogelijk liep in februari 2013 voor veel uitkeringsgerechtigden de 

termijn af waarin ze recht op de werkloosheidsuitkering hadden. 
 
 

Wereldburgers 
 

 14 maximumscore 2 
(1) voordelig 
(2) open 
(3) gunstige 
(4) doorvoerland 
 
indien vier juist  2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 15 maximumscore 1 
dalen 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
Door een dalende koers worden (import)goederen uit het buitenland, zoals 
telefoons, steeds duurder. (Het is dan verstandig om niet te wachten met 
de aankoop van een (geïmporteerde) telefoon.) 
 
Opmerking 
Alleen scorepunt toekennen bij juiste keuze en uitleg. 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 2.090 – 420 = 1.670 (OECD-gemiddelde) 1 
• (1.336 – 1.670) / 1.670 x 100% = –20% 1 
Dus 20% minder. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• arbeidsproductiviteit in OECD-landen: $ 29,75 / 66 x 100 = $ 45,08 1 
• arbeidsproductiviteit in Nederland: $ 29,75 x 2 = $ 59,50 

verschil: $ 14,42 1 
 
 

In en uit 
 

 19 maximumscore 1 
2, 3, 7, 8 
 
Opmerking 
Alleen scorepunt toekennen wanneer alle vier antwoorden juist zijn. 
 

 20 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• bijstandsuitkering: 70% van € 1.495,20 = € 1.046,64 

schoonmaakwerk: € 35 x 52 / 12 = € 151,67  1 
• kinderbijslag: € 281,07 / 3 = € 93,69 

totaal: € 1.046,64 + € 151,67 + € 93,69 = € 1.292 1 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening:  
• De waarde van de groenten en bloemen:  

sla: 20 x € 0,80 = € 16 
tomaten: 7 x € 1,20 = € 8,40 
aardbeien: 5 x 2 x 2,50 = € 25 
frambozen: 1,5 x 10 x 0,70 = € 10,50 
aardappelen: 25 x € 3,50 / 2,5 = € 35 
bloemen: 15 x € 4 = € 60 
totale waarde: € 154,90  1 

• kosten: zaden, huur en afschrijving: € 99,90 
besparing per jaar: € 55  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste motieven: 
− voorzorg 
− renteopbrengst 

 
Opmerking 
Alleen scorepunt toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn. 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• zelf te betalen: 60% van € 1.200 = € 720  1 
• te betalen maandbedrag: € 720 / (3 x 12) = € 20  1 
 
 

Online zorgt voor banen 
 

 24 B 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door de toename van de exportvraag zal er meer geproduceerd 

worden 1 
• Daardoor ontstaat meer werkgelegenheid (en zal de werkloosheid 

dalen) 1 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
505.010 / 11 x 100 = 4.591.000 personen 
 

 28 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 11.150 x 0,55 =  € 6.132,50 1 
• € 6.132,50 x 7.500.000 = € 45.993.750.000 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Wereldwinkel 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Oxfam: 0,03 x € 2,19 = € 0,0657 ≈ € 0,07 1 
• Prijsverschil is € 0,07 – € 0,01 = € 0,06 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste verklaringen: 
• De prijzen van geïmporteerde buitenlandse producten in de EU worden 

door invoerrechten (relatief) hoger dan de prijzen van binnenlandse 
producten 1 

• Protectionistische maatregelen worden genomen om de binnenlandse 
productie te beschermen tegen producten uit het buitenland 1 

 
 32 F 

 
 

De geldpers gaat draaien… 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• door een hoge inflatie kan de koopkracht dalen (onvoldoende 

prijscompensatie) 1 
• dat kan leiden tot een daling van de vraag naar goederen (en leiden tot 

werkloosheid) 1 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Aan elke categorie wordt een verschillend deel van het gezinsbudget 
besteed. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 37 maximumscore 2 
(1) gelijk aan 
(2) gelijk blijft 
 
indien twee juist  2 
indien een juist 1 
indien geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 
 

Zullen we het laten bezorgen? 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 27 miljoen / 2,8 x 100 = € 964.285.714 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het is voor klanten eenvoudiger om keuzes te maken, bestellingen te 
plaatsen en te betalen bij maaltijdbezorgers. 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 50 – € 49 = € 1 
€ 1 / € 50 x 100% = 2% 
 

 41 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− FijnVers.nl weet precies welke afzet verkocht kan worden, daardoor is 

er minder afval. 
− FijnVers.nl heeft geen winkelpanden en minder (winkel)personeel. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 

Pagina: 139Voor 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).



 

 GT-0233-a-16-2-c 12 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 en 2 www.economie.nl 
bron 3 CBS 
bron 6 en 7 www.test-aankoop.be 
bron 8 CBS 
bron11 www.FijnVers.nl 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 57 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. 
 
 

Het huishouden van Jan Steen 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
• een juist vermeld voordeel, bijvoorbeeld: 1 
− Je kunt de wasdrogers bekijken. 
− Je kunt gericht vragen stellen. 
− Je hebt in de winkel vaak de nieuwste modellen. 
 
• een juist vermeld nadeel, bijvoorbeeld: 1 
− De winkelier wil graag de wasdroger verkopen waar hij het meest op 

verdient. 
− Ze hebben maar een beperkt aantal modellen. 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 605 / 3 x 52 = € 10.486,67 1 
• € 10.486,67 / 12 = € 873,89 1 
 
of 
 
• € 605 / 3 = € 201,67 1 
• € 201,67 x 52 / 12 = € 873,90 (€ 873,89 ook goed rekenen) 1 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitgave met uitleg: 
− Huur. Jan en Gretchen hebben waarschijnlijk een huurcontract dat ze 

niet direct kunnen opzeggen. Bovendien hebben ze tijd nodig een 
goedkoper huis te zoeken. 

− Ziektekostenverzekering. Het contract kan niet direct worden 
opgezegd.  

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Zure appels 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Omzet: € 3.000 + € 2.500 = € 5.500  
Inkoopwaarde en kosten: € 2.500 + € 1.500 + € 1.825 + € 775  = € 6.600 
Nettoresultaat: € 5.500 - € 6.600 = - € 1.100  
 
Opmerking 
Uit het antwoord moet blijken dat er sprake is van een negatief resultaat. 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Brutowinstmarge op fruit: € 2.500 - € 1.500 = € 1.000 1 
• Brutowinstmarge in procenten van de inkoop:  

€ 1.000 / € 1.500 x 100% = 66,7% 1 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Groente kan bederven, wasmiddelen niet. (Daardoor moet de 
brutowinstmarge op groente ook een ‘opslag’ voor de inkoopwaarde van de 
bedorven producten bevatten.) 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• In 2002: 13% van € 2.949 miljoen = € 383.370.000 

In 2012: 10% van € 3.710 miljoen = € 371.000.000 1 
• (€ 371.000.000 - € 383.370.000) / € 383.370.000 x 100% = - 3,2% 1 

Dit is een daling van 3,2%  
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste verklaringen: 
− Vaste inkomsten per maand. (Als werknemer krijg je iedere maand een 

vast loon. Als eigenaar is je inkomen afhankelijk van de winst.) 
− Minder lange werktijden. (Een werknemer werkt een vast aantal uren. 

De werkdag van een eigenaar eindigt pas als al het werk gedaan is.)  
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Polen heen en weer 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Binnen de EU geldt een vrij verkeer van personen.  
 

 13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 40% x 73.665 = 29.466 1 
• 29.466 / 8.644.000 x 100% = 0,34% 1 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring:  
In Polen zijn de prijzen van veel producten lager dan in Nederland. (Lech 
kan dus voor hetzelfde geld meer kopen.) 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
De vraag naar producten zal in Nederland verminderen, waardoor de 
productie zal dalen. (Er zullen dus minder arbeidskrachten worden 
gevraagd.) 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Door de vergrijzing zullen er (voor sommige beroepen) te weinig 

werknemers beschikbaar zijn. Om dit werk toch uit te voeren zullen er 
buitenlandse werknemers nodig zijn. 

− Buitenlandse werknemers zijn bereid werk te doen dat Nederlanders 
niet willen doen. 

 
 

Sommige rijken willen aangepakt worden! 
 

 18 B 
 

 19 C 
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 20 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

Belastbaar inkomen     € 1.000.000 
• Schijf 1, 2, 3                 €     54.368           → €  21.268 1 

Schijf 4                         €   945.632 x 52% = € 491.728 + 
• Totaal                                                           € 512.996 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De groep ´grootverdieners´ houdt weliswaar minder besteedbaar 

inkomen over 1 
• maar zal dan minder sparen (in plaats van minder besteden). 1 
 

 22 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
gemiddeld vermogen € 5.000.000   
vrijstelling €      20.661  -  
• gemiddeld belastbaar vermogen   € 4.979.339   1 
 
(2,2% - 1,2%) x € 4.979.339 = €  49.793 
• € 49.793 x 134.100 = € 6.677.241.300 1 
 
of 
 
(2,2% - 1,2%) x € 4.979.339 = €  49.793,39 
• € 49.793,39 x 134.100 = € 6.677.293.599 1 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Als de belastingpercentages te hoog worden zullen steeds meer 

mensen proberen de belasting te ontwijken. 
− Mensen zullen minder inspanningen verrichten als ze veel belasting 

moeten betalen, dus daalt het inkomen en dalen de 
belastinginkomsten.  
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Iedereen gratis aan de glasvezel! 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Als het netwerk er eenmaal ligt, verwacht men dat er vanzelf meer 

deelnemers komen. 
− Er zijn al veel kosten gemaakt. Als ze stoppen is dat zeker weggegooid 

geld. 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
(De providers betalen de aansluiting.) Zij zullen deze kosten 
doorberekenen in het maandbedrag dat de consumenten betalen. (Dus 
uiteindelijk betaal je daar als consument toch aan mee.) 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Provider B: 2 x € 0 + 10 x € 60 + 12 x € 7,50 + 1 x € 20 = € 710 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
In de krimpgebieden is het lastig de openbare voorzieningen open te 
houden als er nóg minder mensen gebruik van maken en/of aan 
meebetalen.  
 
 

Trein versus auto 
 

 29 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 15,60 x 2 = € 31,20 per week 

€ 31,20 x 45 = € 1.404 per jaar 1 
• Abonnement € 240 per jaar; totaal € 1.404 + € 240 = € 1.644  

€ 1.644 / 12 = € 137 per maand 1 
 

Pagina: 149Voor 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 
 

GT-0233-a-15-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
aantal kilometers per jaar: 67 x 2 x 2 x 45 = 12.060 kilometer 
12.060 : 14 = 861,43 liter  
• 861,43 x € 1,68 =                          € 1.447,20 1 
afschrijvingskosten:                            € 1.500,00 
onderhoudskosten:                              € 1.000,00 
belasting en verzekering:                    € 1.260,00  + 
Totaal per jaar:                              € 5.207,20 
• Per maand: € 5.207,20 / 12 = € 433,93  1 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Jan rijdt ook privé met de auto. (De vaste kosten moeten daarom verdeeld 
worden over privékilometers en woon-werkkilometers.) 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Een gemakkelijke doorstroming versterkt de Nederlandse 
concurrentiepositie (van de Nederlandse havens).  
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van juiste argumenten: 
Indien ´wel terecht’ geantwoord: 
Ook werkgevers hebben voordeel van een afname van het aantal files. 
(Het is redelijk dat ze dan ook meebetalen aan de kosten voor de trein van 
hun werknemers.) 
Indien ‘niet terecht’ geantwoord: 
Werkgevers betalen hun werknemers voor geleverd werk. (Op welke 
manier de werknemers op hun werk komen is niet het probleem van de 
werkgevers.) 
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De prijzen rijzen de pan uit 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1,03 x 2,262 = € 2,33 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− (Afroompolitiek): de prijs wordt stapsgewijs verlaagd om zo steeds een 

nieuwe kopersgroep te bereiken. 
− Elektronica veroudert snel, daardoor daalt de prijs van de ‘oudere’ 

producten.  
− De ontwikkelingskosten zijn na verloop van tijd terugverdiend en zo 

kan de verkoopprijs dalen. 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Een gezin dat geen of weinig aardappelen eet, maar wel een auto heeft die 
op benzine rijdt, heeft geen last van de prijsstijging van aardappelen. Het 
gezin moet echter wel meer betalen voor de benzine. 
 

 37 A 
 

 38 B 
 
 

Koffiepraat 
 

 39 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Wereldproductie: 3 x 28.111.620 = 84.334.860 1 
• Guatemala: ( 3.725.851 / 84.334.860 ) x 100% = 4,4% 1 
 

 40 C  
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist nadeel: 
Een land met een monocultuur is voor de exportopbrengsten in grote mate 
afhankelijk van maar één (of enkele) product(en). 
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 43 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• hogere prijs Max Havelaarkoffie:  

( € 1,95 - € 1,80 ) / € 1,80  x 100% = 8,3% 1 
• Bereid tot betalen: 12% + 3% + 3% = 18% 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 44 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Als gevolg van slecht bestuur komt het geld niet bij de bevolking terecht. 
 

 45 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als er sprake is van economische groei, zal het nationaal inkomen ook 
stijgen. In dat geval betekent een vast percentage dat het bedrag aan 
ontwikkelingshulp ieder jaar toeneemt. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni 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 
 
informatiebron 2 HBD 
informatiebron 3 CBS 
informatiebron 7 www.ns.nl 
informatiebron 8 CBS 
informatiebron 10 www.koffiebean.nl 
informatiebron 11 www.ing.nl 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 56 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. 
 

Rondkomen met je inkomen! 
 

 1 C 
 

 2 D 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
De hypotheek bedraagt € 1.650 per maand, het inkomen € 3.575.  
€ 1.650 / € 3.575 x 100% = 46,2%. (Dit is veel meer dan een gemiddeld 
gezin: 22%) 
 
of 
 
22/100 x € 3.575  = € 786,50. Dat bedrag besteedt een gemiddeld gezin 
aan een hypotheek. (Dat is veel minder dan bij het gezin van Marieke:  
€ 1.650.) 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het spaarsaldo kunnen ze beter gebruiken om de lening  

(gedeeltelijk) af te lossen. Hierdoor besparen ze op de rente. 1 
• De ontvangen spaarrente is namelijk aanzienlijk lager dan de betaalde 

leenrente. 1 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Collectieve inkoop levert bij leveranciers vaak hoge kortingen op. (Bij 
collectieve inkoop wordt namens een grote groep consumenten energie 
ingekocht bij de goedkoopste aanbieder.)  
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Bij vaste lasten zit je vaak nog vast aan een lopend contract. (Meestal 
werkt een wijziging pas door in een volgende contractperiode.) 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 157Voor 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).



 

 GT-0233-a-15-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zelfstandig of niet  
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
113.823 – 136.640 = -22.817. 
 
of 
 
136.640 – 113.823 = 22.817 Dit zijn 22.817 bedrijven minder dan het jaar 
ervoor. 
 

 9 maximumscore 1 
(1) = lager 
(2) = lager 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− De bus gaat meerdere jaren mee.  
− De kosten van de bus (afschrijvingen) worden over meerdere jaren 

verspreid. 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 42.328 – € 4.000 – € 3.500 – € 2.500 – € 3.000 = € 29.328 1 
• in procenten van de omzet: (€ 29.328 / € 42.328) x 100% = 69,3% 1 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De extra kosten van het aantrekken van personeel kunnen hoger zijn dan 
de extra omzet. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Collectieve sector 
 

 13 maximumscore 2 
• (1) =  instellingen voor de sociale zekerheid 1 
• (2) =  lagere overheden 1 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 288 mld / 40 x 100 = € 720 mld 
 

 15 C 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Een particulier bedrijf wil winst maken. Door dit streven zal de prijs 

omhoog kunnen gaan. 
− Reclame/promotie leidt tot extra kosten en dus tot prijsstijging. 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de privatisering kan er concurrentie komen. Door te concurreren 
kunnen de prijzen gaan dalen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vertrouwen 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste berekening: 
 
• (7 x € 3.000 + 5 x € 3.200) = € 37.000  1 
• € 37.000 x  8% = € 2.960 

€ 2.960 x 60 % = € 1.776 1 
 

of  
 
• (7 x € 3.000 + 5 x € 3.200) = € 37.000  1 
• € 37.000 x  8% = € 2.960 1 
 
Opmerking 
Uit de vraagstelling blijkt niet of het netto of bruto vakantiegeld berekend 
moet worden. Daarom volstaat een juiste berekening van het bruto 
vakantiegeld. Een fout in de berekening van het netto vakantiegeld wordt 
in de beoordeling niet meegenomen.  
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
− Prijzen van campers (kunnen) stijgen in de loop van de tijd. 
− De restwaarde kan lager zijn dan Karel heeft ingeschat. 
 

 21 C 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Bij een hoge spaarrente zullen consumenten eerder geneigd zijn te gaan 
sparen (in plaats van te gaan kopen). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De voedselparadox 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− beperkte scholing  
− beperkte technische kennis 
− gebrekkige infrastructuur 
− snelle bevolkingsgroei 
− internationale schuldverplichtingen 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, de koopkracht van $ 1,25 is in elk land anders omdat de prijzen 
overal verschillen. 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− stijging van de koopkracht 
− stijging van het inkomen 
− toename van de behoeften 
 

 27 maximumscore 1 
toenemen 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Doordat de bevolking een groter deel van haar inkomen moet besteden 

aan voedsel zal er minder overblijven voor andere goederen.  
− Door een lagere koopkracht zal de vraag naar goederen verminderen.  
 
afnemen 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de gestegen prijzen zullen de inkomsten voor de onderontwikkelde 
landen die voedsel produceren, gaan stijgen.  
 

 28 B 
 

 29 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Duurzaam kweken 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• nettowinst: € 1.500.000 – € 250.000 – € 1.100.000 = € 150.000 1 
• rendement: € 150.000 / € 5.000.000 x 100% = 3% 1 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeelden van een mogelijke oorzaak: 
− Door toenemende concurrentie in de vorm van toetreding kan de omzet 

van een bedrijf dalen, terwijl de totale omzet stijgt. 
− Jan exporteert naar landen waar de vraag naar zijn producten is 

gedaald. 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door een stijging van de arbeidsproductiviteit kunnen de loonkosten per  
eenheid product omlaag (en wordt de nettowinst per product hoger.) 
 

 34 maximumscore 2   
voorbeeld van een juiste berekening: 
netto-investering: € 4.600.000 – € 2.200.000 = € 2.400.000 
• jaarlijkse besparing: 60 % van € 800.000 = € 480.000  1 
• terugverdientijd: € 2.400.000 / € 480.000 = 5 jaar 1 
 

 35 maximumscore 1 
langer 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als de gasprijs daalt is de besparing per jaar minder. Het duurt dus langer 
voordat je de investering hebt terugverdiend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De staatsschuld 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring:  
De volgende generatie moet in de toekomst (via belastingafdrachten) de 
schuld alsnog aflossen (en rente betalen). 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 10.100.000.000 x 100 / 2,5 = € 404.000.000.000  
 

 39 C 
 

 40 D 
 

 41 maximumscore 2 
(1) verlagen 
(2) meer 
(3) toegenomen 
(4) meer 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien twee of minder antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dichtbij of ver van huis 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− De export naar die landen was vrijwel nihil. Enige toename is dan 

procentueel al gauw heel veel. 
− Het lidmaatschap van de EU zorgt ervoor dat er makkelijker mee 

gehandeld kan worden. Dit voordeel hebben oude landen in het 
verleden al gehad. 

 
 43 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
De welvaart in deze landen is laag. (Zij hebben niet veel te besteden en 
zullen ondanks de vrijhandel niet ineens veel meer kunnen gaan kopen.) 
 

 44 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist nadeel met verklaring: 
• nadeel: Nederlanders kunnen werkloos raken. 1  
• verklaring: door het vrij verkeer van personen kunnen er 

arbeidskrachten naar Nederland komen. 1 
 

of 
 
• nadeel: deze landen worden serieuze concurrenten voor Nederland. 1  
• verklaring: de economie in de toetredende landen kan aantrekken. 1 
 

 45 maximumscore 3 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• toename uitvoer naar BRIC: € 5,2 mld : 100 x 230 = € 11,96 mld 1 
• uitvoer BRIC 2011: € 5,2 mld + € 11,96 mld = € 17,16 mld 1 
Het procentuele aandeel van de BRIC-landen in 2011 is:  
• € 17,16 mld : € 404,8 x 100 = 4,2% 1 
 

 46 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument bij keuze voor de handelsbeperkende 
maatregelen: 
− Door handelsbeperkende maatregelen kan de concurrentiepositie van 

bedrijven uit BRIC-landen ingeperkt worden. Zo kan onze eigen 
economie beschermd worden. 

 
voorbeeld van een juist argument bij keuze tegen de handelsbeperkende 
maatregelen: 
− Door niet de strijd met hen aan te gaan, maar juist 

handelsbetrekkingen aan te gaan, kunnen wij meeprofiteren van hun 
economische groei doordat de koopkracht in die landen toeneemt. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 6                     CBS in bijlage 
informatiebron 8                     CBS in bijlage 
informatiebron 9                     Eurostar 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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: 166Voor 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).



 GT-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. 
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 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 64 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 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 
Slagvaardig met geld! 

 
 1 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste voordelen: 
− Hij kan het drumstel direct kopen (en gebruiken). 
− Hij kan gebruikmaken van de aanbieding (geen € 1.650 maar € 1.500). 
− Tegen de tijd dat hij genoeg gespaard heeft, zijn de drumstellen 

wellicht veel duurder. 
− Tegen de tijd dat hij genoeg gespaard heeft, is dit drumstel wellicht uit 

de collectie. 
 
per juist vermeld voordeel 1 
 

 2 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Antwoord 
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 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− De bank maakt minder kosten, (omdat de klant alles via de pc kan 

regelen.) 
− De bank maakt minder kosten, (omdat er minder of geen 

bankafschriften meer opgestuurd hoeven te worden.) 
− De bank wil deze vorm van sparen stimuleren/promoten (vanwege de 

kostenvoordelen). 
 

 4 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat een klant met deze rekening 
• wel vrijwel volledig kan profiteren van (flinke) koersstijgingen van 

aandelen 1 
• maar bij een koersdaling kan de rente nooit minder dan -4% bedragen 1 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• totale rendement: - 4 + 3 + 7 + 9 + 10 = 25% 1 
• uitgekeerd wordt: € 1.000 + € 250 = € 1.250 1 
 
Opmerkingen 
− Wanneer is gewerkt met -5 in plaats van -4 (en/of 12 in plaats van 10) 

is er sprake van een doorwerkende fout wat betreft het tweede 
scorepunt.  

− De tweede deelscore alleen toekennen wanneer een correcte 
berekening is gemaakt op basis van een spaarbedrag van € 1.000. 

 
 6 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist vermeld nadeel: 
− Tussentijds kan Bert geen spaargeld opnemen. 
− Bij de internetspaarrekening ben je redelijk zeker van ongeveer 4%, bij 

de rendementsrekening moet je nog maar afwachten hoeveel je krijgt. 
− de minimuminleg van € 500 
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Scores 
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De arbeidsmarkt voor vrouwen 
 

 7 maximumscore 2 
• een financiële maatregel, bijvoorbeeld: 1 
− belastingvoordelen 
− subsidiëren van thuishulp 

 
• een niet-financiële maatregel, bijvoorbeeld: 1 
− beter geregeld zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof 
− voorlichting over de wenselijkheid dat vrouwen gaan werken 
 

 8 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij een krappe arbeidsmarkt is er meer vraag naar arbeid dan aanbod 

van arbeid  1 
• en juist dan is het belangrijk dat iedereen die kan werken ook gaat 

werken 1 
 

 9 D 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 2 
• een argument voor het instellen van een verplicht 

minimumpercentage, bijvoorbeeld: 1 
− Bedrijven zijn het verplicht en moeten er dus meer werk van maken. 
− afbreken van ‘old boys netwerken’ 
 
• een argument tegen het instellen van een verplicht 

minimumpercentage, bijvoorbeeld: 1 
− Vrouwen in de top krijgen het stempel dat ze er zitten om te voldoen 

aan het percentage. 
− Het moet gaan om de kwaliteit van de persoon, niet om het geslacht 
 
 

Wie pikt er een graantje mee? 
 

 12 maximumscore 1  
voorbeeld van een juiste berekening: 
1.112 / 2.248 x 100% = 49,5% voedergranen 
 

 13 A 
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• 1 

 14 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring:  
Het binnenlands aanbod blijft op peil. (Er is dan voldoende aanbod van 
graan voor de Russische binnenlandse markt, waardoor prijsstijgingen 
worden voorkomen.)  
 

 15 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist vermeld nadeel: 
Consumenten moeten een hogere prijs betalen.  
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1  
voorbeelden van een juiste verklaring: 
Ontwikkelingslanden kunnen niet/moeilijker concurreren tegen lage 
wereldmarktprijzen.  
Ontwikkelingslanden zijn vaak vanwege hun monocultuur voor hun 
exportinkomsten afhankelijk van landbouwproducten. 
 
 

Slopen we het heilige huis of niet? 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• eigenwoningforfait                     € 250.000 x 0.55% = € 1.375 1 
• belastbaar inkomen daalt met   € 10.000 - € 1.375  = € 8.625   
 
Opmerking 
Wanneer niet is aangegeven dat het een daling betreft maximaal 
1 scorepunt toekennen.  
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 20 maximumscore 2  
voorbeeld van een juiste berekening: 

Belastbaar inkomen     € 75.000 
Schijf 1, 2, 3                 € 54.367          → € 21.268 
Schijf 4                         € 20.633 x 0,52 = € 10.729 + 

•                                                                  € 31.997 1 
Heffingskortingen                                       €   3.683 - 

• Verschuldigd bedrag                                  € 28.314 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist argument: 
• Door de afschaffing van de renteaftrek zullen de netto woonlasten 

stijgen,  1 
• waardoor er minder vraag komt naar huizen en de prijzen zullen dalen 1 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− argument voor: zowel huurders als eigenaren van koophuizen hebben 

dan financieel nadeel van de veranderingen. 
− argument tegen: afschaffing huurtoeslag gaat meestal ten koste van de 

minder verdienende mensen.  
 
