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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 
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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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 Toetsen en 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en 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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– 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. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel 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. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Kiezen en kopen 
 

 1 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste reden: 
 Het is de goedkoopste stoel. 
 De stoel scoort redelijk tot goed op drie van de vier beoordeelde 

punten. 
 De stoel scoort als beste op functionaliteit. 
 
per juiste reden 1 
 

 2 C 
 

 3 E 
 

 4 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(6  € 17,50  1,21)  (6  € 1,95  1,21)  (€ 4  1,21)  € 146,05 
 

 5 maximumscore 1 
(1) zelfvoorziening 
(2) gebruiksgoederen 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• tekort: € 500  € 239,92  € 283  € 22,92 1 

• € 22,92
2

  € 11,46 1 

 
Pop-upstore 

 
 7 B 

 
 8 maximumscore 2 

voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 25.000  € 5.250  € 30.250 1 

• € 30.250 
€ 50

  605 tassen 1 

 
 9 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 25.000  € 10.000  € 5.000  € 10.000 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste voordelen: 
 My Baggie kan in contact komen met een ander publiek. 
 De naamsbekendheid kan vergroot worden. 
 My Baggie kan vrij goedkoop winkelruimte huren op een goede locatie. 
 Een goede locatie kan leiden tot een hogere omzet / winst. 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist voordeel: 
Als er minder leegstand is krijgt het winkelcentrum een grotere 
aantrekkingskracht voor meer (winkelend) publiek. Hierdoor kan de omzet 
van de andere winkels stijgen. 
 

 12 maximumscore 2 
(1) plaatsbeleid 
(2) presentatiebeleid 
(3) productbeleid 
(4) promotiebeleid 
 
indien vier juist 2 
indien drie juist 1 
indien twee, een of geen juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 2 
1 b 
2 a 
3 a 
4 b 
5 a 
 
indien vijf of vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

Samen op vakantie 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 2 
(1) dienst 
(2) de vraag naar 
(3) stijgen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 16 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Suus: 13  € 7,50  € 15  € 112,50 1 
• Floor: (18  16  22)  € 3,75  € 25  € 185 1 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

2  500
15

  € 1,50
2

  € 50  

 
 18 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste voorbeelden: 
• variabele kosten: onderhoud, reparatie, tolheffing, parkeerkosten 1 
• vaste kosten: belastingen, verzekeringen 1 
 
Opmerking 
Het scorepunt enkel toekennen bij een juiste combinatie van kosten en 
voorbeeld. 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

     
€ 380

€ 30  € 12  € 7,50  € 28  € 10  € 3  € 4,50
  4 dagen  

 
Honey Care Africa 

 
 20 maximumscore 1 

(1) ongelijk 
(2) hoge 
 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door een hoger inkomen van de maisboeren kunnen kinderen naar school 
(waar ze leren lezen en schrijven). 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
228.000  1,4  1,6  510.720 kilo 
 

 24 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Doordat de invoerrechten worden opgeheven, worden de goederen uit 
ontwikkelingslanden goedkoper (en verbetert de internationale 
concurrentiepositie van ontwikkelingslanden). 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als het inkomen van de inwoners van ontwikkelingslanden stijgt, kunnen zij 
op langere termijn ook producten uit de rijkere landen kopen. De productie 
en afzet van de rijke landen stijgen dan.  
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Vraag Antwoord Scores 

Gratis kraanwater? 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste maatschappelijke kosten: 
 belasting van het milieu door de verpakking 
 belasting van het milieu door het transport 
 belasting van het milieu door de productie van flessen 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
2.000  (€ 2  € 0,30)  € 3.400 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 2 
(1) geen 
(2) hoger 
(3) omzet 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste bedrijfskosten: 
 de aanschafkosten van glazen 
 de kosten van het afwassen van glazen 
 de kosten van de bediening 
 de energiekosten van een koelkast 
 
Opmerking 
De inkoopwaarde verkopen mag niet genoemd worden.  
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste argumenten: 
 Gasten waarderen de gastvrijheid en komen daardoor vaker terug. 
 Gasten zijn goedkoper uit en komen daardoor vaker terug. 
 Gasten waarderen de duurzaamheid en komen daardoor vaker terug. 
 
per juist argument 1 
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Vraag Antwoord Scores 

The Chicken Tax 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste maatregel: 
 contingentering (quota instellen) 
 exportsubsidies 
 invoerverbod 
 

 33 D 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 32.535

125
  100  $ 26.028 

 
 35 maximumscore 2 

(1) minder 
(2) negatieve 
(3) kleiner 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Pick-uptrucks van Ford die in Mexico voor de Amerikaanse markt worden 
geproduceerd, worden door de Chicken Tax duurder. 
 

 37 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Andere landen zullen, als reactie op de Amerikaanse invoertarieven, zelf 
ook invoertarieven gaan heffen op Amerikaanse producten 
(handelsoorlog).  
 

 38 maximumscore 2 
(1) toenemen 
(2) export 
(3) toenemen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien een of geen juist 0 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van alle kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-examen de eerste 

afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 25 juni te accorderen.  
 
Ook na 25 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 
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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en 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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– 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. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel 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. 
 
 

Maxine wil werken 
 

 1 maximumscore 2 
(1) vraag naar 
(2) conjuncturele 
(3) aanbieders 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 2 D 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• week 1: 20 × € 9,50 € 190 

week 2: 26 × € 9,50 € 247 1 
• week 3: 20 × € 9,50 € 190 

totaal: € 627 1 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist nadeel: 
Als Beter Fiets haar voor meer uren vast aanneemt, moet Beter Fiets haar 
altijd deze uren uitbetalen, ook al is er geen werk voor haar. 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist nadeel: 
− Werknemers (met een tijdelijk arbeidscontract) hebben minder 

inkomenszekerheid (door minder baanzekerheid). 
− Werknemers (met een tijdelijk arbeidscontract) kunnen moeilijker een 

huis kopen (door minder baanzekerheid). 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De deelauto 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
a gebruik 
b gebruik 
c bezit 
d gebruik 
 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• (62,5 × 2 × € 0,20) + (8 × € 3) = € 49 1 

• −€ 49  € 70
€ 70

 × 100% = −30% 1 

 
 10 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste reden: 
− Deze leeftijdsgroep heeft vaak nog niet de middelen om een eigen auto 

aan te schaffen. 
− Deze leeftijdsgroep woont vaak in een stedelijk gebied, waar een eigen 

auto vaak weinig noodzakelijk is. (Parkeerplekken in de stad zijn duur 
en moeilijk te vinden.) 

 
 11 maximumscore 2 

De verlaging is in deze termijn niet haalbaar. 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• verlaging: 8.000.000 × 220 = 1.760.000.000 kg 1 
• voorgenomen verlaging: 0,2 × 220.000.000.000 = 44.000.000.000 kg 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Goed onderwijs of een schoolmaaltijd? 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste kenmerken: 
− hoog percentage ondervoeden 
− snelle bevolkingsgroei 
− hoog percentage analfabetisme 
− beperkte technische ontwikkeling 
− eenzijdige economische structuur 
− slechte positie op de wereldmarkt 
− monocultuur 
− hoge werkloosheid 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Niet alle economische activiteiten van mensen worden meegeteld in de 

bepaling van de hoogte van het nationaal inkomen van een land.  
− De verdeling van het nationaal inkomen is onbekend. 
− Het prijspeil in een land is onbekend. 
− Veel economische activiteiten in een ontwikkelingsland vinden plaats in 

het grijze of zwarte circuit. 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• $ 175.000.000.000 × 0,05 = $ 8.750.000.000 1 

• $ 8.750.000.000
10.000.000

 = $ 875 1 

 
 16 maximumscore 2 

(1) noodhulp 
(2) wel 
(3) ongebonden  
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Een betere voeding zorgt voor een betere gezondheid 1 
• hetgeen kan leiden tot hogere arbeidsproductiviteit (en hogere 

productie / economische groei) 1 
 

 18 B 
 
 

Made in China 
 

 19 maximumscore 2 
• structurele werkloosheid 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
• want deze werkloosheid is het gevolg van een verandering in de 

productiestructuur 1 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Met een verhoging van het minimumloon wil de overheid meer 

werknemers overhalen om in Fujian te komen werken.  
− Met een verhoging van het minimumloon wil de overheid meer 

werknemers een beter bestaan bieden (in deze dure provincie). 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Chinese werknemers (gaan er in koopkracht op vooruit en) zullen meer 

gaan besteden 1 
• daardoor stijgt de productie 1 
 

 24 maximumscore 2 
(1) kapitaalintensiever 
(2) toenemen 
(3) afnemen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Inkomensarmoede  
 

 25 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Huishoudens willen meer sparen. 
− De prijzen zijn relatief meer gestegen dan de inkomens van deze 

groep. 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 52.000  € 20.000

€ 20.000
−  × 100% = 160% 

 
 28 B 

 
 29 D 

 
 30 B 

 
 31 maximumscore 1 

(1) vaker 
(2) grotere 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een klein landje 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 84,96 mld
€ 708 mld

 × 100% = 12% 

 
 33 A 

 
 34 maximumscore 2 

(1) meer 
(2) gestegen 
(3) stijgen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 84,6 mld 

0
 100

2
×  = € 423 mld 

 
 36 A 

 
 37 maximumscore 2 

(1) er geen vrij verkeer van goederen is 
(2) invoerrechten 
(3) duurder 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

informatiebron 5 Euromonitor International, Financial Times 
informatiebron 6 CBS, Wageningen Economic Research 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 
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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en 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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– 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. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel 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. 
 

De sportschool 
 

 1 maximumscore 1 
(1) prijsbeleid 
(2) diensten 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 20
12

 = € 1,67 per maand extra 

 
 3 maximumscore 3 

voorbeeld van een juiste berekening: 
• Conditie: € 20 + (12 × € 30) = € 380 1 
• Om de hoek: 13 × € 23,50 = € 305,50 1 

• € 380  € 305,50
€ 305,50
−  × 100% = 24,4% 1 

 
 4 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste reden: 
De sportscholen willen hun inkomsten (voor het gehele jaar) zeker stellen.  
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
De sporter wil niet langer betalen voor een abonnement dan noodzakelijk.  
 

 6 maximumscore 2 
(1) de doelgroep 
(2) informatieve reclame 
(3) productbeleid 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een eigen kledingzaak 
 

 7 maximumscore 1 
(1) afzet 
(2) kleiner worden 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 1.100

5,5
 × 100 = € 20.000 

 
 9 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste reden: 
In het begin zal het (in vergelijking met bestaande kledingwinkels) 
nauwelijks nodig zijn winkelpersoneel in dienst te nemen.  
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
omzet € 72.500 
inkoopwaarde van de verkopen € 34.300 − 
brutowinst € 38.200 
bedrijfskosten € 25.000 − 
nettowinst € 13.200 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een marketinginstrument met een juiste toelichting: 
− productbeleid 

SHE maakt gebruik van exclusieve stoffen en/of ontwerpers. 
− plaatsbeleid 

SHE is gesitueerd in het centrum van de stad. 
− promotiebeleid 

SHE voert een uitgebreide reclamecampagne in de plaatselijke media. 
 
Opmerking 
Alleen scorepunt toekennen als bij het voorbeeld ook de juiste toelichting 
is gegeven. 
 

 12 maximumscore 1 
(1) promotiebeleid 
(2) productbeleid 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Leren budgetteren 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist doel: 
− Het Nibud wil deze informatie geven, zodat jongeren verstandige 

keuzes kunnen maken. 
− Het Nibud wil ouders informeren omtrent de functie en hoogte van het 

zakgeld. 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
− Het geld staat veilig op een betaalrekening. 
− Je hebt een beter overzicht van inkomsten en uitgaven. 
− Je ontvangt rente bij een creditsaldo. 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 

• € 5  
2

12
5
×  = € 1,15 1 

• € 21,75 
2

 4
5

×  = € 1,67 

€ 1,15 + € 1,67 + € 1,50 = € 4,32 1 
of 

• € 21,75 
2

 4
5

×  = € 1,67 1 

• € 5  
2

12
5
×  = € 1,15 

€ 1,67 + € 1,15 + € 1,50 = € 4,32 1 
 

 18 maximumscore 2 
ja 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• nog te sparen: € 300 − € 52,50 = € 247,50  1 
• hij spaart: € 55 × 5 = € 275 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
− sparen voor een doel 
− sparen uit voorzorg  
− sparen voor de rente 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Zuid-Afrika 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
19.075.000
54.500.000

 × 100% = 35% 

 
 21 maximumscore 1 

(1) ongelijkmatig 
(2) ontwikkelingsland 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 22 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• verschil in prijs: $ 53.916 − $ 26.749 = $ 27.167 1 
• extra opbrengst: $ 27.167 × 125.000 kilogram = $ 3.395.875.000 1 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 2 
(1) arbeid 
(2) meer 
(3) betere 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kom in de bouw 
 

 26 B 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 2 
(1) afgenomen 
(2) daalde 
(3) conjuncturele 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 

400
6.000

.000
 × 100% = 1,5% 

 
 30 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste reden: 
− Ze twijfelen of de economische groei aanhoudt. 
− Ze nemen liever mensen aan die gemakkelijker zijn te ontslaan. 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste maatregelen (twee noemen): 
− verhoging van de lonen 
− verbetering van de pensioenregeling 
− verhoging van het aantal vakantiedagen 
− aanbieden auto van de zaak 
− verbetering van de arbeidsomstandigheden 
− aanbieden vast arbeidscontract 
 
per juiste maatregel 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Patatje over de grens 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− goede vervoersmogelijkheden over land, water en zee 
− de centrale ligging van Nederland ten opzichte van het (Duitse) 

achterland 
− lidmaatschap van de EU 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,30 × € 3 miljard = € 900 miljoen 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 310 miljoen
€ 704 miljoen

 × 100% = 44% 

 
 36 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste redenen (twee noemen): 
− Deze producten uit Nederland zijn voordeliger. 
− Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet voldoende geproduceerd. 
− De kwaliteit van Nederlandse producten is beter. 
 
per juiste reden 1 
 

 37 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste maatregelen (twee noemen): 
− invoerquota voor buitenlandse producten instellen 
− invoerrechten op buitenlandse producten instellen 
− volledig invoerverbod instellen 
 
per juiste maatregel 1 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
Het Verenigd Koninkrijk wil de productie in eigen land beschermen. 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

informatiebron 8 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/39/nederland-en-belgie-grootste-
patatproducenten-europa (bewerkt) 

informatiebron 9 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/39/nederland-en-belgie-grootste-
patatproducenten-europa (bewerkt) 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 Toetsen en 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en 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 is de volgende vakspecifieke regel 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 1 scorepunt afgetrokken 
tot een maximum van 2 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. 
 
 

Stefan gaat studeren! 
 

 1 maximumscore 2 
• voorbeeld van een juist argument van Stefan: 1 

Een laptop heeft hij nodig voor zijn studie (de studie is van belang om 
in de toekomst een inkomen te verdienen). 

• voorbeeld van een juist argument van opa: 1 
Een laptop is niet noodzakelijk om in leven te blijven. 

 
 2 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist argument: 
− Een verkoper heeft meer productkennis/juridische kennis/kennis van 

verkoopbevordering dan Stefan.  
− Een verkoper beschikt over meer technieken om het aankoopproces te 

sturen. 
− Een verkoper is de hele dag bezig met het verkopen (van computers); 

Stefan koopt gemiddeld eens in de vier jaar een computer/laptop. 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste berekening: 
(322% × € 450) + € 450 = € 1.899 
of 
422% × € 450 = € 1.899 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• totaal betaald: € 17,50 × 12 = € 210 1 
• kredietkosten BoncBank: € 210 − € 200 = € 10 1 
 

 7 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Stefan heeft de laptop nodig voor zijn studie. Als hij eerst wil sparen, 
duurt het te lang voordat hij de laptop kan kopen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

PICNIC: een blijvertje? 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(0,34 + 0,14) × € 34,3 miljard = € 16.464.000.000  
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 34.300.000.000

4.300
 = € 7.976.744,19 

 
 10 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 3

€ 24
 × 100% = 12,5% 

 
 11 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist voordeel: 
− lagere prijzen 
− betere service 
− meer keuze 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Supermarkten verkopen veel bederfelijke producten, die gekoeld bewaard 
en vervoerd moeten worden. (De opslag en het vervoer van producten is 
hierdoor duurder.) 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− PICNIC verwacht dat dit percentage gaat stijgen. 
− PICNIC verwacht een hoger marktaandeel te krijgen. 
 

 14 maximumscore 2 
(1) hogere 
(2) lagere 
(3) hogere 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Een consument legt gemiddeld 2,7 bezoeken per week af aan een 
supermarkt. Door het thuis laten bezorgen bespaart de consument veel 
tijd. 
 
 

Wie betaalt er nog het volle pond? 
 

 16 C 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 1 
combinatie 
(1) meer 
(2) hoger 
of 
combinatie 
(1) minder 
(2) lager 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Door de prijsverlaging vermindert het exclusieve karakter van het 
restaurant (en zal de oorspronkelijke doelgroep het restaurant gaan 
mijden). 
 

 20 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste berekening: 
• (€ 150 + € 118 + € 227) = € 495 

(€ 329 + € 282 + € 489) = € 1.100 
€ 1.100 − € 495 = € 605 1 

• € 605
€ 1.100

 × 100% = 55% 1 

 
 21 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als er geen aanbieding was geweest, had zij het product niet gekocht, 
omdat zij het niet nodig had. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Brazilië: meedoen is belangrijker dan winnen 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 2.353.000.000.000

204.260.000
 = $ 11.519,63 

 
Opmerking 
Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 23 maximumscore 2 
• Opmerking 1 is juist  1 
• Opmerking 2 is juist 1 
 

 24 C 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Een gedeelte van het geld werd in Brazilië besteed. (Dat leverde voor 

de mensen in Brazilië werkgelegenheid en inkomen op.) 
− De internationale sportprestaties leveren Brazilië een positief imago 

op. 
 

 27 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: 
− Het onderhoud van de stadions is kostbaar. 
− De rente op leningen zal in de toekomst veel geld gaan kosten. 
 
per juist antwoord 1 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De twee projecten helpen de inwoners op langere termijn aan goede 
verbindingen en schoon water. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Stijn wil aan het werk 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 2 × € 60 = € 120 

€ 120 × 52
12

 = € 520 1 

• € 1.300 × 0,75 = € 975 bruto 
€ 975 − € 520 = € 455 1 

 
 31 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste arbeidsmotieven: 
− vanwege sociale contacten 
− Hij voelt zich nuttig voor de maatschappij. 
− Hij doet werkervaring op. 
 
per juist antwoord  1 
 

 32 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: 
− De overheid wil de uitgaven aan de Wajong beperken. 
− De overheid vindt het maatschappelijk belangrijk dat jongeren met een 

beperking deelnemen aan de arbeidsmarkt, zodat ze een zelfstandig 
bestaan kunnen opbouwen. 

 
per juist antwoord  1 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
40

100
 × 5 = 2 

De werkgever van Stijn moet nog (2 − 1 = 1) één Wajonger in dienst 
nemen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Het belang van de E(M)U 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist voorbeeld: 
Een Nederlander zet zijn spaargeld op een Belgische bank (en ontvangt 
daarvan rente). 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door de subsidie kan een bedrijf uit de EU producten tegen een lagere 
verkoopprijs aanbieden dan de concurrentie uit niet-EU-landen (waardoor 
zij concurrerender wordt). 
 

