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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 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 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Slim uitgeven 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1.780 / € 2.930 x 100% = 60,8% 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− proberen de inkomsten te vergroten. 
− een lening afsluiten (is slechts een tijdelijke maatregel). 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste uitgaven:  
− hypotheek 
− afbetaling persoonlijke lening auto 
− verzekeringen 
 
per juist voorbeeld 1 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Als je niet reserveert voor deze uitgaven en er gaat iets stuk dan kun je de 
aanschaf niet doen of je moet er een dure lening voor afsluiten. (Voor 
sommige apparaten (wasmachine) geldt dat je niet/moeilijk zonder kunt.) 
 

 6 maximumscore 2 
1 c 
2 b 
3 a 
4 c  
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist  1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• motorrijtuigenbelasting per jaar 4 x € 161 = €   644 1 
• brandstof: (15.000 / 12) x € 0,78 =              €    975 
 totaal                                                          € 1.619  
 per maand € 1.619 / 12 = € 134,92 1 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste argumenten: 
argument voor: 
− Het gezin heeft het hard nodig en Lieke kan het mogelijk missen. 
− Lieke beseft dat een deel van de inkomsten van het gezin voor 

noodzakelijke uitgaven bedoeld is.  
− Lieke beseft mogelijk dat ze een morele plicht heeft het gezin te 

steunen.  
argument tegen: 
− Het is Liekes eigen verdiende geld, dat is alleen voor haar. 
− De zorg van het financieel rondkomen hoort niet bij Lieke, alleen bij de 

ouders. 
− De ouders krijgen kinderbijslag voor Lieke.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Laura's loon 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− In de bron wordt het bruto uurloon van alle werknemers met het 

betreffende opleidingsniveau genoemd.  
− Leeftijd, ervaring, prestaties enzovoort kunnen het werkelijke bruto 

uurloon doen afwijken van het gemiddelde. 
 

 10 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Gemiddelde uurloon van een mbo ’er bedraagt: € 20 
• 80% x 38 x € 20 = € 608 per week. 1 
• € 608 x 52 / 12 = € 2.634,67 per maand 1 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 20 - € 16) / € 16 x 100% = 25% 
 
Opmerking 
Denk aan een mogelijke doorwerkfout vanuit vraag 10.  
 

 12 maximumscore 1 
nettoloon 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
70% x € 20 = € 14 
 
Opmerking 
Denk aan een mogelijke doorwerkfout vanuit vraag 10.  
 

 14 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Het aanbod van arbeid in de horeca is veel groter dan de vraag.  
− De vraag naar gekwalificeerde arbeid bij financiële instellingen is veel 

groter dan het aanbod. 
− Financiële instellingen hebben wellicht betere marges, waardoor ze 

mogelijk een hogere beloning kunnen uittrekken om betere mbo ‘ers 
aan te trekken.  

− Financiële instellingen vergen een hoger opleidingsniveau.  
 
per juiste verklaring 1 
 

 15 A 
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Vraag Antwoord Scores

Zuivere koffie! 
 

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

 17 D 
 

 18 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 
 

 19 B 
 

 20 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. 
 

 21 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. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! 
 

 22 C 
 

 23 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 
 

 24 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.  

 
 25 maximumscore 1 

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

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

zijn over de toekomst.  
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste maatregel: 
− Verlagen van het btw-tarief. Consumenten zullen eerder bereid zijn 

goederen aan te schaffen als de prijzen lager zijn. 
− Verlagen van de loon- en inkomstenbelasting. 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 
 

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

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 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. 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 300.000 – (€ 1.500 x 12) – (€ 5.000 x 4) – € 10.000 – € 180.000 =  
€ 72.000  
 

 30 A 
 

 31 A 
 

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

 33 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.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Van ontwikkelingshulp naar economische samenwerking! 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste kenmerken: 
− laag inkomen per hoofd van de bevolking 
− ongelijke inkomensstructuur 
− grote werkloosheid 
− snelle bevolkingsgroei 
− ondervoeding 
− analfabetisme 
− beperkte technische ontwikkeling 
 
per juist kenmerk   1 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 562.000.000.000 / 50.000.000 = $ 11.240 
 

 36 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist nadeel: 1 
− Afrika moet de leningen terugbetalen met rente.  
− Afrika raakt veel grondstoffen kwijt die het ook zelf had kunnen 

verwerken. 
 
voorbeelden van een juist voordeel: 1 
− De infrastructuur verbetert, waardoor het transport van goederen over 

grotere afstanden mogelijk wordt en de handel geïntensiveerd wordt.  
− Afrika kan geld lenen om noodzakelijke investeringen te plegen. 
 

 37 maximumscore 1 
structurele hulp 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Beter geschoolde werknemers zijn productiever en zullen dus op lange 
termijn zorgen voor een blijvende verbetering in de ontwikkelingslanden. 
 
Opmerking 
Alleen als na ‘structurele hulp’ een juiste verklaring is gegeven mag het 
scorepunt worden toegekend.  
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(0,7 – 0,5) % x € 588 miljard = € 1.176.000.000 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de voorstellen 1, 2 en 3 zullen de Afrikaanse landen in staat zijn voor 
zichzelf te zorgen en zo op langere termijn in staat zijn zelf een inkomen te 
verdienen. 
 
Opmerking 
Wanneer voorstel 4 gekozen wordt, het antwoord fout rekenen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de 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 2     CBS: bewerkt naar het Loonstructuuronderzoek 2002 
informatiebron 3    CBS: het Loonstructuuronderzoek 2002 
informatiebron 4    CBS 
informatiebron 8  'Ons beeld dat Afrika ons nodig heeft, is achterhaald’, de Volkskrant 10 

december 2011 
kader opgave Zuivere koffie! Fairtrade bijlage, Trouw, 23 oktober 2010 

einde  

                                          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.