 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist argument:  
• Door een hogere rente zullen mensen minder snel gaan lenen of meer 

gaan sparen  1 
• Hierdoor wordt minder geïnvesteerd/gekocht. Dit zorgt voor minder 

economische groei 1 
 

Pagina: 173Voor 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 
 

GT-0233-a-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Bij supermarkten gaat het voornamelijk om primaire levensbehoeften. 

Consumenten moeten die goederen wel kopen.  
− Een elektronicawinkel verkoopt goederen die niet noodzakelijk zijn. Bij 

een laag consumentenvertrouwen zullen consumenten eerder van 
deze aankopen afzien.  

 
 27 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Na een economisch mindere periode zullen consumenten eerst hun 

spaarrekening weer aanvullen voordat ze weer meer uitgeven. 
− Sommige consumenten zullen met hun bestedingen wachten, omdat ze 

onzeker zijn over hun toekomst.  
 

 28 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste maatregel: 
− verlagen van het btw-tarief, want consumenten zullen eerder bereid 

zijn goederen aan te schaffen als de prijzen lager zijn.  
− verlagen van de loon- en inkomstenbelasting, want het besteedbaar 

inkomen zal stijgen en hierdoor zullen consumenten eerder bereid zijn 
te kopen.  

 
Opmerking 
Alleen als een juiste maatregel is genoemd en de werking ervan goed is 
uitgelegd het scorepunt toekennen.  
 
 

De melkprijs zal blijven stijgen 
 

 29 maximumscore 1  
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Doordat de vraag (in verhouding) meer stijgt dan het aanbod. 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 90 x 30 = 2.700 liter per dag 

2.700 x 365 dagen per jaar = 985.500 liter per jaar 1 
 
• 985.500 x € 27,75/100 = € 273.476 1 
 
Opmerking  
Een juiste uitkomst met decimalen ook goed rekenen.  
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 31 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 300.000 – (€ 1.500 x 12) – (€ 5.000 x 4) – € 10.000 – € 180.000 =  
€ 72.000  
 

 32 A 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De vaste kosten per koe of per liter melk zullen dalen zodra er meer 
(massa)productie is.  
 

 35 maximumscore 1 
voor de melkproducenten. 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Een minimumprijs biedt de producent de garantie dat hij minimaal deze 
prijs voor de melk krijgt. Zo heeft hij meer zekerheid omtrent de opbrengst. 
 
Opmerking 
Alleen als zowel 'de melkproducenten' wordt vermeld en een juiste uitleg is 
gegeven het scorepunt toekennen.  
 
 

Zuivere koffie! 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(163-78) / 78 x 100% = 108,97% stijging 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist argument:  
• In 2005 is de Fairtradeprijs slechts kostendekkend,  1 
• terwijl in 2010 in de Fairtradeprijs een premie is opgenomen om te 

kunnen investeren  1 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De Fairtrade markt in zijn geheel (alle producenten), is gebaat bij meer 
bekendheid en meer bewustwording van de noodzaak van Fairtrade. Als 
de hele Fairtrade markt groeit, profiteren ze daar allemaal van mee. 

Pagina: 175Voor 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 

GT-0233-a-14-1-c 11 lees verder ►►►

 41 maximumscore 2 
voorbeeld van juiste antwoorden: 
• 1 = hogere prijzen (voor de consumenten) 

2 = een eerlijke/hogere prijs (voor de producenten) 1 
 
• 3 = wel/niet 

4 =  
 niet moeten boycotten: alleen als de boeren een eerlijke prijs voor de 

koffie krijgen, zijn ze verzekerd van een goed bestaan. 
 wel moeten boycotten: wij maken de boeren weer afhankelijk van ons. 

Ze moeten geprikkeld worden zelf de concurrentie het hoofd te bieden. 1 
 
Opmerking 
Alleen scorepunt toekennen wanneer 1 én 2 en 3 én 4 juist zijn. 
 

Armer worden van werken 
 

 42 D 
 

 43 maximumscore 1   
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Gehuwden en samenwonenden kunnen sommige kosten delen (en een 
alleenstaande niet. Hierdoor worden de kosten per persoon lager.) 
 

 44 maximumscore 2 
ja 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• jaarinkomen: 70% van € 1.416 = € 991,20 x 12 = € 11.894,40 1 
• Huur (€ 400) ligt onder de grens (€ 647,53)  en inkomen ligt onder de 

grens (€ 21.450) 1 
 
Opmerking  
Alleen als na ‘ja’ een juiste berekening is gegeven, het scorepunt/de 
scorepunten toekennen.  
 

 45 maximumscore 2  
• hondenbelasting: (€111,96 + €175,44) /12 =       € 23,95 1 

afvalstoffenheffing                                              € 24,46 
• lidmaatschap: € 180 /12 =                                  € 15,00  1 

totaal:                                                                 € 63,41 
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 46 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist vermeld motief: 
− sociale contacten 
− zinnige dagbesteding  
− aanzien 
 

 47 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Voor beide toeslagen geldt dat je boven een bepaalde inkomensgrens 

geen recht meer hebt op toeslag  1 
• Als je net onder de grens zit en door een kleine loonsverhoging  

erboven komt, houd je minder geld over  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 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 
 
informatiebron 3 CBS 
informatiebron 5 Landbouw Economische Berichten 2010, LEI Wageningen 
 
 

einde  
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GT-0233-a-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

economie GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie GL en TL: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 5 moet het volgende toegevoegd 
worden bij Opmerkingen 
 
– Ook een juiste berekening met samengestelde interest moet goed gerekend worden,  
   zoals bij €1.000*0,96*1,03*1,07*1,09*1,10 = € 1.268,56. Wanneer een foutief percentage  
   wordt gehanteerd, wordt het eerste scorepunt niet toegekend en wordt het tweede   
   scorepunt alleen toegekend bij een doorwerkende fout. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie GL en TL. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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GT-0233-a-14-1-c-A2 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

economie GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie GL en TL: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 8 moeten altijd 2 scorepunten 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het 
gegeven antwoord. 
 
Toelichting  
De term ‘krappe arbeidsmarkt’ staat niet vermeld in de syllabus. 
 
 
 
NB  
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van 
de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe 
en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie GL en TL. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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GT-0233-a-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

economie GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie GL en TL: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 5 moet het volgende toegevoegd 
worden bij Opmerkingen 
 
– Ook een juiste berekening met samengestelde interest moet goed gerekend worden,  
   zoals bij €1.000*0,96*1,03*1,07*1,09*1,10 = € 1.268,56. Wanneer een foutief percentage  
   wordt gehanteerd, wordt het eerste scorepunt niet toegekend en wordt het tweede   
   scorepunt alleen toegekend bij een doorwerkende fout. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie GL en TL. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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GT-0233-a-14-1-c-A2 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

economie GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie GL en TL: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 8 moeten altijd 2 scorepunten 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het 
gegeven antwoord. 
 
Toelichting  
De term ‘krappe arbeidsmarkt’ staat niet vermeld in de syllabus. 
 
 
 
NB  
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van 
de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe 
en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie GL en TL. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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. 

 
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. 
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 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 57 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. 
 

Let’s go LETS! 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Je hebt een grotere groep deelnemers nodig die dicht bij elkaar wonen 

om een ruilkring te kunnen laten werken. 
− In steden (woonwijken) leven veel mensen met een laag inkomen. Voor 

deze mensen kan een ruilkring aantrekkelijk zijn. 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Als mensen een lager inkomen krijgen, hebben ze minder geld ter 
beschikking om producten aan te schaffen. Een alternatief betaalmiddel is 
dan aantrekkelijk. 
 

 4 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist nadeel: 
− Het saldo is uitsluitend binnen de ruilkring te verzilveren.  
− Je moet nog maar zien of iemand zijn schuld daadwerkelijk vereffent. 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Door het uitwisselen van goederen en diensten met een lokale 
geldeenheid besparen leden op hun uitgaven van gewoon geld. 
Dit vergroot de mogelijkheid te gaan sparen. 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een mogelijk probleem: 
− Er zijn weinig uitvoerders om uit te kiezen. 
− Uitvoerders komen/kunnen niet op het moment dat je dat wilt. 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist nadeel: 
Consumenten die gebruik maken van het LETSysteem kopen deze 
producten (diensten) niet bij deze bedrijven. Hierdoor kan de winst bij deze 
bedrijven lager uitvallen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vergrijzing: bedreiging of kans? 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− uitgaven voor de gezondheidszorg 
− subsidies (voor theaterbezoek; bibliotheek) 
 

 10 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste uitgaven: 
− Kinderbijslag; er komen in verhouding minder kinderen. 
− Onderwijs; er komen in verhouding minder kinderen. 
− Bijstandsuitkeringen; ouderen in de AOW krijgen geen 

bijstandsuitkering meer. 
 
per juist voorbeeld met juiste verklaring 1 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1.310.000 + 897.000 + 814.000 = 3.021.000 1 
• 3.021.000 / 7.370.000 x 100% = 41,0% 1 
 
Opmerking 
De antwoorden 40,99% en 41% ook goed rekenen. 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Deze groep heeft veel meer tijd gehad om te sparen. 
− Deze groep heeft sterk geprofiteerd van de stijging van de 

huizenprijzen. 
 

 13 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste oorzaken: 
− Senioren hebben geen of nauwelijks thuiswonende kinderen. 
− Senioren hebben veelal lage(re) woonlasten omdat ze hun 

hypothecaire lening al hebben afgelost. 
− Senioren betalen in verhouding minder belasting. 

  
per juiste oorzaak  1 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− een winkel vestigen in een verzorgingstehuis  
− zorgen voor ruime parkeermogelijkheden 
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In onze stad gebeurt altijd wat! 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voorbeeld: 
− extra toeristenbelasting bij meer bezoekers 
− extra OZB-inkomsten bij vestiging van nieuwe bedrijven of inwoners 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− De huidige inwoners zijn de beste ambassadeurs. Zij kunnen de stad 

‘verkopen’ aan mogelijke nieuwe inwoners. 
− Het is van belang de huidige inwoners tevreden te houden, zodat zij 

niet naar elders verhuizen. 
− De huidige inwoners zijn ook de gebruikers van de faciliteiten die er 

zijn in de gemeente. 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Bedrijven hebben meer voordeel (profijt) van nieuwe bezoekers dan de 
inwoners en betalen daarom ook meer belasting.  
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Door citymarketing van kleinere gemeenten komen meer toeristen naar die 
gemeenten. (Dit gaat (wellicht) ten koste van de bezoekersaantallen in 
andere gemeenten, maar daar hebben zij geen boodschap aan.) 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Bedrijven hebben er belang bij dat er veel activiteiten in de gemeente 
worden georganiseerd. Voor veel inwoners kunnen deze activiteiten echter 
overlast opleveren (geluid, zwerfafval enzovoort). 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Extra inkomsten: 
• overnachtingen 10% x 500.000 = 50.000  

50.000 x € 2                                                     = € 100.000  1 
• bedrijfsterrein 500 x € 250                               =  € 125.000 1 

Totaal                                                                  € 225.000  
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Vechten om de vodden! 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Het is makkelijker/goedkoper om het verdiende geld naar Afrika over te 

maken dan alle kleding naar Afrika te transporteren. 
− Met geld kunnen ook andere zaken gerealiseerd worden dan alleen 

kleding verschaffen. 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
• een juist voordeel, bijvoorbeeld: 1 
− Hierdoor ontstaan nieuwe banen en dus meer werkgelegenheid. 
− De opbrengsten kunnen geïnvesteerd worden in de lokale omgeving. 
 
• een juist nadeel, bijvoorbeeld: 1 
− De allerarmsten zijn niet in staat de kleding aan te schaffen. (De rest 

van de bevolking moet meer betalen.) 
− De opbrengst komt bij een kleine groep terecht. 
 

 25 maximumscore 1 
structurele hulp 
voorbeeld van een juiste aanvulling: 
met de opbrengst van kledingverkoop worden diverse projecten 
gefinancierd, waarvan de effecten op lange termijn zichtbaar worden. 
 
Opmerking 
Alleen als na ‘structurele hulp’ een juiste verklaring volgt het scorepunt 
toekennen. 
 

 26 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 125 miljoen kilo x 61% = 76,25 miljoen kilo 1 
• Dit is 76.250.000 kilo x € 0,12 = € 9.150.000 1 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Door de crisis dragen mensen hun kleding langer. Er wordt minder 
weggegooid. 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Mensen gaan ervan uit dat ze het goede doel steunen met de kleding. Nu 
blijkt vaak dat de kleding (of de opbrengst daarvan) naar commerciële 
bedrijven gaat. 
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Het huishoudboekje van Nederland 
 

 29 maximumscore 1 
(1) = financiën  
(2) = miljoenennota  
(3) = rijksbegroting 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen wanneer drie juiste woorden zijn 
gekozen. 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van juiste berekeningen: 
• €17,8 miljard / € 614 miljard x 100% = 2,9%, ja 1 
• € 402 miljard / € 614 miljard x 100% = 65,5%, nee 1 
 
Opmerking  
Wanneer beide berekeningen goed zijn, maar één of twee conclusies zijn 
foutief: maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 31 B 
 

 32 E 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Als de 
economische situatie in Duitsland goed is, zal de vraag naar Nederlandse 
producten er groot zijn. 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van juiste verklaring: 
Consumenten kunnen er (vooral in tijden van crisis) ook voor kiezen méér 
te gaan sparen of hun schulden af te lossen. Ze zullen dan niet méér gaan 
besteden. 
 
 

Vrijhandel 
 

 35 A 
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 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Hyun Dai probeert concurrenten zoals Blue Vision uit de markt te drukken. 
Als dat gelukt is kunnen ze de prijzen verhogen en winst gaan maken. 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Aziatische landen zullen als reactie waarschijnlijk ook importheffingen 
gaan invoeren op producten uit Nederland (Europa). 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De consument heeft de beschikking over meer en goedkopere producten 
en kan op deze manier meer behoeften bevredigen. 
 

 40 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• kan de werkgelegenheid in Nederland afnemen, omdat buitenlandse 

producten goedkoper op de Nederlandse markt komen. Hierdoor zal de 
binnenlandse productie afnemen 1 

 
• kan de werkgelegenheid in Nederland toenemen, omdat Nederland 

zijn producten goedkoper op de buitenlandse markt kan aanbieden, 
waardoor de binnenlandse productie toeneemt 1 

 
 41 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist argument: 
− De ontwikkelingslanden zijn door hun vaak eenvoudige 

productiemethoden niet in staat te concurreren met het buitenland. 
Daardoor worden zij niet geholpen om meer af te zetten in het 
buitenland. 

− Door vrijhandel komt er meer concurrentie op de binnenlandse  
markt / markt van de ontwikkelingslanden. 

 
 

Veel emotie rondom demotie 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Als een werknemer een lagere functie / lager loon krijgt, is de prikkel om 
hard te werken wellicht minder sterk aanwezig. 
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 44 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste argumenten: 
• een voordeel voor de werknemer, bijvoorbeeld: 1 
− Hij kan zijn huidige functie behouden. 
− Door minder uren te werken is het werk wellicht beter vol te houden. 
• een voordeel voor de werkgever, bijvoorbeeld: 1 
− De ervaring en kennis in de functie blijven behouden. 
− De loonkosten dalen. 
− De arbeidsproductiviteit van de werknemer kan op peil blijven. 
 

 45 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 465 x 52 / 12 = € 2.015 1 
• € 2.015 / € 3.600 x 100% = 56% 1 
 

 46 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door de werkzaamheden binnen een bedrijf beter te verdelen en ouderen 
datgene te laten doen waar ze goed in zijn, kan de productie per 
tijdseenheid omhoog gaan.  
 

 47 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als mensen een lagere functie krijgen met minder verantwoordelijkheden, 
kunnen ze het werken waarschijnlijk langer volhouden. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 2    CBS: welvaart in Nederland 
informatiebron 5  kici.nl 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 58 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. 
 

Lenen kost geld 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist motief: 
− opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten / geldtekorten 
− opvang van calamiteiten  
 
Opmerking 
Er dient een motief genoemd te worden, niet een voorbeeld. 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Totaal krediet:  € 34,90 x 72 maanden   = € 2.512,80    
Prijs contant                                             = € 1.599,00  - 
• Verschil in euro’s is                                  €    913,80 1 
• Prijsverschil in % is (€ 913,80 / € 1.599,00) x 100% = 57,15% 1 
 

 3 maximumscore 2 
• (1) = rente 1 
• (2) = vaste lasten 1 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
BKR-informatie helpt kredietverleners bij hun afweging of het verantwoord 
is een krediet te verstrekken 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument voor eens met Wim:  
− Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuzes.  
 
Voorbeelden van juiste argumenten voor oneens met Wim: 
− Consumenten moeten beschermd worden tegen misleidende 

leenreclames. 
− Niet iedere consument is in staat de gevolgen van geld lenen te 

overzien.  
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Liever doorleren dan werkloos 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist uitleg: 
Jonge schoolverlaters die anders mogelijk werkloos zouden worden, 
kiezen nu maar voor een vervolgopleiding en blijven daardoor buiten de 
werkloosheidscijfers. 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
56.000 x 100 / 125 = 44.800  
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Als jongeren langer doorleren zal de kwaliteit van de productiefactor 

arbeid verbeteren. Beter opgeleide werknemers leveren betere 
arbeidsprestaties (hogere arbeidsproductiviteit), 1 

• waardoor de concurrentiepositie van Nederland kan verbeteren 
(Hierdoor zal de economische groei kunnen toenemen, indien de 
stijging van de arbeidsproductiviteit groter is dan de daling van de 
arbeidstijd.) 1 

 
 10 D 

 
 11 B 

 
 12 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist argument indien gekozen voor zin 1: 
…, omdat de studenten later zelf profiteren van hun opleiding door een 
betere baan, een hoger salaris. 
 
Voorbeelden van juiste argumenten indien gekozen voor zin 2: 
…, omdat Nederland profiteert van meer hoger opgeleiden door een betere 
concurrentiepositie. 
 
…, omdat hoger opgeleiden meer gaan verdienen en dan meer belasting 
betalen. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer een passend argument wordt 
gegeven.  
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De teller loopt! 
 

 13 D  
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De autokosten voor de kilometerbeprijzing bedragen per maand € 649,00 
 
na de kilometerbeprijzing zonder spitstarief:  € 574,00 
spitstarief 100 km (per maand) x € 0,05 =      €    5,00 + 
•                                                                 € 579,00 1 
• het verschil bedraagt: een voordeel van € 70,00 (€ 649 - € 579) 1 
 
Opmerkingen 
Zonder berekening geen scorepunten toekennen. 
Het bedrag € 70 levert geen scorepunt op zonder de toevoeging: voordeel.  
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Iedereen moet meer provinciale belasting gaan betalen, maar mensen 
zonder auto profiteren niet van de afschaffing van de 
motorrijtuigenbelasting. 
 
Opmerking  
Wanneer volstaan wordt met de mededeling dat er meer provinciale 
belasting betaald moet worden, géén scorepunt toekennen. 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument: 
• De invoering van het spitstarief zorgt ervoor dat rijden in de spits extra 

duur wordt. Hierdoor zal het aantal files in de spits verminderen  1 
• Bij een verhoging van de accijns maakt het niet uit of je in de spits of  

buiten de spits rijdt 1 
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China: van ontwikkelingsland naar wereldmacht? 
 

19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken: 
− laag inkomen per hoofd van de bevolking 
− snelle bevolkingsgroei 
− beperkte technische ontwikkeling 
− zwakke positie op de wereldmarkt 
− ongelijke inkomensverdeling 
 
per juist kenmerk  1 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
(1) afgeschaft 
(2) betere 
(3) toe 
(4) meer 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen wanneer vier juiste antwoorden 
gegeven zijn. 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 3.013.000.000.000 / 1.320.000.000 = € 2.282,58  
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 25,3 miljard / € 915,82 miljard) x 100% = 2,76%   
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
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 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Landbouw 10,9%. Uit de informatiebron blijkt dat de landbouw in China 

financieel een relatief kleine sector is. Een kenmerk van een 
ontwikkelingsland is de afhankelijkheid van landbouwproducten.  

− Industrie 48,6%. De industrie verdient bijna de helft van het nationaal 
inkomen. Dat is in ontwikkelingslanden veel lager. 

− Diensten 40,5%. Een groot gedeelte van het nationaal inkomen wordt 
verdiend door de dienstensector. In een ontwikkelingsland is dat veelal 
minder. 

 
 

OPEC 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
($ 70 – $ 40) / $ 40 x 100% = 75% 
 

 26 maximumscore 1 
verkleinen 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de productie te verkleinen, daalt het aanbod van olie. Een kleiner 
aanbod resulteert in een hogere prijs. 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De prijs van benzine gaat omlaag. Voor een dollar hoeven minder euro’s 
betaald te worden. Daarom zal de prijs van benzine in euro’s kunnen 
dalen. 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Bij de productie van veel goederen wordt olie als brandstof gebruikt. 

De veranderende brandstofkosten worden doorberekend in de prijzen. 
− Olie is voor veel producten de grondstof. Een veranderende olieprijs 

heeft dus een veranderende prijs van deze producten tot gevolg. 
− De vervoerskosten zullen veranderen. 
 

 30 maximumscore 1 
vergroot 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De prijs lag toen onder de ‘normale’ prijs. Door het vergroten van de 
buffervoorraad zal het aanbod van olie afnemen. Hierdoor zal de prijs gaan 
stijgen in de richting van de ‘normale’ prijs. 
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65 jaar, wat gaat er veranderen? 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
(1) = directe 
(2) = progressief 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen wanneer twee juiste antwoorden 
gegeven zijn. 
 

 33 maximumscore 1 
(1) = inkomsten 
(2) = WOZ-waarde 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen wanneer twee juiste antwoorden 
gegeven zijn.  
 

 34 maximumscore 1 
minder belasting betalen 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Zijn aftrekpost (hypotheekrente) is hoger dan de bijtelling 
(eigenwoningforfait). 
 
Opmerking 
Zonder correcte toelichting geen scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Belastbaar inkomen                               € 35.000  
Schijf 1 en 2                                             € 31.589  -   →       € 11.769 
Schijf 3                                       €   3.411 x 0,42 =    €   1.432 + 
• Totaal                                                                              € 13.201 1 
• Heffingskortingen                                                             €   7.768 - 

Te betalen                                                                       €   5.433 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden en uitleg van mogelijke veranderingen: 
− Tarief schijf 1 is lager. Het te betalen percentage daalt van 33,60% 

naar 15,70%. 
− Tarief schijf 2 is lager. Het te betalen percentage daalt van 41,85% 

naar 23,95%. 
− Algemene heffingskorting is lager. Van € 2.007 naar € 935. 
− Arbeidskorting verdwijnt. Te betalen belasting wordt hoger.  
− Geen recht meer op doorwerkbonus. Te betalen belasting wordt hoger.  
 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Voor antwoorden: ‘de arbeidskorting’ of ‘de doorwerkbonus wordt lager’ 
geen scorepunten toekennen. 
 

 37 maximumscore 1 
nivellerend 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Het voordeel voor degene met het lage inkomen is in verhouding groter 
dan voor degene met het hoge inkomen. 
 
 

Toerisme in Nederland 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
totaal aantal gasten op camping: 7% x 10.104.000 = 707.280 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
totaal aantal overnachtingen op camping: 12% x 25.268.000 = 3.032.160 
gemiddeld aantal overnachtingen: 3.032.160 / 707.280 = 4,3 nachten  
of  
gemiddeld aantal overnachtingen: 3.032.160 / 714.360 = 4,2 nachten  
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• percentage nettowinst van de omzet: 100% - 20,4% - 68,9% = 10,7% 1 
• nettowinst: € 275.000 / 100 x 10,7 = € 29.425 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste verklaringen: 
− Verlenging van het hoogseizoen 
− Vakantiespreiding betekent dat het zomerseizoen langer duurt en dat 

de aangeboden kampeerplaatsen en huisjes dus langer bezet kunnen 
worden en dus een hogere opbrengst opleveren. 

 
 43 maximumscore 2 

(1) investeringen 
(2) ondernemen 
(3) maatschappelijke kosten 
(4) markt 
(5) omzet 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier of drie antwoorden juist 1 
indien twee, één of geen antwoord juist 0 
 
 

Kroatië bij de EU? 
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− vrij verkeer (van goederen, diensten, personen en kapitaal) 
− handeldrijven zonder belemmeringen 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 15.390 / 56,6 x 100 = € 27.190,81 
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
 

 46 A 
 

 47 F 
 

 48 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− EU-landen mogen op een aantal terreinen geen eigen beleid voeren. 
− Door de interne markt neemt de concurrentie uit andere EU-landen toe. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 3 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, bijlage, p. 4 
bron 4 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, bijlage, p.4 
bron 6 belastingdienst, bijlage, p. 6 
bron 7 belastingdienst, bijlage, p. 6 
bron 8 www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/archief/2008, bijlage, p. 7 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 59 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. 
 
 

Pinnen gaat het winnen 
 

 1 maximumscore 1 
indirecte ruil 
Voorbeeld van een juist argument: 
Het saldo/geld op de bankrekening wordt met behulp van de pinpas 
gebruikt als ruilmiddel. Goederen worden geruild tegen (giraal) geld. 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− De consument hoeft geen contant geld mee te dragen, dus het is 

makkelijker. 
− Er is minder kans op verlies/diefstal van het geld. 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 2011: 2,1 miljard x 1,08 = 2,268 miljard  

2012: 2,268 miljard x 1,08 = 2,44944 miljard  1 
• 2013: 2,44944 miljard x 1,08 = 2,6453952 miljard   

Dus in 2013 1 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2,61 x 178.000.000 = € 464.580.000  
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Alle betalingstransacties zouden dan via een bank moeten 

plaatsvinden. (Dat kan erg omslachtig zijn.) 
− De tweedehandsmarkt zal moeilijker worden. Mensen kunnen elkaar 

alleen nog betalen via overschrijven van geld. 
− Je kunt niet overal ter wereld betalen met pin.  
 