 36 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist verschil tussen de EMU en de EU: 
− In de EMU bestaat een gezamenlijke munt/euro; in de EU niet.  
− In de EMU zijn afspraken omtrent staatsschuld; in de EU niet. 
− In de EMU zijn afspraken omtrent begrotingstekort; in de EU niet. 
− In de EMU is coördinatie van economische politiek; in de EU niet. 
− in de EMU is coördinatie van financiële politiek; in de EU niet. 
 
per juist antwoord  1 
 

 37 A 
 

 38 E 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De EMU-producten worden voor niet-EMU-landen goedkoper. 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  

Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

PICNIC: een blijvertje 
pagina 4 Albert Heijn 
pagina 5 Online supermarkt PICNIC 
informatiebron 2 www.cbl.nl 
informatiebron 3 www.cbl.nl 
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KB-0233-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

economie vmbo-KB 

 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB 
 
Bij het centraal examen economie vmbo-KB: 
 
Op pagina 9, bij vraag 33 moet de volgende antwoordmogelijkheid toegevoegd worden: 
 
39

100
 × 5 = 1,95 

De werkgever van Stijn moet nog (1,95 − 1 = 0,95 of afgerond 1) één Wajonger in dienst 
nemen. 
 
Toelichting: 
De berekening mag ook gebaseerd zijn op 39 werknemers. 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-KB. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 Toetsen en 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en 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 is de volgende vakspecifieke regel 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. 
 
 

Gratis geld voor iedereen? 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist gevolg en uitleg: 
• Het inkomen kan toenemen, 1 
• want degenen die nu geen inkomen ontvangen, ontvangen het dan wel 1 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 8.900.000 − 8.300.000 = 600.000 mensen 1 

• € 12.600.000.000
600.000

 = € 21.000 1 

 
 

Oranjegekte! 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 54.000.000

102,4
 × 100 = € 52.734.375 

 
 7 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste verklaring: 
− De stijging van de afzet is te gering (en te kortdurend) om daarvoor 

extra personeel aan te trekken.  
− De stijging van de afzet werd opgevangen door overwerk van het al 

aanwezige personeel.  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− de btw-inkomsten van de overheid 
− de accijnsopbrengsten 
− de vennootschapsbelasting 
 
per juist antwoord 1 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 9,95 × 2 + € 6,10 = € 26 
 

 10 maximumscore 1 
(1) kleiner 
(2) de vraag naar 
 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− De supermarkten bestelden geen nieuwe voorraad.  
− Als Nederland werd uitgeschakeld, zou de vraag naar Oranjespullen 

volledig uitvallen.  
− De supermarkt wilde het risico niet lopen met de Oranjespullen te 

blijven zitten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De online consument 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Consumenten willen deze goederen goed met elkaar vergelijken.  
− Het assortiment is online groter dan in de winkel. 
− Consumenten vinden het prettig om thuis te winkelen. 
 

 14 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Consumenten zullen hun budget zo optimaal mogelijk willen gebruiken.  
− De prijs-kwaliteitverhouding geeft aan welke kwaliteit gekozen kan 

worden voor welk budget.  
− Consumenten willen liefst de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs.  
 

 15 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument:  
Het energieverbruik is lager, waardoor je energiekosten bespaart. (Dat kan 
de hogere aanschafprijs compenseren.) 
 

 16 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: 
− De aanschafprijs kan voor een consument te hoog zijn. 
− Een consument kan aan eigenschappen van het product een andere 

waarde toekennen dan de vergelijkingssite. 
− Een vergelijkingssite hoeft niet altijd betrouwbaar te zijn. 
 
per juist antwoord 1 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Bedrijven kunnen zelf positieve reviews schrijven om hun verkoop te 

stimuleren.  
− Concurrerende bedrijven kunnen negatieve of onjuiste reviews 

schrijven. 
− Consumenten kunnen ook onjuiste informatie verstrekken. 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− (Nu betaalt de consument € 95 voor vijf jaar. Terwijl de eerste twee 

jaren binnen de garantieperiode vallen en altijd voor rekening van de 
verkoper zijn.) Het is maar een garantie voor een periode van drie jaar. 

− Volgens de informatie geeft de verkoper volledige garantie. Dat geldt 
echter niet voor de materiaalkosten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• kosten met servicecontract: € 95 + € 60 = € 155 1 
• kosten zonder servicecontract: € 75 + € 60 + € 80 = € 215 

financieel voordeel: € 60 1 
 
 

Art uit Litouwen 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 35 miljard × 1,80 = $ 63 miljard 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist nadeel: 
− kans op verliezen door lage inruilkoers litas → euro 
− politiek en economisch beleid door de EMU 
− minder bevoegdheden voor de Litouwse Centrale Bank 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
− een groter afzetgebied 
− een groter handelsblok 
− meer economische macht op wereldniveau 
 

 24 maximumscore 2 
(1) dalen 
(2) externe 
(3) verbeteren 
of 
(1) stijgen 
(2) externe 
(3) verslechteren 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
De jeugdwerkloosheid in Litouwen was 26% in 2012. Dat was veel hoger 
dan de jeugdwerkloosheid in Nederland.  
 
Opmerking 
In het juiste antwoord moeten gegevens uit informatiebron 3 gebruikt zijn. 
 

 26 D 
 
 

Tandarts Somers 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2.756 € 2.120

€ 2.120
−  × 100% = 30% 

 
 30 maximumscore 1 

voorbeelden van een juiste reden: 
− Leah heeft een hogere opleiding genoten. 
− Leah is ouder. 
− Leah draagt meer verantwoordelijkheid. 
− Leah is al langer in dienst. 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• basissalaris € 1.823 

overwerk: 9 uur × € 15 × 200% = €    270 1 
• (1 uur × € 15 × 125%) + (1 uur × € 15 × 150%) = €      41,25 

totaal € 2.134,25 1 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een goede reden: 
De toeslagen aan de assistentes zijn hoger dan hetgeen extra berekend 
wordt aan de patiënten. 
 

Pagina: 55Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 KB-0233-a-17-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
(1) verlengen 
(2) dalen 
(3) vaste 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Rosa uit Bolivia 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste reden: 
Er wordt geen rekening gehouden met: 
− zelfvoorziening 
− ongelijke inkomensverdeling 
− onbetaalde productie 
− situatie in de gezondheidszorg 
− analfabetisme 
 
per juist antwoord 1 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
90.100.000

53
 × 100 = 170.000.000 

 
 37 C 

 
 38 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste kenmerken: 
− laag inkomen per hoofd van de bevolking 
− snelle bevolkingsgroei 
− ondervoeding 
− grote werkloosheid 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
a (Ik ben het eens met Neli, want) Rosa heeft geen keuze en heeft haar 

gezin uit financiële noodzaak achter moeten laten. De werkgevers 
moeten goede arbeidsvoorwaarden bieden. 

of 
b (Ik ben het eens met Janet, want) alles wat Rosa verdient is 

meegenomen voor haar. Ze besteedt haar geld in Bolivia, waar de 
koopkracht van dit geld hoger is. 

 
Opmerking 
Een van beide zinnen moet aangevuld zijn tot een goede, economische en 
inhoudelijk relevante zin. 

 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 3 Eurostat 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
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 
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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 Toetsen en 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 scorepunt toegekend. 
 

Armoedebestrijding door banken 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(1.115 - 864) / 864) x 100% = 29,1%  
 

 2 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Veel mensen met een lager inkomen zijn verder in inkomen achteruit 
gegaan door de economische crisis (vanaf 2008).  
 

 3 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Mensen moeten gestimuleerd blijven om economisch (weer) 

zelfstandig te worden. 
− Er is maar een beperkt budget beschikbaar. 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• inkomsten € 1.348 1 
• uitgaven €    914 

vrij te besteden bedrag €    434 1 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
inkomsten: € 1.348 
uitgaven: € 914  
verschil: € 434 per maand 
Volgens informatiebron 2 blijft Margot onder de grens van (€ 180 + € 125 + 
€ 160) = € 465. 
 
Opmerking 
Let op: doorrekening vanuit vraag 4 (vrij te besteden bedrag) goed 
rekenen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 62Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
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De kraan dichtdraaien of verder opendraaien? 
 

 6 maximumscore 1 
(1) korte 
(2) voedsel sturen 
(3) lange 
(4) scholen bouwen 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen als alle antwoorden juist zijn. 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste berekening: 
• € 4.437.000.000 / 16.743.560 = € 265 1 
• € 265 / € 33.000 x 100% = 0,8% 1 
of 
• 16.743.560 x € 33.000 = € 552.537.480.000 1 
• € 4.437.000.000 / € 552.537.480.000 x 100% = 0,8% 1 
 

 8 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 560 mld x 0,8% = € 4,48 mld 1 
• € 4,48 mld / 0,7 x 100 = € 640 mld 1 
of 
• € 560 mld / 0,7 = € 800 mld 1 
• € 800 mld x 0,8% = € 640 mld 1 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Ontwikkelingslanden kunnen ontwikkelingshulp gebruiken om te 

investeren (in bijvoorbeeld onderwijs) 1 
• Als dit economische groei tot gevolg heeft, kan de koopkracht in 

ontwikkelingslanden gaan stijgen (en deze landen kunnen dan 
Nederlandse goederen kopen) 1 

 
 11 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
De contingentering afschaffen betekent dat ontwikkelingslanden meer 
goederen kunnen verkopen aan Nederland en andere Europese landen, 
waardoor deze ontwikkelingslanden meer geld kunnen verdienen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Op reis met de Reiswinkel 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(15.470 - 18.200) / 18.200 x 100% = -15%, dus een daling van 15% 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
(1) toe 
(2) De vraag naar  
(3) af  
 
indien alle drie juist  2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist  0 
 

 15 maximumscore 2 
• structurele werkloosheid 1 
• voorbeelden van een juiste uitleg: 1 

− De vakantiereizen worden op een andere manier te koop 
aangeboden. 

− De productiestructuur is gewijzigd. 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
0,10 x 300 x € 3.500 = € 105.000 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• extra inkopen = extra omzet - extra brutowinst = 

€ 3.000.000 - € 300.000 = € 2.700.000 1 
• extra nettowinst = extra brutowinst - extra reclamekosten = 

€ 300.000 - € 100.000 = € 200.000 1 
 
Opmerking 
Let op: doorrekening bij extra omzet. 
 

 18 maximumscore 1 
1 = onjuist 
2 = onjuist 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
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Antwoord 
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 19 maximumscore 2 
(1) prijs 
(2) stijgen 
(3) minder 
(4) daling 
 
indien vier juist 2 
indien drie of twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 
 

Nederland: een Duitse provincie? 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 396 miljard - € 440 miljard / € 440 miljard x 100% = -10%  
dus 10% kleiner 
 

 22 maximumscore 1 
(1) exportwaarde  
(2) klein 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 23 maximumscore 1  
voorbeeld van een juiste berekening: 
naar Duitsland: 34% x € 316.000.000.000 = € 107.440.000.000 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
(1) stijgen 
(2) lagere 
(3) verbetert 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 25 A 
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 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Nederlanders kunnen gemakkelijker communiceren met Duitsers. (Dat 
maakt Nederland als handelspartner aantrekkelijker om handel mee te 
drijven.) 
 
 

Vraag en aanbod 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 0,50 x 5.000 = € 2.500 
€ 0,75 x 2.500 = € 1.875 
 

 28 maximumscore 2 
• De gevraagde hoeveelheid is gestegen 1 
 
voorbeeld van een juiste toelichting: 
• Bij een prijs van € 0,50 werden er in de oude situatie 5.000 apps 

gevraagd en in de nieuwe situatie worden er 7.500 apps gevraagd 1 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Wanneer zij de prijs € 1,25 maken, zal niemand het product nog kopen, 
waardoor er helemaal geen omzet is (en dus ook geen winst). 
 
 

Van welvaart naar kortingspas 
 

 31 A 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
op vooruit met 0,4% 
 

 34 maximumscore 1 
300.000 huishoudens 
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 35 maximumscore 1 
(1) meer 
(2) minder 
 
Opmerking 
Scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 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 8 CBS, Welvaart in Nederland 
informatiebron 9 CBS, Welvaart in Nederland 
 

einde  einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 68Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 KB-0233-a-16-2-c 2 lees verder ►►► 
 

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 Toetsen en Examens. 

 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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 Toetsen en 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen 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 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. 
 

Hennep als vezel! 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Kosten die verband houden met transport. 
 

 2 D 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste redenen: 
− Duurzamer produceren kan leiden tot kostenvoordelen. 
− Duurzaamheid kan ingezet worden bij de marketing. 
− De consument vraagt om duurzamer productie. 
− De overheid heeft (subsidie)regels opgesteld om duurzaamheid te 

bevorderen. 
 
per juist antwoord 1 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste kosten: 
kosten vanwege: 
− onderhoud 
− afschrijving 
− reparatie 
− energie 
− rente 
 
per juist antwoord 1 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 80 / 2) x 3 = € 120 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
(De kwaliteit van hennep is beter dan van katoen.) Een kledingstuk 
gemaakt van hennepvezel gaat langer mee, waardoor uiteindelijk een 
kledingstuk gemaakt van katoen duurder is dan een kledingstuk gemaakt 
van hennepvezel. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
(1) toeneemt 
(2) stijgen 
(3) dalen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
De consument is veel gevoeliger geworden voor duurzaamheidsaspecten. 
 
 

Eten voor de winst 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
36.000.000 / 16.800.000 = 2,1 kilogram 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De kans dat alle Nederlanders uit elke productgroep meer gaan 
consumeren is onmogelijk, omdat bijvoorbeeld:  
− niet iedereen van kaas (appels of varkensvlees) houdt. 
− heel jonge kinderen geen kaas (appels of varkensvlees) eten. 
− sommige inwoners van Nederland geen varkensvlees (kaas) eten. 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het aanbod (en de vraag) in de supermarkt blijft dan ongewijzigd (en er zal 
dan voor de consument weinig veranderen aan de prijs van appels en 
peren.) 
 

 13 A 
 

 14 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist voorbeeld: 
• Tuinders en boeren gaan op scholen hun producten aanbieden 

(meerdere verkooppunten) 1 
• voorbeelden van een juiste uitleg: 1 

− De afzet onder jongeren zal stijgen. 
− Door een ander consumptiegedrag onder jongeren zal de afzet in 

de toekomst toenemen. 
 
 

De werkloosheid neemt toe 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Door de toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt verwachten ze 

geen baan te vinden. 
− Er zijn weinig vacatures, werklozen geven de hoop op om werk te 

vinden (ontmoedigingseffect). 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Tijdelijke contracten kunnen gemakkelijker niet worden verlengd. 
− Oproepkrachten worden vooral opgeroepen op drukke tijden. Als het 

minder gaat met het bedrijf worden zij ontslagen of niet meer 
opgeroepen. 

− Uitzendkrachten zijn qua loonkosten dure werknemers. 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
Registratie bij het UWV: 
− kan leiden tot een baan (en inkomen) 
− is een voorwaarde voor een eventuele werkloosheidsuitkering 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1.000.000 – 800.000 = 200.000 1 
• 200.000 / 800.000 x 100% = 25% 1 
 

 20 maximumscore 2 
(1) IV 
(2) 2009 
 
indien twee juist 2 
indien een juist 1 
indien geen juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Niet iedereen die werkloos wordt, heeft direct recht op een uitkering. 
− Mogelijk liep in februari 2013 voor veel uitkeringsgerechtigden de 

termijn af waarin ze recht op de werkloosheidsuitkering hadden. 
 
 

Wereldwinkel 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Oxfam: 0,03 x € 2,19 = € 0,0657 = € 0,07 1 
• Prijsverschil is € 0,07 – € 0,01 = € 0,06 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste verklaringen: 
• De prijzen van geïmporteerde buitenlandse producten in de EU worden 

door invoerrechten (relatief) hoger dan de prijzen van binnenlandse 
producten 1 

• Protectionistische maatregelen worden genomen om de binnenlandse 
productie te beschermen tegen producten uit het buitenland 1 

 
 25 F 

 
 

Zullen we het laten bezorgen? 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 27 miljoen / 2,8 x 100 = € 964.285.714 
 

 27 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Het is voor klanten eenvoudiger om keuzes te maken, bestellingen te 
plaatsen en te betalen bij maaltijdbezorgers. 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 50 – € 49 = € 1 
€ 1 / € 50 x 100% = 2% 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− FijnVers.nl weet precies welke afzet verkocht kan worden, daardoor is 

er minder afval. 
− FijnVers.nl heeft geen winkelpanden en minder (winkel)personeel. 
 
 

Chocolade zonder nasmaak! 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 60% van 4 miljoen ton = 2,4 miljoen ton = 2.400 miljoen kilogram cacao 1 
• 2.400.000.000 / 2.500.000 = 960 kilo(gram) cacao per boer 1 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 0,12 / € 2,50 x 100% = 4,8% 
 

 32 maximumscore 2 
(1) vergroten 
(2) het aanbod 
(3) dalen 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist voordeel: 
− De boeren hebben de zekerheid hun product voor langere tijd te 

kunnen afzetten.  
− De boeren zijn verzekerd van inkomsten. 
− De boeren zijn beter in staat te investeren in betere 

productiemethoden. 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 2 
(1) meer vraag naar 
(2) werknemers 
(3) te weinig 
 
indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien één of geen juist 0 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 CBS 
bron 3 www.test-aankoop.be 
bron 5 www.FijnVers.nl 
bron 6 en 7 www.tonychocolonely.com 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
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 
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 Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens 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 Toetsen en 
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. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 Toetsen en 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;  
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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; 

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 Toetsen en 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 Toetsen en 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 53 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. 
 
 

Pagina: 81Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 KB-0233-a-15-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Je bent 72 jaar en je woont alleen. Hoe leef je dan? 
 

 1 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
 
1 baguette 5,50 / 12 € 0,46 
bacon (40 / 500) x € 6,00 € 0,48 
eieren (2 / 124) x € 10,00 € 0,16 
croissant  € 0,38 
koffie (5/500) x € 4,00   € 0,04 
diverse kosten per ontbijt € 0,35 
totaal  € 1,87 
 
indien vijf berekeningen juist 2 
indien vier of drie berekeningen juist 1 
indien minder dan drie berekeningen juist 0 
 

 2 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste reden: 
− Het werkt als een lokkertje, de mensen gaan dan ook andere 

producten kopen wanneer ze er toch zijn en daar wordt dan de winst 
op gemaakt.  

− Een vol restaurant ziet er gezellig uit en trekt andere klanten aan. 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De p van prijsbeleid. 
De HEMA stunt met een hele lage prijs om klanten naar de winkel te 
krijgen. 
 

 4 maximumscore 1 
(1) = inkomen uit arbeid 
(2) = dividend  
(3) = overdrachtsinkomen 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitgave die lager is:  
− reiskosten voor het werk 
− studiegeld voor de kinderen  
− rente en aflossing van een hypotheek  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitgave die hoger is:  
− zorgkosten 
− energiekosten 
− uitgaven in verband met vrije tijd 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Huidig inkomen: (€ 640 + € 700) x 12 = € 16.080 1 
• Achteruit gegaan: (€ 31.550 - € 16.080) / € 31.550 x 100% = 49% 1 
 

 8 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− De groep ouderen (boven de 65) is al groot en wordt steeds groter. 
− Er is zeker een groep ouderen boven de 65 jaar die nog veel geld 

uitgeeft/te besteden heeft. 
 
