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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 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. 
 
 

Iedereen wordt er beter van 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− In Europa is het opleidingsniveau hoger. 
− Het ontlopen van invoerbeperkingen. 
− Het kapitaal komt uit Europa. 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 2  
Prijsopbouw van een ‘Kanio’ als de vervoerskosten met 50% gestegen zijn: 
 
grondstoffen                   €  20,00 
arbeidskosten                €  20,00 
• vervoer                              €_15,00  + 1 
kostprijs                         €  55,00 
winst 40%                    €  22,00 
verkoopprijs (excl. btw)  €  77,00 
btw 19%                      €  14,63  + 
• verkoopprijs (incl. btw)       €  91,63 1 
 

 5 maximumscore 2  
Voorbeelden van juiste maatregelen (twee van de volgende): 
− contingentering 
− invoerverbod 
− exportsubsidies 
 
per juiste maatregel 1 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 
− Vrijhandel kan leiden tot toenemende concurrentie waardoor het 

opzetten van bedrijven in ontwikkelingslanden moeilijk(er) wordt. 
− Productie voor de export levert meer op en dat kan ten koste gaan van 

de eigen (voedsel)voorziening. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

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. 
 

 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 
 
 

Maaike naar het MBO 
 

 13 B 
 

 14 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.  
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Vraag Antwoord Scores

 15 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  
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• basisbeurs:           € 240,02 x 12 =  € 2.880,24 1 
• OV-studentenkaart: € 80,25 x 12 =   €    963,00  + 1 
      totaal: € 3.843,24  
 
Opmerking 
Als de aanvullende beurs is meegerekend: maximaal 1 punt toekennen.  
Voor de optelling geen punt toekennen.  
 

 17 F 
 

 18 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 
 

 19 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 
 

 20 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 
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Vraag Antwoord Scores

 21 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.  
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste factoren (twee van de volgende):  
− meer/betere scholing 
− verbetering infrastructuur 
− meer investeringen in bedrijven 
 

 23 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.  
 
 

Marlien 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Zijn welzijn is hoger omdat hij bijvoorbeeld meer plezier heeft in dit werk.  
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
 (€ 1.080 / 3) x 100 = € 36.000 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• (€ 1.450 x 13 / 12) =                            € 1.570,83 1 
• € 420 + (€ 330 / 3) + (€ 1.080 / 12) =    €    620,00  + 1 
totaal                                                       € 2.190,83 
 
Opmerking 
Voor de optelling geen punt toekennen. 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Marliens moeder heeft gelijk, er zijn productiefactoren (arbeid en natuur) 
aan opgeofferd.  
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
De rente kan minder hoog zijn dan de eventuele prijsstijging van de 
eethoek.  
 
 

Proost! 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste berekening:  
15% x 423 miljoen liter = 63,45 miljoen liter  
14,9% x 423 miljoen liter = 63,03 miljoen liter 
14,8% x 423 miljoen liter = 62,60 miljoen liter  
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− Door het betere klimaat groeien de druiven in het buitenland beter en is 

de opbrengst per hectare groter. 
− De traditionele wijnproducerende landen hebben een wijntraditie en de 

kennisvoorsprong zorgt voor een hogere opbrengst. 
− In Nederland wordt gebruikgemaakt van weerbestendige druiven, die 

duurder zijn. 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− Wijnbouw is minder belastend voor het milieu. 
− Er is een overvloed aan varkensvlees in Europa. Minder aanbod 

betekent een hogere prijs voor de overblijvende boeren. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
totaal 104,6 ha / 68 bedrijven = 1,54 ha 
 

 35 maximumscore 1 
(1) = minder 
(2) = duurder 
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• omzet 10.000 x €  8,40 = € 84.000 1 
 kosten 10.000 x € 3,48 = € 34.800  _ 
• totale winst                      € 49.200 1 
 
Opmerking 
Andere juiste berekeningen ook goed rekenen. 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− De vrouw van boer Harms weet niets van wijn en kan geen goede 

voorlichting geven, waardoor de afzet daalt.  
− De potentiële klanten moeten het bedrijf van boer Harms speciaal 

opzoeken om wijn te kopen. Daardoor kan boer Harms afzet mislopen.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 5 kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 6 CBS, bijlage, pag. 6 
bron 7 Dagblad van het Noorden, pag. 7 
 

einde  KB-0233-a-10-1-c* 
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