 

Koekenbakker! 
 

 8 maximumscore  2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Verkoopprijs: € 50.000 /  100.000 = € 0,50 1 

Kosten: (€ 8.000+ € 20.000+ € 12.000) /  100.000 = € 0,40 
• Nettowinst = € 0,50 - € 0,40 = € 0,10 1 
of 
• Omzet min kosten = € 50.000 - € 40.000 = € 10.000 1 
• Nettowinst per stroopwafel: € 10.000 / 100.000 = € 0,10 1 
 

 9 maximumscore  1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− De stroopwafel draagt bij aan de totale winst.  
− Zo houdt men een breed assortiment. 
 

 10 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
35.000 : 3 = 11.667 koeken 
of 
€ 28.000 : 3 = € 9.333,33 
 
Opmerkingen 
− Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
− Wanneer bij vraag 10 het verkeerde antwoordalternatief gekozen is, 

mag dat hier niet als doorwerkende fout beschouwd worden. 
 

 12 maximumscore 2 
• (1) = kort 1 
• (2) = hoog 1 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste mogelijkheid: 
Ze kunnen de stroopwafels apart verpakken zodat ze makkelijk mee te 
nemen zijn. 
 
 

Stekker uit het spaarloon 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Het gespaarde bedrag ging van het (bruto)loon af. Mensen spaarden zo 
automatisch (en kwamen niet in de verleiding het uit te geven). 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De banken kunnen het geld dan makkelijker uitlenen dan het geld van een 
gewone bankrekening (dat steeds opeisbaar is). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
 
 inleg € 613,00  
 belastingpercent

age 42% 
  ̶  P = € 257,46           

•  netto-inleg Q = € 355,54 1 
    
 opgenomen 

bedrag 
€ 613,00  

•  procentuele 
toename  

R = (€ 613,00 - € 355,54) / € 355,54 x 100% = 
72,4% 

 
 1 
 
Opmerking 
Wanneer bij P € 257 of € 258 is gebruikt, dit ook goed rekenen. Denk aan 
doorwerkfouten. 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als Hennie het geld op een gewone spaarrekening zet, moet hij over 4% 
rendement 30% belasting betalen. Dat is 1,2% over dit spaargeld. Hij zou 
dan netto (ongeveer) 1,4% overhouden en dat is minder dan de 1,9% van 
de spaarloonrekening. 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Het is niet zeker dat het extra nettoloon ook wordt uitgegeven. Misschien 
sparen ze dit nu op een andere manier. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De te betalen rente op een lening is hoger dan de te ontvangen rente op 
een spaarrekening.  
 
 

Een voor allen, allen voor een! 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
563 mln kg / 738 mln kg x 100 % = 76,3% 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening 
• 18 kilo x 16 mln = 288 mln kg consumptie in Nederland 1 

Beschikbaar voor consumptie: 738 mln kg – 563 mln kg = 175 mln kg.  
• 288 mln kg – 175 mln kg = 113 mln kg import 1 
 

 23 C 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Bij grensoverschrijdend verkeer zijn de afstanden en/of is het tonnage over 
het algemeen groter dan in het binnenland. 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Door de binnenvaart wordt (per tonkilometer) minder CO2 en fijnstof 

uitgestoten dan door het wegvervoer.  
− De binnenvaart heeft minder te maken met files.  
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk: 
− het gebruik van de euro binnen de eurozone 
− gemeenschappelijke importheffingen 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument indien geantwoord ja: 
− Het kost die landen geld de wegen te onderhouden. Het is redelijk dat 

de gebruikers hieraan meebetalen. 
− Daardoor is er sprake van eerlijke concurrentie tussen binnenlandse en 

buitenlandse vervoerders. 
 
Voorbeeld van een juist argument indien geantwoord nee: 
Alle Europese landen hebben baat bij goed en goedkoop vervoer. Als 
iedereen van elkaars wegen gebruik mag maken worden tijd en geld 
bespaard. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• 

Amerika als ontwikkelingsland 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 14.300 miljard / 309 miljoen = $ 46.278 (afgerond) 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
($ 46.278 - $ 30.788) / $ 46.278 x 100 % = 33,5 %. 
De schuld van een Nederlander is 33,5 % lager dan van een Amerikaan 
of 
($ 45.000 -$ 30.788) / $ 45.000 x 100 % = 31,6 % 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 31 maximumscore 2 
• (1) toenemen 

(2) afnemen 1 
• (3) afnemen 

(4) afnemen 1 
 

 32 maximumscore 2  
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In de VS betalen de inwoners in verhouding weinig belasting. De 

inkomsten van de Amerikaanse overheid zijn hierdoor in verhouding 
laag  1 

• Daarom moet de overheid voor haar omvangrijke uitgaven veel geld 
lenen 1 

 
 33 B 

 
 34 D 

 
 35 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Alexander en Felicity 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• aflezen grafiek  € 3.100 1 
• € 3.100 x 0,7 = € 2.170 per maand 1 
 

 38 maximumscore 1 
Altijd Zeker is de goedkoopste aanbieder. 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Maandpremie: 
Zeker en Vast (2 x (€ 96,70 + 21,41)) = € 236,22 
Altijd Zeker (2 x ( € 75,50 + 20 + 3,75)) = € 198,50 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 2.500+ € 200) – (€ 1.250+ € 1.000 + 500) = € 50 tekort 
(Nee, er blijft niets over. Sterker: er is een tekort!) 
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 1 
zelfvoorziening  
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Felicity koopt dan alléén de producten die op haar lijstje staan. Ze verspilt 
geen geld aan producten die ze ziet liggen en daardoor koopt 
(impulsaankopen). 
 
 

De ene reus slurpt de andere op 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− De winstgevendheid van C1000 is goed, die kan op deze manier 

voortgezet worden. 
− De formule van C1000 werkt op dit moment heel goed, het is zonde 

wanneer die overboord gezet wordt. 
− Zo zijn er geen kosten aan logo- en naamsverandering op gevels en 

papier. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 44 maximumscore 2 
• Een juist voordeel: 1 
Voorbeelden: 
− korting op gezamenlijke inkoop 
− meer eisen kunnen stellen doordat je een grotere speler op de markt 

bent 
− verbetering van de logistiek 
 
• Een juist nadeel  1 
Voorbeelden: 
− Een grote organisatie is onoverzichtelijk. 
− Een groot bedrijf kan minder snel inspelen op veranderingen.  
 

 45 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 7,5 miljard + € 10 miljard + € 15 miljard = € 32,5 miljard 1 
• € 7,5 miljard / € 32,5 miljard x 100 % = 23,1% 1 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 46 A 
 

 47 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument: 
• Door de prijzenoorlog zullen de prijzen gaan dalen. Hierdoor zullen een 

aantal supermarkten de prijzenoorlog niet overleven  1 
• Hierna zullen de prijzen waarschijnlijk hoger worden dan ze voor de 

prijzenoorlog waren  1 
 

 48 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument indien gekozen voor sneller verdwijnen: 
Doordat de concurrenten groter worden hebben zij een kostenvoordeel. Dit 
berekenen ze door aan hun klanten, waardoor het voor de buurtsuper nóg 
moeilijker wordt te concurreren. 
 
Voorbeeld van een juist argument indien gekozen voor minder snel 
verdwijnen: 
Doordat de concurrenten groter worden, kunnen kleine buurtsupers zich 
nog beter onderscheiden als het gaat om service en persoonlijke aandacht. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 4  FSIN analyses 2011 
informatiebron 7  NIWO/CBS 
informatiebron 8  www.indexmundi.com 
informatiebron 9  www.loonwijzer.nl 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 

 
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 57 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 . 
 

Help, het voedsel wordt duurder  
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1  
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Mensen in de stad doen minder aan zelfvoorziening, op het platteland is de 
mate van zelfvoorziening hoger en daarom hebben mensen op het 
platteland minder last van de hoge voedselprijzen.  
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nu kunnen de investeringen sneller worden terugverdiend (door een 
hogere brutowinstmarge).  
 
Opmerking 
Als uitsluitend wordt vermeld dat door stijgende wereldprijzen de 
brutowinstmarges kunnen stijgen, geen scorepunt toekennen.  
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− Investeringen in de landbouw kunnen op termijn leiden tot hogere 

productie (groter aanbod) en daarmee tot lagere prijzen. 
− Investeringen in de landbouw kunnen op termijn leiden tot hogere 

arbeidsproductiviteit en daarmee tot lagere prijzen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• 1 • 1 

• 1 

Kinderen: leveren ze iets op?  
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Naarmate het inkomen stijgt, daalt het percentage vergoeding. 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 2 
 Overheidsbijdrage:   
 Niels: 130 uur × € 6,10 × 61,9% = € 490,87  
 Karin: 130 uur × € 6,10 × 63,1% = € 500,38 +  
 Overheidsbijdrage totaal     €   991,25. 
    
 Werkgeversbijdrage:   
 260 uur × € 6,10 × 1/3 =  €   528,67 + 
   € 1.519,92  
 
Opmerking 
Het eerste scorepunt alleen toekennen als de bedragen voor Niels en 
Karin beide correct berekend zijn. De percentages bij Niels en Karin 
mogen verwisseld worden. Let op doorwerkfouten.  
Wanneer juist gerekend is met 33,3% (in plaats van 1/3) dit ook goed 
rekenen. 
 

 10 C 
 

 11 E 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Doordat er gratis kinderopvang is, zullen meer ouders willen gaan werken 
en komen er meer werknemers beschikbaar op de arbeidsmarkt. Hierdoor 
zal de krapte op de arbeidsmarkt verminderen/verdwijnen. 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Laagopgeleiden hebben (gemiddeld) een lager inkomen dan 
hoogopgeleiden. Hierdoor vormen de kosten van de kinderopvang voor 
hen een groter deel van hun inkomen dan voor hoogopgeleiden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lekker eerlijk!  
 

 14 maximumscore 1 
De cacaoboeren. 
Voorbeeld van een juist argument: 
De prijs kan niet lager worden dan de vastgestelde minimumprijs (voor hen 
is het een garantieprijs). 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− De hogere prijs die aan de cacaoboeren betaald wordt. 
− Deze cacao wordt niet in bulkhoeveelheden geproduceerd. 
− Deze cacao wordt afzonderlijk vervoerd en brengt daardoor hoge 

kosten met zich mee. 
 

 17 maximumscore 1 
 Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 0,95 − € 0,80) / € 0,80) × 100% = 18,75% 
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist motief: 
− de naamsbekendheid van het merk 
− de prijs/kwaliteitsverhouding van Verkade chocola 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Als concurrenten blijven kiezen voor de goedkopere cacao en klanten 

voor de laagste prijs kiezen, zal Verkade minder verkopen  1 
• en zal het marktaandeel van Verkade dalen 1 
 
Opmerking 
Als het begrip marktaandeel niet wordt gebruikt: maximaal 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De afzet moet procentueel minder dalen dan dat de prijs procentueel stijgt.  
 
Opmerking 
Als het woord ‘procentueel’ of ‘in verhouding’ niet is genoemd, geen 
scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Eens komt de tijd  
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
De groep die de premies moet betalen wordt steeds kleiner in verhouding 
tot de groep die de uitkering krijgt. 
 
Opmerking 
Wanneer uitsluitend wordt geantwoord dat er (steeds) meer ouderen 
komen, geen scorepunt toekennen. 
 

 22 D 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2  
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• De dagelijkse uitgaven per maand: 52 × € 60 / 12 = € 260 1 
• in procenten: ( € 260 / € 647,16 ) × 100% = 40,18%  

afgerond: 40% 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
− Huur: voldoet wel aan de eis, want hun huur (€ 580) is lager dan € 630.  
− Inkomen: voldoet wel aan de eis, want hun gezamenlijk inkomen is  

12 × € 1.925 (€ 23.100) en dat is lager dan € 24.625.  
− Vermogen: voldoet niet aan de eis, want hun vermogen is (minstens)  

€ 60.000 (€ 120.000 − € 60.000) en dat is te hoog. Hun vermogen mag 
niet meer zijn dan 2 × € 20.315 = € 40.630 

Conclusie: ze hebben geen recht op huurtoeslag 
 
indien drie keer de uitleg voor huur, inkomen en vermogen juist 2  
indien twee keer de uitleg voor huur, inkomen en vermogen juist 1  
indien een of nul keer de uitleg voor huur, inkomen en vermogen juist 0  
 
indien alleen conclusie juist 0 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De werkenden moeten meer premie gaan betalen en houden zo netto 
minder over.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dirk wil een nieuwe auto   
        

 
 27 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
 
a = € 2.200 
b = € 975 
a - b = € 1.225 
 
• a en b juist 1 
• Kredietruimte a − b juist 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 28 maximumscore 1 
€ 31.000 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten van de vorige vraag of op de gegeven aanwijzing. 
Wanneer als antwoord op de vorige vraag € 1.800 is gebruikt, dan 
uitsluitend € 64.000 goed rekenen.  
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De duur van de terugbetaling van de lening moet niet langer zijn dan de 
levensduur van de auto. (Anders moet hij nog betalen voor een auto die hij 
niet meer heeft.) 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Terugbetalingen: 36 × € 913 = € 32.868 1 
• Kredietkosten: € 32.868 − € 28.000 = € 4.868 1 
 

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Het garantiebewijs kan alleen gebruikt worden als een klant een nieuwe 
auto van hetzelfde merk aanschaft.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De commissie Bakker  
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Als werkgevers makkelijker mensen kunnen ontslaan, zullen ze ook sneller 
een werkzoekende aannemen. (Hierdoor wordt de werkloosheidsduur 
korter.) 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 1 
de arbeidsproductiviteit 
 

 38 maximumscore 2 
Probleem 1 hoort bij pijl d 
Probleem 2 hoort bij pijl b 
Probleem 3 hoort bij pijl c 
Probleem 4 hoort bij pijl a 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien een of geen antwoord juist 0 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
structurele werkloosheid. 
(Het is een probleem aan de aanbodkant van de economie.) Door nieuwe 
ontwikkelingen stellen bedrijven eisen aan werknemers waaraan de 
werklozen (nog) niet kunnen voldoen. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als zowel structurele werkloosheid als een 
juiste verklaring zijn gegeven. Wanneer wordt geantwoord dat de 
werkloosheid niet conjunctureel is geen scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste maatregelen en verklaringen: 
pijl a: 
− Financiële maatregel: overheid betaalt een deel van de 

opleidingskosten van een werkloze. Verklaring: zo kan een werkloze 
eerder deelnemen aan het arbeidsproces. 

− Niet-financiële maatregel: verbeteren van de samenwerking tussen 
bedrijven en opleidingen. Verklaring: leerlingen krijgen die opleiding 
waar bedrijven behoefte aan hebben. 

 
pijl b: 
− Financiële maatregel: vergoeding voor kinderopvang. Verklaring: 

moeders en vaders zullen eerder deelnemen aan het arbeidsproces als 
de kosten van de kinderopvang lager worden. 

− Niet-financiële maatregel: werknemers de gelegenheid geven zelf hun 
werktijden aan te passen aan de schooltijden van de kinderen. 
Verklaring: hierdoor kunnen werknemers meer uren gaan werken. 

 
pijl c:  
− Financiële maatregel: ouderen een bonus geven (belastingverlaging) 

als ze langer doorwerken. Verklaring: door een financiële prikkel zullen 
ouderen (gemiddeld) langer doorwerken. 

− Niet- financiële maatregel: AOW-gerechtigde leeftijd verhogen. 
Verklaring: mensen moeten langer doorwerken. 

 
pijl d: 
− Financiële maatregel: werkgevers een loonkostensubsidie geven als ze 

een werkloze in dienst nemen. Verklaring: arbeid wordt goedkoper 
waardoor meer mensen in dienst worden genomen. 

− Niet-financiële maatregel: de duur van de werkloosheidsuitkering 
verkorten. Verklaring: werklozen worden geprikkeld werk te zoeken en 
ook genoegen te nemen met andersoortig werk. 

 
per juiste verklaring 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Privé bellen op het werk stijgt 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
500 opdrachten / 4 = 125 opdrachten per week  
125 opdrachten / 10 = 12,5 opdrachten per werknemer per week 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De (loon)kosten kunnen over weinig producten worden verdeeld. Hierdoor 
is de kostprijs per eenheid product hoog. 
 

 43 A 
 

 44 B 
 

 45 A 
 

 46 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
900 opdrachten / 10 werknemers = 90 opdrachten per werknemer 
• 540 / 90 = 6 werknemers nodig 1 
• Dus hij moet 10 − 6 = 4 werknemers ontslaan 1 
 

 47 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Voordeel Edwin 1 
Hij hoeft alleen meer te betalen wanneer er ook meer werk afgeleverd 
wordt. 
• Nadeel Edwin 1 
− De werknemers zullen snel en daardoor mogelijk slordig werk 

afleveren. 
− Het bijhouden van de prestaties van de werknemers levert veel 

administratieve rompslomp op. 
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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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 www.fao.org, bijlage, pag. 2, 2012 
bron 12 CBS, bijlage, pag. 7, 2012 
bron 13 ROA, bijlage, pag. 7, 2012 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 

 

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 57 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. 

Pagina: 232Voor 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).



 

 GT-0233-a-12-2-c 4 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Het is niet alles goud … 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
($ 1.200 - $ 400) / $ 400 x 100% = 200% 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
• 1 = koopkracht 1 
• 2 = daling 1 
 
 

Action 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Consumenten weten dat Action steeds een nieuw assortiment heeft en 

worden nieuwsgierig. Dat kan een reden zijn om Action te bezoeken. 
− Zo kan men proberen steeds een andere doelgroep te bereiken. 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− (Werken met een vast assortiment betekent dat die goederen 

ingekocht moeten worden, ook als de prijs hoog is.) Door met een 
wisselend assortiment te werken, kunnen die goederen ingekocht 
worden die prijstechnisch interessant zijn. 

− Men kan zich richten op seizoenproducten. 
− Men hoeft weinig/geen voorraden aan te houden. 
 

 8 C 
 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• verkoopprijs exclusief btw: € 1,35 - € 0,22 = € 1,13 1 
 inkoopprijs: 80% van € 1,13 = € 0,90 
• brutowinst: € 1,13 - € 0,90 = € 0,23 1 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door een hoge arbeidsproductiviteit zijn er in verhouding weinig 
werknemers nodig, waardoor de loonkosten per eenheid product laag zijn. 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Hierdoor zal er een andere doelgroep worden aangeboord, waardoor er  
meer klanten komen. 
 
 

De grondstoffen worden schaars 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Een goed is schaars als er productiemiddelen nodig zijn om het te 

produceren. 
− Als er te weinig van is om in de behoeften te voorzien. 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Dit levert meer werk en dus werkgelegenheid in China op. 
− Aan eindproducten valt meer te verdienen dan aan grondstoffen. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• exportverbod 1 
 
Voorbeeld van een juiste uitleg van de invloed: 
• Deze handelsbeperking zorgt voor minder aanbod op de wereldmarkt 

bij gelijkblijvende (of zelfs stijgende) vraag. Hierdoor stijgen de prijzen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van juist beleid: 
− nieuwe ontwerpen met minder gebruik van deze metalen 
− vervangen van deze metalen door andere grondstoffen 
− recyclen van deze metalen 
− minder consumeren 
 
 

Roken: duur en slecht 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Het gebruik van de producten te verminderen. 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste categorieën: 
− alcoholische dranken 
− brandstoffen 
− frisdrank 
 
per juist antwoord  1 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste maatregelen: 
− algeheel rookverbod in publieke ruimtes 
− recht op rookvrije werkplek 
− waarschuwingen op de verpakking 
− verbod om aan minderjarigen rookwaar te verkopen 
− verbod om reclame te maken voor rookwaar 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
accijns        € 2,74 
btw    € 0,77 
samen  € 3,51 
 
€ 3,51 / € 4,80 × 100% = 73,1% 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Merk P: € 4,80 + € 0,70 = € 5,50 
€ 5,50 / 19 =  € 0,29 
Merk M: € 4,80 / 18 = € 0,27 
Merk P is het duurst per sigaret. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Door de verhoging van de accijns wordt roken duurder. Hierdoor zal de 
vraag naar sigaretten afnemen en wordt er minder gerookt. Daardoor 
ontstaat er minder schade voor de gezondheid en zullen de kosten voor de 
volksgezondheid dalen. 
 
 

Leasen of niet … 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 40.000 / 15 = 2.666,67 liter 1 
• 2.666,67 × € 1,20 = € 3.200,00 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste factoren: 
− aanschafwaarde 
− restwaarde 
− levensduur 
 
per juiste factor  1 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 800 + € 560 + € 3.500 + € 3.200 + € 1.500 = € 9.560 1 
 vergoeding: € 0,19 × 20.000 = € 3.800 
• totaal: € 9.560 - € 3.800 = € 5.760 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfout uit vraag 25 of rekenen met de gegeven € 2.900. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
 28 maximumscore 2 

• Voorbeeld van een juiste berekening:  1 
Cataloguswaarde Bijtelling 14% Inkomstenbelasting 42% 

€ 40.000 € 5.600 € 2.352 
€ 50.000 € 7.000 € 2.940  
€ 60.000 € 8.400 € 3.528 

• Gertjan zal kiezen voor een cataloguswaarde van € 50.000. 1 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Gertjan is niet afhankelijk van zijn werkgever. 
− De autokeuze is bij leasen waarschijnlijk beperkter dan bij een eigen 

auto. 
 
 

Domino day 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitgave: 
− rente 
− aflossing 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
De winsten zullen lager worden. 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Bedrijven betalen meer belasting. 
− Bedrijven ontvangen minder subsidies. 
− Als het besteedbaar inkomen van de consumenten daalt, wordt er 

minder besteed en wordt de winst lager. 
 
Opmerking 
Wanneer de verklaring ontbreekt het scorepunt niet toekennen. 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− De overheid zal meer geld moeten uitgeven aan uitkeringen. 
− Maatregelen om werkloosheid te bestrijden kosten geld. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Snuffelstage 
 

 36 maximumscore 6 
de juiste antwoorden zijn: 
1 CBS 
2 tertiaire sector 
3 uitzendbureaus 
4 het aanbod van 
5 de vraag naar 
6 krappe 
7 niet  
8 verslechtert 
9 kapitaalintensievere 
10 afname 
11 actieven 
12 volksverzekeringen 
13 verhogen 
14 verhoogd 
15 verlengen 
 
indien 15 antwoorden juist 6 
indien 14 of 13 antwoorden juist 5 
indien 12 of 11 antwoorden juist 4 
indien 10 of 9 antwoorden juist 3 
indien 8 of 7 antwoorden juist 2 
indien 6 of 5 antwoorden juist 1 
indien 4 of minder antwoorden juist 0 
 
 

Kan Nederland overleven zonder import? 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Dat een land zelfvoorzienend is, betekent dat het land met weinig tot geen 
import in alle levensbehoeften kan voorzien. 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Fabrikanten kunnen dan niet produceren. Zij hebben grondstoffen 
(bijvoorbeeld olie) nodig die geïmporteerd moeten worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door te exporteren worden de vreemde valuta/het geld verdiend waarmee 
de import kan worden gefinancierd. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 416 mld / € 577 mld × 100% = 72,1% 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Nederland is een belangrijk doorvoerland door haar geografische 

ligging. 
− In veel EU-landen wordt de euro als valuta gebruikt. Dan zijn er geen 

wisselkoersrisico’s en/of -kosten. 
 

 43 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Voor een land dat gericht is op de export is de concurrentiepositie heel 

belangrijk. Dit prikkelt een land om tegen een zo laag mogelijke prijs te 
produceren 1 

• Dit houdt onder meer in: produceren met zo min mogelijk werknemers. 
Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 www.rbs.nl, bijlage, pag. 2 
bron 2 Volkskrant, examen, pag.4 
bron 3 de Gelderlander, examen, pag. 5 
bron 4 blog Mathijs Bouman 2010, bijlage pag. 4 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 1 

 
 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 53 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. 
 

Inflatie uit de krant 
 

 1 maximumscore 4 
(1) = CBS   1 
(2) = zwaarder  1 
(3) = kosten  1 
(4) = de vraag, (5) = het aanbod (uitsluitend als beide juist zijn) 1 
(6) = besteden, (7) = sparen (uitsluitend als beide juist zijn) 1 
(8) = dalen, (9) = 0,5% (uitsluitend als beide juist zijn) 1 
 
indien zes goed  4 
indien vijf goed  3 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee, een of geen goed 0 
 

 2 D 
 
 

De wereld is een dorp!  
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
(180 - 120) / 120 x 100% = 50% 
 

 4 maximumscore 2 
A: fietsen 2 x 8 uur  = 16 uur 
B: I-pods 2 x 10 uur = 20 uur 
C: 17 uur -16 uur = 1 uur winst 
D: 22 uur - 20 uur = 2 uur winst 
 
• voor juist invullen A en B 1 
• voor juist invullen C en D 1 
 
Opmerking 
Als bij C en D niet is vermeld dat er sprake is van winst, geen scorepunten 
toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist element: 
− transportkosten 
− verzekeringen 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
(Voor internationale handel is vervoer erg belangrijk.) Door het gebruik van 
de container is het vervoer een stuk goedkoper geworden. 
 

 7 C 
 

 8 E 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Een brede opleiding kiezen. Hiermee kun je makkelijk(er) een nieuw 

beroep leren. 
− Een beroep kiezen dat niet uitbesteed kan worden aan het buitenland. 

