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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
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 49 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. 
 

Het beste paard van stal 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1) 20 x 25 = 500 lesuren  
2) 500 lesuren x € 12,50 = € 6.250  
3) 4 x 6 x € 20 = € 480  
4) € 480 + € 6.250 = € 6.730 
5) € 6.730 – € 1.500 – € 450 – € 1.250 =  € 3.530 
 
Indien stap 4 juist   1 
Indien stap 5 juist   1 
 
Opmerking 
In geval van rekenfouten in stap 1, en/of 2, en/of 3, geen punt toekennen 
bij stap 4.  
Houd rekening met doorrekenfouten bij stap 5.  
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 320.000 – € 120.000 – € 47.500 – € 50.000 = € 102.500 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De opleiding zal voor werkgelegenheid zorgen. Zo kan de overheid (de 
gemeente) op (bijstands)uitkeringen besparen.  
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 1.200.000.000 : 6.500 = € 184.615,38 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 
− Er wordt veel gebruikgemaakt van vrijwilligers. 
− Er wordt nu efficiënter gewerkt. 
 

Vraag Antwoord Scores
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 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− Hierdoor is ze in staat extra personeel in te zetten als het druk is.  
− Hierdoor kan ze met minder personeel werken als het rustig is.  
− Door uitzendkrachten te gebruiken als het nodig is, kan Megan flexibel 

inspelen op wat er aan arbeid nodig is.  
 
Opmerking  
Als de kandidaat volstaat met te vermelden dat het goedkoper is, geen 
punt toekennen.  
 

Geef het uit als geld 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
• 1: giraal 1 
• 2: bankbiljetten 1 
 

 11 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 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De winkelier rekent de kosten door aan de klant in de prijzen van de 
artikelen. 
 

 13 A 
 

 14 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.  
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Is er iets te vieren?  
 

 15 maximumscore 1 
vrij verkeer van mensen en kapitaal 
 
Opmerking  
Alleen het punt toekennen als beide zijn genoemd.  
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Kleine landen hebben een relatief kleine afzetmogelijkheid in hun 
binnenland. Door de open grenzen hebben zij meer mogelijkheden hun 
producten in het buitenland af te zetten. 
 

 17 maximumscore 2 
• Polen heeft een hoog werkloosheidscijfer, maar Slowakije (de 

buurlanden van Polen) ook  1 
• Daarentegen heeft Nederland een laag werkloosheidscijfer (heeft 

Nederland vacatures) en daarom is de kans op het vinden van werk 
groter 1 

 
 18 B 

 
 19 A 

 
 20 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist argument: 
Het Verenigd Koninkrijk handelt in verhouding het minst met andere EU-
landen. Het kan daarom veel voordeel behalen als het de euro invoert, 
omdat dan meer landen van de EU met het Verenigd Koninkrijk handel 
drijven.  
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Geluk hangt niet alleen van de koopkracht af, maar ook van immateriële 
zaken.  
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Autoschadebedrijf VELBO BV 
 

 22 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 
Ook goedkeuren € 595.000/11 = € 54.090,01 
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten. 
 

 23 B 
 

 24 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 
 

 25 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.)  
 

 26 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 
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Frankrijk tegenover het Verenigd Koninkrijk 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Invoerrechten:  
Hierdoor worden producten in het binnenland duurder en wordt er minder 
ingevoerd.  
− Uitvoerrechten:  
Hierdoor worden producten in 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.  
− Subsidiering: 
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.  
 

 28 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. 
 

 29 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.  
 

 30 A 
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 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1.700 miljard : 60 mln = € 28.333,33 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen buiten beschouwing laten. 
 

 32 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  
− (lagere) werkloosheid(spercentage dan in Frankrijk) 
 
Opmerking 
Per juist aangegeven verschijnsel per land maximaal 1 punt toekennen. 
Als een kandidaat zijn antwoord op vraag 31 op een juiste manier gebruikt,  
dit goed rekenen. 
 
 

Een goede energieleverancier vinden kost veel energie! 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Als er veel aanbieders zijn, moeten deze erg hun best doen klanten te 
krijgen. Dit zorgt ervoor dat ze zo goedkoop mogelijk produceren, zodat ze 
een zo laag mogelijke prijs kunnen vragen. 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Bij Caplara: 1.750 Kwh x € 0,16 = € 280 + € 38 = € 318 1 
• Verschil met Cogas: € 318 - € 315 = € 3 1 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Als de prijs van aardolie stijgt (zoals de laatste tijd het geval is), zal de 
prijs van aardgas (door de koppeling aan de prijs van aardolie) ook stijgen 
(en niet dalen, ondanks het mindere verbruik door de warmere winters).  
 

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



 

 

Vraag Antwoord Scores

913-0233-a-KB-1-c 10 lees verder ►►►

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Als de energie op een milieuonvriendelijke manier wordt opgewekt, kunnen 
de milieugevolgen voor de maatschappij aanzienlijk zijn, die hoge kosten 
tot gevolg zullen hebben.  
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten (twee van de volgende): 
− Als de prijs van energie erg hoog wordt, gaan mensen op hun 

energieverbruik bezuinigen. (Daardoor kunnen ze goedkoper uit zijn.) 
− Als de prijs van energie erg hoog wordt, gaan producenten nieuwe 

technieken ontwikkelen. (Dat kan bezuinigingen opleveren.) 
− Als de prijs van energie erg hoog wordt, wordt alternatieve energie 

(wind, water, biogas) aantrekkelijker. (Dat kan bezuinigingen 
opleveren.)  

 
per juist argument  1 
 
 

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. 
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