 

Ron wordt zzp’er 
 

 9 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste factoren: 
− leeftijd 
− verantwoordelijkheid  
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Nettoresultaat = € 70.000 – € 27.000 = € 43.000 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• btw 6%: 0,06 x € 130 = € 7,80 1 

 
• btw 21%: 0,21 x € 182,20 = € 38,26 

totaal inclusief btw: € 130,00 + € 182,20 + € 7,80 + € 38,26 = € 358,26 1 
 

 13 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door de btw-verlaging wordt het voor een klant goedkoper Ron in te huren. 
(Daardoor zal hij meer klanten krijgen.) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Koffiepraat 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Wereldproductie: 3 x 28.111.620 = 84.334.860 1 
• Guatemala: ( 3.725.851 / 84.334.860 ) x 100% = 4,4% 1 
 

 15 C  
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist nadeel: 
Een land met een monocultuur is voor de exportopbrengsten in grote mate 
afhankelijk van maar één (of enkele) product(en). 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• hogere prijs Max Havelaarkoffie:  

( € 1,95 - € 1,80 ) / € 1,80  x 100% = 8,3% 1 
• Bereid tot betalen: 12% + 3% + 3% = 18% 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 19 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Als gevolg van slecht bestuur komt het geld niet bij de bevolking terecht. 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als er sprake is van economische groei, zal het nationaal inkomen ook 
stijgen. In dat geval betekent een vast percentage dat het bedrag aan 
ontwikkelingshulp ieder jaar toeneemt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Iedereen gratis aan de glasvezel! 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument: 
− Als het netwerk er eenmaal ligt, verwacht men dat er vanzelf meer 

deelnemers komen. 
− Er zijn al veel kosten gemaakt. Als ze stoppen is dat zeker weggegooid 

geld. 
 

 22 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
(De providers betalen de aansluiting.) Zij zullen deze kosten 
doorberekenen in het maandbedrag dat de consumenten betalen.  
(Dus uiteindelijk betaal je daar als consument toch aan mee.) 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Provider B: 2 x € 0 + 10 x € 60 + 12 x € 7,50 + 1 x € 20 = € 710 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
In de krimpgebieden is het lastig de openbare voorzieningen open te 
houden als er nóg minder mensen gebruik van maken en/of aan 
meebetalen.  
 
 

Het huishouden van Jan Steen 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 2 
• een juist vermeld voordeel, bijvoorbeeld: 1 
− Je kunt de wasdrogers bekijken. 
− Je kunt gericht vragen stellen. 
− Je hebt in de winkel vaak de nieuwste modellen. 
 
• een juist vermeld nadeel, bijvoorbeeld: 1 
− De winkelier wil graag de wasdroger verkopen waar hij het meest op 

verdient. 
− Ze hebben maar een beperkt aantal modellen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 605 / 3 x 52 = € 10.486,67 1 
• € 10.486,67 / 12 = € 873,89 1 
 
of 
 
• € 605 / 3 = € 201,67 1 
• € 201,67 x 52 / 12 = € 873,90 (€ 873,89 ook goed rekenen) 1 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitgave met uitleg: 
− Huur. Jan en Gretchen hebben waarschijnlijk een huurcontract dat ze 

niet direct kunnen opzeggen. Bovendien hebben ze tijd nodig een 
goedkoper huis te zoeken. 

− Ziektekostenverzekering. Het contract kan niet direct worden 
opgezegd.  

 
 

We zetten de verdubbelaar in! 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1e kwartaal 2012: 1.100.000 – 208.000 = 892.000 1 
• 208.000 / 892.000 x 100% = 23,3% 1 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
− Door de toenemende concurrentie (op de arbeidsmarkt) verwachten ze 

geen baan te vinden. 
− Er zijn weinig vacatures, dus is er weinig hoop om een baan te vinden. 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Oproepkrachten worden vooral opgeroepen in drukke tijden. Als het minder 
gaat met het bedrijf zijn zij niet meer nodig en worden niet meer 
opgeroepen. 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
De partner raakte werkloos of dreigde zijn baan te verliezen en als zij werk 
vond kwam er (meer) gezinsinkomen binnen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Zij zaten als zzp-er ook al zonder werk  1 
• Zij werden echter niet geregistreerd  (omdat zij ondernemer waren en 

geen werknemer) en daarom waren ze niet (officieel) werkloos (maar 
dus verborgen werkloos) 1 

 
 36 D 

 
 

Thies gaat internationaal 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Omzet vorig jaar: € 62.000 x 33 = € 2.046.000 1 
• € 2.046.000 / € 60.000 = 34,1 afgerond 35 tractoren 1 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Gewenste omzet: 2,25% x € 160.938.000 = € 3.621.105 
 

 40 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste voordelen: 
− geen invoerheffingen 
− grotendeels zelfde regelgeving 
− makkelijker te vervoeren vanwege de afstanden.  
− vaak dezelfde munteenheid 
 

 41 A 
 

 42 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
De voordelen van vrijhandel kunnen groter zijn dan het voordeel van 
lagere lonen. 
 

 43 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste reden: 
− Het vergt een hoge investering om de productie naar het buitenland te 

verplaatsen. 
− Het opleidingsniveau in deze landen is wellicht veel lager dan in 

Nederland. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit.  
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni 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 4 www.koffiebean.nl 
informatiebron 5 www.ing.nl 
informatiebron 7 CBS statline.nl 
bron, pagina 11 de Volkskrant, vrijdag 19 april 2013 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 

 

 
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 Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens 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 Toetsen en 
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. 

Pagina: 89Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 KB-0233-a-15-2-c 2 lees verder ►►► 
 

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 Toetsen en Examens. 

 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 Toetsen en 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;  
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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; 

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 Toetsen en 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 Toetsen en 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. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 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. 
 

Thijs zoekt een bijbaantje 
 

 1 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
De computer is voor Thijs een luxegoed, want hij is niet noodzakelijk voor 
huiswerk of werk. 
 

 2 maximumscore 1 
(1) = middelen 
(2) = prioriteiten 
 
Opmerking 
Het scorepunt uitsluitend toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Omdat de fiets nu tijdelijk goedkoper is, is het verstandiger met geleend 
geld de mountainbike nu te kopen dan te sparen en later te kopen als de 
actie voorbij is.  
 

 4 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 480 – € 360) / € 480 x 100% = 25% 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van juiste berekeningen: 
(1) = € 240; € 20 x 12 = € 240 
(2) = € 380; € 10 x 38 = € 380  
(3) = € 780; € 1.850 – € 100 – € 100 – € 100 – € 150 – € 240 – € 380 =  

€ 780  
 
• voor de juiste bedragen bij (1) en (2) 1 
• voor het juiste bedrag bij (3) 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 6 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
Hij mag maximaal 12 uren per week werken: 
12 x € 4,29 = € 51,48 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
8 x € 4,29 = € 34,32  
• € 700 / € 34,32 = 20,4 zaterdagen 1 
• Hij moet minimaal 21 zaterdagen werken 1 
 
 

Moeten de Nederlanders langer werken? 
 

 8 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• Griekenland 260 – 32 = 228 dagen  

2.034/228 = 8,9 uur 1 
• Nederland 260 – 28 = 232 dagen  

1.381/232 = 6,0 uur 
verschil 2,9 uur per dag 1 

 
of 
 

• 0,3
232
381.1

228
034.2

=−  2 

 
 9 maximumscore 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
In Nederland wordt door veel mensen in deeltijd gewerkt. 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als een werknemer minder uren werkt per week en dezelfde productie 
gehaald moet worden, zullen er meer werknemers in dienst moeten komen 
(waardoor de werkloosheid kan dalen). 
 

 12 maximumscore 2 
• Door ontgroening en vergrijzing zal het aanbod van arbeid afnemen  1 
• Om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen zullen de werknemers 

meer uren (langer) moeten werken 1 
 

 13 E 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeeld van de juiste stappen: 
• Door de langere werkweek verdien je meer 1 
• Doordat je meer te besteden hebt, kun je meer behoeften vervullen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De voedselparadox 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− beperkte scholing  
− beperkte technische kennis 
− gebrekkige infrastructuur 
− snelle bevolkingsgroei 
− internationale schuldverplichtingen 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, de koopkracht van $ 1,25 is in elk land anders omdat de prijzen 
overal verschillen. 
 

 17 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− stijging van de koopkracht 
− stijging van het inkomen 
− toename van de behoeften 
 

 18 maximumscore 1 
toenemen 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Doordat de bevolking een groter deel van haar inkomen moet besteden 

aan voedsel zal er minder overblijven voor andere goederen.  
− Door een lagere koopkracht zal de vraag naar goederen verminderen.  
 
afnemen 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de gestegen prijzen zullen de inkomsten voor de onderontwikkelde 
landen die voedsel produceren, gaan stijgen.  
 

 19 B 
 

 20 C 
 

Pagina: 95Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 KB-0233-a-15-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Rondkomen met je inkomen! 
 

 21 C 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
De hypotheek bedraagt € 1.650 per maand, het inkomen € 3.575.  
€ 1.650 / € 3.575 x 100% = 46,2%. (Dit is veel meer dan een gemiddeld 
gezin: 22%) 
 
of 
 
22/100 x € 3.575  = € 786,50. Dat bedrag besteedt een gemiddeld gezin 
aan een hypotheek. (Dat is veel minder dan bij het gezin van Marieke:  
€ 1.650).  
 

 24 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het spaarsaldo kunnen ze beter gebruiken om de lening  

(gedeeltelijk) af te lossen. Hierdoor besparen ze op de rente. 1 
• De ontvangen spaarrente is namelijk aanzienlijk lager dan de betaalde 

leenrente. 1 
 

 25 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Collectieve inkoop levert bij leveranciers vaak hoge kortingen op. (Bij 
collectieve inkoop wordt namens een grote groep consumenten energie 
ingekocht bij de goedkoopste aanbieder.)  
 

 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Bij vaste lasten zit je vaak nog vast aan een lopend contract. (Meestal 
werkt een wijziging pas door in een volgende contractperiode.) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zelfstandig of niet  
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
113.823 – 136.640 = -22.817.  
 
of 
 
136.640 – 113.823 = 22.817 Dit zijn 22.817 bedrijven minder dan het jaar 
ervoor. 
 

 29 maximumscore 1 
(1) = lager 
(2) = lager 
 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste verklaring: 
− De bus gaat meerdere jaren mee.  
− De kosten van de bus (afschrijvingen) worden over meerdere jaren 

verspreid. 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 42.328 – € 4.000 – € 3.500 – € 2.500 – € 3.000 = € 29.328 1 
• in procenten van de omzet: (€ 29.328 / € 42.328) x 100% = 69,3% 1 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De extra kosten van het aantrekken van personeel kunnen hoger zijn dan 
de extra omzet. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Onze belangrijkste buur: Duitsland! 
 

 33 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 104,6 mld / € 431 mld x 100% = 24,3% 
 

 34 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste verklaring (twee van de volgende): 
− Duitsland is een buurland van Nederland. Goederen hoeven niet ver 

vervoerd te worden. 
− Duitsland is een rijk land met veel inwoners. Ze genereren veel 

koopkracht. 
− Duitsers gaan graag in Nederland op vakantie. 
 
per juiste verklaring 1 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als de economische situatie in Duitsland goed is, zullen de Duitsers veel 
goederen kopen, waaronder uit Nederland. Daar profiteert Nederland van. 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist nadeel: 
− Er is geen vrij verkeer van goederen en diensten.  
− Duitsland heft invoerrechten op (sommige) Zwitserse producten.  
− Er zijn wisselkoersrisico’s en kosten om geld om te wisselen.  
 

 37 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
• omzet BMW: € 356 miljard x 0,145 = € 51,62 miljard 1 
• aandeel Nederlandse toeleveranciers:  

€ 500 miljoen / € 51,62 miljard x 100% = 0,97% 1 
 

 38 C 
 

 39 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist argument: 
Nederland is erg afhankelijk van Duitsland. Als Duitsland in de problemen 
komt, zal het Nederland meeslepen. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 1             Nibud in bijlage 
informatiebron 6             DvhN in bijlage 
 
 

einde  
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KB-0233-a-15-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-2 
 

economie vmbo-KB  
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo- KB 
 
Bij het centraal examen economie vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 6, naast het gegeven antwoord ook goed rekenen:  
 
Hij mag maximaal 10 uren (per schoolweek) werken: 
10 x € 4,29 = € 42,90 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo- KB. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2015-2 
 

economie vmbo-KB  
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo- KB 
 
Bij het centraal examen economie vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 6, naast het gegeven antwoord ook goed rekenen:  
 
Hij mag maximaal 10 uren (per schoolweek) werken: 
10 x € 4,29 = € 42,90 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo- KB. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
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 
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  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
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. 
 
 
 
 

Pagina: 122Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 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  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
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 
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; 

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; 
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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 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. 

 
NB2 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. 

 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. 
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 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 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 scorepunt toegekend. 
 

Het kleine café 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
bier: 1 x € 1,90 =   € 1,90 
fris:  4 x € 1,70 =  € 6,80 
wijn: 1 x € 2,00 =  € 2,00 
• totaal               € 10,70 1 
 

40% - 16% = 24% korting en belasting 
 jeugdbelasting: € 3,90 x 0,24 = € 0,94 
• jeugdkorting: € 6,80 x 0,24 =  € 1,63 1 
• eindbedrag: € 10,70 + € 0,94 - € 1,63 = € 10,01 (of contant € 10,00) 1 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− Het is een vorm van investeren in de toekomst.  
− Door klantenbinding zal hij in de toekomst meer aan hen verdienen. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Het inkomen van Anneke is lager dan dat van een gemiddeld meisje van 
16 jaar. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Door veel jongeren in zijn café binnen te halen, loopt hij het risico zijn 
oudere klanten kwijt te raken. (Deze hebben over het algemeen meer geld 
te besteden dan de jongeren.) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vleesvervangers 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 62.000.000 / € 5.500.000.000 x 100% = 1,1% 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 120.000 x € 16 = € 1.920.000 1 

€ 1.920.000 - € 40.000 - € 1.900.000 = - € 20.000 1 
 

 10 maximumscore 1 
(1) = toenemen 
(2) = gelijk blijven 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 13,86 / € 4,51= 3,07 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− de smaak verbeteren 
− nieuwe varianten op de markt brengen 
− een betere verpakking 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste maatregel: 
− reclamecampagne  
− producenten van vleesvervangers subsidies geven 
− vlees(producten) extra belasten 
− vleesvervangers vrijstellen van btw 
 
Opmerking 
Voor het antwoord 'de prijs verlagen' geen scorepunt toekennen. 
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China: van ontwikkelingsland naar wereldmacht? 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken: 
− laag inkomen per hoofd van de bevolking 
− snelle bevolkingsgroei 
− beperkte technische ontwikkeling 
− zwakke positie op de wereldmarkt 
− ongelijke inkomensverdeling 
 
per juist kenmerk  1 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 2 
(1) afgeschaft 
(2) betere 
(3) toe 
(4) meer 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist 0 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 3.013.000.000.000 / 1.320.000.000 = € 2.282,58  
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 25,3 miljard / € 915,82 miljard) x 100% = 2,76%  
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
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Antwoord 
 

Scores 
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 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Landbouw 10,9%. Uit de informatiebron blijkt dat de landbouw in China 

financieel een relatief kleine sector is. Een kenmerk van een 
ontwikkelingsland is de afhankelijkheid van landbouwproducten.  

− Industrie 48,6%. De industrie verdient bijna de helft van het nationaal 
inkomen. Dat is in ontwikkelingslanden veel lager. 

− Diensten 40,5%. Een groot gedeelte van het nationaal inkomen wordt 
verdiend door de dienstensector. In een ontwikkelingsland is dat veelal 
minder. 

 
 

Lenen kost geld  
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist motief: 
− opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten / geldtekorten 
− opvang van calamiteiten  
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Totaal krediet:  € 34,90 x 72 maanden   = € 2.512,80 
Prijs contant                                             = € 1.599,00  - 
• Verschil in euro’s is                                  €    913,80 1 
• Prijsverschil in % is (€ 913,80 / € 1.599,00) x 100% = 57,15% 1 
 

 22 maximumscore 2 
• (1) = rente 1 
• (2) = vaste lasten 1 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
BKR-informatie helpt kredietverleners bij hun afweging of het verantwoord 
is een krediet te verstrekken.  
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument voor eens met Wim: 
− Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuzes.  
 
Voorbeelden van juiste argumenten voor oneens met Wim: 
− Consumenten moeten beschermd worden tegen misleidende 

leenreclames. 
− Niet iedere consument is in staat de gevolgen van geld lenen te 

overzien. 
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Toerisme in Nederland 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
totaal aantal gasten op camping: 7% x 10.104.000 = 707.280 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
totaal aantal overnachtingen op camping: 12% x 25.268.000 = 3.032.160 
gemiddeld aantal overnachtingen: 3.032.160 / 707.280 = 4,3 nachten  
of 
gemiddeld aantal overnachtingen: 3.032.160 / 714.360 = 4,2 nachten  
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• percentage nettowinst van de omzet: 100% - 20,4% - 68,9% = 10,7% 1 
• nettowinst: € 275.000 / 100 x 10,7 = € 29.425 1 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
− Verlenging van het hoogseizoen 
− Vakantiespreiding betekent dat het zomerseizoen langer duurt en dat 

de aangeboden kampeerplaatsen en huisjes dus langer bezet kunnen 
worden en dus een hogere opbrengst opleveren. 

 
 31 maximumscore 2 

(1) investeringen 
(2) ondernemen 
(3) maatschappelijke kosten 
(4) markt 
(5) omzet 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier of drie antwoorden juist 1 
indien twee, één of geen antwoord juist 0 
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Schoon water hier, schoon water daar 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• $ 1.067.000.000 / 1.797.860 = $ 593,48 1 
• $ 593,48 / 365 = $ 1,63 1 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Sanex heeft niet de kennis en de knowhow om het zelf te doen. 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1.797.860 / 250 x € 2.500 = € 17. 978.600 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Water kan gebruikt worden in de landbouw waardoor de opbrengst hoger 
wordt. (Deze opbrengst kan verkocht worden, waardoor mensen meer te 
besteden hebben. Dit kan worden besteed bij andere lokale ondernemers.) 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Door de actie zal Sanex meer verkopen en misschien zijn de extra 

opbrengsten wel hoger dan de extra kosten. 
− Door de actie zal Sanex een positief imago krijgen. Klanten zullen 

daardoor eerder Sanex producten kopen.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 3 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, bijlage, p. 3 
bron 4 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, bijlage, p. 3 
bron 6 www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/archief/2008, bijlage, p. 4 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
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. 

Pagina: 134Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 KB-0233-a-13-2-c 2 lees verder ►►► 
 

 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; 

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; 
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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 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. 

 
NB2 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. 

 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. 
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 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 52 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. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Arno rijdt de WW in 
 

 1 A 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste nadelen: 
− verlies van sociale contacten 
− verveling 
− zich nutteloos voelen 
 
per juist nadeel 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 456.000 + 18.000 = 474.000 1 
• 474.000 / 7.900.000 x 100% = 6% 1 
 

 5 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist gevolg: 
De overheid moet in tijden van hoge werkloosheid veel 
(bijstands)uitkeringen betalen. 
 