Daardoor ontstaat meer werkzekerheid. 
 
 

Kees begint voor zichzelf (of niet)! 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• brutowinst: 1.750 x € 44 = € 77.000 1 
• kosten: (1.750 x € 8) + € 49.000 = € 63.000 1 
 nettowinst: € 77.000 - € 63.000 = € 14.000 
 
Opmerking 
Geen scorepunten toekennen voor de laatste berekening. 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1.750 x (€ 60 + € 44) = €182.000 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste mogelijkheden: 
− goedkoper inkopen 
− variabele kosten verlagen 
− bezuinigen op vaste kosten 
 
per juiste mogelijkheid 1 
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− te optimistische afzetverwachting 
− te optimistische (vaste) kosten 
− te optimistische brutowinstmarge 
 
Opmerking 
Let op een eventuele doorwerkfout in vraag 11 (met name indien daar 
verlies de uitkomst was). 
 
 

Btw betalen we (bijna) allemaal  
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Ondernemers kunnen de betaalde btw verrekenen met de door hen af te 
dragen btw (maar moeten dat natuurlijk wel kunnen aantonen met behulp 
van bonnen).  
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 50 / € 59,50 x 100% = 84,03% 
100 - 84,03 = 15,97% (afgerond 16%) 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Door de btw-verhoging (op luxe producten) kan de prijs zoveel stijgen, 

dat de consument minder gaat besteden waardoor 1 
• er zoveel minder btw kan wordt betaald dat de btw-stijging teniet wordt 

gedaan 1 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
(Het lage btw-tarief zit onder andere op levensmiddelen die iedereen nodig 
heeft.) Door de verhoging van het lage btw-tarief gaan de armeren er in 
verhouding meer op achteruit dan de rijkeren hetgeen denivellerend werkt. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Bij een verhoging van het belastingpercentage van de vierde schijf van de 
inkomstenbelasting gaan de rijkeren in verhouding meer betalen dan de 
armeren hetgeen nivellerend werkt. 
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Vraag Antwoord Scores

Erfenis of ergernis? 

 
 21 F 

 
 22 maximumscore 2 

• voordeel Claudine:  1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Ze hoeft zich niet te houden aan de voorwaarden van de bank. 
− Ze krijgt mogelijk een hogere rente dan bij de bank. 
• voordeel vriendin:  1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Ze betaalt mogelijk een lagere rente dan bij de bank. 
− Ze betaalt geen afsluitprovisie. 
 

 23 E 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als mensen minder sparen neemt het aanbod van geld af, waardoor de 
prijs van het geld (de rente) stijgt. 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Er is dan veel aanbod van geld waardoor de rente laag blijft en bedrijven 
goedkoop kunnen investeren (waardoor de economie groeit). 
 
 

A-merken in de lift 

 
 26 C 

 
 27 A 

 
 28 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Mensen kunnen zich nu duurdere merken veroorloven. 
− Dalende werkloosheid leidt tot grotere koopkracht waardoor (meer) 

mensen eerder zullen overstappen op A-merken. 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel: 
− Duif kan proberen onder eigen naam (als A-merk) zijn producten te 

verkopen.  
− Duif kan proberen op de kosten te besparen, waardoor de huismerken 

goedkoper verkocht kunnen worden.  
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
De brutowinstmarge is het verschil tussen de (netto) verkoopprijs en de 
inkoopprijs van een product.  
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− Anouk: mensen die niet gespecialiseerd zijn hebben veel meer 

keuzemogelijkheden bij het vinden van een nieuwe baan. 
− Michelle: een gespecialiseerd persoon heeft weliswaar minder keuze, 

maar het aanbod van personeel met dezelfde specialisatie is veel 
kleiner.  

 
 

Sterke euro, zwakke dollar? 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
135 / 105 x 100 = 128,57 
 
Opmerkingen 
Andere manieren van juist afronden ook goed rekenen. 
Als het €-teken of $-teken vermeld wordt, het antwoord fout rekenen. 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De import wordt goedkoper (waardoor de consumentenprijzen kunnen 
dalen).  
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Amerikanen moeten meer dollars betalen voor dezelfde euro, waardoor 
Europese producten voor hen duurder worden. (Amerikanen kopen dan 
minder Europese producten.) 
 

 36 A 
 

 37 C 
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Vraag Antwoord Scores

De arbeidsmarkt 
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste eisen: 
− op zoek zijn naar betaald werk voor 12 uur of meer per week 
− direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt 
− tussen de 15 en 65 jaar oud zijn 
 
per juiste eis   1 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2006: 75 / 373 x 100 = 20,1 % 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 40 E 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
structurele werkloosheid 
Er is sprake van het kwalitatief niet goed op elkaar afgestemd zijn van 
vraag en aanbod. 
 
Opmerking 
Zonder verklaring geen scorepunt toekennen. 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Werkloze jongeren zullen geprikkeld worden een baan te zoeken omdat ze 
anders geen inkomsten hebben. 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Jongeren die niet gemotiveerd zijn zullen ook nu hun diploma niet halen. 
Ze wachten gewoon tot ze 18 jaar zijn.  
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− tegemoetkoming voor jongeren die blijven leren 
− verlaging collegegeld/schoolgeld 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 CBS, bijlage, pag. 2 
bron 3 CPB, bijlage, pag. 3 
bron 4 Wereldbank, bijlage, pag. 3 
bron 5 Wereldbank, bijlage, pag .4 
bron 8 Beursgorilla.nl, bijlage, pag. 5 
bron 9 CBS, bijlage, pag. 6 

einde  GT-0233-a-11-1-c* 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2011-1 
 

economie CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1  
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie GL en TL: 
 
Op pagina 8 van het correctievoorschrift, bij vraag 32 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting: 
De berekening maakt geen deel uit van de examenstof. 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, zorgt de tweede corrector 
ervoor dat alle kandidaten 1 scorepunt bij vraag 32 wordt toegekend.   
 
b. Als de aanpassing niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, verwerkt 
Cito de aanpassing in WOLF. Daardoor wordt bij de normering rekening gehouden met 
deze aanvulling op het correctievoorschrift.    
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
  
drs H.W. Laan 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2011-1 
 

economie CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1  
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie GL en TL: 
 
Op pagina 8 van het correctievoorschrift, bij vraag 32 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting: 
De berekening maakt geen deel uit van de examenstof. 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, zorgt de tweede corrector 
ervoor dat alle kandidaten 1 scorepunt bij vraag 32 wordt toegekend.   
 
b. Als de aanpassing niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, verwerkt 
Cito de aanpassing in WOLF. Daardoor wordt bij de normering rekening gehouden met 
deze aanvulling op het correctievoorschrift.    
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
  
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL TL 
 
 

 
 
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 53 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. 
 

MINpunten 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2 / € 6 x 100 % = 33,3% 
 

 2 maximumscore 1  
Voorbeeld van een juiste reden: 
Klantenbinding: door de zegels komen klanten (vaker) terug in de winkel.  
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1  
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 738 x 6 / 52 = € 85,15 
 

 5 maximumscore 1  
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Een MINpunt koopt Heleen per hele euro. Dus ook als Heleen  
€ 1,99 uitgeeft, kan ze toch maar 1 MINpunt kopen. 
 

 6 maximumscore 1  
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Mogelijkheid om informatie over koopgedrag van de klant te 

verzamelen. 
− Geen aanschafkosten voor zegeltjes en boekjes. 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten: 
zin 1:  
− Bij de bank krijg je over ieder bedrag dat je spaart rente. 
− Bij de bank hoef je niets te kopen om rente te krijgen. 
− Bij MINpunten heb je pas winst als je het boekje vol hebt. 
− Je bent verplicht je boodschappen bij de MIN-Markt te doen. 
zin 2: 
− De winst / rendement op MINpunten is hoger dan op een bank(spaar) 

rekening. 
− Je spaart ongemerkt en al met kleine bedragen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Lekker warm uit je dak! 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De dakkapel kost:  
20 uur werkloon x € 35 x 1,19  =      €    833,00 
3 uur huur kraan x € 50 x 1,19  =         €    178,50  
• materiaal € 3.500 x 1,19     =   € 4.165,00 1 
 
De kosten voor de isolatie: 
• € 26 x 1,06 x 46                  =  € 1.267,76  + 1 
Totale kosten                                 € 6.444,26 
 

 9 maximumscore 1 
vaste lasten 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De isolatie wordt gefinancierd in de vorm van een lening. Maandlasten 
voor een lening vallen onder vaste lasten. 
 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen bij een juiste verklaring. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− De rente die je betaalt is (veel) hoger dan de spaarrente. 
− Je betaalt aanzienlijke kredietkosten (€ 340,36). 
− De besparing die het oplevert heb je ook als je niet financiert. 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel: 
− subsidie geven op uitvoeren van isolatie 
− btw-tarief verlagen 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: goedkoper maken, de overheid kan prijzen niet 
bepalen. Er moet duidelijk aangegeven worden, waardoor het isoleren dan 
goedkoper wordt. 
 

 12 E 
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Vraag Antwoord Scores

Afdragen maar! 

 
 13 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
 € 2.300 - € 1.626,79 = € 673,21 
• € 673,21 / € 2.300 x 100% = 29,27% 1 
• 29,27% is afgerond 29,3% 1 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
De prijzen van de goederen en diensten stijgen (inflatie). 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Op het loon van de moeder van Anne wordt in verhouding meer 

ingehouden dan op het loon van Anne. 
− De moeder van Anne koopt goederen waarvan de prijzen meer zijn 

gestegen dan van de goederen van Anne.  
 

 17 maximumscore 1 
(1) = meer belasting te laten betalen 
(2) = meer subsidies te geven 
(3) = vooruit 
 
 

Boze boeren! 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 11.294.572.000 / 1.466.000 = 7.704,35 liter per jaar  1 
• 7.704,35 x € 0,35 = € 2.696,52 opbrengst per koe 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• In de herfst/winter zal er minder aanbod van melk zijn, of een grotere 

vraag. 1 
• In de lente/zomer zal er meer aanbod van melk zijn, of een geringere 

vraag. 1 
 

 20 maximumscore 1 
in de lente / zomer 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De prijs bij de boer is in de lente / zomer het laagst. In die periode zal de 
winst bij de producent dus het hoogst zijn. 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument: 
• De boer levert niet rechtstreeks aan de supermarkt, de overige 

schakels willen hier ook geld aan verdienen 1 
• De supermarkt heeft ook (bedrijfs)kosten in verband met de verkoop 

van de melk 1 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument voor de mening van de economen:  
− Zonder bemoeienis van de overheid heeft iedere producent een 

eerlijke kans. 
− Hoe meer concurrentie, hoe lager de prijs. Dit is gunstig voor de 

consument. 
− De belastingbetaler hoeft nu niet te betalen. 
Voorbeelden van een juist argument voor de mening van de boeren:  
− Melk valt onder eerste levensbehoefte, daarin moeten we ons zelf 

kunnen voorzien. Boeren kunnen dan wel genoeg verdienen en hoeven 
niet verliesgevend te produceren. 

− Boeren worden werkloos als ze niet kunnen concurreren. 
 
 

Gulle gevers of fiscale slimmeriken? 
 

 24 C 
 

 25 A 
 

Pagina: 258Voor 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).



 

 GT-0233-a-11-2-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2  
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1% van € 44.900 = € 449 1 
• € 1.200 - € 449 = € 751 1 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De schenking dient aangegaan te worden voor vijf jaar (eis van de wetgever). 
De instelling is zo verzekerd van vaste inkomsten. 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Als je de gift wel aftrekt en dus een deel terugkrijgt (tot ongeveer 52%), kun je 
dus bruto tot twee keer zoveel geven en netto toch evenveel kwijt zijn. 
 
 

Jeroen wil hulp van de EU 
 

 29 C 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
nadelig 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De afnemers moeten meer dollars betalen voor dezelfde hoeveelheid euro’s. Ze 
zullen daardoor minder kaas kopen. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als ook een juiste verklaring is gegeven. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Wanneer de rente laag is, zullen consumenten en bedrijven eerder kiezen 

om geld te lenen, waarmee ze consumeren/investeren, waardoor de 
productie toeneemt. 

− Wanneer de rente laag is, zullen consumenten en bedrijven minder sparen, 
waardoor de consumptie/productie toeneemt. 

 
 33 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 2.687.489.000 / 679.866.756 = € 3,95 1 
• De prijs verandert met € 3,95 - € 3,48 = € 0,47 (gestegen) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− De EU beschermt haar eigen boeren omdat we anders geheel 

afhankelijk zouden zijn van producenten buiten de EU. 
− Vele boerenbedrijven zouden niet meer kunnen bestaan en de boeren 

zouden werkloos worden. 
 
 

Karin en Rainier krijgen een kind 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
6 x 4 x € 194,99= € 4.679,76 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Kosten per kind in % van het besteedbaar inkomen: 
Bij 1 kind: 17% van het besteedbaar inkomen. 
Bij 2 kinderen: 26% / 2 = 13% van het besteedbaar inkomen. 
Bij 3 kinderen: 33% / 3 = 11% van het besteedbaar inkomen. 
Bij 4 kinderen: 40% / 4 = 10% van het besteedbaar inkomen. 
 
Opmerking 
De leerlingen hoeven niet alle 4 berekeningen te laten zien.  
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Er zal meer gebruik gemaakt worden van elektra, gas, water enz. 
 

 39 maximumscore 1 
Rainier. 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Bij € 1.200 aan het begin van het jaar krijgen ze rente over dit hele bedrag. 
Bij € 100 in de maand staat er pas aan het eind van het jaar € 1.200 op de 
rekening. De rente wordt dan over een lager gemiddeld jaarbedrag 
berekend. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als ook een juiste verklaring is gegeven. 
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Vraag Antwoord Scores

 40 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument voor de mening van Tineke: 
− De overheid wil dat iedereen blijft werken als er kinderen komen. Dit 

moet je dus niet minder aantrekkelijk maken als je een hoger salaris 
gaat verdienen. 

Voorbeeld van een juist argument voor de mening van Karin: 
− Met een hoog inkomen zijn de kosten makkelijker te dragen dan met 

een laag inkomen, dan heb je minder toeslag nodig. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− De werkgever is bang dat het voor een werknemer niet motiverend is 

als hij een lager salaris in het vooruitzicht heeft aan het eind van zijn 
carrière, waardoor er geen prikkel ontstaat om erg zijn best te doen. 

− Een werkgever wil niet een hoog salaris betalen aan een werknemer 
met weinig ervaring. 

 
 

Chocolade 
 

 42 maximumscore 1 
(1) = gebrekkige scholing 
(2) = laag kennisniveau 
(3) = laag geschoold werk 
(4) = laag inkomen 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Als Meswin zo weinig krijgt dat hij zelfs zijn gezin niet meer van 

voedsel kan voorzien, heeft verbouwen van cacao geen zin meer en 
zal hij daarmee stoppen en dan heeft de multinational geen 
cacaolevering meer. 

− Een lager inkomen voor Meswin betekent dat hij minder goed in staat 
is te werken. Dit houdt in een lagere productie van cacao en minder 
leveringen aan de multinational. 

− Hij verkoopt de cacao aan iemand anders. 
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel: 
− invoerbeperkingen voor niet eerlijke chocolade en cacao. 
− invoersubsidie voor eerlijke chocolade en cacao. 
− subsidie aan Fairtrade. 
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Vraag Antwoord Scores

 45 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist tegenargument: 
Boeren hebben nu kans zelfstandig te worden en te investeren en op 
termijn onafhankelijk te worden. 
 

 46 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als consumenten zorgen voor veel vraag naar ‘eerlijke’ chocolade en de 
‘oneerlijke’ chocolade niet meer kopen, zullen de supermarkten 
gedwongen worden in plaats van ‘oneerlijke’ chocolade, meer ‘eerlijke’ 
chocolade aan te bieden. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 4 www.cbs.nl, bijlage, pag. 3 
bron 6 CBS, bijlage, pag. 5 
 

einde  GT-0233-a-11-2-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 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. 

Pagina: 263Voor 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).



 GT-0233-a-10-1-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 
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 60 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. 
 
 

Snoepen op het Christiaan Hagen College 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste eigenschappen (twee van de volgende): 
− Jongeren hebben veel geld te besteden. 
− Jongeren hebben veel invloed op de bestedingen in het gezin. 
− Jongeren zijn de klanten van de toekomst. 
− Jongeren zijn makkelijk te beïnvloeden. 
 
per juiste eigenschap  1 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
(13 / 17) x 100% = 76,5% 
 
Opmerking  
Een andere manier van afronden niet fout rekenen.  
 

 5 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste mogelijkheden: 
 
alle automaten de school uit 
voordeel: 
− Er wordt een bijdrage aan de gezondheid van de leerlingen (aan de 

volksgezondheid) geleverd. (Dat scheelt (op de langere termijn) in de 
kosten voor de gezondheidszorg.)  

nadelen (één van de volgende): 
− De school heeft waarschijnlijk minder inkomsten.  
− De kans is groot dat de maatregel niet werkt. De kinderen kopen het 

snoep nu elders.  
of: 
gezonde producten gaan verkopen naast het bestaande snoepaanbod 
voordelen (één van de volgende): 
− Leerlingen hebben dan de keuze en kunnen nu ook gezonde producten 

kiezen.  
− De school houdt inkomsten uit de snoepverkoop.  
− Sommige kinderen zullen inderdaad (deels) overstappen op de 

gezonde producten.  
nadelen (één van de volgende): 
− Leerlingen gaan toch elders het snoep van hun keuze kopen of nemen 

het mee van huis.  
− Meer afval (klokhuizen, schillen).  
 
per juist voordeel  1 
per juist nadeel 1 
 
 

Zorgen om de rente 
 

 7 A 
 

 8 F 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 120 x € 134 = € 16.080 1 
• € 16.080  -  € 10.000  =  € 6.080 1 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Het risico is dat de looptijd van zijn lening langer is dan de levensduur van 
de auto. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, het maandbedrag dat Hans moet betalen staat voor de gehele 
looptijd vast. Dit kan de bank tussentijds niet verhogen. 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten: 
• Voor sparen: Hans houdt koopkracht in de toekomst 1 
• Voor lenen: Hans kan nu kopen wat hij wil 1 
 
 

Elke dag gehaktdag 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
(€ 2 / € 3) x 100% = 66,7% 
 
Opmerking  
Een andere manier van afronden niet fout rekenen.  
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Sommige mensen gaan in plaats van gehakt iets anders kopen of ze kopen 
minder gehakt, omdat ze het gehakt te duur vinden. 
 
Opmerking 
Antwoorden die inhouden dat men bij de andere slager gaat kopen fout 
rekenen. 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Dat kun je niet weten: je weet de keuze van je buurman immers niet.  
(Als de heer Bot voor de hoge prijs kiest, is de brutowinst van de heer 
Been hoger, maar als de heer Bot όόk de lage prijs kiest is zijn brutowinst 
lager.)  
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• juiste keuze van de afzet: 50 kg 1 
• 50 x (€ 5 - € 3) = € 100 1 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− De heer Bot verkoopt helemaal niets meer en stopt met het verkopen 

van gehakt. Daarna kan de heer Been de prijs weer verhogen. 
− Door de lage prijs van de heer Been, kopen de mensen niet alleen 

gehakt bij hem, maar ook meer andere producten.  
 
 

Maaike naar het MBO 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• Het percentage werklozen met alleen VMBO-TL is (49 / 513) x 100% = 

9,6% 1 
• Het percentage werklozen met MBO is (146 / 2.594) x 100% = 5,6% 1 
 
Opmerking  
Een andere manier van afronden niet fout rekenen.  
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
A  =  € 240,02 + € 133 = € 373,02 
B  =  € 31,75 x 52 / 12 = € 137,58 
C  =  € 689,60 
 
Indien drie berekeningen goed  2  
Indien twee berekeningen goed  1  
Indien een of geen berekeningen goed  0  
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• basisbeurs:           € 240,02 x 12 =  € 2.880,24 1 
• OV-studentenkaart: € 80,25 x12 =   €    963,00  + 1 
      totaal:                                              € 3.843,24  
 
Opmerking 
Als de aanvullende beurs is meegerekend: maximaal 1 punt toekennen.  
Voor de optelling geen punt toekennen.  
 

 22 F 
 

Pagina: 269Voor 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).



 

 GT-0233-a-10-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):  
− Eens met Maaike: Je zult minder snel een opleiding beginnen als je de 

kans loopt een groot bedrag terug te moeten betalen. 
− Eens met Leontien: Je zult extra gemotiveerd zijn het diploma te halen 

als je eenmaal begonnen bent, omdat je anders veel geld moet 
terugbetalen. 

 
 

Congo is ziek 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier (één van de volgende): 
− stimuleren van vrijhandel 
− bevorderen van de gezondheidszorg in het ontwikkelingsland 
− stimuleren van onderwijs 
− kapitaal investeren in infrastructuur 
− producten uit dat land kopen 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• $ 150.000.000 x 2,3 / 100 =  $ 3.450.000 1 
• $ 4.000.000 – $ 3.450.000 = $    550.000 1 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument:  
Dat ligt eraan wat er met het geld gebeurt.  
Er is sprake van structurele hulp als er investeringen worden gedaan 
(bijvoorbeeld in wegen, onderwijs) waardoor economische groei mogelijk 
is.  
Als het geld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld noodhulp is het geen 
structurele hulp. Er wordt bijvoorbeeld voedsel of medische zorg van 
betaald. Dit levert geen economische groei op. 
 
Opmerking  
Maximaal 1 punt toekennen voor een juist argument en 1 punt voor het 
voorbeeld. Voorbeelden van harde en zachte infrastructuur kunnen goed 
gerekend worden.  
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste factoren (twee van de volgende):  
− meer/betere scholing 
− verbetering infrastructuur 
− meer investeringen in bedrijven 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):  
− Door geen geld te geven of door schulden niet kwijt te schelden wordt 

het ontwikkelingsland aangemoedigd zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn eigen ontwikkeling.  

− Geld geven versterkt de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden.  
 
 

Fietsen uit China 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 120 + € 80 + € 30 + € 20 =  € 250 
€ 250 x 0,4 = 100; € 250 + 100 = € 350 
€ 350 x 0,19 = 66,50; € 350 + 66,50 = € 416,50 
 
Indien drie berekeningen goed  2  
Indien twee berekeningen goed  1  
Indien een of geen berekeningen goed  0  
 
Opmerking  
Let op doorwerkfouten.  
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste mogelijkheid (één van de volgende): 
− betere kwaliteit fietsen maken (voor dezelfde prijs) 
− kostenbesparing door verhogen van de arbeidsproductiviteit 
− op de kosten besparen en dat doorrekenen in de prijs 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel (één van de volgende): 
− importquota instellen  
− subsidies toekennen aan bedrijven binnen de EU 
− non-tarifaire belemmeringen 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):  
− Vincent: Wanneer de fabrieken in Europa blijven, stimuleert dat de 

werkgelegenheid, waardoor de werkloosheid kan afnemen en de 
koopkracht van consumenten stijgt. 

− Buurman: Door handelsbelemmeringen blijven de prijzen hoog, 
waardoor consumenten (te)veel betalen.  
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Inkomstenbelasting 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 0,8% x € 995.000  =   € 7.960 1 
• eigenwoningforfait =   € 7.800 1 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1e schijf: 32,55% van € 14.363 = € 4.675 1 
 2e schijf: € 25.500 - € 14.363 = € 11.137 
• € 11.137 x 36,85% = € 4.103 1 

€ 4.675 + € 4.103 = € 8.778 
 
Opmerking  
Als met centen is gerekend, mag dit goed gerekend worden.  
(Als niet tussentijds is afgerond) het antwoord € 8.779 ook goed rekenen.  
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 7.710 - € 6.900 = € 810.  
Dit bedrag moet Hans bijbetalen.  
 
Opmerking 
Als het juiste bedrag is vermeld, maar niet dat Hans moet bijbetalen: geen 
punt toekennen. 
Als het juiste bedrag is vermeld, maar er is ‘terugontvangen’ vermeld: geen 
punt toekennen. 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• € 32.000 - € 18.000 = € 14.000 1 
• 1,2% van € 14.000 = € 168 1 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Met belastinggeld wordt de infrastructuur op orde gehouden.  
− Met belastinggeld houden we de verzorgingsstaat op peil.  
− Met belastinggeld wordt ontwikkelingshulp gegeven.  
 
 

Pagina: 272Voor 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

GT-0233-a-10-1-c 11 lees verder ►►►

Koopkrachtbehoud! 
 

 41 maximumscore 1 
In 2003 
In dat jaar was de looneis 0%, terwijl de verwachte inflatie 2,1% was. 
 
Opmerking 
Zonder juiste verklaring geen punt toekennen. 
 

 42 maximumscore 1 
(1) = kostprijs 
(2) = verkoopprijs 
 
Opmerking 
Alleen het punt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 43 C 
 

 44 D 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Fors hogere loonstijgingen kunnen tot hogere prijzen en dus vraaguitval 
(bijvoorbeeld uit het buitenland) leiden. Dit kan werkloosheid veroorzaken. 
 
 

5 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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 7 Elsevier, bijlage, pag. 6 
 

einde  GT-0233-a-10-1-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 

 
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 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 59 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. 
 

Klein bedrag? Pinnen mag! 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 
− geld staat eerder op de bankrekening 
− minder kans op fraude 
− geen verwerkingskosten van de bankbiljetten 
− geen kans op vals geld 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste manier:  
De consument hoeft nu minder gebruik te maken van de geldautomaat. Dat 
is veiliger, want het gebruik hiervan brengt ook risico’s met zich mee. 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 2007: € 69,0 / 1,588 = € 43,45 1 

2008: € 74,7 / 1,756 = € 42,54 
• ((€43,45 - € 42,54) / 43,45) x 100% = 2% 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De bank wil niet het risico lopen dat de klant zijn geleende geld niet kan 
terugbetalen. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Haar creditcard komt mogelijk van een andere maatschappij/instelling.  
− Haar creditcard is niet aan het saldo van haar betaalrekening 

gekoppeld.  
− Ze heeft de mogelijkheid om ‘rood’ te staan.  
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Je hebt minder overzicht over je financiën. De afschrijvingen van de 
creditcard komen later dan de afschrijvingen van de betaalpas. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Garnalen pellen 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
72,5% x € 20 miljoen = € 14,5 miljoen verkoopwaarde.  
 

