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 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 

 ECONOMIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 KB en Economie VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Economie KB en Economie VBO-MAVO-C 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. 

NINA MOBIEL 

 

 

 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 Nina verwacht van een speciaalzaak een betere service dan van een bouwmarkt. 
 Er is geen winkel van Plusklus bij haar in de buurt en wel van Teleshop. 
 Als Nina ook een telefoonabonnement er bij wil is Teleshop aantrekkelijker. 

 

Uit het antwoord moet blijken 
• dat de Nokia ook twee keer zeer goed scoort (LG maar één keer) 1 
• en dat niet elk onderdeel even zwaar meetelt in het puntentotaal 1 
 

nee 
  Uit de verklaring moet blijken  

• dat alleen de LG en de Samsung voldoen aan de eisen van Nina 1 
• en de Samsung afvalt omdat de prijs hoger is dan het budget van Nina 1 
 

MALI 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 9.200.000.000

11.340.000
 = $ 811(,29) 

 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 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.). 
 
maximumscore 1 
600 – 575 = 25 (miljoen dollar) 
 

 
  D 

EEN GESLAAGD UITSTAPJE 

 

 1 B 

 2 A 

 3 maximumscore 1 

 4 maximumscore 2 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 1 

 7 maximumscore 1 

 8 

 9 B 

 10 

 11 A 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 

• buskosten: € 520
48

 = € 10,83 1 

 entree:  € 12,00 
  ---------- + 
•     € 22,83 1 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
1,3 × € 520 = € 676 
 

• A = 74 × € 25 = € 1.850 1 
• B = € 676 (antwoord vraag 13) 
  C = 74 × € 12 = € 888 
  D = € 286 (€ 1.850 – € 888 – € 676) 2 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit vraag 13. 
 

Voorbeeld van juiste antwoorden: 
• leerlingen kunnen als argument aanvoeren dat je als deelnemer niet méér wil betalen  
 dan nodig is voor de kosten van het uitstapje 1 
• de leraar kan als argument aanvoeren dat het goed is om een bedrag achter de hand  
 te hebben om eventuele tegenvallers op te vangen 1 
 

EEN NIEUWE WASMACHINE 

Uit het antwoord moet blijken dat er een (ruim) aanbod van gratis parkeerplaatsen is. 
 

 

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. 
 

VOOR WAT HOORT WAT 

 12 maximumscore 2 

 13 maximumscore 1 

 14 maximumscore 3 

 15 maximumscore 2 

 16 maximumscore 1 

 17 B 

 18 maximumscore 1 

 19 A 

 20 maximumscore 1 

 21 C 
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Vraag Antwoord Scores

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 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  

 meer moeten uitgeven dan die 4 miljoen euro 
 

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 

 

SAMEN ÉÉN WORDEN KOST GELD 

C 
 

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. 
 

  D 
 

ja 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
nationaal inkomen

aantal inwoners
 per land levert op respectievelijk € 5.686, € 4.385, € 6.146 voor  

Hongarije, Polen en Tsjechië 
 

Voorbeeld van een juist argument: 
 een relatief arm land kan aanspraak maken op veel subsidies van de EU (om de  

 achterstand in welvaart in te halen) 
 

ONS EERSTE KOOPHUIS 

maximumscore 1  22 

 23 maximumscore 1 

 24 maximumscore 2 

 25 maximumscore 1 

 26 

 27 maximumscore 1 

 28 

 29 maximumscore 2 

 30 maximumscore 1 

 31 C 
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Vraag Antwoord Scores

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 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 de notaris regelt de koopakte 
 de notaris zorgt voor inschrijving in het kadaster 
 de notaris regelt de hypotheekakte 
 de notaris handelt alle geldzaken af tussen koper en verkoper 

 

Uit het antwoord moet blijken dat Frank kostwinner/alleenverdiener is. 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• koopsom inclusief overige kosten = 1,1 × € 181.000 = € 199.100 1 
• premie = 3 x € 199,10 = € 597,30 1 
 
 

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. 
 

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. 

 32 maximumscore 2 

 33 maximumscore 1 

 34 maximumscore 1 

 35 maximumscore 2 

 36 maximumscore 1 

 37 maximumscore 1 

 38 maximumscore 1 

 39 A 

 40 maximumscore 1 
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