Opmerking 
Het antwoord WW-uitkeringen niet fout rekenen. 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier: 
− omscholing 
− herscholing 
 
 

#TVOH, de invloed van sociale media 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste omschrijving: 
Van commerciële beïnvloeding is sprake als een onderneming probeert 
afnemers te beïnvloeden met reclame met als doel hen als klant te krijgen 
en te behouden. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste wijze: 
Doordat vrienden hun doen en laten via sociale media met elkaar delen.  
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− De fabrikant kan een gerichte groep aanspreken, omdat hij de 

voorkeuren van de consument kent via de sociale media. 
− De consumenten herkennen de reclame minder als reclame, maar die 

beïnvloedt wel hun koopgedrag. 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− Als groep hebben zij veel te besteden. 
− Ze zijn redelijk eenvoudig te beïnvloeden. 
− Ze zijn de consumenten van de toekomst.  
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist voorbeeld: 
Internet op de mobiele telefoon of op tablet-computers. 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Mensen kunnen hierdoor niet alleen thuis, maar ook onderweg direct op 
internet reageren. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist belang: 
(Hoe meer ‘likes’, hoe meer er wordt gekeken (hoe hoger de kijkcijfers)). 
Adverteren rond een programma wordt interessanter. Hierdoor kan RTL 
meer adverteerders trekken (en/of een hogere prijs per minuut voor 
advertenties/commercials vragen). 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Vodafone kan daardoor beter beslissen of het doorgaat met sponsoring of 
niet. 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument voor het verdwijnen: 
− Nieuwe media blijven zich ontwikkelen, worden steeds aantrekkelijker. 
− Huidige media worden minder interessant om in te investeren. 
 
Voorbeelden van een juist argument tegen het verdwijnen: 
− Sociale media worden alleen gebruikt door jongeren. Oudere 

generaties blijven bij de andere media. 
− Sociale media zijn wellicht maar een tijdelijke hype. 
− Mensen willen toch echt iets in handen hebben en (berichten in) 

andere media zijn makkelijker te bewaren. 
 
 

Een voor allen, allen voor een! 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
563 mln kg / 738 mln kg x 100 % = 76,3% 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening 
• 18 kilo x 16 mln = 288 mln kg consumptie in Nederland 1 

Beschikbaar voor consumptie: 738 mln kg – 563 mln kg = 175 mln kg.  
• 288 mln kg – 175 mln kg = 113 mln kg import 1 
 

 18 C 
 

 19 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Bij grensoverschrijdend verkeer zijn de afstanden en/of is het tonnage over 
het algemeen groter dan in het binnenland. 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Door de binnenvaart wordt (per tonkilometer) minder CO2 en fijnstof 

uitgestoten dan door het wegvervoer.  
− De binnenvaart heeft minder te maken met files.  
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk: 
− het gebruik van de euro binnen de eurozone 
− gemeenschappelijke importheffingen 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument indien geantwoord ja: 
− Het kost die landen geld de wegen te onderhouden. Het is redelijk dat 

de gebruikers hieraan meebetalen. 
− Daardoor is er sprake van eerlijke concurrentie tussen binnenlandse en 

buitenlandse vervoerders. 
 
Voorbeeld van een juist argument indien geantwoord nee: 
Alle Europese landen hebben baat bij goed en goedkoop vervoer. Als 
iedereen van elkaars wegen gebruik mag maken worden tijd en geld 
bespaard. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De ene reus slurpt de andere op 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− De winstgevendheid van C1000 is goed, die kan op deze manier 

voortgezet worden. 
− De formule van C1000 werkt op dit moment heel goed, het is zonde 

wanneer die overboord gezet wordt. 
− Zo zijn er geen kosten aan logo- en naamsverandering op gevels en 

papier. 
 

 25 maximumscore 2 
Een juist voordeel: 1 
Voorbeelden: 
− korting op gezamenlijke inkoop 
− meer eisen kunnen stellen doordat je een grotere speler op de markt 

bent 
− verbetering van de logistiek 
 
Een juist nadeel  1 
Voorbeelden: 
− Een grote organisatie is onoverzichtelijk.  
− Een groot bedrijf kan minder snel inspelen op veranderingen.  
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 7,5 miljard + € 10 miljard + € 15 miljard = € 32,5 miljard 1 
• € 7,5 miljard / € 32,5 miljard x 100 % = 23,1% 1 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument: 
• Door de prijzenoorlog zullen de prijzen gaan dalen. Hierdoor zullen een 

aantal supermarkten de prijzenoorlog niet overleven  1 
• Hierna zullen de prijzen waarschijnlijk hoger worden dan ze voor de 

prijzenoorlog waren  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument indien gekozen voor sneller verdwijnen: 
Doordat de concurrenten groter worden hebben zij een kostenvoordeel. Dit 
berekenen ze door aan hun klanten, waardoor het voor de buurtsuper nóg 
moeilijker wordt te concurreren. 
 
Voorbeeld van een juist argument indien gekozen voor minder snel 
verdwijnen: 
Doordat de concurrenten groter worden, kunnen kleine buurtsupers zich 
nog beter onderscheiden als het gaat om service en persoonlijke aandacht. 
 
 

Pinnen gaat het winnen 
 

 30 maximumscore 1 
indirecte ruil 
Voorbeeld van een juist argument: 
Het saldo/geld op de bankrekening wordt met behulp van de pinpas 
gebruikt als ruilmiddel. Goederen worden geruild tegen (giraal) geld. 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− De consument hoeft geen contant geld mee te dragen, dus het is 

makkelijker. 
− Er is minder kans op verlies/diefstal van het geld. 
 

 32 A 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 2011: 2,1 miljard x 1,08 = 2,268 miljard  

2012: 2,268 miljard x 1,08 = 2,44944 miljard  1 
• 2013: 2,44944 miljard x 1,08 = 2,6453952 miljard   

Dus in 2013 1 
 

Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 2,61 x 178.000.000 = € 464.580.000  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
 36 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Alle betalingstransacties zouden dan via een bank moeten 

plaatsvinden. (Dat kan erg omslachtig zijn.) 
− De tweedehandsmarkt zal moeilijker worden. Mensen kunnen elkaar 

alleen nog betalen via overschrijven van geld. 
− Je kunt niet overal ter wereld betalen met pin.  
 
 

Fairtrade 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door producten te kopen in de Wereldwinkel ontvangen de producenten in 
ontwikkelingslanden een fatsoenlijk inkomen. 
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken: 
− ondervoeding 
− snelle bevolkingsgroei 
− analfabetisme 
− beperkte technische ontwikkeling 
− eenzijdige economische structuur 
− slechte positie op wereldmarkt 
− ongelijke inkomensverdeling 
 
per juist kenmerk 1 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De prijzen van de fairtradeproducten zijn gestegen. 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− De loonkosten in die landen zijn in verhouding erg laag. 
− Grondprijzen zijn lager. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 41 maximumscore 2 
• Voorbeeld van een juiste berekening: 
In 2009: 7.200.000 x 42,3% = 3.045.600 huishoudens 
In 2010: 7.300.000 x 49,5% = 3.613.500 huishoudens 
Toename                       567.900 1 
• In procenten: 567.900 / 3.045.600 x 100% = 18,6% 1 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
(De ruilvoet is gelijk aan het prijspeil van de export gedeeld door het 
prijspeil van de import.) De eerlijke prijs betekent dat het prijspeil van de 
export stijgt. Bij een gelijkblijvend prijspeil van de import betekent dit een 
verbetering (of stijging) van de ruilvoet. 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Door beter onderwijs wordt de ontwikkeling gestimuleerd (meer kennis en 
vaardigheden). Hierdoor ontstaat meer economische groei. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 1 UWV 
informatiebron 3 NIWO/CBS 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
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 
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. 
 

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. 

 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. 

 
 
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 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. 
 

Hard als staal 
 

 1 maximumscore 2  
 Voorbeelden van andere vormen van protectie: 

− contingentering 
− invoerverbod 
− exportsubsidie 
− strenge kwaliteitseisen (non-tarifaire eisen) 
 
per juiste vermelde vorm                                                                                        1 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• ($ 105 / $ 370) × 100% = 28,4% 1 
• Ja, dat is tussen de toegestane grens van minimaal 8% en 

maximaal 30% 1 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten: 
• De extra invoerrechten door de EU zijn voordelig voor bedrijven 

in de EU die zelf spijkerbroeken of zuidvruchten produceren. Ze  
hebben minder concurrentie uit de Verenigde Staten 1 

• De extra invoerrechten door de EU zijn nadelig voor handelaren 
in de EU die deze Amerikaanse producten importeren.  
De spijkerbroeken en zuidvruchten worden in de EU duurder 1 

 
 4 F 

 
 5 B 

 
 6 B 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Wietske wordt eigen baas?! 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen: 
− Onafhankelijkheid / niet voor een baas hoeven werken 
− Krappe arbeidsmarkt / geen werk kunnen vinden 
− Doen waar je echt zin in hebt 
− Je ontvangt beloning naar prestatie 
 
per juiste reden 1 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak: 
− Wietske had een vaste baan met een vast maandelijks inkomen. Ze 

weet nog niet wat haar inkomen in de toekomst zal zijn.  
− Ze heeft geen recht op een WW-uitkering als haar bedrijf failliet gaat. 
− Als ze ziek wordt en geen games kan ontwikkelen, zullen haar 

inkomsten afnemen. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Plaatsbeleid is onder andere het kiezen van de verkooppunten. Hier wordt 
gekozen voor het internet. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2.450 × € 15  = € 36.750 
€ 36.750 − € 5.250 = € 31.500 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• (€ 7,50 / 60) × 100 = € 12,50 1 
• € 12,50 × 20 = € 250 1 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Doordat het loon variabel wordt, zal het dalen als de omzet daalt. 
Dit betekent minder kosten voor Wietske bij een omzetdaling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dirk wil een nieuwe auto  
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
 
a = € 2.200 
b = € 975 
a - b = € 1.225 
 
• a en b juist 1 
• Kredietruimte a − b juist 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

 14 maximumscore 1 
€ 31.000 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten van de vorige vraag of op de gegeven aanwijzing.  
Wanneer als antwoord op de vorige vraag € 1.800 is gebruikt, dan 
uitsluitend € 64.000 goed rekenen.  
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De looptijd van de terugbetaling van de lening moet niet langer zijn dan de 
levensduur van de auto. (Anders moet hij nog betalen voor een auto die hij 
niet meer heeft.) 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Terugbetalingen: 36 × € 913 = € 32.868 1 
• Kredietkosten: € 32.868 − € 28.000 = € 4.868 1 
 

 17 D 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Het garantiebewijs kan alleen gebruikt worden als een klant een nieuwe 
auto van hetzelfde merk aanschaft.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lekker eerlijk!  
 

 20 maximumscore 1 
De cacaoboeren.  
Voorbeeld van een juist argument: 
De prijs kan niet lager worden dan de vastgestelde minimumprijs (voor hen 
is het een garantieprijs). 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:  
− De hogere prijs die aan de cacaoboeren betaald wordt. 
− Deze cacao wordt niet in bulkhoeveelheden geproduceerd. 
− Deze cacao wordt afzonderlijk vervoerd en brengt daardoor hoge 

kosten met zich mee. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 0,95 − € 0,80) / € 0,80) × 100% = 18,75% 
 
Opmerking 
Een andere juiste wijze van afronden niet fout rekenen. 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist motief: 
− de naamsbekendheid van het merk 
− de prijs/kwaliteitsverhouding van Verkade chocola 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Als concurrenten blijven kiezen voor de goedkopere cacao en klanten 

voor de laagste prijs kiezen, zal Verkade minder verkopen  1 
• en zal het marktaandeel van Verkade dalen 1 
 
Opmerking 
Als het begrip marktaandeel niet wordt gebruikt: maximaal 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De afzet moet procentueel minder dalen dan dat de prijs procentueel stijgt.  
 
Opmerking 
Als het woord ‘procentueel’ of ‘in verhouding’ niet is genoemd, geen 
scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Privé bellen op het werk stijgt 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
500 opdrachten / 4 = 125 opdrachten per week  
125 opdrachten / 10 = 12,5 opdrachten per werknemer per week 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De (loon)kosten kunnen over weinig producten worden verdeeld. Hierdoor 
is de kostprijs per eenheid product hoog. 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
900 opdrachten / 10 werknemers = 90 opdrachten per werknemer 
• 540 / 90 = 6 werknemers nodig 1 
• Dus hij moet 10 − 6 = 4 werknemers ontslaan 1 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Voordeel Edwin: 1 
Hij hoeft alleen meer te betalen wanneer er ook meer werk afgeleverd 
wordt 
• Nadeel Edwin: 1 
− De werknemers zullen snel en daardoor mogelijk slordig werk 

afleveren 
− Het bijhouden van de prestaties van de werknemers levert veel 

administratieve rompslomp op 
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Vraag 
 
 

 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vakantiegeld 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 2.500 / 8) × 100 = € 31.250  
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De behoeften zijn groter dan de beschikbare middelen. Daarom zul je 
keuzes moeten maken door na te gaan wat je belangrijk vindt en wat je 
minder belangrijk vindt. 
 

 37 maximumscore 2 
Gekocht gaan worden 
− (9) nieuwe voetbalschoenen Bart 
− (8) nieuwe keuken 
− (6) nieuwe computer 
− (5)  nieuwe garderobe Kirstin 
− (3) vakantie 
 
indien vijf goederen en/of diensten juist 2 
indien vier goederen en/of diensten juist 1 
indien drie of minder goederen en/of diensten juist 0 
 
Opmerking 
Als in het antwoord ”nieuwe auto” is opgenomen, hiervoor geen 
scorepunten toekennen. 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 8.027 − € 5.500 = € 2.527 
(€ 2.527 / € 5.500) × 100% = 45,9% 
 
Opmerking 
Uitsluitend het scorepunt toekennen als beide berekeningen juist zijn. 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Dan is hun geld op en hebben ze geen geld meer voor tegenvallers. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 6 www.keukencentrum, bijlage, pag. 4, 2012 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 

 

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. 
 

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. 

 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 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. 
 

Goede tijden, slechte tijden 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
De Amerikaanse consument koopt dan onder andere minder Nederlandse 
producten en dat gaat ten koste van onze export. 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Een negatieve ontwikkeling van de Nederlandse economie kan tot 

uiting komen in een daling van de inkomens. Hierdoor zullen ook de 
consumptieve bestedingen dalen. 

− Een negatieve ontwikkeling van de Nederlandse economie tast het 
consumentenvertrouwen aan, waardoor de consumptieve bestedingen 
zullen dalen. 

 
 3 maximumscore 1 

verborgen werkloosheid 
 

 4 C 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Supermarkten voorzien vooral in noodzakelijke behoeften. (Daar kan 
minder op bezuinigd worden dan op computers.) 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Mensen laten minder verbouwingen uitvoeren door bedrijven en gaan zelf 
de verbouwingen doen. De materialen daarvoor kopen ze in de doe-het-
zelfzaak. 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Als de crisis weer voorbij is zullen consumenten weer geld gaan uitgeven 
aan computers. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Handige Harrie 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Btw vormt geen opbrengst (omzet) voor de onderneming. 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Het verschil tussen kosten voor wit en zwart werk wordt kleiner (omdat er 
dan minder btw over de loonkosten wordt berekend). 
 

 12 E 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Btw-verlaging alleen op arbeidsloon heeft (bij een gelijk bedrag) een 
directer effect op de werkgelegenheid dan op producten. 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− Doordat een deel van de uitgaven naar voren wordt gehaald, zal dit ten 

koste gaan van de herstel-, verbouw- en onderhoudsproductie in de 
jaren daarna. Bouwbedrijven hebben daardoor veel minder werk. 

− Er zal weer meer zwart gewerkt gaan worden.  
 
 

Kan Nederland overleven zonder import? 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Dat een land zelfvoorzienend is, betekent dat het land met weinig tot geen 
import in alle levensbehoeften kan voorzien. 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Fabrikanten kunnen dan niet produceren. Zij hebben grondstoffen 
(bijvoorbeeld olie) nodig die geïmporteerd moeten worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door te exporteren worden de vreemde valuta/het geld verdiend waarmee 
de import kan worden gefinancierd. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 416 mld / € 577 mld × 100% = 72,1% 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Nederland is een belangrijk doorvoerland door haar geografische 

ligging. 
− In veel EU-landen wordt de euro als valuta gebruikt. Dan zijn er geen 

wisselkoersrisico’s en/of -kosten. 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Voor een land dat gericht is op de export is de concurrentiepositie heel 

belangrijk. Dit prikkelt een land om tegen een zo laag mogelijke prijs te 
produceren 1 

• Dit houdt onder meer in: produceren met zo min mogelijk werknemers. 
Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit 1 

 
 

Action 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Consumenten weten dat Action steeds een nieuw assortiment heeft en 

worden nieuwsgierig. Dat zal een reden zijn om Action te bezoeken. 
− Zo kan men proberen steeds een andere doelgroep te bereiken. 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 
− (Werken met een vast assortiment betekent dat die goederen 

ingekocht moeten worden, ook als de prijs hoog is.) Door met een 
wisselend assortiment te werken, kunnen die goederen gekocht 
worden die prijstechnisch interessant zijn. 

− Men kan zich richten op seizoenproducten. 
− Men hoeft weinig/geen voorraden aan te houden. 
 

 25 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• verkoopprijs exclusief btw: € 1,35 - € 0,22 = € 1,13 1 
 inkoopprijs: 80% van € 1,13 = € 0,90 
• brutowinst: € 1,13 - € 0,90 = € 0,23 1 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door een hoge arbeidsproductiviteit zijn er in verhouding weinig 
werknemers nodig, waardoor de loonkosten per eenheid product laag zijn. 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Hierdoor zal er een andere doelgroep worden aangeboord waardoor er  
meer klanten komen. 
 
 

Het is niet alles goud … 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
($ 1.200 - $ 400) / $ 400 x 100% = 200% 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 2 
• 1 = koopkracht 1 
• 2 = daling 1 
 
 

Het vervelende van natuurlijke rijkdommen 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Als er geen goede wegen etcetera zijn, kunnen de boeren hun producten 
niet bij de mensen in de steden krijgen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist risico: 
− Als de hoeveelheid gewonnen olie daalt, komt het land financieel in de 

problemen, omdat er nauwelijks andere bronnen van inkomen zijn. 
− Als de prijs van olie daalt zijn er minder inkomsten. 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 2.100 – $ 840 = $ 1.260   
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− het (nationaal) inkomen is niet gelijkmatig verdeeld over de bevolking 
− weinig zeer rijken en veel zeer armen 
− welvaart hangt ook af van andere voorzieningen in een land (onderwijs 

en gezondheidszorg) 
− het zegt niets over de koopkracht 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als het product gebruikt wordt voor alternatieve doeleinden kun je het niet 
meer eten. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Deze hulp is een investering in de kwaliteit van de productiefactor arbeid, 
waardoor op termijn een hogere productie mogelijk is. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 2 blog Mathijs Bouman 2010, bijlage, pag. 3 
bron 3 www.rbs.nl, bijlage, pag. 4 
bron 4 www.indexmundi.nl, pag.4 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
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 
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 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. 

 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 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. 
 

Daan weet het antwoord 
 

 1 A  
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Wanneer degene die het microkrediet heeft ontvangen daadwerkelijk winst 
gaat maken, zal hij ook meer kunnen investeren/consumeren, waardoor de 
bestedingen zullen toenemen. 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Arme mensen hebben (meestal) geen regelmatig inkomen. 
− Arme mensen hebben (meestal) geen onderpand. 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Inkomsten eerste jaar 
verkoop stierkalfjes €  350 
verkoop koekalf €    75 
verkoop melk €  200 
totaal €  625 
 
Uitgaven eerste jaar  
voer € 240 
huur land € 200 
rente lening €   20 
aflossing lening einde jaar € 100 
totaal € 560 
 
overgehouden eerste jaar €   65 
 
• juiste berekening inkomsten en uitgaven 1 
• juiste berekening overgehouden bedrag 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• schuld begin 2e jaar: € 500 - € 100 (afbetaald) = € 400 1 
• rente over het 2e jaar: € 400 x 4% = € 16 1 
 

 6 A 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument:  
− Door scholing wordt geïnvesteerd in mensen. Hierdoor wordt de 

productiefactor arbeid verbeterd en kan de arbeidsproductiviteit stijgen. 
Hierdoor kan het inkomen (individueel en nationaal) stijgen. 