 9 E 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Structurele werkloosheid: er is sprake van een verandering aan de 
aanbodzijde (het productieproces), waardoor minder arbeid nodig is.  
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 13.490.000 / € 19 = 710.000 kilo    
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
Klaas Puul moet de kosten van de CO2-uitstoot wel in de kostprijs 
verwerken, want hij veroorzaakt de CO2-uitstoot en ik vind dat de vervuiler 
moet betalen. 
of 
Klaas Puul moet de kosten van de CO2-uitstoot niet in de kostprijs 
verwerken, want dit soort kosten zijn maatschappelijke kosten die je alleen 
moet doorberekenen als iedereen dat doet. 
 
 

Eerlijk of niet? 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
Bewering 1: juist 
Bewering 2: onjuist 
Bewering 3: juist 
 
Indien drie antwoorden goed 2 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed  0 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Een deel van de jongeren is student met een relatief laag inkomen, terwijl 
een ander deel een baan heeft en daarmee een hoger inkomen verdient.  
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− Echtparen met meerderjarige kinderen zijn over het algemeen ouder en 

hebben vaak een hoger inkomen. 
− Het aantal uren dat wordt gewerkt door de ouders van gezinnen met 

jonge kinderen is gemiddeld lager dan door ouders van gezinnen met 
oudere kinderen. 

 
 18 maximumscore 1 

Bewering 1: onjuist 
Bewering 2: juist 
 
Opmerking 
Uitsluitend een punt toekennen indien beide antwoorden goed zijn.  
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Mensen die veel verdienen betalen ook veel belasting, waar nuttige 

dingen van kunnen worden gedaan. 
− Mensen die veel verdienen besteden veel geld wat goed is voor de 

werkgelegenheid. 
− Werknemers worden uitgedaagd harder te werken om zo meer te 

verdienen. 
− Studenten worden uitgedaagd harder te studeren zodat ze later veel 

kunnen verdienen. 
 
 

Colombia 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
$ 249 miljard / 45,013 miljoen = $ 5.532 per hoofd van de bevolking.  
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 21 C  
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
45.013.000 x 0,284 x 0,41 = 5.241.314 mensen 
 

 23 B 
 

 24 D 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Geen goed onderwijs betekent weinig of geen scholing. Hierdoor kan de 
arbeidsproductiviteit niet verhoogd worden waardoor geen welvaartstijging 
plaatsvindt. 
 
 

Jij bent groot en ik ben klein 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
− aantal grootbedrijven: (100% - 99,7%) x 786.000 = 2.358 bedrijven 
− omzet grootbedrijven: € 1.394,6 miljard – € 817,2 miljard = € 577,4 

miljard  
− gemiddelde omzet per bedrijf: € 577,4 miljard / 2.358 = € 245 miljoen 

per bedrijf 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 
Indien drie berekeningen juist  2 
Indien twee berekeningen juist 1 
Indien één of nul berekeningen juist 0  
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Het grootbedrijf kan grotere hoeveelheden kopen en krijgt daardoor 
kortingen. Het kleinbedrijf krijgt die kortingen niet waardoor het moeilijker 
kan concurreren met de prijs. 
 

 30 B 
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Vraag Antwoord Scores

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De variabele kosten. Deze loonkosten hangen samen met de drukte in het 
bedrijf (lees de omzet) en zijn dus variabel. 
 
Opmerking 
Uitsluitend het punt toekennen indien de variabele kosten en een juiste 
verklaring zijn gegeven. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist nadeel (één van de volgende): 
− Je krijgt minder gemotiveerd personeel.  
− Je krijgt minder goed opgeleid personeel. 
− Je kunt niet altijd op dit personeel rekenen, zij kunnen ook hun tijd zelf 

inrichten. 
 
 

Minder ‘Made in Holland’ 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Binnen een economische unie is er vrij verkeer van goederen en diensten. 
Hierdoor is het makkelijk om te exporteren.  
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− kwalitatief goede producten in vergelijking met veel andere aanbieders 
− kostenverschillen met andere aanbieders 
− snelle levering (goede infrastructuur)  
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, de totale exportwaarde kan procentueel (harder) gestegen zijn (dan 
de procentuele prijsstijging). (Dan stijgt de exporthoeveelheid).  
 
Opmerking 
Geen punt toekennen indien in het antwoord niet-EU-landen worden 
genoemd. 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
4% = € 348 miljard 
100% = (€ 348 /4) x 100 = € 8.700 miljard 
of  
25 x € 348 miljard = € 8.700 miljard 
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Vraag Antwoord Scores

 37 B 
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Door loonmatiging stijgen de lonen weinig (of niet) waardoor de 

loonkosten ook weinig (of niet) zullen stijgen,  1 
• dit kan een concurrentievoordeel opleveren, waardoor onze 

exportpositie verbetert. 1 
 
 

Aangifte doen 
 

 39 A 
 

 40 D 
 

 41 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
belastbaar inkomen:  € 43.020  
• schijf 1 en 2         € 31.123 -  → totaal belasting schijf 1 en 2 € 11.542 1 
resteert in schijf 3:     € 11.897  
belasting in schijf 3:   € 11.897 x 0,42 =                                         €   4.996 
• totaalbedrag te betalen belasting:                                          € 16.538 1 
 
Opmerking 
Afrondingsfouten niet fout rekenen.  
 

 42 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• (€ 50.000 + € 61.000) / 2= € 55.500 1 
 € 55.500 – € 20.014 = € 35.486 
 € 35.486 x 4% = € 1.419,44 
 € 1.419,44 x 30% = € 425,83 
• Dit bedrag wordt door de belastingdienst afgerond op € 425,00 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden of niet afronden niet fout rekenen.  
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Vraag Antwoord Scores

 43 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
reeds betaalde loonheffing € 14.780 
te betalen: € 14.614 
Jonas ontvangt terug: € 14.780 - € 14.614 = € 166 
 
Opmerking 
Als er niet bij staat “terug te ontvangen” het scorepunt niet toekennen. 
 

 44 maximumscore 2 
(1) = stijgen 
(2) = hypotheekrente 
(3) = hoger 
(4) = het eigenwoningforfait 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien twee of minder antwoorden goed 0 
 
 

Reclame: weggegooid geld? 
 

 45 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
− Jongeren hebben veel geld te besteden. 
− Jongeren zijn de consumenten van de toekomst. 
− Jongeren beslissen mee over aankopen in het gezin. 
− Jongeren zijn gemakkelijk te beïnvloeden. 
 
per juiste reden 1 
 

 46 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
reclameblok vóór NOS Studio Sport (eventueel NOS Journaal of Mooi weer 
de Leeuw) 
Uit het antwoord moet blijken dat de doelgroep naar de televisie zit te 
kijken op het moment dat het reclameblok wordt uitgezonden. 
 

 47 E 
 

 48 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 207,23 - € 150 = € 57,23 
(€ 57,23 / € 150) x 100% = 38,2% 
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Vraag Antwoord Scores

 49 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Informatie van de Consumentenbond is onafhankelijk. 
 

 50 F  
 

 51 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Eens met CDA en PvdA: Door het verbieden van leenreclames zullen er 
minder mensen in financiële problemen komen.  
of 
Eens met Johnny: Het probleem is dat de geldschieter een lening heeft 
verstrekt met een voor Jaap onverantwoord hoge maandlast.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 3,   bijlage p. 3, bron: www.cbs.nl 
informatiebron 6,   bijlage p. 5, bron: www.evd.nl 
informatiebron 7,   bijlage p. 5, bron: www.evd.nl 
informatiebron 8,   bijlage p. 6, bron: www.evd.nl 
informatiebron 14, bijlage p. 9, bron: ikleendusikbesta.nl 
examen p. 3,      bron: Anno 
 
 

einde  GT-0233-a-10-2-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 50 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. 
 

Bankzaken 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De inflatie van 1,6% is een gemiddelde waarin de brandstofprijzen, maar 
ook de prijsveranderingen (lagere prijzen) van andere producten zijn 
meegenomen. 
 

 2 maximumscore 1 
Marian heeft gelijk. 
De inflatie is hoger (1,6%) dan de (nominale) loonstijging (1,2%). (Dit 
betekent een koopkrachtverlies van ongeveer 0,4%.)  
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als een juiste verklaring wordt gegeven. 
 

 3 E 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Ze dragen veel meer verantwoordelijkheid. 
− Hoog opgeleide en ervaren mensen moeten navenant beloond worden. 
− Bij lage(re) beloning stappen ze over naar de concurrent. 
− Er is sprake van uitstraling naar concurrenten. 
 
 

De economische kringloop 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende):  
− De consumenten moeten dan belasting en/of premies betalen.  
− De overheid heft premies en belastingen.  
 

 8 A 
 

 9 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
1 = de consumenten 
2 = goederen en diensten 
3 = de producenten 
4 = het buitenland 
5 = geïmporteerd 
 
Indien vijf antwoorden goed  2 
Indien vier of drie antwoorden goed  1 
Indien twee of minder antwoorden goed  0 
 
 

Frankrijk tegenover het Verenigd Koninkrijk 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Invoerrechten:  
Hierdoor worden producten uit het buitenland duurder en wordt er minder 
ingevoerd.  
− Uitvoerrechten:  
Hierdoor worden producten voor het buitenland duurder en wordt er minder 
uitgevoerd.  
− Contingentering: 
Hierdoor worden uitvoer en/of invoer aan een maximale hoeveelheid 
gebonden. 
− Niet-tariffaire belemmeringen:  
Hierdoor wordt door middel van allerlei niet-geldelijke bepalingen minder 
ingevoerd.  
− Subsidiëring: 
Door subsidies te geven aan binnenlandse bedrijven, wordt het 
buitenlandse bedrijven moeilijk gemaakt te exporteren. 
− Exportsubsidies: 
Door subsidies te geven bij export, wordt er makkelijker op de wereldmarkt 
geconcurreerd. 
 
Opmerking 
Maximaal één punt toekennen voor het juist vermelden van een 
handelsbelemmering.  
Alleen het tweede punt toekennen als bij de vermelde handelsbelemmering 
ook een juiste uitleg is gegeven.  
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 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
Economische bloei veroorzaakt een grotere vraag. Meer vraag vanuit 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betekent meer export voor Nederland. 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
Nadelig. De Franse wijn wordt duurder in Engeland. Hierdoor kopen de 
Engelsen minder wijn van Largo. De afzet van Largo daalt hierdoor.  
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als een juiste verklaring is gegeven.  
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1.700 miljard : 60 miljoen = € 28.333,33 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten. 
 

 17 maximumscore 2 
Frankrijk welvarender (één van de volgende): 
− (slechts 7%) onder armoedegrens, (in het Verenigd Koninkrijk 17%) 
− (Frankrijk heeft een lagere) inflatie. 
 
Verenigd Koninkrijk welvarender (één van de volgende): 
− (hogere) groei van het nationaal Inkomen  
− lager werkloosheidspercentage  (dan in Frankrijk) 
 
Opmerking 
Per juist aangegeven verschijnsel per land maximaal 1 punt toekennen. 
Als een kandidaat antwoordt dat het Verenigd Koninkrijk een hoger 
inkomen heeft per hoofd van de bevolking (zie vraag 16), dit goed rekenen. 
 
 

Ludo gaat met pensioen! 
 

 18 B 
 

 19 C 
 

 20 D 
 

Pagina: 290Voor 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

913-0233-a-GT-1-c 7 lees verder ►►►

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
belastbaar inkomen  € 20.000 
• 1e schijf           € 17.046 € 2.769 1 
• 2e schijf             €   2.954 x 0,2355 =  €    695 1 
      Totaal € 3.464 
 
Opmerking  
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. Berekeningen met centen (mits 
correct) eveneens goed rekenen.  
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Mee eens: AOW’ers hebben hun hele leven betaald voor de AOW van 

anderen en nu moeten ze zelf meebetalen.  
− Niet mee eens: Door de stijging van het aantal AOW’ers wordt de AOW 

onbetaalbaar. 
 
 

Geef het uit als geld 
 

 24 C 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
• 1: giraal 1 
• 2: bankbiljetten 1 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Het geld moet vervoerd worden. 
− Het geld moet geteld worden. 
− Het geld moet gecontroleerd worden. 
− Foutieve betalingen leveren kasverschillen op.  
− De bank rekent de kosten aan de winkelier door. 
 
per juist antwoord   1 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De winkelier rekent de kosten door aan de klant in de prijzen van de 
artikelen. 
 

Pagina: 291Voor 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

913-0233-a-GT-1-c 8 lees verder ►►►

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Bij het betalen met contant geld heb je meer overzicht over wat je 

uitgeeft.  
− Je raakt niet zo snel in de schulden.  
− Bij het betalen met contant geld is de verleiding wat minder groot om 

meer te kopen dan je van plan was.  
 
 

Autoschadebedrijf VELBO BV 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 520.000 + € 18.000 + € 57.000 = € 595.000  1 
€ 595.000/10,5 = € 56.666,67 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten. 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De apk-keurmeester werkt 50%. Dat is 0,5 x 230 = 115 dagen. 
Hij keurt 180 caravans in 90 dagen (180 x 0,5). 
Hij heeft 115 dagen - 90 dagen geen werk. Dat is 25 dagen per jaar.  
 
Indien drie berekeningen goed 2 
Indien twee berekeningen goed 1 
Indien één of nul berekeningen goed 0 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• stijging omzet keuring: 525% x € 18.000 = € 94.500 1  
• daling omzet schade-auto’s: 20% x € 520.000 = € 104.000 1 
(In euro's is de omzetdaling bij schade-auto's groter dan de omzetstijging 
bij apk-keuringen, daarom zal per saldo de omzet dalen.)  
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 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende):  
− afspraken maken met verzekeringsmaatschappijen en/of de 

wegenwacht/sleepdiensten om klanten door te sturen 
− afspraken maken met autodealers om werk over te nemen 
− onder de prijs van de autodealers gaan zitten 
− service-uitbreiding door bijvoorbeeld schade-auto's op te halen en 

weer thuis te brengen of gratis leenauto’s aan te bieden 
− aanbiedingen 
 
 

Werkgelegenheid in Nederland 
 

 36 A 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument (één van de volgende): 
− Door lagere (minder sterk gestegen) lonen kunnen de prijzen gaan 

dalen (of minder sterk gaan stijgen). 
− Door loonmatiging verbetert de concurrentiepositie en dus de 

werkgelegenheid van Nederland. 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument indien eens met de president van de 
Nederlandsche Bank (één van de volgende): 
− Bij structurele werkloosheid is loonmatiging doorgaans goed voor de 

economie, omdat hierdoor de arbeid minder duur wordt en de 
werkloosheid minder zal groeien/zal afnemen.  

 
of 
Voorbeeld van een juist argument indien eens met de andere economen 
(één van de volgende): 
− Bij conjuncturele werkloosheid is loonmatiging doorgaans slecht voor 

de economie, omdat hierdoor de bestedingen nog meer zullen 
teruglopen en de werkloosheid kan toenemen.  

 
Opmerking 
Zonder (juiste) verklaring geen punten toekennen. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  913-0233-a-GT-1-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 53 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. 
 

Aalsmeer! 
 

 1 maximumscore 2  
Voorbeeld van een juiste berekening:  
entree: 23 x € 3,50 =  € 80,50 
• € 80,50 + € 75 =    € 155,50 1 
subsidie    € 125,00 
tekort     €   30,50 
 
• bijdrage: € 30,50 : 23 = € 1,33 → € 1,35 1 
 

 2 E 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
opbrengst:  € 21,00 x 7 =    € 147,00 
    €   8,40 x 2 =    €   16,80 
− totaal                                             € 163,80 
 
− inkoop (9 x € 0,09 + € 0,50) x 10 = €   13,10 
− brutowinst                                      € 150,70 
 
Indien drie berekeningen goed 2 
Indien twee berekeningen goed 1 
Indien nul of één berekening goed 0 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Vlak voor het sluiten van de markt is het verstandiger je bloemen met 
verlies te verkopen dan ze weg te moeten gooien, omdat ze anders 
bederven.  
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Geld maakt niet gelukkig 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Het rentepercentage is na 1 jaar variabel en kan dus wisselen. 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• (1.800 - 1.770 ) / 17,70 = 1,7%  loonsverhoging 1 
• 1,7% - 1,1% = (ongeveer) 0,6% koopkrachttoename 1 
 
Opmerking 
Het juiste antwoord is (101,7/101,1) x 100% = 0,59%. 
Het tweede punt alleen toekennen indien ‘toename’ is genoemd.  
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 10.000 - € 325 = € 9.675 (tegoed) 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Je kunt met geld niet altijd in alle behoeften voorzien. 
 
 

Heb vertrouwen! 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
• Als consumenten meer besteden zal de productie en dus het aanbod 

toenemen.  1 
• Als de maximale productiecapaciteit is bereikt (het aanbod kan niet 

verder stijgen) zullen de prijzen gaan stijgen (omdat consumenten 
bereid zijn meer te betalen).  1 

 
 14 B 

 
 15 D 

 
 16 A 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Mensen met een baan hebben een hoger inkomen dan mensen met 

een uitkering. Deze mensen kunnen meer besteden. 
− Als er minder mensen een uitkering hebben zullen de premies (op den 

duur) kunnen dalen. Het inkomen kan dan toenemen en daarmee de 
bestedingen. 

−  
 18 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als mensen denken dat het economisch beter gaat zullen ze meer gaan 
besteden, waardoor de productie stijgt. (Deze stijging betekent een stijging 
van het nationaal inkomen.) 
 
 

Eerlijk handelen 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De bijdrage van de landbouwsector aan de groei bedraagt 0,75%. De 
bijdrage van de landbouwsector aan het nationaal product bedraagt 60%. 
De groei van de landbouwsector bedroeg dan 0,75% x 100/60 = 1,25%  
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(1,5/110) x 100% = 1,36% 
 

 21 D 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Als een land voor het grootste deel van zijn export afhankelijk is van één 
product kunnen een misoogst, een prijsdaling of andere negatieve 
ontwikkelingen niet opgevangen worden door de goede resultaten van een 
ander product. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Bij hulp blijft een ontwikkelingsland afhankelijk van de rijke landen. De rijke 
landen kunnen het land hun wil opleggen. Als je betere 
handelsvoorwaarden krijgt, kun je op basis van gelijkheid met elkaar 
omgaan. 
 

 24 C 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De kleine boer kan in ieder geval rekenen op ‘vast’ inkomen (en kan zo 
afspraken maken met kredietverstrekkers en eventueel sparen).  
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de eerlijke handel, met een minimumprijs voor de boer, kan 
overproductie ontstaan. (Hierdoor zal de prijs dalen. De boeren die niet via 
de eerlijke handel kunnen verkopen gaan er in inkomen op achteruit.) 
 
 

Het is weer tijd voor het belastingformulier! 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Eigenwoningforfait (0,55% x € 230.000)  € 1.265 (a) 
Hypotheekrente           € 9.460 (b) _ 
Inkomen uit eigen woning        – € 8.195 (c) 
 
Indien a goed 1 
Indien c goed 1 
 
Opmerking 
Het tweede punt uitsluitend toekennen als het minteken ook is 
weergegeven. 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Belastbaar inkomen € 46.805 
• schijf 1+2:          € 31.122 _→  € 11.541  1 
 schijf 3:    € 15.683 x 42% = €   6.586 + 
• totaal: € 18.127 1 
 
Opmerking 
Het tweede punt uitsluitend toekennen als het bedrag van schijf 3 ook juist 
is. 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
(€ 100.000 - € 20.014) x 4%  x 30% = € 959 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Bedrag giften:    € 20.000 
• Af: drempel   €   1.468 –  1 
• Aftrekbedrag € 18.532 dus € 14.680  1 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
De aftrekposten werken denivellerend wil zeggen dat door de aftrekposten 
het relatieve verschil tussen lage en hoge inkomens netto groter wordt.  
 
 

Chinese economie niet te stoppen 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
Er was sprake van een stijging van de bevolking.  
 

 33 F 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Door een renteverhoging zullen de Chinezen meer gaan sparen in 

plaats van besteden, waardoor de economische groei zal dalen. 
− Door een renteverhoging zullen de bedrijven minder geneigd zijn om te 

investeren met geleend geld, waardoor er minder vraag naar 
kapitaalgoederen ontstaat. Hierdoor zal de economische groei kunnen 
dalen. 

 
 35 B 

 
 36 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste verklaring:  
• verkleinen; want hierdoor kunnen er minder goederen ingevoerd 

worden, waardoor het tekort op de handelsbalans afneemt 1 
• vergroten; want hierdoor kunnen Amerikaanse producten goedkoper 

worden, waardoor de export toeneemt en het tekort op de 
handelsbalans dus afneemt 1 

 
Opmerking 
Zonder juiste verklaring geen punten toekennen. 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de economische groei in China kan daar de koopkracht toenemen, 
waardoor er vraag vanuit China naar Nederlandse producten ontstaat. 
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Vraag Antwoord Scores

Restaurant De Botermarkt 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Totale omzet € 378.880 
Inkoop                      a € 196.000 
Brutowinst                 b € 182.880 
Totale kosten          c € 168.000 
Nettowinst                  d €   14.880 

 
Indien brutowinst goed  1 
Indien nettowinst goed  1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit brutowinst naar nettowinst.  
 

 40 A 
 

 41 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 2.100 + 2.540 + 1.600 = 6.240 menu’s 1  
 6.240 : 2 (serveersters) = 3.120 
 3.120 : 40 (weken) = 78 
• 78 : 6 (dagen) = 13 menu’s  1  
 

 42 maximumscore 1 
Gelijk blijven.  
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Zowel het aantal serveersters als de afzet in menu’s blijven gelijk, daarom 
blijft de arbeidproductiviteit in menu’s per dag ook gelijk.  
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Ja, want de brutowinst bij drank is hoger dan de brutowinst bij menu’s. 
Brutowinst drank: € 218.000 - € 82.000 = € 136.000 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 

einde  945-0233-a-GT-2-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 55 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. 
 

Patat: niet alleen de smaak verschilt 
 

 1 maximumscore 2 
• bij ’t Hoekje 1 
• uit de berekening moet blijken dat deze snackbar de hoogste prijs per 

gewichtseenheid kent, bijvoorbeeld per 100 gram € 0,83 1 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
− De patat is er lekkerder/beter. 
− De bediening/service is er beter. 
− De snackbar is gunstiger gelegen ten opzichte van woning/werk etc. 
− Er is parkeergelegenheid. 
 
per juist argument  1 
 

 3 maximumscore 1 
Nee 
 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Nederland: 
1,7 miljard porties  

16 miljoen  = ongeveer 106 porties per inwoner 
 
België: 
1,2 miljard porties

11,5 miljoen  = ongeveer 104 porties per inwoner 
 
Opmerking 
Als alleen de berekening is gegeven, zonder de expliciete conclusie ‘nee’ 
te trekken, mag het punt worden toegekend.  
Als alleen de conclusie is gegeven, zonder de berekening, mag het punt 
niet worden toegekend. 
Als een juiste conclusie is getrokken aan de hand van een foutieve 
berekening, mag het punt niet worden toegekend.  
 

 4 F 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
3 × € 0,20 (patat) + 2 × € 0,25 (broodje hamburger) = € 1,10 
 
 

De heilige koe 
 

 6 maximumscore 1 
per jaar: 4 x € 80 = € 320 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 

−  €1,167 € 0,321
€1,167

 x 100% = 72,5% 

 
Opmerking 
Als niet op 1 decimaal is afgerond, mag geen punt worden toegekend.  
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende):  
− Dan zal de autoverkoop dalen. Dit heeft gevolgen voor de 

werkgelegenheid en de belastingontvangsten van de overheid.  
− De overheid wil het autobezit voor mensen met een laag inkomen niet 

onmogelijk maken.  
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• besparing motorrijtuigenbelasting: € 1.016: 2 = € 508 1 
Dat geld is hij kwijt als hij 508 liter benzine koopt. 
• Daarmee kan hij rijden: 508 x 15 = 7.620 km 1 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten (één van de volgende): 
rekeningrijden: 
− Het is eerlijker. Een zware auto die weinig rijdt belast de wegen en het 

milieu minder dan een zware auto die veel rijdt.  
− Het is beter voor het milieu. Zware auto’s zullen nu minder vaak 

worden gebruikt.  
huidige systeem: 
− Het autorijden is (voor veelrijders) goedkoper.  
− Het handhaven van het huidige systeem is goedkoper dan het invoeren 

van het rekeningrijden. Het vele geld dat daarmee gemoeid is, wordt 
nu bespaard.  
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Vraag Antwoord Scores

Koper 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2.850.000 : 15.000.000 x 100% = 19% 

 
 12 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
2.850.000 ton x $ 1.557,50 = $ 4.438.875.000.  
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
Chili heeft wel een monocultuur, omdat 4,5 miljard zo’n groot deel is van 
het nationaal inkomen van Chili (40%) dat Chili daardoor erg afhankelijk is 
van (de prijsontwikkeling van) koper.  
 
Chili heeft geen monocultuur, omdat Chili niet alleen van de opbrengsten 
uit koper afhankelijk is, maar ook van andere inkomensbronnen, (want de 
opbrengsten uit koper zijn 40% van het nationaal inkomen van Chili).  
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als koper te duur wordt gaan landen vervangende grondstoffen zoeken die 
goedkoper zijn. De koperproducerende landen lopen inkomsten mis. 
 
