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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 49 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. 
 

Sparen, sparen en nog eens sparen! 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
(€ 5.000 x 0,0475 / 2) + (€ 5.000 x 0,04 / 2) = € 218,75 
 

 3 maximumscore 2 
• € 435 / € 41 = 10,61  1 
• Juiste antwoord is 10 1 
 
Opmerking 
Wanneer de kandidaat 11 heeft geantwoord niet het tweede scorepunt 
toekennen, want het invoerbedrag wordt dan hoger dan € 435.  
 

 4 maximumscore 2 
• Twee motoren kosten € 41 x 2 = € 82,00 1 
• Zijn maandinkomen is € 1.253,00 
 (€ 82 / € 1.253) x 100% = 6,5% 1 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Als de bank langer over het geld kan beschikken, kan deze het ook langer 
(en tegen een hoger rentepercentage) uitlenen. 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
In verhouding maakt de bank voor een hoger bedrag minder kosten dan 
voor een lager bedrag. Hierdoor kan de bank een hoger rentepercentage 
vergoeden. 
 

 7 maximumscore 1 
Theo 
voorbeeld van een juist argument: 
Op de Toprekening krijgt hij een half jaar 4,75% en 4,5 jaar 4%. Gemiddeld 
komt het percentage dan dichter bij 4% te liggen dan bij 4,75%.  
 
voorbeeld van een berekening 
Het gemiddelde percentage bedraagt (4,75% x 0,5  + 4% x 4,5) / 5 = 
4,075%. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Met plezier tuinier 
 

 8 maximumscore 2 
• een juist voordeel, bijvoorbeeld: 1 
− kans op een hoger inkomen 
− verantwoordelijk voor je eigen inkomen 
− meer vrijheid 
 
• een juist nadeel, bijvoorbeeld: 1 
− inkomensonzekerheid 
− Je moet investeren/kosten maken om te starten. 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Hier is per 100.000 inwoners het kleinste aantal bedrijven. In deze 
provincie is dus het meest ruimte voor een extra bedrijf / In deze provincie 
is relatief weinig concurrentie. 
 

 10 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 743.400.000 x 0,993 = € 738.196.200 1 
• € 738.196.200 / 6.000 = € 123.033.  1 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste factor: 
− een goed ondernemersplan 
− een goede winstverwachting  
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening met conclusie: 
• De verwachte jaaromzet bedraagt: 12 x € 10.000 = € 120.000 

Voor twee fulltime werknemers zou de omzet moeten zijn:  
2 x € 65.000 = € 130.000 1 

• Conclusie: nee, de verwachte omzet is niet hoog genoeg om twee 
werknemers fulltime in dienst te hebben 1 

 
 14 maximumscore 1 

voorbeeld van een juist argument: 
Hij moet deze gemiste rente meerekenen als kosten, want als Ben het geld 
op zijn rekening laat staan in plaats van er gereedschap voor te kopen, 
krijgt hij rente over dat bedrag. Deze rente mist hij als het geld gebruikt 
wordt voor de aanschaf van gereedschap.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vrijhandel 
 

 15 A 
 

 16 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. 
 

 17 C 
 

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

 19 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. 
 

 20 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 

 
 21 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. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Let’s go LETS! 
 

 22 D 
 

 23 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. 
 

 24 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. 
 

 25 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. 
 

 26 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. 
 

 27 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. 
 

 28 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. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Veel emotie rondom demotie 
 

 29 B 
 

 30 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. 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste argumenten: 
• een voordeel voor de werknemer, bijvoorbeeld: 1 
− Hij kan zijn huidige functie / salarisschaal 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. 
 

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

 33 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.  
 

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

Antwoord 
 

Scores 
 

Lenen in het klein, microkrediet 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Als één persoon niet kan betalen, is de rest verantwoordelijk voor 

terugbetaling. 
− onderlinge sociale druk om te betalen  
− Leden van de groep kunnen elkaar helpen bij problemen. 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Bij microkredieten gaat het om relatief kleine bedragen. Dit betekent 

dat de kosten per euro/dollar veel hoger zijn. 
− Het verstrekken van een lening in Afrika kost veel meer tijd dan in de 

westerse wereld waar betere communicatiemiddelen voorhanden zijn. 
− 10 x € 25 uitlenen kost meer tijd en geld dan 1 x € 250. 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument zijn: 
− Banken willen inspringen op een groeimarkt. 
− Banken proberen door middel van het verstrekken van gesubsidieerde 

leningen aan de armen deze leners aan zich te binden, zodat zij er in 
de toekomst winstgevende leningen aan kunnen verstrekken.  

− de toenemende aandacht voor sociaal verantwoord ondernemerschap  
 

 39 B 
 

 40 D 
 

 41 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Bij een lening is geen sprake van een gever en een ontvanger, maar 

ontstaat een gelijkwaardige relatie tussen twee zakenpartners. 
− Met een lening hoeft de lener niet zijn hand op te houden. Met een 

lening werkt de ondernemer zelf voor zijn inkomen. Gevoel van 
eigenwaarde stijgt.  

− De lener leert de regels van een economie kennen en begrijpen.  
− Giften kunnen leiden tot afhankelijkheid en gemakzucht. 
 
 
 
 

                                          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.



 

 KB-0233-a-14-2-c 11 lees verder ►►► 
 

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 3  CBS 
informatiebron 4  www.financieel-ondernemen.nl 

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.