− Er is (nu) geen geld voor scholing. Door scholing als hulp aan te 
bieden maak je dit mogelijk. Hierdoor kan het inkomen (individueel en 
nationaal) stijgen. 

 
 

A-merken in de lift 
 

 9 C 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Mensen kunnen zich nu duurdere merken veroorloven. 
− Dalende werkloosheid leidt tot grotere koopkracht waardoor (meer) 

mensen eerder zullen overstappen op A-merken. 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel: 
− Duif kan proberen onder eigen naam (als A-merk) zijn producten te 

verkopen.  
− Duif kan proberen op de kosten te besparen, waardoor de huismerken 

goedkoper verkocht kunnen worden.  
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
De brutowinstmarge is het verschil tussen de (netto) verkoopprijs en de 
inkoopprijs van een product.  
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− Anouk: mensen die niet gespecialiseerd zijn hebben veel meer 

keuzemogelijkheden bij het vinden van een nieuwe baan. 
− Michelle: een gespecialiseerd persoon heeft weliswaar minder keuze, 

maar het aanbod van personeel met dezelfde specialisatie is veel 
kleiner.  

 
 

Susan zoekt en zoekt 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voorwaarden: 
− Je moet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 
− Je moet een baan zoeken van minimaal 12 uur per week. 
− Je moet tussen de 15 en 65 jaar zijn. 
 
per juiste voorwaarde 1 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De werklozen hebben niet de juiste opleiding/ervaring die voor de 
bestaande vacatures vereist zijn. 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier: 
− De nieuwe wet geeft Susan de gelegenheid werkervaring op te doen of 

een betere opleiding te volgen. Hierdoor worden de kansen op het 
vinden van een reguliere baan groter. 

− Als Susan bij een bedrijf een werkleerplek krijgt, heeft ze kans dat ze 
daar kan blijven als ze goed bevalt. 

 
 20 D 

 
 21 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist argument: 
Het werkleeraanbod komt in de plaats van een uitkering. Jongeren die het 
aanbod weigeren krijgen geen uitkering meer. 
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Vraag Antwoord Scores

Sterke euro, zwakke dollar? 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
135 / 105 x 100 = 128,57 
 
Opmerkingen 
Andere manieren van juist afronden ook goed rekenen. 
Als het €-teken of $-teken vermeld wordt, het antwoord fout rekenen. 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De import wordt goedkoper (waardoor de consumentenprijzen kunnen 
dalen).  
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Amerikanen moeten meer dollars betalen voor dezelfde euro, waardoor 
Europese producten voor hen duurder worden. (Amerikanen kopen dan 
minder Europese producten.) 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

Erfenis of ergernis? 
 

 28 F 
 

 29 maximumscore 2 
• voordeel Claudine :  1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Ze hoeft zich niet te houden aan de voorwaarden van de bank. 
− Ze krijgt mogelijk een hogere rente dan bij de bank. 
• voordeel vriendin:  1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Ze betaalt mogelijk een lagere rente dan bij de bank. 
− Ze betaalt geen afsluitprovisie. 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als mensen minder sparen neemt het aanbod van geld af, waardoor de 
prijs van het geld (de rente) stijgt. 
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Vraag Antwoord Scores

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Er is dan veel aanbod van geld waardoor de rente laag blijft en bedrijven 
goedkoop kunnen investeren (waardoor de economie groeit). 
 
 

Kees begint voor zichzelf (of niet)! 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• kosten: (1.750 x € 8) + € 49.000 = € 63.000 1 
• nettowinst: € 77.000 - € 63.000 = € 14.000 1 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1.750 x (€ 60 + € 44) = € 182.000 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste mogelijkheden: 
− goedkoper inkopen 
− variabele kosten verlagen 
− bezuinigen op vaste kosten 
 
per juiste mogelijkheid 1 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
− te optimistische afzetverwachting 
− te optimistische (vaste) kosten 
− te optimistische brutowinstmarge 
 
Opmerking 
Let op een eventuele doorwerkfout in vraag 32 (met name indien daar 
verlies de uitkomst was). 
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Vraag Antwoord Scores

Sport in beeld! 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist doel: 
− naamsbekendheid vergroten  
− meer omzet (winst) behalen 
− binding met de lokale gemeenschap versterken 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘Winst maken’ niet goed rekenen, het gaat om meer 
winst. 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist risico: 
De club kan betrokken raken bij een schandaal, ondermaats presteren of 
anderszins op negatieve wijze in de publiciteit komen. Dit kan een 
negatieve uitstraling op het imago van de sponsor hebben. 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Sporten zorgt voor een betere gezondheid. Een gezonde werknemer levert 
betere prestaties. 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als werknemers gezonder worden en minder vaak een beroep doen op de 
gezondheidszorg, nemen de kosten die daarmee verbonden zijn af. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 34,25 x 0,30 x 12 = € 123,30 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
wel meebetalen: 
− John voelt zich gezonder en zal betere arbeidsprestaties leveren 

waardoor de kosten terugverdiend worden. 
− Company en Co wordt op deze manier een aantrekkelijke werkgever 

en zal makkelijker personeel kunnen aantrekken. 
niet meebetalen: 
− Stijgende kosten moeten doorberekend worden in de prijzen. Dit komt 

zijn concurrentiepositie niet ten goede. 
− De kans op blessures wordt groter. Hierdoor loopt Co de kans dat John 

een tijd uitgeschakeld is. 
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5 Inzenden scores 
 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 

 
 

6 Bronvermeldingen 
 

bron 3       Beursgorilla.nl, bijlage, pag. 3 
 

einde  KB-0233-a-11-1-c* 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2011-1 
 

economie CSE KB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1  
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie KB: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 22 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij vraag 41 bij een juiste berekening 
uitgaande van € 34,25 als contributie na aftrek belasting deze berekening ook 
goedrekenen. 
Bijvoorbeeld: 
(100:70) x € 34,25 = € 48,93 
€ 48,93 - € 34,25 = € 14,67 
€ 14,67 x 12 = € 176,04 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2011-1 
 

economie CSE KB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1  
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen economie KB: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 22 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij vraag 41 bij een juiste berekening 
uitgaande van € 34,25 als contributie na aftrek belasting deze berekening ook 
goedrekenen. 
Bijvoorbeeld: 
(100:70) x € 34,25 = € 48,93 
€ 48,93 - € 34,25 = € 14,67 
€ 14,67 x 12 = € 176,04 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
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 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. 

 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. 

 
 
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. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Samen naar de bioscoop 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 7,90 + € 2,80 + € 2,50 - € 4 - € 5,80 = € 3,40 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Je trekt zo meer klanten, terwijl er toch genoeg klanten blijven komen op 
de ‘duurdere’ tijden. Per saldo levert dit meer omzet op. 
 

 3 maximumscore 1 
promotiebeleid 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
De previews hebben als doel de filmkeuze te beїnvloeden (teneinde meer 
bezoekers te interesseren).  
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Door de gratis filmpjes kijken zeer veel mensen naar YouTube. Hierdoor 
kan YouTube veel advertenties verkopen. 
 

 6 maximumscore 2 
(1) = de bestedingen 
(2) = vaste lasten 
(3) = consumeren 
(4) = grotere afzetmarkt 
 
indien vier goed  2  
indien drie goed  1  
indien twee, één of geen goed  0  
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Marie moet andere prioriteiten stellen, want haar moeder heeft niet genoeg 
inkomen om in alle behoeften te voorzien. 
 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 178Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 KB-0233-a-11-2-c 5 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Boze boeren! 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 11.294.572.000 / 1.466.000 = 7.704,35 liter per jaar 1 
• 7.704,35 x € 0,35 = € 2.696,52 opbrengst per koe 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• In de herfst/winter zal er minder aanbod van melk zijn, of een grotere 

vraag 1 
• In de lente/zomer zal er meer aanbod van melk zijn, of een geringere 

vraag 1 
 

 10 maximumscore 1 
in de lente / zomer 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De prijs bij de boer is in de lente / zomer het laagst. In die periode zal de 
winst bij de producent dus het hoogst zijn. 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument: 
• De boer levert niet rechtstreeks aan de supermarkt, de overige 

schakels willen hier ook geld aan verdienen 1 
• De supermarkt heeft ook (bedrijfs)kosten in verband met de verkoop 

van de melk 1 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument voor de mening van de economen:  
− Zonder bemoeienis van de overheid heeft iedere producent een 

eerlijke kans. 
− Hoe meer concurrentie, hoe lager de prijs. Dit is gunstig voor de 

consument. 
− De belastingbetaler hoeft nu niet te betalen. 
Voorbeelden van een juist argument voor de mening van de boeren:  
− Melk valt onder eerste levensbehoefte, daarin moeten we ons zelf 

kunnen voorzien. Boeren kunnen dan wel genoeg verdienen en hoeven 
niet verliesgevend te produceren. 

− Boeren worden werkloos als ze niet kunnen concurreren. 
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Vraag Antwoord Scores

Wie de schoen past … 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Vietnamese schoenen kosten (€ 5 / 110) x 100 = € 4,55. 
Chinese schoenen kosten € 4,50. 
 

 16 B 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Als de invoerrechten worden afgeschaft, worden de inkoopprijzen lager 1 
• De schoenverkopers kunnen dan bij gelijkblijvende verkoopprijzen 

meer winst behalen 1 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Voor de kopers van (zeer) luxe schoenen speelt de prijs een 
ondergeschikte rol/is het merk veel belangrijker.  
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Er zullen meer Chinese schoenen verkocht worden in Europa. Het 
transport van schoenen uit China kost veel brandstof en brengt daardoor 
milieuverontreiniging met zich mee.  
 
 

MINpunten 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2 / 6 x 100 % = 33,3% 
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Klantenbinding: door de zegels komen klanten (vaker) terug in de winkel.  
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 738 x € 6 / 52 = € 85,15 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Een MINpunt koopt Heleen per hele euro. Dus ook als Heleen  
€ 1,99 uitgeeft, kan ze toch maar 1 MINpunt kopen. 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel: 
− Mogelijkheid om informatie over koopgedrag van de klant te 

verzamelen. 
− Geen aanschafkosten voor zegeltjes en boekjes. 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten: 
zin 1:  
− Bij de bank krijg je over ieder bedrag dat je spaart rente. 
− Bij de bank hoef je niets te kopen om rente te krijgen. 
− Bij MINpunten heb je pas winst als je het boekje vol hebt. 
− Je bent verplicht je boodschappen bij de MIN-Markt te doen. 
zin 2: 
− De winst / rendement op MINpunten is hoger dan op een bank(spaar) 

rekening. 
− Je spaart ongemerkt en al met kleine bedragen. 
 
 

Jeroen wil hulp van de EU 
 

 29 C 
 

 30 C 
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 31 maximumscore 1 
nadelig 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De afnemers moeten meer dollars betalen voor dezelfde hoeveelheid 
euro’s. Ze zullen daardoor minder kaas kopen. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als ook een juiste verklaring is gegeven. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
− Wanneer de rente laag is, zullen consumenten en bedrijven eerder 

kiezen om geld te lenen, waarmee ze consumeren/investeren, 
waardoor de productie toeneemt. 

− Wanneer de rente laag is, zullen consumenten en bedrijven minder 
sparen, waardoor de consumptie/productie toeneemt. 

 
 33 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 2.687.489.000 / 679.866.756 = € 3,95 1 
• De prijs verandert met € 3,95 - € 3,48 = € 0,47 (gestegen) 1 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
− De EU beschermt haar eigen boeren omdat we anders geheel 

afhankelijk zouden zijn van producenten buiten de EU. 
− Vele boerenbedrijven zouden niet meer kunnen bestaan en de boeren 

zouden werkloos worden. 
 
 

De Post 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist berekening: 
7.000 = 1/8 deel  
Totaal = 7.000 x 8 = 56.000 arbeidsplaatsen 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 761 mln / € 4 mrd) x 100% = 19,025% = 19,03% 
 
Opmerking 
Andere manieren van juist afronden ook goed rekenen. 
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 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Omdat er stukloon wordt betaald en geen uurloon, moeten de werknemers 
een bepaalde productie (per uur) halen om tot het minimumloon te komen. 
Als ze die productie niet halen krijgen ze dus omgerekend (per uur) minder 
dan het minimumloon.  
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste motieven: 
− ontplooiing van capaciteiten 
− sociale contacten 
− bijdrage leveren aan de maatschappij 
 
per juist motief   1 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Mensen die zich niet gelukkig voelen op hun werk presteren minder, zullen 
minder klantvriendelijk zijn en minder bereid zijn om extra inzet te tonen.  
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument: 
keuze 1: 
− Je weet zeker dat je je baan houdt. 
− Je bent solidair met je medewerknemers. 
keuze 2: 
− Je behoudt je loon als je je baan houdt. 
 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 NRC, 6 november 2009, examen, pag. 5 
bron 2 CBS, bijlage, pag. 2 
bron 4 CBS, bijlage, pag. 3 

einde  KB-0233-a-11-2-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
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 
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 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; 

Pagina: 185Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 KB-0233-a-10-1-c 3 lees verder ►►►

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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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 

 
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 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 44 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. 
 

Rita gaat naar Malawi 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Malawi heeft een monocultuur. Meer dan de helft van de export bestaat uit 
tabak. Wanneer de prijs van tabak gaat dalen, daalt de omzet van meer 
dan de helft van hun exportproducten.  
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 11.820.000.000 / 13.900.000 = $ 850,36 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− De eigen bevolking heeft weinig tot geen inkomen, produceren voor de 

export levert inkomsten op.  
− Met exportinkomsten kunnen de bedrijven investeren (wat weer meer 

garantie biedt voor de toekomst.) 
 

 4 B 
 

 5 C 
 

 6 E 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Wanneer de welvaart in de ontwikkelingslanden stijgt dan kunnen de 
westerse bedrijven hiervan profiteren doordat er meer vraag naar hun 
goederen kan komen op de wereldmarkt.  
 

Vraag Antwoord Scores
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Klein bedrag? Pinnen mag! 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 
− geld staat eerder op de bankrekening 
− minder kans op fraude 
− geen verwerkingskosten van de bankbiljetten 
− geen kans op vals geld 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste manier:  
De consument hoeft nu minder gebruik te maken van de geldautomaat. Dat 
is veiliger, want het gebruik hiervan brengt ook risico’s met zich mee. 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 2007: € 69,0 / 1,588 = € 43,45 1 

2008: € 74,7 / 1,756 = € 42,54 
• ((€43,45 - € 42,54) / 43,45) x 100% = 2% 1 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De bank wil niet het risico lopen dat de klant zijn geleende geld niet kan 
terugbetalen. 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Haar creditcard komt mogelijk van een andere maatschappij/instelling.  
− Haar creditcard is niet aan het saldo van haar betaalrekening 

gekoppeld.  
− Ze heeft de mogelijkheid om ‘rood’ te staan.  
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Je hebt minder overzicht over je financiën. De afschrijvingen van de 
creditcard komen later dan de afschrijvingen van de betaalpas. 
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Marieke zoekt een baan 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Als de werkgelegenheid hetzelfde is gebleven, zijn er meer mensen 

voor hetzelfde aantal banen.  
− De concurrentie op de arbeidsmarkt wordt groter.  
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Stijging exportwaarde: ((€ 4,1 mrd - € 3,2 mrd) / € 3,2 mrd) x 100% = 
28,1%   
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Wanneer het weer minder druk is, kan een bedrijf het uitzendbureau laten 
weten dat het uitzendpersoneel niet meer nodig is. (Personeel met een 
vaste baan kan op zo’n moment niet worden ontslagen.) 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende):  
− Door voor het uitzendbureau te werken kan ze bij (veel) verschillende 

soorten bedrijven werkervaring opdoen.  
− Als ze veel verschillende werkzaamheden heeft gedaan, kan ze zich 

ontwikkelen tot een allround, breed inzetbare werkneemster. 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 
− Ze heeft met een juiste opleiding meer kans op een vaste aanstelling 

bij een bedrijf, dus meer zekerheid.  
− Ze kan zich door middel van scholing specialiseren op een bepaald 

gebied, waardoor ze meer doorgroeimogelijkheden zal hebben.  
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Jij bent groot en ik ben klein 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
− aantal grootbedrijven: (100% - 99,7%) x 786.000 = 2.358 bedrijven 
− omzet grootbedrijven: € 1.394,6 miljard – € 817,2 miljard = € 577,4 

miljard  
− gemiddelde omzet per bedrijf: € 577,4 miljard / 2.358 = € 245 miljoen 

per bedrijf 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 
Indien drie berekeningen juist  2 
Indien twee berekeningen juist 1 
Indien één of nul berekeningen juist 0  
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Het grootbedrijf kan grotere hoeveelheden inkopen en krijgt daardoor 
kortingen. Het kleinbedrijf krijgt die kortingen niet waardoor het moeilijker 
kan concurreren met de prijzen. 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De variabele kosten. Deze loonkosten hangen samen met de drukte in het 
bedrijf (lees de omzet) en zijn dus variabel. 
 
Opmerking 
Uitsluitend het punt toekennen indien de variabele kosten en een juiste 
verklaring zijn gegeven. 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist nadeel (één van de volgende): 
− Je krijgt minder gemotiveerd personeel.  
− Je krijgt minder goed opgeleid personeel. 
− Je kunt niet altijd op dit personeel rekenen, zij kunnen ook hun tijd zelf 

inrichten. 
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Minder ‘Made in Holland’ 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Binnen een economische unie is er vrij verkeer van goederen en diensten. 
Hierdoor is het makkelijk om te exporteren.  
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− kwalitatief goede producten in vergelijking met veel andere aanbieders 
− kostenverschillen met andere aanbieders 
− snelle levering (goede infrastructuur)  
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, de totale exportwaarde kan procentueel (harder) gestegen zijn (dan 
de procentuele prijsstijging). (Dan stijgt de export hoeveelheid). 
 
Opmerking 
Geen punt toekennen indien in het antwoord niet-EU-landen worden 
genoemd. 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
4% = € 348 miljard 
100% = (€ 348 / 4) x 100 = € 8.700 miljard 
of  
25 x € 348 miljard = € 8.700 miljard 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Door loonmatiging stijgen de lonen weinig (of niet) waardoor de 

loonkosten ook weinig (of niet) zullen stijgen,  1 
• dit kan een concurrentievoordeel opleveren, waardoor onze 

exportpositie verbetert 1 
 

Pagina: 200Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag Antwoord Scores

KB-0233-a-10-2-c 9 lees verder ►►►

Met winterbanden op wintersport? 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De onderdelen ‘slijtvastheid’, ‘droge weg’ en ‘pak’s’ hebben samen een 
waarde van 27,5%.  
Het onderdeel ‘sneeuw’ heeft slechts een waarde van 20%.  
 

 35 maximumscore 1 
de Fulda 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
((150 - 135) / 150) x 100% = 10% 
 

 38 maximumscore 2 
(1) bestedingen 
(2) productie 
(3) stijgen 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één of nul antwoorden juist 0 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Aan benzine kan hij uitgeven: € 246 - € 70 = € 176. 
Hiervoor kan hij tanken: € 176 / € 1,10 = 160 liter. 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(160 / 8) x 100 = 2.000 km. Dat is 1.000 km enkele reis 
 
Als uitgegaan is van 200 liter: ((200 / 8) x 100) / 2 = 1.250 km 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten. 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 2, bijlage p. 3, bron: www.evd.nl 
informatiebron 3, bijlage p. 3, bron: www.evd.nl 
informatiebron 4, bijlage p. 4, bron: www.evd.nl 
informatiebron 5, bijlage p. 5, bron: Consumentengids oktober, 2007 
 
 

einde  KB-0233-a-10-2-c* 
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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).  
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 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. 
 