 

Wel of geen huurtoeslag? 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
• De huur wordt met meer dan 2,7% verhoogd 1 
• De brief is te laat verstuurd  1 
 

 18 C 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
Nee. Eline en Ron komen niet in aanmerking voor huurtoeslag want 
• hun gezamenlijke inkomen is weliswaar lager dan het 

maximuminkomen van € 27.500 1 
 maar 
• hun gezamenlijke vermogen is hoger dan het maximumvermogen van 

€  40.000 1 
 
Opmerking 
Als de opmerkingen over inkomen en vermogen juist zijn, maar er is ‘Ja’ 
geantwoord, geen punten toekennen.  
 

 20 maximumscore 1 
Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met een relatief laag inkomen door 
de huurtoeslag extra inkomen krijgen. Dit inkomen komt uit de algemene 
middelen waaraan mensen met de hogere inkomens het meest bijdragen. 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Hij mag de betaalde hypotheekrente van zijn belastbaar inkomen 
aftrekken, zodat hij minder belasting hoeft te betalen. 
 
 

Strandvakanties in de zon 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist effect (één van de volgende): 
− De werkgelegenheid neemt toe. 
− Er komen deviezen binnen. 
 

 24 C 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− De toeristenstroom is gevoelig voor koerswijzigingen van de valuta.  
− Als de toeristenstroom opdroogt zijn er geen andere inkomsten meer.  
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Door Nederlandse investeerders worden (bijvoorbeeld) fabrieken en 

kennis naar Curaçao gebracht 1 
• Hierdoor stijgt de werkgelegenheid/productie/kennis van Curaçao 1 
 

 28 A 
 
 

Autosupermarkt 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, door het autobezit kun je niet in al je behoeften voorzien. In welke 
mate de overige behoeften vervuld worden weet je niet.  
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste verklaringen (één van de volgende): 
− Meer soorten auto’s van verschillende automerken in één showroom 

zal er toe leiden dat de automerken meer met hun prijzen zullen 
concurreren. 

− Meer dealers met dezelfde merken zullen meer moeten concurreren en 
dat leidt tot prijsverlaging.  

 
 31 maximumscore 1 

Voorbeelden van juiste voordelen (één van de volgende): 
− meer vergelijkingsmogelijkheden 
− meer en/of mogelijk betrouwbaarder informatie 
− tijdwinst 
− sterkere onderhandelingspositie 
 

 32 maximumscore 1 
in landen met lage belastingen 
In deze landen is de basisprijs hoger en verdient de autofabrikant meer. 
 
Opmerking 
Alleen als ‘in landen met lage belastingen’ voorzien is van een juiste 
verklaring mag het punt worden toegekend.  
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
BTW: 19% van € 16.995 = € 3.229 
BPM: 45,2% van € 19.755 = € 8.929 
€ 8.929 - € 1.540 = .€ 7.389  
 
Basisprijs € 16.995 
BTW 19%  €   3.229 + 
BPM 45,2% €   7.389 + 
TOTAAL €  27.613 

 
Indien beide berekeningen goed (BTW en BPM) 2 
Indien één berekening goed (BPM of BTW) 1 
Indien geen berekening goed 0 
 
Opmerking 
Voor de optelling van de bedragen geen punten toekennen.  
Afrondingsfouten worden de kandidaat niet aangerekend.  
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
− taalproblemen 
− papieren rompslomp 
− relatie met Nederlandse dealer/garage 
− inruilproblemen 
− garantieproblemen 
 
per juiste reden  1 
 
 

Pagina: 312Voor 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).



 

 800013-1-608c 10 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Het arbeidsverleden van meneer Van Driel 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 2 
• De nieuwe arbeidsproductiviteit wordt: 1.056: 24 = 44 
• Het aantal mensen nodig om 880 kozijnen te produceren na aanschaf 

van de machines is: 880 : 44 = 20 
• Het aantal mensen dat ontslagen kan worden: 24 - 20 = 4 
 
Indien drie berekeningen goed 2 
Indien twee berekeningen goed 1 
Indien één of geen berekening goed 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 37 D 
 

 38 D 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument:  
Wel: Ook oudere werknemers zijn in principe verplicht in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Daarom moeten zij ook hun uiterste best 
doen een baan te vinden. 
of 
Niet: Oudere werknemers hebben weinig kans op een baan en het is 
geestelijk een zware belasting telkens weer afgewezen te worden. 
 
 

Jan heeft er kaas van gegeten 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 
− Jan kan meer verdienen. 
− Jan kan zijn eigen werktijden bepalen. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden (één van de volgende): 
− kassa 
− koelkast 
− toonbank 
− snijmachine 
− weegschaal
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Vraag Antwoord Scores

 42 A 
 

 43 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
 
inkoop 10 kilo                                  € 36 
• Inkoopprijs per verkochte kilo € 36 : 9  =   € 4 1 
 
brutowinst per kilo                        40% x € 4 =  € 1,60 
• Verkoopprijs                             € 4 + € 1,60 = € 5,60 1 
 

 44 maximumscore 2 
Voorbeelden van voordelen van grotere bestellingen (één van de 
volgende): 
− lagere inkoopprijzen 
− mogelijk lagere verkoopprijzen 
− hogere winstmarges 
− minder snel ‘nee’ verkopen 
− mogelijk minder administratie 
Voorbeelden van nadelen van grotere bestellingen (één van de volgende): 
− oudere voorraden 
− grotere investeringen 
− mogelijk opslagproblemen 
− minder flexibiliteit door minder inkoopmomenten 
− meer indroging 
 
of 
 
Voorbeelden van voordelen van ook noten en wijn gaan verkopen (één van 
de volgende): 
− completer aanbod voor bepaalde klanten 
− ook aantrekkelijk voor mensen die geen kaas kopen 
Voorbeelden van nadelen van ook noten en wijn verkopen (één van de 
volgende): 
− winkelruimte mogelijk te klein 
− partijen mogelijk te klein voor regelmatige bestellingen 
− lage omzetsnelheid kan slecht zijn voor kwaliteit 
 
Opmerking 
Alleen als van een van beide keuzes een voordeel én een nadeel is 
vermeld beide punten toekennen.  
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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  800013-1-608c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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 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 51 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. 
 
 

Schuld en boete 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− De reguliere banken lenen geen geld aan Hans Visser, omdat hij al te 

veel schulden heeft.  
− Er is een grote kans dat Hans de lening niet terugbetaalt.  
− De reguliere banken hebben niet voldoende zekerheid.  
− Hij heeft geen baan / geen inkomen.  
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 250 - € 125/€ 125) x 100% = 100% 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De verhuizing kost ook geld en het voordeel van een lagere huur weegt 
daar niet tegen op. 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten:  
• Voor, anders kunnen mensen met veel schulden nooit uit de schulden 

komen 1 
• Tegen, een schuldeiser moet geen schade hoeven te lijden, omdat een 

schuldenaar niet goed met geld kan omgaan 1 
 
 

Het kleine café 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 32/38 x € 1.386,37     =  € 1.167,47 1 
• 55% van € 1.167,47   =  €   642,11 1 
 
Opmerking  
Let op doorwerkfouten. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste oorzaken (één van de volgende): 
− opleiding 
− verantwoordelijkheid 
− werken op zondag of in de avond 
− werken op onregelmatige tijden 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
oude prijs: € 8.000 : 4.000 = € 2,00 per glas 
€ 2,00 x 1,05 = € 2,10 
€ 2,10 x (4.000 x 1,08) = € 9.072 
 
Indien drie berekeningen juist 2 
Indien twee berekeningen juist 1 
Indien nul of één berekening juist 0 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− Anja wil niet zwart werken, omdat ze dan voor allerlei zaken niet 

verzekerd is. 
− Als Anja zwart werkt, verliest ze veel van haar (sociale) rechten. 
 
 

Taskforce Jeugdwerkloosheid 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− Het aantal jaren dat jongeren kunnen/moeten werken is veel groter dan 

dat voor ouderen.  
− Een oudere die werkloos blijft, is (omdat hij eerder bij zijn pensioen is) 

veel korter werkloos dan een jongere die werkloos blijft.  
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Ja, uit de bron blijkt dat iemand die alleen aan de ervaringseis voldoet 
eerder wordt uitgenodigd dan iemand die alleen aan de opleidingseis 
voldoet. 
 
Opmerking 
Als alleen Ja wordt geantwoord zonder een goede verklaring geen punt 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Zonder diploma zal Bruno veel minder snel door kunnen groeien 

binnen het bedrijf. 
− Bruno zal buiten dit bedrijf veel minder snel aan de slag kunnen zonder 

diploma. (Bijvoorbeeld als hij ontslagen zou worden.) 
 
Opmerking 
‘Met een diploma heb je eerder een baan’, fout rekenen.  
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Als je je hele leven iets moet doen wat je niet leuk vindt, houd je dat 

moeilijk vol of je doet je werk niet zo goed. 
− Het is moeilijk nu te bepalen waar vraag naar zal zijn als je klaar bent met je 

opleiding.  
 
 

China stijgt met stip 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
$ 2.248.000 mln : 1.288 mln = $ 1.745,34 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 17 A 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de import van goedkope Chinese producten werd de Nederlandse 
consumptie goedkoper.  
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 7,7% x € 242.424.000.000 = € 18.666.648.000 1 
• 2/3 van € 18.666.648.000 = € 12.444.432.000 1 
 

 21 C 
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Vraag Antwoord Scores

Overheidstekort 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 11,74 mld : € 419,23 mld x 100% = 2,8% 
 

 23 maximumscore 2 
• Uitspraak 1 is juist 1 
• Uitspraak 2 is juist 1 
 

 24 C 
 

 25 F 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende):  
− Zalm wilde dat andere landen zich ook aan de 3%- norm zouden 

houden. 
− Zalm wilde voor Nederland een begroting maken die onder de 3%-

norm bleef.  
 
 

Armoede in Nederland 
 

 27 A 
 

 28 F 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
(630.500 huishoudens : 9,7%) x 100% = 6.500.000 huishoudens 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Uit informatiebron 12 blijkt dat áls mensen in Nederland onvoldoende geld 
hebben, dit voor de aanschaf van luxere uitgaven is. Verreweg de meeste 
mensen hebben genoeg geld om in hun basisbehoeften te voorzien. 
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Vraag Antwoord Scores

Uitkeringen keren uit 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Het nettoloon wordt hoger als de premies werknemersverzekeringen dalen. 
 

 35 maximumscore 1 
premies, loonkosten, winsten 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Deze mensen hebben hun hele leven premie betaald voor anderen en nu 
zij recht hebben op AOW moeten zij daar zelf aan meebetalen. 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
De werkenden/belastingbetalers betalen loonheffing en premies 
werknemersverzekeringen. De overheid zorgt ervoor dat mensen die er 
recht op hebben van dit geld een uitkering ontvangen. 
 
 

Rozen uit Rwanda 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− De koopkracht in Rwanda is laag. 
− Er is geen/weinig vraag naar bloemen in Rwanda.  
− Er is veel vraag naar bloemen in Aalsmeer.  
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
De landbouw in Rwanda is veel minder gemechaniseerd en 
geautomatiseerd. Daardoor is de arbeidsproductiviteit in Rwanda veel 
lager.  
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Vraag Antwoord Scores

 42 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Bloemen moeten vers blijven en dus snel vervoerd worden. Als de wegen 
slecht zijn, veroorzaakt dat veel vertraging. De kwekerijen zitten dus dicht 
bij het vliegveld. 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
In de dienstverlenende en industriële sector kan veel geld verdiend 
worden. Deze activiteiten worden nu in andere landen verricht en dus 
wordt daar het geld verdiend/de meeste toegevoegde waarde gerealiseerd.  
 

 44 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• BNP per hoofd in Rwanda: $ 1,62 mld : 8,1 mln = $ 200 1 
• verhoging: ($ 700/$ 200 ) x 100% = 350% 1 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel en een juiste verklaring (één van de 
volgende): 
− Belastingvoordeel: investeringen brengen geld maar ook kennis naar 

Rwanda. Deze kennis zal de economie van Rwanda stimuleren. Bij 
tariefverlaging komt er geen kennis het land binnen.  

− Invoerrechten verlagen: hierdoor is Rwanda beter in staat zijn eigen 
inkomen te verdienen. De winsten komen ten goede aan Rwanda.  
Bij investeringen door buitenlandse bedrijven vloeien de winsten naar 
het buitenland. 

 
Opmerking  
Alleen een punt toekennen als na een keuze een juiste verklaring is 
gegeven. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 4  Enquête SEO, 2006  
informatiebron 10 Forum; Tom Janssen 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE GL en TL 
 
 

 
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.  
 
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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 53 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. 
 

Pagina: 327Voor 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).



 700013-1-608c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
 

De goedkoopste auto van Nederland 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 7.498 - € 2.024 = € 5.474 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De brandstofkosten zijn lager dan de prijs van het treinkaartje. 
2 x 35 = 70 km 
• 70 : 16,9 = 4,14 liter 1 
• 4,14 x € 1,39 = € 5,75 1 
 
Ook goed: (70 : 16,9) x € 1,39 = € 5,76 
 
Opmerking  
Andere afrondingen niet fout rekenen.  
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste kosten (één van de volgende): 
− afschrijving 
− houderschapsbelasting/motorrijtuigenbelasting 
− verzekering 
− onderhoud 
− APK 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Er vindt minder uitstoot van schadelijke stoffen plaats. 
− Er wordt minder beslag gelegd op het wegennet. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Hoe gaan we sparen? 
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat internetsparen voor banken minder 
arbeidsintensief is / minder papieren rompslomp geeft en daardoor 
kostenbesparend is. 
 

 7 maximumscore 1 
Ties en Saskia hebben € 3.000 om mee te beginnen, terwijl de 
minimuminleg bij het spaardeposito € 3.500 is.  
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 2.250 x 1,25% =  € 28,13 1 

€ 750 x 1,7% =       € 12,75 
• Totaal     € 40,88 1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt toegekend voor het berekende bedrag vanaf  
€ 28,13 plus de optelling. 
Andere afrondingen niet fout rekenen.  
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Bij sparen ben je in ieder geval verzekerd van de renteopbrengst. 
− Bij sparen loop je minder risico. 
− Het spaargeld is eventueel vrij opneembaar. 
 
 

Begrotingsdiscipline 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Volksgezondheid, Welzijn en Sport, want ouderen doen vaker een 

beroep op de (zieken)zorg. 
− Sociale Zaken en Werkgelegenheid, want er is een toenemende 

rijksbijdrage aan de AOW. 
 
Opmerking 
Zonder juiste verklaring geen punt toekennen. 
 

Pagina: 329Voor 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).



 

 700013-1-608c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Het tekort op de Rijksbegroting bedraagt: 
• € 146,7 miljard - € 137,4 miljard = € 9,3 miljard 1 
• Dit is (€ 9,3 miljard : € 570 miljard) x 100% = 1,6 % 1 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 570 miljard + 3% = € 587,1 miljard 1 
• € 587,1 miljard x 51% = € 299,42 miljard 1 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste inkomstenbron (één van de volgende): 
− omzetbelasting (BTW) en/of accijnzen door dalende bestedingen 
− BPM, consumenten rijden vaak een jaartje langer in hun auto bij weinig 

vertrouwen/vervangen hun auto minder snel.  
− Vennootschapsbelasting, want door minder bestedingen kan de winst 

van BV’s en NV’s dalen. 
− Inkomstenbelasting, want de winst van zelfstandigen kan dalen. 
 
Opmerking 
Zonder juiste verklaring geen punt toekennen. 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− Mensen worden minder goed opgeleid (waardoor ze minder productief 

zijn). 
− Docenten worden minder goed opgeleid (waardoor de kwaliteit van het 

onderwijs afneemt). 
 
 

Drie Dolle Dwaze Dagen 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 C 
 

 20 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Dollars kosten: (430 + 30) x € 0,98 = € 450,80 1 
 Provisie                                             €     2,00 
• Totaal                                                € 452,80 1 
Conclusie: ja 
 
Opmerking 
Juiste berekening en onjuiste conclusie: 1 punt 
 
 

Eigen haard 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 380/95) x 118  =  € 472 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− bezitsvorming 
− meer vrijheid om veranderingen aan de woning aan te brengen 
− het kan goedkoper zijn (doordat de hypotheekrente (nog) aftrekbaar is) 
− je hebt meer keuzemogelijkheden 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 220.000 x 1,125 + € 20.000 – € 50.000  =  € 217.500 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 3,6% van (€ 217.500 / 12)  =  € 652,50 1 
• netto rentelasten: 70% van € 652,50 = € 456,75 1 
 
Opmerking 
Als bij vraag 25 een andere uitkomst is verkregen dan € 217.500, met deze 
uitkomst doorrekenen. 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Anneke, want het is wettelijk verplicht de transport- en hypotheekakte op te 
laten maken door een notaris. 
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Vraag Antwoord Scores 

Consumptie, productie en milieu 
 

 28 B 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 2 
• Argument A kan gebruikt worden door 1 1 
• Argument B kan gebruikt worden door 1 1 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Roetuitstoot 0 - 2 jaar: 1 miljoen x 9 gram x 33 = 297 miljoen gram 1 
• Roetuitstoot 6 jaar en ouder: 0,75 miljoen x 18 gram x 26 = 351 miljoen 

gram 1 
Conclusie: de plaatsing van roetfilters op auto’s van 6 jaar en ouder is het 
meest effectief. 
 
Opmerking 
Voor een juiste berekening zonder expliciete conclusie twee punten 
toekennen.  
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Ja, dan kost de inbouw 20% van € 1.250 = € 250. 1 
•  Dan zal 76% een roetfilter laten inbouwen. Dat is meer dan 75% van 

de dieselrijders. 1 
 
Opmerking 
Bij onjuiste berekening, maar logische conclusie een punt toekennen. 
 
 

Vlaktaks 
 

 33 maximumscore 2 
belastbaar inkomen € 20.000 
• 1e schijf € 16.893   € 5.811 1 
 2e schijf   € 3.107 x 41,95% =  € 1.303 
• totaal € 7.114 1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt toegekend voor het bedrag dat in de 2e schijf 
wordt berekend plus de optelling. 
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Vraag Antwoord Scores 

 34 maximumscore 1 
€ 50.344 : € 120.000 x 100% = 42 % 
 
Opmerking 
Een andere manier van juist afronden ook goed rekenen.  
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Mensen die meer geld willen verdienen, hoeven dan niet een (in 
verhouding) groter deel van hun extra inkomsten aan belasting af te 
dragen.  
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
In gebied A zitten de inkomens die in het huidige systeem minder belasting 
betalen dan bij de vlaktaks. Zij zouden er op achteruit gaan. 
 
 

Mag het een beetje minder? 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
het verhogen/versterken van dijken/duinen 
 

 40 A 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Uit informatiebron 10 is te halen dat bij een snelheid van 80 km/u de 
uitstoot per kilometer daalt, want op landelijke wegen (max. 80 km/u) is er 
minder uitstoot dan op snelwegen (max. 120 km/u). 
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Vraag Antwoord Scores 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oplossing (één van de volgende): 
− Verkeer weren uit de binnensteden: uit de informatiebron blijkt juist in 

de stad een hoge uitstoot. 
− Het nieuwe rijden: gelijkmatig rijden. Hard optrekken zorgt voor veel 

uitstoot. 
− Pak de fiets: vooral in de stad is de uitstoot per kilometer hoog. 
− Rekeningrijden: door autorijden duurder te maken zal er minder 

worden gereden. 
 
Opmerking 
Zonder juiste verklaring geen punt toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  700013-1-608c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE GL en TLTL 
 

 
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 47scorepunten 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. 
 

Wat doen we met al dat papier? 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door het gebruik van de computer worden veel meer zaken digitaal 
verwerkt en niet meer op papier gezet.  
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist doel (één van de volgende): 
− dat er meer papier wordt gerecycled  
− het nut van papierrecycling aangeven  
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− De overheid is verantwoordelijk voor het milieu.  

De overheid zal dus, ook al is het niet kostendekkend, het 
verwerken/scheiden van afval voor haar rekening moeten nemen.  

− Er zal minder zwerfafval zijn. 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De maatschappelijke kosten zullen dalen, omdat een deel van de 
ophaalkosten voor de gemeente wegvalt.  
 
Opmerking 
Als er alleen ‘daling’ staat zonder een verklaring, geen punt toekennen.  
 

Een nieuwe televisie! 
 

 6 maximumscore 1 
Uitspraak 1 is juist 
Uitspraak 2 is juist 
 
Opmerking 
Uitsluitend een punt toekennen indien beide antwoorden juist zijn. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 2 
• vaste lasten 1 
• omdat Maarten de verplichting op zich neemt vier jaar lang geld te 

betalen voor het afbetalen van de televisie 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat ‘incidentele lasten’ als antwoord geeft en de verklaring 
geeft voor ‘vaste lasten’ geen punten toekennen.  
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• (300 Watt – 100 Watt) = 200 Watt x 900 = 180.000 Watt 1 
• (180.000 Watt : 1.000 Watt) x € 0,20 = € 36 1 
 

 11 maximumscore 1 
De maatschappelijke kosten zullen dalen. De consument betaalt nu voor 
het verwerken en niet meer de belastingbetaler. 
 
Opmerking 
Als uitsluitend dalen wordt vermeld, geen punt toekennen. 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist doel: 
Het inleveren stimuleren van oude (afgedankte) apparaten.  
 
 

Energierekening naar 2000 euro 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 2 
• elektriciteit: 0,52 x € 792,61 = € 412,16 1 
• gas: 0,4 x € 1.118,72 =           € 447,49 1 
 totaal                                      € 859,65 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden:  
Mensen zullen zuiniger omgaan met energie.  
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument van de Consumentenbond:  
Ondanks een daling van het verbruik van gas per inwoner sinds 1990 zijn 
de kosten juist gestegen.  
 

 17 C 
 
 

Benzine en belastingen  
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door het heffen van accijnzen kan de overheid de prijs van een product 

beïnvloeden  1 
• en daardoor ook het koopgedrag van de consument  1 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Een verhoging van de accijns met € 0,05 leidt tot extra belastinginkomsten 
van € 0,05 x 1,19 = € 0,0595, dus € 0,06.  
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):  
− inkomstenbelasting 
− vennootschapsbelasting 
− onroerende zaakbelasting 
 

 22 C 
 
 

Gezinnen in de problemen 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
((496 - 474,5) / 474,5) x 100% = 4,5% 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden:  
− Hypothecaire leningen zijn leningen met onderpand.  
− Het huis dient als zekerheidsstelling voor de lening.  
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 496 miljard - 410 miljard = 86 miljard 1 
• 86 miljard / 7,2 miljoen = € 11.944 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden goed rekenen 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
− De consument heeft al te veel leningen/andere schulden. 
− De consument heeft een verleden als wanbetaler. 
− De consument heeft een te laag salaris. 
− De consument heeft geen vaste baan. 
 
per juiste reden  1 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist tekstgedeelte (één van de volgende): 
− regel 1: We hebben allemaal wel eens meer kosten dan onze 

bankrekening toelaat.  
− regel 6: U betaalt het geleende bedrag gewoon terug. 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De suggestie wordt gewekt dat het gewoon is om schulden te maken en 
dat het geen probleem is om ze terug te betalen. 
 
Opmerking 
Voor een juist voorbeeld 1 punt toekennen 
Voor een juiste verklaring 1 punt toekennen 
 

Ik een beetje meer dan jij! 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 
− hogere opleiding 
− meer verantwoordelijkheid 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Mensen worden niet gemotiveerd hun werk goed te doen en/of bij te leren 
als de financiële prikkel ontbreekt.  
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
nivelleren 
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 700045-2-608c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 32 D 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit de grafiek blijkt dat de overheid ervoor zorgt dat de lage en 

middeninkomens erop vooruitgaan 1 
• ten koste van de hoge inkomens 1 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− het geven van uitkeringen (bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 

e.d.) 
− het geven van subsidies en toeslagen 
 
 

Webwinkels 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 
− De producten zijn goedkoper. 
− Er zijn steeds meer internetaansluitingen. 
− Er is steeds meer aanbod via internet. 
 

 36 maximumscore 1 
€ 2 miljard / 4 miljoen = € 500  
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
De girale geldhoeveelheid blijft gelijk, het geld wordt overgeboekt van de 
ene rekening naar de andere. 
 
Opmerking 
Als uitsluitend ‘blijft gelijk’ wordt vermeld, geen punt toekennen. 
 

 39 D 
 
 

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  700045-2-500c* 700045-2-608c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
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. 

600013-1-579c 
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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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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen economie GL en TL kunnen maximaal 52 scorepunten worden 
behaald.  
 
Voor het vak economie GL en TL 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. 
 
VRAGEN STAAT VRIJ || 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 8,46 : € 1,88 = 4,5 uur 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
Er is sprake van arbeidsintensieve productie indien de werkzaamheden voornamelijk uit 
menselijke inspanning bestaan.  
 
Opmerking  
Wanneer slechts ‘arbeidsintensief’ is geantwoord zonder een verklaring te geven, geen 
punt toekennen.  
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 298,15 : 38 = € 7,85 1 
• 34,5% x € 7,85 = € 2,71 1 
 
Anneke moet volgens het minimumloon € 2,71 per uur verdienen, maar verdient slechts 
€ 1,88 per uur. 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
Nee, ze krijgt geen uitkering omdat (één van de volgende redenen): 

 de WW alleen voor werknemers is en dat is ze niet. 
 ze vrijwillig ontslag heeft genomen.  
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600013-1-579c 4 

Vraag Antwoord Scores

KESTEREN B.V.  || 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 

 beter geschoolde werknemers 
 betere arbeidsverdeling 
 betere machines 
 betere arbeidsomstandigheden 
 ander productieproces 

 
 9 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening:  
Alfa: € 378.300 : 9.000 = € 42,03 
Bèta: € 820.000 : 43.000 = € 19,07 
Bèta heeft de laagste verkoopprijs. 
 