 
 

einde  913-0233-a-KB-1-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 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 47 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. 
 

Uitkomen 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• a = € 211,20 (12 x € 220 = € 2.640; € 2.640 x 8% = € 211,20) 1 
• b = € 11,20 (160 : 20 = 8; 8 x € 1,40 = € 11,20) 1 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− kamerhuur 
verklaring (één van de volgende): 

− Hij kan op korte termijn geen goedkopere woonruimte vinden. 
− Hij zit vast aan zijn huurcontract. 

− diverse vaste lasten 
verklaring: 

− Dit zijn verplichtingen voor een langere periode. 
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen als een juiste verklaring is gegeven. 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Als Coos in werkelijkheid meer geld uitgeeft, kan hij zien waaraan hij 

dat heeft gedaan. 
− Coos kan dan beter zien waarop hij zou kunnen bezuinigen. 
 

 4 E 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste kosten (één van de volgende): 
− apk 
− reparatiekosten 
− wegenbelasting 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 64,43 x 48 = € 3.092,64  1 
• € 3.092,64 - € 2.500 = € 592,64 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
Als Ans een nee-nee sticker op haar brievenbus plakt, krijgt zij geen 
reclamefolders meer. Zij komt dan niet zo snel in de verleiding spullen te 
kopen die zij niet nodig heeft.  
 
 

Aalsmeer! 
 

 8 maximumscore 2  
Voorbeeld van een juiste berekening: 
entree: 23 x € 3,50 =  € 80,50 
• € 80,50 + € 75 =    € 155,50 1 
subsidie    € 125,00 
tekort     €   30,50 
 
• bijdrage: € 30,50 : 23 = € 1,33 → € 1,35 1 
 

 9 E 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
opbrengst:  € 21,00 x 7 =    € 147,00 
    €   8,40 x 2 =    €   16,80 
− totaal                                             € 163,80 
 
− inkoop (9 x € 0,09 + € 0,50) x 10 = €   13,10 
− brutowinst                                      € 150,70 
 
Indien drie berekeningen goed 2 
Indien twee berekeningen goed 1 
Indien nul of één berekening goed 0 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Vlak voor het sluiten van de markt is het verstandiger je bloemen met 
verlies te verkopen dan ze weg te moeten gooien, omdat ze anders 
bederven. 
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Vraag Antwoord Scores

Eerlijk handelen 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De bijdrage van de landbouwsector aan de groei bedraagt 0,75%. De 
bijdrage van de landbouwsector aan het nationaal product bedraagt 60%. 
De groei van de landbouwsector bedroeg dan 0,75% x 100/60 = 1,25%  
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(1,5/110) x 100% = 1,36% 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Als een land voor het grootste deel van zijn export afhankelijk is van één 
product kunnen een misoogst, een prijsdaling of andere negatieve 
ontwikkelingen niet opgevangen worden door de goede resultaten van een 
ander product. 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Bij hulp blijft een ontwikkelingsland afhankelijk van de rijke landen. De rijke 
landen kunnen het land hun wil opleggen. Als je betere 
handelsvoorwaarden krijgt, kun je op basis van gelijkheid met elkaar 
omgaan. 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De kleine boer kan in ieder geval rekenen op ‘vast’ inkomen (en kan zo 
afspraken maken met kredietverstrekkers en eventueel sparen).  
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de eerlijke handel, met een minimumprijs voor de boer, kan 
overproductie ontstaan. (Hierdoor zal de prijs dalen. De boeren die niet via 
de eerlijke handel kunnen verkopen gaan er in inkomen op achteruit.) 
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Vraag Antwoord Scores

Ondernemen 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
De huurkosten/aankoopkosten van een pand op een gunstige plek zijn 
hoger dan op een minder gunstige plek. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
De heer Wassenaar verkoopt luxe goederen. Als je meer te besteden hebt, 
kun je meer uitgeven aan luxe goederen. 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 4.879 x 100 / 119 = € 4.100 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Er is vraag naar arbeid: de heer Wassenaar vraagt arbeidskracht(en). 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
Arbeidsproductiviteit voor komst Kees: € 11.000 / 1 = € 11.000.  
Arbeidsproductiviteit na komst Kees: € 15.000 / 1,5 = € 10.000.  
De arbeidsproductiviteit gaat naar beneden.  
 
Opmerking 
Uitsluitend het punt toekennen als beide berekeningen (of equivalenten 
daarvan) juist zijn.  
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Vraag Antwoord Scores

Restaurant De Botermarkt 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
 
Totale omzet € 378.880 
Inkoop                      a € 196.000 
Brutowinst                 b € 182.880 
Totale kosten          c € 168.000 
Nettowinst                  d €   14.880 

 
Indien brutowinst goed 1 
Indien nettowinst goed 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit brutowinst naar nettowinst.  
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 2.100 + 2.540 + 1.600 = 6.240 menu’s 1  
 6.240 : 2 (serveersters) = 3.120 
 3.120 : 40 (weken) = 78 
• 78 : 6 (dagen) = 13 menu’s  1  
 

 32 maximumscore 1 
Gelijk blijven.  
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Zowel het aantal serveersters als de afzet in menu’s blijven gelijk, daarom 
blijft de arbeidsproductiviteit in menu’s per dag ook gelijk.  
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Ja, want de brutowinst bij drank is hoger dan de brutowinst bij menu’s. 
Brutowinst drank: € 218.000 - € 82.000 = € 136.000 
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Vraag Antwoord Scores

Mobiele werknemers 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Binnen de EU is er vrij verkeer van personen. 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
121.000 – 95.000 = 26.000  
(26.000/95.000) x 100% = 27,4% 
 

 36 maximumscore 1 
(1) negatief 
(2) meer (veel) 
 
Indien twee woorden goed  1 
Indien één of nul woorden goed  0 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen: 
• Italië (één van de volgende): 1 

− Kennis komt het land binnen. 
− Hij draagt bij aan de bestedingen in Italië. 

• Nederland: 1 
− Nederland hoeft een eventuele uitkering van Arend niet te betalen. 

 
 39 C 

 
 40 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Werkloosheid doet zich vaker voor bij mensen zonder diploma of een laag 
opleidingsniveau. Als buitenlandse werknemers juist dit laaggeschoold 
werk gaan doen zijn er nog minder kansen voor deze werklozen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 

einde  945-0233-a-KB-2-c* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
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 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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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 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; 

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. 
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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 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. 
 
 

Pagina: 224Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800013-1-732c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Patat: niet alleen de smaak verschilt 
 

 1 maximumscore 2 
• bij ’t Hoekje 1 
• uit de berekening moet blijken dat deze snackbar de hoogste prijs per 

gewichtseenheid kent, bijvoorbeeld per 100 gram € 0,83 1 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen (twee van de volgende): 
− De patat is er lekkerder/beter. 
− De bediening/service is er beter. 
− De snackbar is gunstiger gelegen ten opzichte van woning/werk etc. 
− Er is parkeergelegenheid. 
 
per juist argument   1 
 

 3 maximumscore 1 
Nee 
 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
Nederland: 
1,7 miljard porties  

16 miljoen  = ongeveer 106 porties per inwoner 
 
België: 
1,2 miljard porties

11,5 miljoen  = ongeveer 104 porties per inwoner 
 
Opmerking 
Als alleen de berekening is gegeven, zonder de expliciete conclusie ‘nee’ 
te trekken, mag het punt worden toegekend.  
Als alleen de conclusie is gegeven, zonder de berekening, mag het punt 
niet worden toegekend. 
Als een juiste conclusie is getrokken aan de hand van een foutieve 
berekening, mag het punt niet worden toegekend.  
 

 4 F 
 

Vraag Antwoord Scores 

Pagina: 225Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 800013-1-732c 5 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores  Antwoord  

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
3 × € 0,20 (patat) + 2 × € 0,25 (broodje hamburger) = € 1,10 
 
 

Sander gaat op kamers wonen! 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Totaal bedrag uitgaven € 532 1 
• € 250 / € 532 = 0,4699 x 100 = 47% 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Na de studie hebben ze (een baan en dus) meer geld te besteden. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist voordeel: 
Ze hebben tijdelijk meer bestedingsruimte. Een persoonlijke lening heeft 
(vaak) een lange looptijd.  
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• € 800 x 0,85 = € 680,00  1 
• € 680 / 40 = 17 maanden 1 
 
 

Koper 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
2.850.000 : 15.000.000 x 100% = 19% 

 
 12 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
2.850.000 ton x $ 1.557,50 = $ 4.438.875.000.  
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Vraag Antwoord Scores  Antwoord  

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 
Chili heeft wel een monocultuur, omdat 4,5 miljard zo’n groot deel is van 
het nationaal inkomen van Chili (40%) dat Chili daardoor erg afhankelijk is 
van (de prijsontwikkeling van) koper.  
 
Chili heeft geen monocultuur, omdat Chili niet alleen van de opbrengsten 
uit koper afhankelijk is, maar ook van andere inkomensbronnen, (want de 
opbrengsten uit koper zijn 40% van het nationaal inkomen van Chili).  
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Als koper te duur wordt gaan landen vervangende grondstoffen zoeken die 
goedkoper zijn. De koperproducerende landen lopen inkomsten mis.
 
 

Met 5 kilometer per uur door het kantoor 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste maatregelen (één van de volgende): 
− meer investeringen  
− betere arbeidsverdeling  
− meer scholing 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste maatregelen (twee van de volgende):  
− invoerrechten invoeren 
− contingentering 
− exportsubsidies 
− non-tarifaire maatregelen 
 
per juiste maatregel 1 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 9 -1 = 8 x 5 = 40 x 20 = 800 mensuren per week 1 
• 400 : 800 = 0,5 offertes per persoon per uur 1 
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Vraag Antwoord Scores  Antwoord  

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist nadeel:  
Door de werknemers enorm aan te sporen zo hard mogelijk te werken is de 
kans op fouten veel groter.  
 

 21 maximumscore 2 
• De productie stijgt in de ochtend van 45 naar 50, maar daalt in de 

middag van 35 naar 30. De winst van de ochtend gaat dus verloren 1 
Voorbeeld van een juiste oorzaak: 
• De werknemers worden tot hard werken aangezet en worden daardoor 

eerder moe. Hierdoor wordt aan het eind van de dag minder 
geproduceerd  1 

 
 

Strandvakanties in de zon 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist effect (één van de volgende) 
− De werkgelegenheid neemt toe. 
− Er komen deviezen binnen. 
 

 23 C 
 

 24 D 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
− De toeristentoestroom is gevoelig voor koerswijzigingen van de valuta.  
− Als de toeristenstroom opdroogt, zijn er geen andere inkomsten meer.  
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Door Nederlandse investeerders worden (bijvoorbeeld) fabrieken en 

kennis naar Curaçao gebracht 1 
• Hierdoor stijgt de werkgelegenheid/productie/kennis van Curaçao 1 
 

 27 A 
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Vraag Antwoord Scores 

De ontwikkeling van Gralloo 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Welvaart is de mate waarin je in je behoeften kunt voorzien. Weliswaar 
produceerden deze gezinnen niet veel goederen, maar ze hadden ook 
relatief weinig behoeften. Ze waren goed in staat hun basisbehoeften te 
vervullen.  
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
Als Jansz ’s avonds vis wil eten, is hij afhankelijk van een ander.  
Als Pieterz niets heeft gevangen die dag, is er geen vis. 
 

 30 maximumscore 1 
Gedurende de tijd die Claesz nodig heeft om een weefgetouw te maken, 
kan hij geen kleding maken. Hij moet dus een voorraad kleding hebben om 
in de behoefte van de drie families te voldoen. 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist probleem (één van de volgende): 
− Goederen zijn niet deelbaar. 
− Degene met wie je wilt ruilen, heeft geen behoefte aan jouw goed. 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste functies (twee van de volgende): 
− spaarmiddel 
− rekenmiddel 
− betaalmiddel 
 
Opmerking 
Alleen als twee juiste functies genoemd zijn 1 punt toekennen. 
 

 34 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 35 maximumscore 1 
Ja, de gezinnen zijn in staat meer goederen te kopen (ruilen) zodat ze 
meer behoeften kunnen vervullen. 
 
Nee, welvaart hangt af van de spanning tussen behoeften en middelen. 
Doordat er meer goederen beschikbaar zijn, neemt ook de vraag toe.  
Hierdoor hoeft de spanning tussen behoeften en middelen niet te 
verminderen. 
 
Opmerking 
Alleen de argumentatie beoordelen. 
 
 

Jan heeft er kaas van gegeten 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 
− Jan kan meer verdienen. 
− Jan kan zijn eigen werktijden bepalen. 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden (één van de volgende): 
− kassa 
− koelkast 
− snijmachine 
− toonbank 
− weegschaal 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
 
inkoop 10 kilo                                  € 36 
• Inkoopprijs per verkochte kilo € 36 : 9  =   € 4 1 
 
brutowinst per kilo                        40% x € 4 =  € 1,60 
• Verkoopprijs                             € 4 + € 1,60 =  € 5,60 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van voordelen van grotere bestellingen (één van de 
volgende): 
− lagere inkoopprijzen 
− mogelijk lagere verkoopprijzen 
− hogere winstmarges 
− minder snel ‘nee’ verkopen 
− mogelijk minder administratie 
Voorbeelden van nadelen van grotere bestellingen (één van de volgende): 
− oudere voorraden 
− grotere investeringen 
− mogelijk opslagproblemen 
− minder flexibiliteit door minder inkoopmomenten 
− meer indroging 
 
of 
 
Voorbeelden van voordelen van ook noten en wijn gaan verkopen (één van de 
volgende): 
− completer aanbod voor bepaalde klanten 
− ook aantrekkelijk voor mensen die geen kaas kopen 
Voorbeelden van nadelen van ook noten en wijn verkopen (één van de 
volgende): 
− winkelruimte mogelijk te klein 
− partijen mogelijk te klein voor regelmatige bestellingen 
− lage omzetsnelheid kan slecht zijn voor kwaliteit 
 
Opmerking 
Alleen als van een van beide keuzes een voordeel en een nadeel is 
vermeld beide punten toekennen.  
 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 

einde  800013-1-732c* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 economie CSE KB 
 
 
 
 
 

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 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. 
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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 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; 

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. 
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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 44 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. 
 

Schuld en boete 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− De reguliere banken lenen geen geld aan Hans Visser, omdat hij al te 

veel schulden heeft.  
− Er is een grote kans dat Hans de lening niet terugbetaalt.  
− De reguliere banken hebben niet voldoende zekerheid.  
− Hij heeft geen baan / geen inkomen.  
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 250 - € 125/€ 125) x 100% = 100% 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De verhuizing kost ook geld en het voordeel van een lagere huur weegt 
daar niet tegen op. 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten:  
• Voor, anders kunnen mensen met veel schulden nooit uit de schulden 

komen 1 
• Tegen, een schuldeiser moet geen schade hoeven te lijden, omdat een 

schuldenaar niet goed met geld kan omgaan 1 
 
 

Sjoerd krijgt ontslag 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
− 19.000 / 362.000 = 0,052486 x 100% =  5,2486 (5,2) % 
 
Opmerking  
Een andere manier van afronden niet fout rekenen.  
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 C 
 

 9 F 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste overheidsmaatregel (één van de volgende): 
− bedrijven subsidie geven als ze zich in deze regio vestigen 
− burgers subsidie geven als ze in deze regio een huis kopen 
− verbeteren van de infrastructuur in deze regio 
− overheidsbedrijven in deze regio vestigen 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening 
• € 19.680 : 12 = € 1.640 1 
• € 1.640 x 0,75 = € 1.230 1 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel (één van de volgende): 
PvdA: Wanneer er geen kosten zijn verbonden aan kinderopvang, zullen 
(vooral) meer vrouwen gaan werken. Nu maken zij vaak de afweging dat 
ze weinig overhouden als ze (het overgrote deel van) de 
kinderopvangkosten zelf moeten betalen. 
 
of 
 
VVD: Wanneer je geen inkomen hebt, zul je met bijna iedere vorm van 
werk genoegen nemen. Wanneer je echter een uitkering ontvangt zul je 
misschien langer wachten met, bijvoorbeeld, het zoeken naar meer 
passend werk.  
 
 

China stijgt met stip 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
$ 2.248.000 mln : 1.288 mln = $ 1.745,34 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen. 
 

 15 A 
 

 16 B 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Door de import van goedkope Chinese producten werd de Nederlandse 
consumptie goedkoper.  
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 7,7% x € 242.424.000.000 = € 18.666.648.000 1 
• 2/3 van € 18.666.648.000 = € 12.444.432.000 1 
 

 19 C 
 
 

Produceren maar 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− goede infrastructuur van Nederland 
− goede scholing van de werknemers 
− hoge arbeidsproductiviteit 
− sociale rust 
− politieke stabiliteit 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
135,1/143,6 x € 634 = € 596,47 
 
Opmerking 
Een andere manier van afronden niet fout rekenen.  
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 1.087 - € 860 / € 860) x 100% = 26,4 % 
 

 24 E 
 

 25 maximumscore 1 
(1) dalen 
(2) toe 
 
Opmerking  
Alleen als beide antwoorden juist zijn mag het scorepunt worden 
toegekend.  
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Vraag Antwoord Scores

Rozen uit Rwanda 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− De koopkracht in Rwanda is laag. 
− Er is geen/weinig vraag naar bloemen in Rwanda.  
− Er is veel vraag naar bloemen in Aalsmeer 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
De landbouw in Rwanda is veel minder gemechaniseerd en 
geautomatiseerd. Daardoor is de arbeidsproductiviteit in Rwanda veel 
lager.  
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Bloemen moeten vers blijven en dus snel vervoerd worden. Als de wegen 
slecht zijn, veroorzaakt dat veel vertraging. De kwekerijen zitten dus dicht 
bij het vliegveld. 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
In de dienstverlenende en industriële sector kan veel geld verdiend 
worden. Deze activiteiten worden nu in andere landen verricht en dus 
wordt daar het geld verdiend/de meeste toegevoegde waarde gerealiseerd.  
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• BNP per hoofd in Rwanda: $ 1,62 mld : 8,1 mln = $ 200 1 
• verhoging: ($ 700/$ 200 ) x 100% = 350% 1 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste maatregel en een juiste verklaring (één van de 
volgende): 
− Belastingvoordeel: investeringen brengen geld maar ook kennis naar 

Rwanda. Deze kennis zal de economie van Rwanda stimuleren. Bij 
tariefverlaging komt er geen kennis het land binnen.  

− Invoerrechten verlagen: hierdoor is Rwanda beter in staat zijn eigen 
inkomen te verdienen. De winsten komen ten goede aan Rwanda.  
Bij investeringen door buitenlandse bedrijven vloeien de winsten naar 
het buitenland.  

 
Opmerking  
Alleen een punt toekennen als na een keuze een juiste verklaring is 
gegeven.  
 
 

De ‘Annabel’ 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− doorlopend krediet 
− koop op afbetaling 
− huurkoop 
− gebruikmaken van een creditcard 
 
per juist antwoord 1 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• 18 x € 275 = € 4.950  1 
• € 4.950 – € 4.000 = € 950  1 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• € 4.000 : € 300 = 13,33 1 
• dus 14 maanden  1 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord:  
Als de prijs van dit soort boten enorm zou stijgen, kunnen ze de boot beter 
direct kopen. Daarvoor moeten ze dan wel lenen. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
informatiebron 3  CBS 
 

800049-2-732c* einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
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 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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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 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; 

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. 
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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.  
 