Opmerking 
Als beide berekeningen juist zijn, maar er is geen expliciete conclusie getrokken, ook 1 
punt toekennen.  
Als slechts één van de twee berekeningen juist is, geen punt toekennen, ongeacht het 
wel of niet trekken van een conclusie.  
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 378.300 – € 21.500 – € 200.000 – € 23.800 = € 133.000 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument:  

 Door de toegenomen concurrentie kan de winst over het afgelopen jaar wel minder 
belangrijk zijn. Om in de toekomst bestand te zijn tegen de concurrentie kan een 
lage verkoopprijs belangrijker zijn.  

 
 
STAND.NL  || 
 

 12 maximumscore 2 
• gedaald 1 
• gestegen 1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 

 De loonkosten per werknemer zijn sterker gestegen dan de arbeidsproductiviteit.  
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 

 Als werknemers meer uren maken, zijn er minder werknemers nodig om de productie 
te verzorgen. 
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Vraag Antwoord Scores

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 

 Er zijn veel belangrijke werkzaamheden te verrichten waar geen financiële 
vergoeding tegenover staat.  

 (Denk aan vrijwilligerswerk bij verzorgingstehuizen, scholen en sportverenigingen.)  
 
 
V/M  || 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
190 : 3.142 x 100% = 6,0% 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 

 De verzorging van een kind kost veel geld. Vrouwen hebben de extra inkomsten 
nodig. 

 De partner gaat minder werken en het verlies aan inkomen moet gecompenseerd 
worden. 

 
 21 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste maatregel (één van de volgende): 
 De maatregelen zorgen ervoor dat vrouwen hun werk beter kunnen combineren met 

de verzorging van een kind.  
 Er kan bespaard worden op de kosten voor kinderopvang.  

 
 22 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste maatregel (één van de volgende): 
 De overheid kan werkgevers subsidie geven als ze een vrouw in dienst nemen.  
 De overheid kan vrouwen scholingsmogelijkheden aanbieden. 
 De overheid kan zorgen voor meer kinderopvang. 

 
 23 maximumscore 1  

Voorbeeld van een juist argument tegen het laten staan van de zin: 
 Het gaat om de kwaliteit van de kandidaat en niet om het geslacht. 

Voorbeeld van een juist argument voor het laten staan van de zin: 
 Vrouwen hebben nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt en kunnen een 

steun in de rug goed gebruiken. 
 
 
POST VAN DE BELASTINGDIENST || 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
0,60% x € 184.000 = € 1.104 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 2 
  Belasting 
Belastbaar inkomen € 42.450  
Heffing schijf 1 en 2 € 30.357- € 11.458 
Heffing schijf 3 € 12.093 x 42% €   5.079 + 
Verschuldigde belasting vóór aftrek heffingskortingen  € 16.537 

 
• Juiste berekening heffing schijf 1 en 2, of het juist overnemen hiervan 1 
• Juiste berekening schijf 3 1 
 
Opmerking  
Een berekening met centen ook goed rekenen. Voor een juiste optelling van de 
heffingen geen punt toekennen.  
 

 26 maximumscore 1 
De percentages lopen op naarmate het inkomen hoger wordt.  
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Verschuldigde belasting van Sicco  € 6.121 
Algemene heffingskorting   € 1.894 
Arbeidskorting € 1.287 
Kinderkorting €    112 
Te betalen belasting € 2.828 
 
Indien complete berekening juist 2 
Indien één korting vergeten, maar berekening verder juist 1 
Indien twee kortingen vergeten 0 
 

 28 maximumscore 1 
Ja, Peter krijgt geld terug van de belastingdienst. 
€ 14.098 - € 13.356 = € 742 
 
Opmerking 
Als uitsluitend het bedrag is uitgerekend, zonder vermelding van teruggave, geen punten 
toekennen. 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
• Mensen die met hun inkomen in een hogere schijf vallen, hebben een groter 

voordeel van de hypotheekrenteaftrek.  1 
• Hierdoor kan de verhouding tussen de bruto en netto inkomens voor hen gunstiger 

uitvallen dan voor mensen met een lager inkomen.  1 
 
 
VELE KLEINE BEETJES || 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Er zal belastinggeld gebruikt moeten worden om dijken te verhogen en duinen in stand 
te houden. 
 

 31 A 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste maatregel:  
De invoering van extra heffingen op energie, zoals energiebelasting. 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste manier (één van de volgende): 

 via de BTW 
 via de inkomstenbelasting 
 via de vennootschapsbelasting 

 
 
LAWAAI IN DE POLDER || 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken (twee van de volgende): 

 stijging van het nationaal inkomen 
 groei van de handel 
 bevolkingsgroei 
 meer behoefte aan zonvakanties 
 steeds meer goedkope vluchten 
 steeds meer vakantie / vrije dagen 

 
per juiste oorzaak 1 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen (één van de volgende): 

 Nederland is een exportland / goed voor het bedrijfsleven. 
 Nederland heeft behoefte aan goede vervoersmogelijkheden / een goede 

infrastructuur. 
 Schiphol is een bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. 

 
 37 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste verklaring: 
 Door de Polderbaan krijgt Schiphol een grotere capaciteit. Hierdoor is Schiphol in 

staat in de toekomst meer vliegtuigen te verwerken.  
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 399.000.000 : 7.047 = € 56.619,84 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 uitkeringen  
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Vraag Antwoord Scores

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste argumentatie: 

 Ik vind (het argument van) Schiphol (productiegroei e.d.) belangrijker dan (het 
argument van) de milieubeweging / het milieu (geen luchtverontreiniging e.d.) want 
zonder economische groei, kan ook niet voor het milieu worden gezorgd.  

 Ik vind (het argument van) de milieubeweging / het milieu belangrijker dan (het 
argument van) Schiphol, want schone lucht draagt ook bij aan de groei van de 
welvaart.  

 
• voor een juiste argumentatie 1 
• voor het noemen van beide aspecten 1 
 
Opmerking 
Als slechts één argument genoemd wordt, maximaal 1 punt toekennen. 
 
 
ALBERT HEIJN, DE PRIJZENOORLOG || 
 

 41 C 
 

 42 A 
 

 43 maximumscore 1 
Personen van 23 jaar en ouder verdienen ten minste het minimumloon en worden 
daardoor te duur. 
 

 44 maximumscore 1 
Ja, er is een geldige arbeidsovereenkomst gesloten. Jongeren van 16 jaar en ouder 
mogen zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangaan.  
 
Opmerking 
Als slechts ‘ja’ is geantwoord zonder verklaring, geen punt toekennen.  
 

 45 D 
 
 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei datum naar Cito. 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 
 
 

 
 
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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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen economie GL en TL kunnen maximaal 55 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak economie GL en TL 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. 
 
HET GROTE ONDERNEMERSSPEL || 
 

 1 B 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Loonkosten in twee jaar: 5 x € 25.000 x 2 = € 250.000 1 
• Uitgaven t.b.v. de machine in twee jaar: € 150.000 + (2 x € 15.000) = € 180.000 1 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Klanten kunnen van mening zijn dat handwerk kwalitatief beter is dan machinaal werk. 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Consumenten kunnen een voorkeur hebben voor producten die milieuvriendelijk 
geproduceerd zijn. (Op den duur kunnen de extra opbrengsten de extra (inkoop)kosten 
overstijgen.) 
 

 6 A 
 
 
OP DE BARRICADEN! || 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Argument voor de werkgevers: nummer 3. Hierdoor komen de omzet en de winst in 

gevaar. 1 
• Argument voor de werknemers: nummer 2. Een afname van de werkgelegenheid 

leidt tot banenverlies en daarmee verlies van inkomen. 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 

 Loonkosten zijn lager voor jonge werknemers. 
 Oudere werknemers kunnen minder productief zijn. 
 Oudere werknemers kunnen vaker ziek zijn dan jongere werknemers. 

 
 10 C 

 
 11 maximumscore 1 

1 januari: € 2.000 x 1,0325 = € 2.065 
 
Opmerking  
Het antwoord € 2.000 x 1,02 x 1,0125 = € 2.065,50 is fout. 
 

 12 maximumscore 2 
De loonsverhoging op 1 mei werkt nivellerend. 
De loonsverhoging op 1 januari werkt niet nivellerend en niet denivellerend. 
 
 
KORTER WERKEN LOONT NIET ALTIJD || 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• er wordt ingeleverd: 20 x 3,5 uur = 70 uur 1 
• aantal nieuwe arbeidsplaatsen:  70 uur : 35 uur = 2 1 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 

 Bij ‘VeDeCo’ was al overtollig personeel aanwezig. 
 Meer werknemers betekent meer werkplekken (extra kosten). 
 Het bedrijf gaat verder automatiseren.  

 
 15 C 

 
 16 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist argument: 
(Als werknemers een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan premies en belastingen 
houden ze minder geld over om te besteden.) Om koopkrachtverlies tegen te gaan 
moeten de lonen omhoog. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste maatregelen (twee van de volgende): 

 mechanisering 
 automatisering 
 verbeteren van de werksfeer 
 betere scholing voor werknemers 
 betere beloning bij betere prestaties 

 
per juiste maatregel 1 
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Vraag Antwoord Scores

BOSZICHT EN DE BELASTINGEN || 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste belasting (één van de volgende):  

 hondenbelasting 
 toeristenbelasting 

ook goed rekenen: 
 afvalstoffenheffing 
 riool(afvoer)recht 

 
 19 D 

 
 20 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste verklaring: 
 (Lastenverzwaring leidt tot een daling van de koopkracht.) De looneisen zullen 

stijgen. De kostenstijging leidt tot prijsstijgingen.  
of: 

 Lastenverzwaring leidt tot hogere kosten voor de bedrijven. Dit kan leiden tot hogere 
verkoopprijzen. 

 
 21 maximumscore 1 

€ 3,9 mln x 100/13  =  € 30 miljoen. 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Mensen betalen de belasting niet meer aan de gemeente, maar zullen aan het rijk meer 
belasting moeten betalen. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 Belasting verhogen. Hierdoor kan de gemeente het voor inwoners goedkoper maken 
en voor bijvoorbeeld toeristen duurder. 

 Uitgaven verlagen. De bewoners betalen minder en zullen sommige 
uitgavenverlagingen niet erg vinden. 

 
 
LEVEN VAN OF ZONDER DE WIND || 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 

 door de concurrentie van de aanbieders 
 ter bevordering van groene stroom 

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
 De leveranciers willen het gebruik meer spreiden ter voorkoming van 

capaciteitsproblemen. 
 ’s Nachts is er een overschot aan capaciteit / wordt er minder stroom gevraagd. 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2 
• € 787 : 3.500 = € 0,2249 per kWh 1 
• € 0,2249 x 2,5 mld. = € 0,56 miljard. 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 27 maximumscore 2 
• minder dan 5% 1 
• De korting geldt alleen voor de leveringskosten 1 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 Windmolens veroorzaken horizonvervuiling / lawaai / veel vogelslachtoffers. 
 Stroom kan moeilijk worden opgeslagen. Als er een tijd geen wind is komt de 

elektriciteitsvoorziening in gevaar. 
 Te grote afhankelijkheid van één energiebron. 

 
 
DE HYBRIDE AUTO || 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste gevolgen (één van de volgende): 

 toename hoeveelheid afval 
 afname grondstoffenvoorraad 
 afname energievoorraad 
 groter beslag op grond (natuur) 

 
 30 maximumscore 2 

(1) zuiniger auto’s te produceren 
(2) beter te kunnen concurreren 
(3) meer winst te maken 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien een of geen antwoord juist 0 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 

 Uitgaven aan ontwikkeling van de auto moeten eerst worden terugverdiend. 
 Investeringen in machines, fabrieken moeten eerst worden terugverdiend. 

 
Opmerking 
Als alleen wordt aangegeven dat tot 2007 de kosten de opbrengsten overtreffen, geen 
punten toekennen. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 voorbeeld van een subsidie/heffing: subsidie op uitlaatfilters / verhoging 
brandstofprijs 

 voorbeeld van een gebod/verbod: instelling of verlaging maximumsnelheid 
 voorbeeld van een alternatief: verbetering openbaar vervoer door meer gelden 

beschikbaar te stellen 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 1 
Het kan kloppen wat Toyota beweert. De consument krijgt ook nog een korting op de 
motorrijtuigenbelasting. (Het lagere brandstofverbruik leidt tot een besparing op 
benzineaccijns en BTW.) 
 
Opmerking 
Uitsluitend als een juiste verklaring gegeven wordt mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 34 maximumscore 2 
• Frank Berendsen (15.000 : 23,3) x € 1,20 = €    772,53 

Buurman (15.000 : 12) x € 1,20 = € 1.500 1 
 
• Voordeel van Frank is: € 1.500 – € 772,53 = € 727,47 1 
 
 
GOED ONDERWIJS, TOCH EEN UITKERING || 
 

 35 maximumscore 1 
€ 1.384 x 16 miljoen = € 22.144 miljoen (€ 22.144.000.000) 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 

 De stijging van de uitgaven kan veroorzaakt worden door prijsstijgingen van 
bijvoorbeeld materiaal of arbeid. 

 Het geld is besteed aan gebouwen e.d. 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Werklozen met een opleiding waarmee geen baan te krijgen is, kunnen door omscholing 
een (meer) passende opleiding krijgen en zo weer een baan krijgen. 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
De werkgevers besparen geld omdat ze minder premies hoeven te betalen. 
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Vraag Antwoord Scores

WAT DOEN WE AAN DE STAATSSCHULD? || 
 

 40 C 
 

 41 E 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door een hogere BTW stijgen de prijzen van de producten, waardoor vermoedelijk 

de afzet daalt 1 
• Hierdoor kan de winst van de bedrijven dalen (waardoor ze minder 

vennootschapsbelasting afdragen) 1 
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
(Door af te lossen neemt de schuld af). Er hoeft minder rente betaald te worden. 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist nadeel: 
Als de overheid snel aflost houdt zij (te) weinig geld over om de economie te stimuleren.  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 
 
 
 

 
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. 

500010-1-579c  
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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 GL en TL kunnen maximaal 54 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Economie GL en TL 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. 
 
GEEN ROZEN ZONDER DOORNEN || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• totaal aantal rozen per jaar: 15.000 × 250 × 400 = 1.500.000.000 1 

• kostprijs moet dan zijn: 
€ 405.000.000
1.500.000.000

 = € 0,27 1 

 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten.  
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 

 Concurrentie van andere landen dwingt de (overblijvende) bedrijven om 
grootschaliger te gaan werken.  

 De bedrijven die al vertrokken zijn, waren juist de relatief kleine bedrijven die de 
concurrentieslag met de grotere kwekerijen in Nederland verloren.  

 Schaalvergroting leidt tot lagere kosten, waardoor grotere kwekerijen beter kunnen 
concurreren.  
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verklaringen (twee van de volgende): 

 goedkopere arbeid in Kenia 
 goedkope grond in Kenia 
 goedkopere energie in Kenia 

 
per juist antwoord 1 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 

 Er komen wellicht goedkopere bloemen op de markt.  
 Er komt grond vrij, die weer gebruikt kan worden voor andere activiteiten. 
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Vraag Antwoord Scores

VAKKENVULLEN OF ZAKKENVULLEN || 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 

 Hij wil werkervaring opdoen.  
 Werken levert sociale contacten op. 

 
 8 A 

 
 9 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 11 × € 2,62  =  € 28,82 1 
   1 ×  € 2,62 × 1,50 = €   3,93 
 ---------- + 
• totaal €  32,75 1 
 
Indien het antwoord 12 × € 2,62 = € 31,44 is gegeven 0 
 

 10 maximumscore 1 
Ja, moeder heeft gelijk. 
Uit de verklaring moet blijken dat de rustpauze bij een arbeidsdag langer dan 8 uur 
minimaal 1 uur moet bedragen en niet een half uur.  
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• vanaf 1 juli 2004: 1,025 × € 2,62 = € 2,69 1 
• dus vanaf 1 januari 2005: € 2,69 x 1,015 = € 2,73 1 
 
Indien het antwoord 1,04 × € 2,62 = € 2,72 is gegeven 0 
 

 12 maximumscore 2 
• (1) = de inflatie 1 
• (2) = jouw loonstijging 1 
 
Opmerking 
Voor een vermelding van de juiste begrippen in de verkeerde volgorde geen punten 
toekennen. 
 
WIE DOET HET LICHT UIT? || 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de inkoop van grondstoffen, halffabrikaten e.d. uit 
landen buiten de EMU dan goedkoper wordt. 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
600.000

375
 = 1.600 (systemen per werknemer per jaar) 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Nettowinst = € 24.000.000 − € 13.500.000 − € 8.500.000 − € 2.500.000 = - € 500.000  
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (twee van de volgende):  

 De loonkosten (per eenheid product) in Nederland zijn (relatief) te hoog. 
 Uitbreiding in Nederland is erg duur. 
 Investeren in Polen is goedkoop. 

 
per juist antwoord 1 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
Toenemen. Er kan meer geproduceerd worden met minder arbeid, zodat de 
arbeidsproductiviteit toeneemt. 
 
GEEF ZE VAN KATOEN! || 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord:  

 De inkomsten van de Europese katoenboeren zijn blijkbaar lager dan die uit de 
Verenigde Staten.  

 De Europese boeren hebben blijkbaar hogere kosten dan die uit de Verenigde 
Staten.  

 
 22 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
152.208.000 × $ 0,60 = $ 91.324.800 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 

 (aanleggen van een) grondstoffenfonds 
 (aanleggen van) buffervoorraden 

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
1.088

152.208
 × 100% = 0,7(1)% 

 
 26 C 

 
 27 maximumscore 1  

Voorbeeld van een juist antwoord:  
Het geven van ontwikkelingshulp heeft geen nadelige gevolgen voor (de economie van) 
het westen, terwijl afschaffing van de invoerrechten dat wel heeft, omdat invoerrechten 
de werkgelegenheid/economie in het westen beschermen. 
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Vraag Antwoord Scores

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN || 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (twee van de volgende): 

 personeelskosten 
 huisvestingskosten 
 transportkosten 
 gemeentelijke belastingen 

 
per juist antwoord 1 
 

 30 maximumscore 2 
• (1) = afnemen 1 
• (2) = toenemen 1 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• (10 × 1,5 ) + (2 × 2) = 19 (getelde) dienstjaren 1 
• 19 × € 2.600 = € 49.400 1 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument, indien eens met Petra: 

 Alle werknemers, jong en oud, verliezen hun gehele arbeidsinkomen. 
 Oudere werknemers worden extra bevoordeeld, omdat ze vaak meer dienstjaren 

hebben. 
 Oudere werknemers krijgen toch al meer omdat ze vaak een hoger loon hebben. 
 Jongere werknemers zitten vaak juist in een dure fase van het gezinsleven. 
 gelijke monniken, gelijke kappen 

Voorbeelden van een juist argument, indien eens met haar vader: 
 Oudere werknemers hebben meer rechten opgebouwd. 
 Oudere werknemers kunnen meer financiële verplichtingen hebben. 
 Jongere werknemers hebben meer kans op een nieuwe baan. 

 
BELASTINGEN: LINKSOM OF RECHTSOM || 
 

 33 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat mensen met een hoog/hoger inkomen 
relatief/procentueel meer belasting betalen dan mensen met een laag/lager inkomen. 
 
Indien het woord relatief of een vergelijkbaar ander woord niet wordt genoemd 0 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste berekening: 

belastbaar inkomen  € 60.000 te betalen 
schijf 1 t/m 3 -€ 49.464  € 18.861  (1) 
schijf 4  € 10.536 x 52%  €   5.478  (2) 
totaal   € 24.339  (3) 
af: heffingskortingen (€ 1.766 + € 1.104) -€   2.870  (4) 
totaal af te dragen   € 21.469  (5) 

 
N.B. Berekeningen op centen nauwkeurig ook goed rekenen.  
 
Indien alle berekeningen juist 3 
Indien vier berekeningen juist 2 
Indien drie berekeningen juist 1 
Indien minder dan drie berekeningen juist 0 
 
Opmerking 
Als de uitkomst van het te betalen bedrag voor schijf 1 t/m 3 op een andere manier wordt 
berekend, geldt deze berekeningswijze als 1 berekening.  
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 1 
 Voorbeeld van een juiste berekening: 
 0,0135 ×  € 15.883 = € 214,(42)  

 
 37 maximumscore 2 

• (1) = het tarief van de laagste schijf met 1,5% te verlagen / verhoging van de 
arbeidskorting voor minimumloners 1 

• (2) = geen arbeidskorting te geven aan de rijkeren / de hypotheekrenteaftrek in de 
hoogste schijf te beperken tot 42% 1 

 
MET HET CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFER IN DE WEER || 
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 102,4 – 91,7 x 100% = 10,449…% 1 
       102,4 
• op 1 decimaal nauwkeurig: 10,4% 1 
 

 39 maximumscore 1 
Vooral kleding en schoeisel gaan in die maand in de opruiming en kosten dan minder 
dan normaal. 
 

 40 maximumscore 1 
Vervoer weegt zwaarder in het totaalpakket van een gemiddeld gezin. 
 

 41 maximumscore 1 
Josette heeft gelijk, want Nancy weet niets over eventuele (nominale) loonsverhogingen.  
 
 
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. 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 
 

 
 
 
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 GL en TL kunnen maximaal 53 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Economie GL en TL 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. 
 
DOZENSCHUIVERS || 
 

 1 maximumscore 1 
 Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 

 Nederland ligt aan zee met een grote haven (Rotterdam).  
 Nederland heeft een goede infrastructuur voor overslag en transport.  
 Nederland heeft een goede naam als handelsland. 
 Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de handel.  

 
 2 maximumscore 2 

• electrotechnische producten 1 
• Uit informatiebron 1 blijkt dat dit de enige categorie is waarvan de omvang van de 

wederuitvoer (veel) groter is dan de in eigen land geproduceerde goederen die voor 
uitvoer bestemd zijn  1 

 
 3 A 

 
 4 D 

 
 5 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat uit de tabel kan opgemaakt worden dat andere 
producten (bijvoorbeeld chemie, rubber en kunststoffen) waar veel kennis voor nodig is, 
ook veel worden uitgevoerd (en minder wederuitgevoerd).  
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er minder goederen uit Duitsland komen dan dat er 
naar Duitsland toe gaan. 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument indien gekozen voor het standpunt van Hans (één 
van de volgende): 

 De meerwaarde die de wederuitvoer oplevert is gering. 
 Wederuitvoer is geen stimulans voor de ontwikkeling van kennis en technologie in 

Nederland. 
Voorbeelden van een juist argument indien gekozen voor het standpunt van Wendy (één 
van de volgende): 

 Danzas levert werkgelegenheid op voor meer dan 100 mensen. 
 Er ontstaat ook werk voor toeleverende bedrijven, zoals catering, beveiliging. 

 
DE GULDEN WAS VAN ONS ALLEMAAL || 
 

 8 maximumscore 1 
Veel mensen waren bang dat de nieuwe munt veel zachter zou worden dan de harde 
gulden/de koers sterk zou dalen, omdat aan de EMU ook landen deelnemen met een 
zwakke(re) economie. 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
De kostprijs in deze bedrijfstak steeg met 4,3%, terwijl de consumentenprijzen in de 
horeca met 6,6% stegen.  
 

 11 maximumscore 1 
Dit bedrijf moet de ontvangen dollars omwisselen in euro’s en ontvangt minder euro’s 
voor de dollars. 
 

 12 maximumscore 2 
• De rente moet verlaagd worden 1 
• Door de verlaging van de rente komt er minder vraag naar / meer aanbod van euro's 

en hierdoor daalt de koers van de euro 1 
 
LET OP DE CONCURRENT || 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 hoger; de grafiek geeft de wijzigingen aan in procenten ten opzichte van vorige 
jaren. 

 
 14 D 

 
 15 maximumscore 1 

 Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
 betere kwaliteit 
 groter assortiment 

 
 16 D 

 
 17 maximumscore 2 

• Van werknemers wordt verwacht dat ze hun lonen matigen 1 
• terwijl de werkgevers (hoge) winsten opstrijken 1 
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Vraag Antwoord Scores

ONDERNEMEN  || 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 

 (1) = een wisselend inkomen / wisselende arbeidstijden / weinig vrije tijd 
 (2) = wisselende arbeidstijden / een wisselend inkomen / weinig vrije tijd 

 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Bij 1 en 2 moet telkens één van de drie mogelijkheden zijn aangegeven. 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 2 
De volgende argumenten moeten genoemd zijn: 
• vanaf 2003 zijn de huisvestingskosten aanmerkelijk hoger dan voorheen 1 
• vanaf 2003 is de opbrengst verkopen aanmerkelijk hoger dan voorheen 1 
 

 21 maximumscore 1 
hogere verkoopprijzen 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 1 
ja  
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2004: € 90.000 / € 1.050.000 x 100% = 8,6% 
 
Opmerking 
Alleen als er na ‘ja’ een juiste berekening volgt, mag het scorepunt worden toegekend.  
 
BETER OP DE FIETS! || 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 Mensen gaan zich specialiseren, waardoor de productie per werknemer (per 
tijdseenheid) groter wordt.  

 Mensen worden vaardiger omdat ze een beperkt aantal handelingen doen, waardoor 
de productie per werknemer (per tijdseenheid) groter wordt.  

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
400.000 fietsen/550 werknemers = 727 fietsen per werknemer 
 

 26 D 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste punten (twee van de volgende): 

 Hij heeft een relevante opleiding op mbo-niveau.  
 Hij is lid van een fietsclub, dus heeft ‘iets met fietsen’.  
 Hij heeft stage gelopen bij Gazelle en kent de fabriek / het bedrijf dus al.  
 Hij heeft Engels op school gehad. 

 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Alleen als er punten genoemd worden die aansluiten op de vacature, mag/mogen het 
scorepunt/de scorepunten worden toegekend.  
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 Dirk loopt stage, wat ook gezien kan worden als ervaring.  
 Dirk kan aangeven dat hij zeer gemotiveerd / enthousiast is.  
 Wellicht beheerst hij het Engels zeer goed en kan hij dat nog aanvoeren. 

 
NOORD-NEDERLAND WIL WERKEN || 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):  

 regionale werkloosheid 
 conjuncturele werkloosheid 
 structurele werkloosheid 
 jeugdwerkloosheid 

 
per juist antwoord 1 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende):  

 De ‘rest van Nederland’ is beter bereikbaar voor Henk zodat hij kan solliciteren op 
banen die verder weg zijn.  

 Door de betere verbinding zullen bedrijven zich eerder vestigen in het Noorden en 
zal er meer werkgelegenheid komen.  

 
 32 maximumscore 1 

Henk heeft gelijk. Voorbeeld van een goede berekening: 
€ 31.025 x 0,93 = € 28.853,25  
 
of 
 
€ 31.025 – (0,07 x € 31.025) = € 28.853,25 
 
Opmerking 
Alleen als er na ‘Henk heeft gelijk’ een juiste berekening volgt, mag het scorepunt 
worden toegekend.  
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• door loonmatiging consumenten minder te besteden hebben  1 
• hierdoor de vraag daalt en er dus minder geproduceerd hoeft te worden (en er 

minder werkgelegenheid is).  1 
 
OUDERS TEGEMOETKOMEN? || 
 

 34 A 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 517,16

2
 = € 258,58 

 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten uit vraag 35.  
 

 37 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 60.000 - € 25.748,40 = € 34.251,60 1 
• 0,3 x € 34.251,60 = € 10.275,48 1 
 
(€ 10.275,48 > € 1.402,16 en daarom wordt in het geheel geen tegemoetkoming betaald)  
 

 38 D 
 

 39 maximumscore 1 
 Voorbeeld van een juist argument indien eens met Jan en Joke Smit: 

 Hun kind ontvangt niet meer of beter onderwijs, terwijl ze wel meer moeten betalen.  
 Het volgen van onderwijs hoort los te staan van het inkomen van de ouders.  

Voorbeeld van een juist argument indien niet eens met Jan en Joke Smit: 
 Studiekosten zijn eigenlijk kosten voor de ouders en kinderen, de overheid springt 

alleen bij als de ouders te arm zijn om het allemaal zelf te betalen.  
 Wie meer verdient moet ook meer betalen.  

 
JE VERDIENDE LOON || 
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 

 Kees werkt niet het hele jaar. Waarschijnlijk krijgt hij daarom geld terug.  
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2.250 - € 2.000   x 100% = 12,5% 
       € 2.000 
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Vraag Antwoord Scores

 44 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  

 Nee, om de koopkrachtverandering te bepalen, moet ook rekening worden gehouden 
met de inflatie en/of veranderde belastingtarieven.  

 
Opmerking 
Alleen als na ‘nee’ een juist antwoord wordt gegeven, mag het scorepunt worden 
toegekend.  
 
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 23 juni naar de Citogroep. 
 

500040-2-579c* 
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 1 

 
 
 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 
 

 ECONOMIE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 7 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 GL en TL en Economie VBO-MAVO-D kunnen 
maximaal 58 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Economie GL en TL en Economie VBO-MAVO-D 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. 

CONSUMENTENBOND, GOEDE MIDDAG! 

• (1) = onafhankelijke 1 
• (2) = consumenten 1 
 

 

 

 

Voorbeeld van een juiste berekening: 

• prijs per exemplaar normaal:    € 40
12

 = € 3,33 1 

• prijs per exemplaar aanbieding:  € 45
15

 = € 3,00 

 korting per exemplaar: € 0,33         1 
 

DE EUROPESE UNIE GROEIT 

Het kenmerk van een monetaire unie is dezelfde munteenheid. 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 deze landen kunnen meer exporteren, waardoor het nationaal inkomen groeit 
 werkloze inwoners gaan werken in andere landen, waardoor het nationaal inkomen  

 groeit 
 

 

Dat blijkt uit: 
• het feit dat ze onderling geen invoerrecht (0%) rekenen, en 1 
• het feit dat ze hetzelfde tarief rekenen voor de producten uit niet-EU landen 1 
 

GELD TERUG 

 1 maximumscore 2 

 2 E 

 3 B 

 4 C 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 1 

 7 maximumscore 2 

 8 D 

 9 maximumscore 2 

 10 C 

 11 A 

Vraag Antwoord Scores
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• A = €  6.325 en B = €  2.046 1 
• E = €  68 en F = €  1.644 1 
• G = € 402 en H = €  500 1 
 
Opmerking 
B, G en H juist ingevuld op centen nauwkeurig, ook goed rekenen. 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
8 x € 154,46 + 4 x € 156,56 – € 802,56 = € 1.059,36  
 
Indien de aftrek van de basisbeurs is vergeten maximaal 1 punt toekennen. 
Indien de verdeling in maanden niet of niet juist is toegepast maximaal 1 punt toekennen. 
 
Opmerking 
Een afronding van de uitkomst naar boven of naar beneden in hele euro’s ook goed rekenen. 
 

 

ANDERE KOFFIE? 

Voorbeeld van een juiste berekening: 

• 
360 - 130

360
 × 100% = 63,888…% 1 

• afgerond een daling van 64% 1 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 deze landen zijn sterk afhankelijk van de opbrengst van één exportproduct 
 deze landen hebben geen andere exportproducten waarmee ze de dalende 

 koffieopbrengsten kunnen opvangen 
 

 
A 
 

 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
(1) : totaal aantal koppen koffie per dag: 66 × 3 = 198 
(2) : kosten pakken Max Havelaar per dag: 3 × € 1,98 = € 5,94 

(3) : per kopje koffie bedragen de kosten:  € 5,94
198

 = € 0,03  

(4) : de Max Havelaar koffieboeren krijgen een hoger (bruto-)inkomen dan de 
 ‘gewone’ koffieboeren. 
 
Voor het juist invullen van (1), (2) en (3) maximaal 2 punten toekennen. 
Voor het juist invullen van (4) maximaal 1 punt toekennen. 
 

 12 maximumscore 3 

 13 maximumscore 2 

 14 A 

 15 maximumscore 2 

 16 maximumscore 1 

 17 B 

 18 

 19 F 

 20 maximumscore 3 

Vraag Antwoord Scores
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NIEUWE POLITIEK? 

 

 

 

• Uit het antwoord moet blijken dat lagere belastingen voor ondernemingen er toe 
kunnen leiden dat deze ondernemingen meer gaan investeren / produceren 1 

• waardoor de winst / de werkgelegenheid in de toekomst groter wordt 1 
 

Voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van de LPF: 
 als de NS winst gaat maken krijgt de overheid per saldo meer geld 

Voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van de politicus van een andere  
partij: 

 spoorwegen in handen van de staat draaien meestal met verlies want de overheid 
 wil de kaartjes voor de reizigers niet te duur maken 
 

• het voorstel om te stoppen met individuele inkomenssubsidies 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• omdat daarmee vooral / alleen de lagere inkomens er op achteruit gaan 1 
 

VOORDELIG CD’S KOPEN 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 een winkel heeft te maken met hogere kosten voor bijvoorbeeld personeel, huur,  

 inrichting, verwarming of voorraad 
 winkels voeren minder prijsconcurrentie dan de aanbieders op internet 

 

 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• douanerechten = 0,035 × € 45,70 = € 1,60 → vrijstelling 1 
• te betalen: 1,19 × € 45,70 = € 54,38  1 
 
Opmerking  
Let op doorwerkfouten vanuit vraag 28. 

 21 B 

 22 E 

 23 D 

 24 maximumscore 2 

 25 maximumscore 1 

 26 maximumscore 2 

 27 maximumscore 1 

 28 D 

 29 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores
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Voorbeelden van een juist antwoord: 
indien eens met vader: 

 het scheelt niet zo veel in totale kosten (minder dan 10 euro) 
 mogelijk lang moeten wachten op de verzending uit de VS 

indien niet eens met vader: 
 elke euro voordeel is meegenomen 
 je hebt de muziek waarschijnlijk eerder als deze in Nederland nog niet leverbaar is 
 het is een makkelijke manier van winkelen, want je hoeft de deur niet uit 

 

LONDON, HERE WE COME 

 

 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 7 × ₤ 3 + 2 × 7 × ₤ 4,75 = ₤ 87,50 1 
• 87,50 × € 1,64 = € 143,50 1 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 960 − € 198 − € 16,82 − € 143,50 = € 601,68 
 
Indien van deze berekening één bedrag ontbreekt of foutief is, maximaal 1 punt toekennen. 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit de vragen 31 en 33. 
 

• Voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van Katja: 1 
 de tent moet nu worden betaald dus moet het geld nu op tafel komen 
 Wendy maakt ook gebruik van de tent 

• Voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van Wendy: 1 
 de gebruiksduur van de tent is langer dan deze ene vakantie 
 de tent wordt eigendom van Katja, dus moet zij ook de aanschafkosten dragen. 

 

VERZEKERD BROMMEN 

Voorbeelden van juiste factoren (twee van de volgende): 
 de leeftijd van de bestuurder 
 de regio waarin de bestuurder woont 
 de keuze voor verzekeren tegen dagwaarde of tegen cataloguswaarde 
 de hoogte van de cataloguswaarde van de bromscooter 
 de verzekeringsmaatschappij die gekozen wordt 

 
per juiste factor  1 
 

Omdat de WA-verzekering alleen de schade van de tegenpartij vergoedt. 

 30 maximumscore 1 

 31 F 

 32 E 

 33 maximumscore 2 

 34 maximumscore 2 

 35 maximumscore 2 

 36 maximumscore 2 

 37 maximumscore 1 

Vraag Antwoord Scores
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Voorbeeld van een juiste berekening: 
• afschrijving per maand: 2% van € 2.000 = € 40 → 10 maanden: 10 x € 40 = € 400   
 restwaarde: € 2.000 − € 400 = € 1.600 1 
• eigen risico: 20% van € 2.000 = €    400  _ 

schade-uitkering: € 1.200 1 
 

Uit het antwoord moet blijken dat Zomerdeur: 
• een hogere premie vraagt voor de bromscooter van Jasper 1 
• maar een veel hogere schade-uitkering geeft bij diefstal 1 
 
 

 38 maximumscore 2 

 39 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores
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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2004 
tijdvak 2 

 
 
 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 
 
 

 ECONOMIE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 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 GL en TL en Economie VBO-MAVO-D kunnen 
maximaal 54 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Economie GL en TL en Economie VBO-MAVO-D 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. 

EEN NIEUWE WASMACHINE 

 

Voorbeelden van een juist antwoord (twee van de volgende): 
• productbeleid: 

 er worden meerdere merken aangeboden 
 er wordt een wasmachine van energieklasse A aangeboden 

• plaatsbeleid: 
 er wordt gratis parkeergelegenheid bij de winkel aangeboden 

• prijsbeleid: 
 de beide wasmachines worden verkocht tegen een lagere prijs dan de adviesprijs 

 
• per juist marketinginstrument met voorbeeld 1 
 

 

Uit het antwoord moet blijken dat de verkoper zal zeggen dat de (standaard) 
garantietermijn verstreken is. 
 

 

Uit het antwoord moet blijken dat de Geschillencommissie zegt dat de wasmachine  
blijkbaar niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. 
 

KNIBBEL, KNABBEL, KNUISJE 

 
B 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
schijf 1 + 2:           = € 10.204 
schijf 3: 0,42 × (€ 39.588 - € 28.850) = €   4.509 + 
•    € 14.713  2 
af: heffingskortingen   €   5.500 _ 
• te betalen belasting €   9.213  1 
 
Opmerking 
Een juiste uitkomst in twee decimalen ook goed rekenen. 
 
C 
 

 

 1 maximumscore 2 

 2 B 

 3 maximumscore 1 

 4 A 

 5 maximumscore 1 

 6 C 

 7 

 8 maximumscore 3 

 9 

 10 A 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 385Voor 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).



 
 
 
 

400030-2-579-546c 5 

Vraag Antwoord Score 

Uit het antwoord moet blijken dat 
• Jan als belastingbetaler niet de hoogste schijf van 52% haalt 1 
• en dat het voorstel alleen zou gelden voor nieuwe hypotheken 1 
 

MALI 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 9.200.000.000

11.340.000
 = $ 811(,29) 

 

Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
 Het nationaal inkomen zegt niets over de koopkracht in dat land. 
 In ontwikkelingslanden wordt een relatief groot deel van het nationaal inkomen 

 door een relatief kleine groep verdiend. 
 Het nationaal inkomen zegt niets over niet-inkomensaspecten die mede de 

 welvaart bepalen (% analfabeten, aantal doktoren per 1000 inwoners, etc.). 
 
per juist nadeel  1 
 

600 – 575 = 25 (miljoen dollar) 
 

 

structurele hulp 
Uit het antwoord moet verder blijken dat door goed onderwijs er in de toekomst beter  
opgeleide mensen beschikbaar komen voor de bedrijven, hetgeen zorgt voor (extra)  
economische groei. 
 

GOOCHELEN MET CIJFERS 

Uit het antwoord moet blijken dat een kleine prijsverhoging in euro’s van een artikel dat  
dagelijks / regelmatig gekocht wordt op jaarbasis leidt tot meer extra uitgaven dan een  
grotere prijsverhoging in euro’s van een product dat eenmalig / incidenteel wordt gekocht. 
 

 

hoger 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 373
€ 749

 × 100% = 49,8% 

 
Opmerking 
Indien alleen het antwoord 'hoger' zonder berekening is gegeven geen punten toekennen. 
 

 11 maximumscore 2 

 12 maximumscore 1 

 13 maximumscore 2 

 14 maximumscore 1 

 15 B 

 16 maximumscore 2 

 17 maximumscore 2 

 18 A 

 19 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

Uit het antwoord moet blijken dat hierdoor de koopkracht van het pensioen van  
Van der Laan zal dalen. 
 

VOOR WAT HOORT WAT 

 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
• voordeel 1 

 personeel en materialen vormen directe hulp zonder gevaar dat er ergens geld  
 ‘blijft hangen’ 

 als deze landen zelf personeel en materialen zouden moeten kopen, hadden ze  
 misschien meer moeten uitgeven dan die 4 miljoen euro 
• nadeel  1 

 de landen kunnen voor dat deel van het geld niet / minder vrij bepalen wat ze er mee  
 doen 

 omdat TPG personeel levert komen eigen werkzoekenden in deze landen  
 niet / minder aan bod 
 

Uit het antwoord moet blijken dat TPG, als specialist op het gebied van post en  
vervoersdiensten, het transport van voedsel doelmatiger kan regelen. 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 5.000.000
€ 11.200.000.000

 × 100% = 0,0446…% 1 

• afgerond: 0,04 % 1 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 ze raken al vertrouwd met de infrastructuur van die landen 
 toekomstige klanten in die ontwikkelingslanden kennen TPG al 
 het is positief voor het imago/de goede naam van TPG 

 

SAMEN ÉÉN WORDEN KOST GELD 

 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 Een antwoord waaruit blijkt dat het land meer economische voordelen verwacht 

 dan alleen de subsidies uit Brussel. 
 Een antwoord waaruit blijkt dat het land om politieke/strategische redenen wil  

 toetreden tot de EU. 
 

 20 maximumscore 1 

 21 C 

 22 maximumscore 2 

 23 maximumscore 1 

 24 maximumscore 2 

 25 maximumscore 1 

 26 C 

 27 maximumscore 1 

 28 D 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeelden van een juist argument: 
 Polen is blijkbaar relatief arm en komt dus in aanmerking voor veel subsidie/steun 
 In Polen wonen veel meer mensen, dus is het logisch dat Polen meer geld van 

 de EU ontvangt dan de andere twee nieuwe lidstaten 
 

Voorbeelden van juiste argumenten: 
 Polen heeft veel werklozen en door lid te worden van de EU kunnen ze  

 makkelijker in andere EU-landen gaan werken. 
 Polen heeft veel werklozen en door lid te worden van de EU komen er meer  

 investeringen in Polen waardoor er nieuwe banen komen. 
 
per juist argument 1 
 

ONS EERSTE KOOPHUIS 

 

minder dan 10% 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 6 × € 1.810 + €  966 + € 450 = € 12.276  1 

• € 12.276
€ 181.000

 × 100% = 6,8%  1 

 

Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
 de rente op een hypothecaire lening is lager (vanwege het onderpand) 
 de looptijd van een hypothecaire lening is langer dan van een persoonlijke lening 
 bij een hypothecaire lening is de rente (voor de eerste woning) aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting en bij een persoonlijke lening niet 
 
per juiste reden  1 
 

Uit het antwoord moet blijken dat:  
• bij een spaarhypotheek de hypotheeklasten elk jaar constant blijven terwijl ze bij een 
 lineaire hypotheek elk jaar lager worden  1 
• en dat dat laatste gunstiger is omdat Frank reeds op de helft van de totale looptijd 
 wil stoppen met werken en dan al bijna 65 is. 1 
 

Uit het antwoord moet blijken dat Frank kostwinner/alleenverdiener is. 
 

DE EURO WORDT DUUR BETAALD 

Uit het antwoord moet blijken dat Gerard bedoelt dat zij te maken hebben met  
prijsstijgingen vanwege de invoering van de euro. 
 

 29 maximumscore 1 

 30 maximumscore 2 

 31 F 

 32 maximumscore 2 

 33 maximumscore 2 

 34 maximumscore 2 

 35 maximumscore 1 

 36 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 3,50 - € 2,25

€ 2,25
 × 100% = 55,6% 

 
Opmerking 
Een juiste afronding op een ander aantal decimalen ook goed rekenen. 
 

Uit het antwoord moet blijken dat het hier gaat om een psychologische prijs, omdat een  
bedrag van € 0,99 laag lijkt terwijl het toch bijna 1 euro is. 
 

 

Uit het antwoord moet blijken dat je als consument in Utrecht niet naar Italië gaat reizen  
(alleen) omdat daar de Big Mac goedkoper is. 
 
 

 37 maximumscore 1 

 38 maximumscore 1 

 39 A 

 40 maximumscore 1 
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Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE GL EN TL 
 

 ECONOMIE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 

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 3 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; 

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 GL en TL en economie VBO-MAVO-D kunnen 
maximaal 52 scorepunten worden behaald. 
Voor het vak economie VMBO 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. 
 
 
 
 
DE WEGWERPCULTUUR REGEERT || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat uit artikel 3 van de garantiebepalingen blijkt dat de  
garantie vervalt of dat er niet meer gratis wordt gerepareerd als anderen dan de  
servicemonteurs het apparaat repareren. 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden 
De fabrikanten zorgen voor: 

 een goede (constructie)tekening van het apparaat; 
 goede reparatie-instructies; 
 lagere prijzen van onderdelen;  
 een apparaat dat (makkelijk) demontabel is. 

 
per juiste maatregel (maximaal twee)  1 
 

 4 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat verschillende materiaalsoorten eerst gescheiden 
moeten worden voordat je ze opnieuw kunt gebruiken. 
 

 5 maximumscore 2 
ja  
Uit de verklaring moet verder blijken dat 
• de Daewoo en de eerder gekochte magnetron een zelfde totaal testoordeel hebben 

in het vergelijkend warenonderzoek (informatie 1)  1 
• maar de Daewoo een beter testoordeel heeft bij ‘mogelijkheid tot recyclen TOTAAL’   

(informatie 2)   1 
 

 6 B 
 
KOPEN OF HUREN || 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat huursubsidie alleen bedoeld is voor mensen waarvan 
het inkomen te laag is in vergelijking met de huur die ze moeten betalen. 

 
  opmerking 
  In het antwoord moet de verhouding tussen hoogte van het inkomen en hoogte van de te 

betalen huur verwoord zijn. 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 2 
 
1 
kwaliteitskortingsgrens  
 

 
 
€ 299 

 
huursubsidie 

 

– normhuur € 195   
 -------------- −   
 € 104   € 104 1 
     
2 
huurprijs 
 

 
€ 477 

  

− kwaliteitskortingsgrens € 299   
 --------------- −   
 € 178  x 0,75   € 133,50 1 
  ======= +  
3  
totaal huursubsidie 

  
€ 237,50 

 

 
 
Indien geen totaalbedrag is vermeld maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 C 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 3 
(Belastbaar inkomen: € 16.455) 
• Totale kosten voor de woning: € 110.880 1 
• Hypotheekbedrag: € 95.040 1 
• Conclusie: het gezin Polder komt niet in aanmerking voor koopsubsidie 1 
 
opmerking 
De deelscore voor de juiste conclusie alleen toekennen indien deze correct is in 
combinatie met de eerste twee deelantwoorden. 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument 

 Met een eigen huis bouw je vermogen op. 
 Het kostenvoordeel van huren kan (snel) minder worden als de huurprijzen flink gaan 

stijgen. 
 
 
BELASTINGEN: MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN || 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 9.374 + 0,42 × (€ 28.059 − € 27.009) = € 9.815 1 
• € 9.815 − € 2.672 = € 7.143 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 1 
geld terug    0 
voorbeeld van een juiste berekening 

 € 10.855 (voorheffing) − € 7.143 (antw. vraag 16) = € 3.712 terug te ontvangen 1 
 

 18 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de aftrekpost in verband met de eigen woning 
(antwoord op vraag 15) groter is dan de bijtelling in verband met de eigen woning 
(antwoord op vraag 14). 
 
opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit de vragen 14 en 15. 
 
 
NIET (NOG) MEER SCHEIDEN? || 
 

 19 B  
 

 20 maximumscore 1 
ja 
voorbeeld van een juiste berekening 

 4.140 + 4.860 = 9.000 → 9.000 × 1.000 ton = 9 miljard kilo 
 

 21 maximumscore 2 
  ja       0 

voorbeeld van een juiste berekening 
• de hoeveelheid steeg van 1.400.700 ton naar 1.407.600 ton  1 
• maar het aandeel daalde van 35% naar 34%  1 
  

 22 maximumscore 1 
  Uit het antwoord moet blijken dat de maatschappelijke kosten zullen dalen, omdat nu de 

kosten voor het hergebruiken van materialen worden betaald door de kopers van het wit- 
en bruingoed.  
 

 23 maximumscore 1  
voorbeeld van een juist antwoord 

 Een antwoord waaruit blijkt dat de producenten, wanneer te veel onderdelen niet 
opnieuw bruikbaar zijn en weggegooid moeten worden, nieuwe producten zullen 
ontwikkelen waarvan de onderdelen wel opnieuw gebruikt kunnen worden. 

 
 24 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening 

 1.700
1.000

× 45 miljoen = 76,5 miljoen (luiers) 

  
 25 maximumscore 1 

nee    0 
  Uit de verklaring moet verder blijken dat de inzamelingsactie van Knowaste alleen zorgt 

voor meer scheiding van huishoudelijk afval/dat al bestaand huishoudelijk afval 
gescheiden wordt ingezameld  1 
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Vraag Antwoord Scores 

EEN MEESTERKOOP? || 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord 

 Het is mogelijk dat Jan in de toekomst meer reparaties/kosten tegemoet kan zien, 
 terwijl dat risico bij een nieuwe auto kleiner is. 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening 
• 48 x € 257,43 = € 12.356,64  1 
• € 12.356,64 – € 10.000 = € 2.356,64  1 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Jan bij keuze 3 voor zijn volgende auto gebonden is 
aan een Opel. 
 
 
JANNEKE IN HET BETALINGSVERKEER || 

 
 31 B 

 
 32 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord 
 Klanten die moeite hebben met het onthouden van een pincode. 
 Klanten die moeite hebben met het gebruiken van elektronische apparaten. 

  Klanten die de persoonlijke service/aandacht missen van lokethandelingen. 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 De chipknip is bedoeld voor betalingen van kleine bedragen en daarvoor vond de 
klant (die veelal klein geld op zak heeft) chartale betaling gemakkelijker. 

 Er waren nog te veel plekken waar de chipknip niet gebruikt kon worden (automaten, 
parkeermeters, marktkramen e.d.). 

 
 35 maximumscore 2 

• uitspraak 1 is onjuist 1 
• uitspraak 2 is juist 1 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument 

 Een antwoord waaruit blijkt dat vooral klanten van de bank die weinig gebruik maken 
van het pinnen hiermee voordeliger uit zijn. 

 Een antwoord waaruit blijkt dat dit systeem de bankklant beter dwingt tot ‘beheerst’ 
gebruik van de pinpas. 

 
opmerking 
Uitsluitend het punt toekennen aan een juiste argumentatie, niet aan de keuze. 
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Vraag Antwoord Scores 

300005-579-546c* 

HET INTERVIEW  || 
 

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de rijksbegroting de verwachte/geplande ontvangsten 
en de verwachte/geplande uitgaven van het Rijk (in het komende regeringsjaar) 
weergeeft. 
 

Indien niet het woord “verwachte” of een woord van gelijke betekenis is gebruikt  0 
 

 38 maximumscore 1 
Uit de berekening moet blijken dat het begrotingsoverschot per inwoner bedraagt: 
€ 129,6 miljard - € 125,7 miljard

16 miljoen
 = € 243,75 (per inwoner) 

 
 39 maximumscore 2 

• dalen    1  
• meer            1 
 
opmerking 
Het tweede scorepunt alleen toekennen als het eerste deelantwoord correct is. 
 

 40 maximumscore 1 
particuliere 
 

 41 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 Als er meer mensen gaan werken zullen er minder mensen aanspraak maken op de 
sociale voorzieningen. De rijksoverheid hoeft dan dus minder te betalen aan 
uitkeringen en subsidies. 

  Als er meer mensen gaan werken ontvangt de rijksoverheid meer loon- en 
inkomstenbelasting. Dan is er meer geld om de uitgaven te betalen. 
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