N.B. 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 51 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. 
 
 

Op vakantie naar Spanje 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Als het gezin vaker op vakantie gaat, kan een doorlopende reisverzekering 
goedkoper zijn. 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 17 dagen  x € 0.95  x  4 personen    = € 64,60  1 
Poliskosten   €   4,00 
      € 68,60 
Assurantiebelasting 7% €   4,80 
• Totaal € 73,40 1 
 
Opmerking 
Het tweede scorepunt wordt toegekend voor de bedragen vanaf € 64,60 
plus de optelling. 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 2 
• digitale camera € 279 en laptop € 999  = € 1.278 € 1.250 1 
horloge     €      84 
totaal     € 1.334 
Af: eigen risico   €      70 
• uitkering € 1.264 1 
 
Opmerking 
De € 1.250 is de maximale vergoeding voor foto- en filmapparatuur e.d. 
Het tweede scorepunt wordt toegekend voor de bedragen vanaf  
€ 1.250 plus de optelling.  
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores 

De goedkoopste auto van Nederland 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 7.498 - € 2.024 = € 5.474 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
De brandstofkosten zijn lager dan de prijs van het treinkaartje. 
2 x 35 = 70 km 
• 70 : 16,9 = 4,14 liter 1 
 
• 4,14 x € 1,39 = € 5,75 1 
 
Ook goed: (70 : 16,9) x € 1,39 = € 5,76 
 
Opmerking 
Andere afrondingen niet fout rekenen.  
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste kosten (één van de volgende): 
− afschrijving 
− houderschapsbelasting/motorrijtuigenbelasting 
− verzekering 
− onderhoud 
− APK 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 
− Er vindt minder uitstoot van schadelijke stoffen plaats. 
− Er wordt minder beslag gelegd op het wegennet. 
 
 

Drie Dolle Dwaze Dagen 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Er is hier geen sprake van colportage, want het initiatief gaat niet uit van 
de verkoper / want het is geen huis aan huis verkoop. 
 

 13 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 C 
 

 15 D 
 
 

Een appeltje voor … 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van een inkomen uit bezit (twee van de volgende): 
− huuropbrengsten 
− dividend 
− (koers)winst bij verkoop 
− renteopbrengst 
− pacht 
 
per juist voorbeeld  1 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− De jeugd beschikt over veel geld/de banken zien hen graag als klant. 
− Banken willen het sparen al vroeg stimuleren, want dan blijven de 

jongeren later ook bij hen als klant. 
 

 19 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat internetsparen voor banken minder 
arbeidsintensief is / minder papieren rompslomp geeft en daardoor 
kostenbesparend is. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een mogelijk nadeel (één van de volgende): 
− Bij beleggen in aandelen is het rendement afhankelijk van onder 

andere de bedrijfsresultaten. Die zijn niet zonder meer voorspelbaar. 
− De koersen van aandelen kunnen erg schommelen.  
 

 21 maximumscore 1 
€ 2.000 + 1% van € 2.000 = € 2.020 
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Vraag Antwoord Scores 

Consumptie, productie en milieu 
 

 22 B 
 

 23 D 
 

 24 maximumscore 2 
• Argument A kan gebruikt worden door 1 1 
• Argument B kan gebruikt worden door 1 1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Roetuitstoot 0 - 2 jaar: 1 miljoen x 9 gram x 21 = 189 miljoen gram 1 
• Roetuitstoot 6 jaar en ouder: 0,75 miljoen x 18 gram x 16 = 216 miljoen 

gram 1 
Conclusie: de plaatsing van roetfilters op auto’s van 6 jaar en ouder is het 
meest effectief. 
 
Opmerking 
Voor een juiste berekening zonder expliciete conclusie twee punten 
toekennen.  
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Ja, dan kost de inbouw 20% van € 1.250 = € 250. 1 
•  Dan zal 76% een roetfilter laten inbouwen. Dat is meer dan 75% van 

de dieselrijders. 1 
 
Opmerking 
Bij onjuiste berekening, maar logische conclusie een punt toekennen. 
 
 

Mag het een beetje minder? 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
− het verhogen/versterken van dijken/duinen 
 

 28 A 
 

 29 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Uit informatiebron 8 is te halen dat bij een snelheid van 80 km/u de uitstoot 
per kilometer daalt, want op landelijke wegen (max. 80 km/u) is er minder 
uitstoot dan op snelwegen (max. 120 km/u). 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oplossing (één van de volgende): 
− Verkeer weren uit de binnensteden: uit de informatiebron blijkt juist in 

de stad een hoge uitstoot. 
− Het nieuwe rijden: gelijkmatig rijden. Hard optrekken zorgt voor veel 

uitstoot. 
− Pak de fiets: vooral in de stad is de uitstoot per kilometer hoog. 
− Rekeningrijden: door autorijden duurder te maken zal er minder 

worden gereden. 
 
Opmerking 
Zonder juiste verklaring geen punt toekennen. 
 
 

OP = OP! 
 

 32 maximumscore 2 
• Uitspraak 1 is onjuist. 1 
• Uitspraak 2 is juist. 1 
 

 33 A 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
• € 11,4 mld : 7,2 miljoen = 1.583,33 per jaar 1 
• 1.583,33 : 52 = 30,4  30 per week 1 
 
Opmerking 
Afrondingsfouten niet fout rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist advies (één van de volgende): 
− De mountainbike is voor Arie geen primaire behoefte. Hij heeft immers 

al een scooter, dus een vervoermiddel heeft hij al. Hij heeft de 
mountainbike dus niet echt nodig. 

− Als vervoer voor Arie een primaire behoefte is, zou hij hierop kunnen 
besparen door zijn scooter ‘in te ruilen’ voor een mountainbike. 

 
 37 A 

 
 

Hicham koopt een huis! 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 
− Het groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder 
− Overstappen naar een ander huis geeft minder rompslomp. 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
Nee, er staat bij k.k. (kosten koper). Dat betekent dat er ongeveer 10% 
kosten bij komt. 
 

 41 A 
 

 42 C 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 

einde  700013-1-722c* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 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 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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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 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; 

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. 
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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 46 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. 
 

Berts MP3-speler 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 1 
Nee, Bert is meerderjarig.  
 

 4 maximumscore 2 
• (€ 61 / € 460) x 100% = 13,26%  1 
• Afgerond 13,3 1 
 
Opmerking 
Wanneer een afrondingsfout is gemaakt slechts één punt toekennen.  
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Nee, op het moment van de koop was er wilsovereenstemming. 
 

 6 B 
 
 

Een kostbaar bezit 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De bank wil zekerheid. De woning is het onderpand voor de lening.  
De bank wil de woning of de tegenwaarde daarvan behouden.  
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− De waarde van de woning wordt automatisch aangepast (indexering).  
− Daardoor raakt men niet onderverzekerd. 
 

Vraag Antwoord Scores
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 700045-2-722c 5 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2 
€ 220 x 0,60     = € 132,00 
poliskosten   €   10,00 
•                      € 142,00 1 
ass. belasting 7% €     9,94 
• totaal            € 151,94 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten.  
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
Deze keuken is een onroerende zaak en behoort dus tot de 
opstalverzekering. 
 

 12 maximumscore 1 
Marcel heeft gelijk; je raakt niet onderverzekerd als de herbouwwaarde van 
het bestaande huis niet verandert. 
Als de waarde van het huis (bijvoorbeeld door een nieuwe keuken) 
verandert, kun je toch onderverzekerd raken. 
 

Familie Aalmers in financiële problemen 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 2 
 
inkomsten uitgaven 
uitkering € 1 347 
vakantiegeld €      61 

dagelijkse 
boodschappen € 1.105 

huurtoeslag €    205 vaste lasten € 1.129 
kinderbijslag €    216 incidentele    
   uitgaven     100 
      
      
tekort €    505    
  --------   -------- 
totaal € 2.334 totaal € 2.334 

 
Maximaal 2 punten, als volgt te verdelen: 
• 1 punt voor de antwoorden kinderbijslag, dagelijkse boodschappen 1 
• 1 punt voor berekening tekort, waarbij de totalen moeten zijn ingevuld 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten.  
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 700045-2-722c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden: 
Over een aantal maanden kunnen de omstandigheden veranderd zijn. 
 
 

Energierekening naar 2000 euro 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 2 
• elektriciteit: 0,52 x € 792,61 = € 412,16 1 
• gas: 0,4 x € 1.118,72 =           € 447,49 1 
 totaal                                € 859,65 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste reden:  
Mensen zullen zuiniger omgaan met energie.  
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument van de Consumentenbond:  
Ondanks een daling van het verbruik van gas per inwoner sinds 1990 zijn 
de kosten juist gestegen.  
 

 22 C 
 
 

Een nieuwe televisie! 
 

 23 maximumscore 1 
Uitspraak 1 is juist 
Uitspraak 2 is juist 
 
Opmerking 
Uitsluitend een punt toekennen indien beide antwoorden juist zijn. 
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 700045-2-722c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 2 
• vaste lasten 1 
• omdat Maarten de verplichting op zich neemt vier jaar lang geld te 

betalen voor het afbetalen van de televisie 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat ‘incidentele lasten’ als antwoord geeft en de verklaring 
geeft voor ‘vaste lasten’ geen punten toekennen.  
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• (300 Watt – 100 Watt) = 200 Watt x 900 = 180.000 Watt 1 
• (180.000 Watt : 1000 Watt) x € 0,20 = € 36 1 
 

 28 maximumscore 1 
De maatschappelijke kosten zullen dalen. De consument betaalt nu voor 
het verwerken en niet meer de belastingbetaler. 
 
Opmerking 
Als uitsluitend dalen wordt vermeld, geen punt toekennen. 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist doel: 
Het inleveren stimuleren van oude (afgedankte) apparaten.  
 
 

Khalid Mouhouti en de autoverzekering 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Sommige doelgroepen hebben een lager risico.  
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring:  
Marsh B.V. heeft een kostenvoordeel wanneer één klant meerdere 
verzekeringen bij hen heeft afgesloten. 
 

 32 A 
 

 33 A 
 

 34 C 
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 700045-2-722c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Door te claimen krijg je veel minder korting op de premie waardoor je 
uiteindelijk duurder uit bent.  
 
 

Wat doen we met al dat papier? 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 
− Door het gebruik van de computer worden veel meer zaken digitaal 

verwerkt en niet meer op papier gezet.  
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist doel (één van de volgende): 
− dat er meer papier wordt gerecycled  
− het nut van papierrecycling aangeven  
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
− De overheid is verantwoordelijk voor het milieu.  

De overheid zal dus, ook al is het niet kostendekkend, het 
verwerken/scheiden van afval voor haar rekening moeten nemen.  

− Er zal minder zwerfafval zijn. 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De maatschappelijke kosten dalen, omdat een deel van de ophaalkosten 
voor de gemeente wegvalt. 
 
Opmerking 
Als er alleen ‘daling’ staat zonder een verklaring, geen punt toekennen.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 

einde  700045-2-722c* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 
 
 
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. 

600013-1-651c  
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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;  

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 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 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen economie KB kunnen maximaal 48 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak economie KB 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. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
VRAGEN STAAT VRIJ || 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 8,46 : € 1,88 = 4,5 uur 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
Er is sprake van arbeidsintensieve productie indien de werkzaamheden voornamelijk uit 
menselijke inspanning bestaan.  
 
Opmerking  
Wanneer slechts ‘arbeidsintensief’ is geantwoord zonder een verklaring te geven, geen 
punt toekennen.  
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
• € 298,15 : 38 = € 7,85 1 
• 34,5% x € 7,85 = € 2,71 1 
 
Anneke moet volgens het minimumloon € 2,71 per uur verdienen, maar verdient slechts 
€ 1,88 per uur. 
 

 5 B 
 
 
DRINK MET MATE 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• daling 91 liter – 78,7 liter = 12,3 liter 1 
• 12,3 : 91 x 100% = 13,5% 1 
 

 8 D 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):  

 toeleveringsbedrijven zoals cateringbedrijven  
 producenten van flessen 
 producenten van grondstoffen zoals graan en hop 

 
 10 maximumscore 1 

Voorbeelden van juiste maatregelen (één van de volgende): 
 verhogen van de overheidsuitgaven voor bijvoorbeeld wegenbouw 
 verhogen van subsidies 
 verlagen van loon- en inkomstenbelasting 
 verlagen van de BTW 

 
 
B.V. ANTOP  || 
 

 11 maximumscore 1 
Een bedrijfskolom is een reeks van bedrijven die elkaar opvolgen in het productieproces 
van grondstof tot eindproduct. 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
€ 1.570.800 - € 280.000 - € 150.000 - € 700.000 - € 100.000 - € 150.000 = € 190.800 
 
Opmerking 
Uitsluitend 0 of 2 punten toekennen.  
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 300.000 - € 150.000 = € 150.000 
 
 
V/M 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
190 : 3.142 x 100% = 6,0% 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 

 De verzorging van een kind kost veel geld. Vrouwen hebben de extra inkomsten 
nodig. 

 De partner gaat minder werken en het verlies aan inkomen moet gecompenseerd 
worden.  
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 De maatregelen zorgen ervoor dat vrouwen hun werk beter kunnen combineren met 
de verzorging van een kind.  

 Er kan bespaard worden op de kosten voor kinderopvang.  
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument tegen het laten staan van de zin: 

 Het gaat om de kwaliteit van de kandidaat en niet om het geslacht. 
Voorbeeld van een juist argument voor het laten staan van de zin: 

 Vrouwen hebben nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt en kunnen een 
steun in de rug goed gebruiken.  

 
 
HET VAKANTIEBAANTJE VAN RICK || 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 

 Ze zijn flexibel inzetbaar tijdens drukke tijden.  
 Ze zijn goedkoop.  

 
 23 maximumscore 1 

Ja, gedurende die vijf weken van zijn arbeidsovereenkomst werkt Rick fulltime.  
 
Opmerking 
Als alleen het antwoord ‘ja’ wordt gegeven zonder verklaring, geen punten toekennen. 
 

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat secundaire arbeidsvoorwaarden niet gaan over de 
beloning van arbeid, maar over bijkomende zaken, zoals kleding, studiemogelijkheden e.d.  
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 38 x € 4,99 = € 189,62 1 
• € 189,62 x 52 : 12 = € 821,69 1 
 
 
LEVEN MET HOUT || 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 groei van de welvaart 
 meer huizenbouw 
 inkomensgroei 

 
 27 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord:  
Als een stuk bos wordt gekapt, zodat het hout gebruikt kan worden, moet nieuwe 
aanplant ervoor zorgen dat het oppervlak aan bos in stand blijft.  
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 kosten als gevolg van luchtvervuiling, etc. 
 allerlei soorten maatschappelijke kosten 

 
 29 maximumscore 1 

12% van 7.000.000 m3 = 840.000 m3  
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg (één van de volgende): 

 Door het opleggen van heffingen worden milieuonvriendelijke producten duurder. 
Daardoor zullen consumenten eerder voor een milieuvriendelijk product kiezen. 

 Door een bestaande heffing op een milieuvriendelijk product te verlagen, wordt dit 
product goedkoper en daardoor aantrekkelijker.  

 
 31 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste argumentatie: 
Indien eens met Karel:  

 Ik ben het eens met Karel, want de open haard zorgt voor luchtvervuiling en dat is 
erger dan het laten liggen van sloophout.  

Indien eens met Karels vader: 
 Ik ben het eens met Karels vader, want het laten liggen van sloophout levert meer 

schade op dan de luchtverontreiniging door het verbranden.  
 
Opmerking 
Of de leerling voor Karel of diens vader kiest doet niet ter zake. Er moet een afweging 
worden gemaakt waarin het ene argument van groter belang wordt geacht dan het 
andere.  
 
• beide argumenten genoemd 2 
• slechts één argument genoemd 1 
 
 
LAWAAI IN DE POLDER || 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken (twee van de volgende): 

 stijging van het nationaal inkomen 
 groei van de handel 
 bevolkingsgroei 
 meer behoefte aan zonvakanties 
 steeds meer goedkope vluchten 
 steeds meer vakantie / vrije dagen 

 
per juiste oorzaak 1 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen (één van de volgende): 

 Nederland is een exportland / goed voor het bedrijfsleven. 
 Nederland heeft behoefte aan goede vervoersmogelijkheden / een goede 

infrastructuur. 
 Schiphol is een bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring: 

 Door de Polderbaan krijgt Schiphol een grotere capaciteit. Hierdoor is Schiphol in 
staat in de toekomst meer vliegtuigen te verwerken.  

 
 35 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 399.000.000 : 7.047 = € 56.619,84 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste argumentatie: 

 Ik vind (het argument van) Schiphol (productiegroei e.d.) belangrijker dan (het 
argument van) de milieubeweging / het milieu (geen luchtverontreiniging e.d.), want 
zonder economische groei kan ook niet voor het milieu worden gezorgd.  

 Ik vind (het argument van) de milieubeweging / het milieu belangrijker dan (het 
argument van) Schiphol, want schone lucht draagt ook bij aan de groei van de 
welvaart.  

 
• voor een juiste argumentatie 1 
• voor het noemen van beide aspecten 1 
 
Opmerking 
Als slechts één argument genoemd wordt, maximaal 1 punt toekennen. 
 
 
ALBERT HEIJN, DE PRIJZENOORLOG || 
 

 37 C 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
Personen van 23 jaar en ouder verdienen ten minste het minimumloon en worden 
daardoor te duur. 
 

 40 maximumscore 1 
Ja, er is een geldige arbeidsovereenkomst gesloten. Jongeren van 16 jaar en ouder 
mogen zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangaan.  
 
Opmerking 
Wanneer slechts ‘ja’ is geantwoord zonder verklaring, geen punt toekennen.  
 

 41 D 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei datum naar Cito. 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2 

 

 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 

 
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. 
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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;  

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 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 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen economie KB kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak economie KB 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. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 

 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DE LOOP VAN EEN SPORTSCHOEN || 
 

 1 maximumscore 1 
(4) – (3) – (6) – (5) – (2) – (1) 
Fabrikant – Exporteur – Importeur – Groothandel – Detaillist – Consument 
 
Opmerking 
(4) – (5)  – (3) – (6) – (2) – (1) is ook goed. 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste oorzaak: 
De lonen in die landen zijn (relatief) laag (waardoor de loonkosten per schoen laag 
kunnen zijn). 
 

 3 B 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
Het loon van Kees behoort tot de variabele kosten. Hij wordt alléén opgeroepen als het 
druk is (en dus zijn de kosten afhankelijk van de omzet). 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De werkgever kan Kees inzetten en hoeft hem alleen maar te betalen in geval van grote 
drukte. Hij hoeft hem niet te betalen in de leegloopuren. 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 

 Het personeel is meer gespecialiseerd. 
 Personeel voelt zich verantwoordelijk voor de ‘eigen afdeling’. 

 
Voorbeelden van een juist nadeel (één van de volgende): 

 Het werk kan saaier worden. 
 Het personeel is minder flexibel inzetbaar. 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

OP ZOEK NAAR EEN GOEDE WERKNEMER || 
 

 8 maximumscore 2 
• De kandidaat is hier de aanbieder van arbeid 1 
• De werkgever is hier de vrager van arbeid 1 
 

 9 maximumscore 1 
Natuur en kapitaal(goederen) 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien een of geen antwoord juist 0 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 

 Vacatures blijven er een jaar op staan. 
 De bedrijven krijgen automatisch de CV’s van geschikte kandidaten. 
 Op de site komen alleen mensen die een baan zoeken. De krant wordt ook door 

mensen gelezen die geen baan zoeken. 
 

 11 maximumscore 1 
€ 1.320, want Beter Wonen heeft 120 werknemers in dienst en valt daarmee qua 
bedrijfsgrootte in de categorie tot en met 125 werknemers. 
 

 12 maximumscore 1 
Uitvoerende arbeid. De kandidaat voert opdrachten uit. 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
• 1 mag niet 1 
• 2 mag wel 1 
 
 
DE HYBRIDE AUTO || 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste gevolgen (één van de volgende): 

 toename hoeveelheid afval 
 afname grondstoffenvoorraad 
 afname energievoorraad 
 groter beslag op grond (natuur) 

 
 16 maximumscore 1 

(1) beter te kunnen concurreren 
(2) meer winst te maken 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien een of geen antwoord juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 

 Uitgaven aan ontwikkeling van de auto moeten eerst worden terugverdiend. 
 Investeringen in machines, fabrieken moeten eerst worden terugverdiend. 

 
Opmerking 
Als alleen wordt aangegeven dat tot 2007 de kosten de opbrengsten overtreffen, geen 
punten toekennen. 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 voorbeeld van een subsidie/heffing: subsidie op uitlaatfilters / verhoging 
brandstofprijs 

 voorbeeld van een gebod/verbod: instelling of verlaging maximumsnelheid 
 voorbeeld van een alternatief: verbetering openbaar vervoer door meer gelden 

beschikbaar te stellen 
 

 19 maximumscore 1 
Het kan kloppen wat Toyota beweert. De consument krijgt ook nog een korting op de 
motorrijtuigenbelasting. (Het lagere brandstofverbruik leidt tot een besparing op 
benzineaccijns en BTW.) 
 
Opmerking 
Uitsluitend als een juiste verklaring gegeven wordt mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 20 maximumscore 2 
• Frank Berendsen (15.000 : 23,3) x € 1,20 = €    772,53 

Buurman (15.000 : 12) x € 1,20 = € 1.500 1 
 
• Voordeel van Frank is: € 1.500 – € 772,53 = € 727,47 1 
 
 
HET GROTE ONDERNEMERSSPEL || 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• Loonkosten in twee jaar: 5 x € 25.000 x 2 =€ 250.000 1 
• Uitgaven t.b.v. de machine in twee jaar: € 150.000 + (2x € 15.000) = € 180.000 1 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Klanten kunnen van mening zijn dat handwerk kwalitatief beter is dan machinaal werk. 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
Consumenten kunnen geneigd zijn eerder producten te kopen die milieuvriendelijk 
geproduceerd zijn. (Op den duur kunnen de extra opbrengsten de extra (inkoop)kosten 
overstijgen.) 
 

 26 A 
 
 
SNOEP VERSTANDIG, KOOP HET OP SCHOOL || 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 berekenen van de winst 
 bijhouden van de voorraden 
 bijhouden van het kasboek 

 
 28 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
 Een winkelier heeft meer kosten. Denk aan personeelskosten en huisvestingskosten. 
 Een school hoeft geen winst te maken. 

 
 29 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 
 De leerlingen hoeven niet de deur uit. Het is dichtbij / makkelijk. 
 De school heeft een monopoliepositie, omdat de leerlingen het schoolterrein in de 

pauze niet mogen verlaten.  
 

 30 maximumscore 1 
€ 12,15 : 36 = € 0,34 (afronden is niet noodzakelijk) 
 

 31 maximumscore 2 
• de afzet is: 50 + 40 + 30 + 60 + 40 = 220 1 
• 220 x € 0,50 = € 110 1 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist argument: 
De snoepverkoop zorgt voor extra afval. Het is redelijk dat uit de opbrengst van de 
snoepverkoop de extra schoonmaakkosten worden betaald. 
 
 
LEVEN VAN OF ZONDER DE WIND || 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden: 

 door de concurrentie van de aanbieders 
 ter bevordering van groene stroom 

 
 34 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende): 
 De leveranciers willen het gebruik meer spreiden ter voorkoming van 

capaciteitsproblemen. 
 ’s Nachts is er een overschot aan capaciteit / wordt er minder stroom gevraagd.
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Vraag Antwoord Scores

 35 maximumscore 2 
• € 787 : 3.500 = € 0,2249 per kWh 1 
• € 0,2249 x 2,5 mld. = € 0,56 miljard. 1 
 
Opmerking 
Afrondingsverschillen niet fout rekenen. 
 

 36 maximumscore 2 
• minder dan 5% 1 
• De korting geldt alleen voor de leveringskosten 1 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 Windmolens veroorzaken horizonvervuiling / lawaai / veel vogelslachtoffers. 
 Stroom kan moeilijk worden opgeslagen. Als er een tijd geen wind is, komt de 

elektriciteitsvoorziening in gevaar. 
 Te grote afhankelijkheid van één energiebron. 

 
 
OP DE BARRICADEN! || 
 

 38 C 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Argument voor de werkgevers: nummer 3. Hierdoor komen de omzet en de winst in 

gevaar. 1 
• Argument voor de werknemers: nummer 2. Een afname van de werkgelegenheid 

leidt tot banenverlies en daarmee verlies van inkomen. 1 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel (één van de volgende): 

 Loonkosten zijn lager voor jonge werknemers. 
 Oudere werknemers kunnen minder productief zijn. 
 Oudere werknemers kunnen vaker ziek zijn dan jongere werknemers. 

 
 41 C 

 
 42 maximumscore 1 

1 januari: € 2.000 x 1,0325 = € 2.065 
 
Opmerking  
Het antwoord € 2.000 x 1,02 x 1,0125 = € 2.065,50 is fout. 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 

600051-2-651c* 

Pagina: 271Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600071-A-651c-KB*   

AANVULLING OP HET CORRECTIEVOORSCHRIFT 2006-2 
 
ECONOMIE CSE KB 
 
Centraal examen vmbo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen economie KB vmbo: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 35 moeten altijd 2 punten worden toegekend, 
ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie KB vmbo. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 

 
 
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. 

500010-1-639c  
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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;  

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 één 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. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Economie KB kunnen maximaal 47 scorepunten worden 
behaald.
 
Voor het vak Economie KB 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. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
GEEN ROZEN ZONDER DOORNEN || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 

de kostprijs moet dan zijn: 
€ 405.000.000
1.500.000.000

 = € 0,27 

 
 3 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste verklaring: 
 Concurrentie van andere landen dwingt de (overblijvende) bedrijven om 

grootschaliger te gaan werken. 
 De bedrijven die al vertrokken zijn, waren juist de relatief kleine bedrijven die de 

concurrentieslag met de grotere kwekerijen in Nederland verloren. 
 Schaalvergroting leidt tot lagere kosten, waardoor grotere kwekerijen beter kunnen 

concurreren.  
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verklaringen (twee van de volgende): 

 goedkopere arbeid in Kenia 
 goedkope grond in Kenia 
 goedkopere energie in Kenia 

 
per juist antwoord 1 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord: 

 Er komen wellicht goedkopere bloemen op de markt. 
 Er komt grond vrij, die weer gebruikt kan worden voor andere activiteiten. 

500010-1-639c 3 

Pagina: 275Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500010-1-639c 4 

Vraag Antwoord Scores

VAKKENVULLEN OF ZAKKENVULLEN || 
 

 7 maximumscore 1 
  Voorbeelden van een juiste reden: 

 Hij wil werkervaring opdoen. 
 Werken levert sociale contacten op. 

 
 8 A 

 
 9 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 8 × € 2,62            =  € 20,96 1 
 1 × € 2,62 × 1,50  =  €   3,93 

                ---------- + 
• totaal                        € 24,89 1 
 
Indien het antwoord 9 × € 2,62 = € 23,58 is gegeven 0 
 

 10 maximumscore 2 
  Voorbeeld van een juiste berekening: 

• per 1 juli 2004: 1,025 × € 2,62 = € 2,69 1 
• dus per 1 januari 2005: 1,015 × € 2,69 = € 2,73 1 
 
Indien het antwoord 1,04 × € 2,62 = € 2,72 is gegeven 0 
 

 11 B 
 
WIE DOET HET LICHT UIT? || 

 
 12 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• (€ 0,93 - € 0,81)/ € 0,93 × 100% = 12,9032% 1 
• op 1 decimaal nauwkeurig: 12,9% 1 
 
Indien niet juist afgerond  1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
600.000

375
 = 1.600 (systemen per werknemer per jaar) 

 
 15 A 

 
 16 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat de OLF producten maakt waarvan de vraag sterk 
afhankelijk is van de economische situatie, terwijl een bakker een product maakt dat in 
een dagelijkse behoefte voorziet.  
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Uit het antwoord moet blijken dat de (loon)kosten (per eenheid product) in Polen lager 
zijn dan in Nederland.  
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
Toenemen. Er kan meer geproduceerd worden met minder arbeid, zodat de 
arbeidsproductiviteit toeneemt.  
 
 
GEEF ZE VAN KATOEN! || 
 

 20 C 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
152.208.000 × $ 0,60 = $ 91.324.800 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
protectie 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (twee van de volgende): 

 structurele hulp 
 incidentele hulp 
 noodhulp 
 financiële hulp 

 
per juist antwoord 1 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Het geven van ontwikkelingshulp heeft geen nadelige gevolgen voor (de economie van) 
het westen, terwijl afschaffing van de invoerrechten dat wel heeft, omdat invoerrechten 
de werkgelegenheid/economie in het westen beschermen. 
 
 
GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN || 
 

 27 A 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (twee van de volgende): 

 personeelskosten 
 huisvestingskosten 
 transportkosten 
 gemeentelijke belastingen 

 
per juist antwoord 1 
 

 29 maximumscore 2 
• (1) = afnemen 1 
• (2) = toenemen 1 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• (10 × 1,5 ) + (2 × 2) = 19 (getelde) dienstjaren 1 
• 19 × € 2.600 = € 49.400 1 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument, indien eens met Petra: 

 Alle werknemers, jong en oud, verliezen hun gehele arbeidsinkomen. 
 Oudere werknemers worden extra bevoordeeld, omdat ze vaak meer dienstjaren 

hebben. 
 Oudere werknemers krijgen toch al meer omdat ze vaak een hoger loon hebben. 
 Jongere werknemers zitten vaak juist in een dure fase van het gezinsleven. 
 Gelijke monniken, gelijke kappen. 

Voorbeelden van een juist argument, indien eens met haar vader: 
 Oudere werknemers hebben meer rechten opgebouwd.  
 Oudere werknemers kunnen meer financiële verplichtingen hebben. 
 Jongere werknemers hebben meer kans op een nieuwe baan. 

 
 
WERKEN OF LEREN? || 
 

 32 E 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening: 

83
2793

 × 100% = 3,0% 

 
Indien niet juist afgerond 1 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een argument uit informatiebron 6: 

 het werkloosheidspercentage is lager voor KB dan voor GT 
Voorbeeld van een zelf bedacht argument: 

 een KB-opleiding biedt meer praktijkonderwijs/is meer gericht op de beroepspraktijk 
 
per juist voorbeeld 1 
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Vraag Antwoord Scores

 35 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat leerlingen uit de BBL meer praktijkervaring hebben dan 
leerlingen uit de BOL. 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 325

4
 × 3 = € 243,75 

 
 37 A 

 
 
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 8 juni naar de Citogroep. 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ECONOMIE CSE KB 
 
 
 

 
 
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. 
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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;  

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 één 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. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Economie KB kunnen maximaal 46 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Economie KB 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. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DOZENSCHUIVERS || 
 

 1 maximumscore 1 
 Voorbeelden van een juiste oorzaak (één van de volgende): 

 Nederland ligt aan zee met een grote haven (Rotterdam). 
 Nederland heeft een goede infrastructuur voor overslag en transport. 
 Nederland heeft een goede naam als handelsland. 
 Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de handel. 

 
 2 maximumscore 2 

• electrotechnische producten 1 
• Uit informatiebron 1 blijkt dat dit de enige categorie is waarvan de omvang van de 

wederuitvoer (veel) groter is dan de in eigen land geproduceerde goederen die voor 
uitvoer bestemd zijn  1 

 
 3 A 

 
 4 C 

 
 5 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat uit de tabel opgemaakt kan worden dat andere 
producten (bijvoorbeeld chemie, rubber en kunststoffen) waarvoor veel kennis nodig is, 
ook veel worden uitgevoerd (en minder wederuitgevoerd).  
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er minder goederen uit Duitsland komen dan dat er 
naar Duitsland gaan. 
 
DE GULDEN WAS VAN ONS ALLEMAAL || 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende):  

 Er hoeft geen geld meer gewisseld te worden.  
 geen wisselkoersrisico 
 transparantie in de prijzen 

 
 8 A
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
De kostprijs in deze bedrijfstak steeg met 4,3%, terwijl de consumentenprijzen in de 
horeca met 6,6% stegen. 
 

 10 maximumscore 1 
Dit bedrijf moet de ontvangen dollars omwisselen in euro’s en ontvangt minder euro’s 
voor de dollars. 
 

 11 maximumscore 2 
• De rente moet verlaagd worden 1 
• Door de verlaging van de rente komt er minder vraag naar / meer aanbod van euro's 

en hierdoor daalt de koers van de euro 1 
 
LET OP DE CONCURRENT || 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
€ 16,37 x 1,03 = € 16,86 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 betere kwaliteit 
 groter assortiment 

 
 15 D 

 
BIOLOGISCH … ECHT WEL LOGISCH? || 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
1.560 - 512

512
 × 100% = 205% 

 
Opmerking 
Een juiste afronding op één of meer decimalen ook goed rekenen.  
 

 20 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat  
• de maatschappelijke opbrengsten van de biologische landbouw, zoals minder 

milieuvervuiling en verbetering van de volksgezondheid, de maatschappelijke kosten 
van de gewone landbouw overstijgen, zodat 1 

• de daarvoor betaalde belastingen worden gecompenseerd  1 
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Vraag Antwoord Scores

WERKEN OF NIET? || 
 

 21 maximumscore 1 
Nee, want Kees is niet direct beschikbaar voor / niet actief op zoek naar betaald werk. 
 
Opmerking  
Alleen als er na ‘nee’ een juiste verklaring volgt, mag het scorepunt worden toegekend.  
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 een vast inkomen verdienen of leven van spaargeld en tijdelijke baantjes 
 een geregeld leven met verplichte werktijden of een vrij reizend bestaan 
 een vast sociaal netwerk met collega’s of wisselende contacten op reis 

 
 23 A 

 
 24 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 45,5 % van € 291,90 = 132,81 1 
• 20/38 x € 132,81 = € 69,90 1 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

 Om te kijken of er in het individuele arbeidscontract afspraken staan die in strijd zijn 
met de regels uit de CAO. 

 Om te weten welke zaken niet individueel met de werkgever geregeld hoeven te 
worden, omdat ze voor alle werknemers in die sector centraal geregeld zijn. 

 Om zijn rechten en plichten te kennen. 
 

 26 maximumscore 2 
nee 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 

 Volgens de CAO valt Kees als oogstmedewerker in de functiegroep B1 en zou hij 
dus per week bruto moeten verdienen 20/38 × 12/52 × € 804 = € 97,65. 

 
Opmerking  
Alleen als er na ‘nee’ een juiste verklaring volgt, mogen de scorepunten worden 
toegekend.  
 

 27 maximumscore 2 
• (1) = twee maanden 1 
• (2) = zonder opzegtermijn 1 
 
BETER OP DE FIETS! || 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist nadeel (één van de volgende): 

 saai en eentonig werk 
 meer kans op ziekte / RSI / psychische problemen 
 geen kans om te laten zien wat de werknemer nog meer kan 
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Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening:  
400.000 fietsen/550 werknemers = 727 fietsen per werknemer 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste punten (twee van de volgende): 

 Hij heeft een relevante opleiding op mbo-niveau.  
 Hij is lid van een fietsclub, dus heeft ‘iets met fietsen’. 
 Hij heeft stage gelopen bij Gazelle en kent dus al de fabriek / het bedrijf dus al. 
 Hiij heeft Engels op school gehad. 

 
per juist antwoord 1 
 
Opmerking 
Alleen als er punten genoemd worden die aansluiten op de vacature, mag/mogen het 
scorepunt/de scorepunten worden toegekend.  
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 Dirk loopt stage, wat ook gezien kan worden als ervaring. 
 Dirk kan aangeven dat hij zeer gemotiveerd / enthousiast is. 
 Wellicht beheerst hij het Engels zeer goed en kan hij dat nog aanvoeren. 

 
NOORD-NEDERLAND WIL WERKEN || 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 

 regionale werkloosheid 
 conjuncturele werkloosheid 
 structurele werkloosheid 
 jeugdwerkloosheid 

 
per juist antwoord 1 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument (één van de volgende): 

 De ‘rest van Nederland’ is beter bereikbaar voor Henk zodat hij kan solliciteren op 
banen die verder weg zijn. 

 Door de betere verbinding zullen bedrijven zich eerder vestigen in het Noorden en 
zal er meer werkgelegenheid komen. 
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Vraag Antwoord Scores

 36 maximumscore 1 
Henk heeft gelijk. Voorbeeld van een goede berekening: 
€ 31.025 x 0,93 = € 28.853,25  
 
of 
 
€ 31.025 – (0,07 x € 31.025) = € 28.853,25 
 
Opmerking 
Alleen als er na ‘Henk heeft gelijk’ een juiste berekening volgt, mag het scorepunt 
worden toegekend.  
 

 37 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• door loonmatiging consumenten minder te besteden hebben 1 
• de vraag hierdoor daalt en er dus minder geproduceerd hoeft te worden (en er 

minder werkgelegenheid is) 1 
 
 
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 23 juni naar de Citogroep. 
 

500040-2-639c* 
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 Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 
 
 

 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 7 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; 

Pagina: 288Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

400009-1-639-545c 3 

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 
53 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. 

EVEN VERDER SURFEN 

Voorbeelden van een juiste reden: 
 de set is nu in de aanbieding, dus heb je een voordeel als je nu koopt 
 de televisie en/of het meubel worden wellicht in de toekomst duurder 
 door op krediet te kopen kan hij de lasten voor deze aankoop spreiden 

 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
48 × € 58 = € 2.784 
 

 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
(€ 58 – € 52,77) x 48 maanden = € 251,04 
 
Voor de berekening per maand (€ 58 – € 52,77 = € 5,23) maximaal 1 punt toekennen. 
 

Voorbeelden van juiste antwoorden:  
• voordeel 1 

 gemak van thuis winkelen 
 snel kijken, vergelijken en bestellen 
 de hele wereld binnen bereik 
 vaak goedkoper dan in de winkel 

• nadeel 1 
 je kunt de producten niet in het echt zien/voelen 
 je weet niet zeker of het product wel (op tijd) geleverd wordt 
 je weet niet zeker of de leverancier wel service biedt 
 online betalen kan onveilig zijn 

 

CONSUMENTENBOND, GOEDE MIDDAG! 

• (1) = onafhankelijke 1 
• (2) = consumenten 1 
 

 

 

 1 maximumscore 1 

 2 maximumscore 1 

 3 A 

 4 maximumscore 2 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 2 

 7 E 

 8 B 

 9 C 

Vraag Antwoord Scores
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Voorbeeld van een juiste berekening: 

• prijs per exemplaar normaal:    € 40
12

 = € 3,33 1 

• prijs per exemplaar aanbieding:  € 45
15

 = € 3,00 

  korting per exemplaar:  € 0,33 1 

DE EUROPESE UNIE GROEIT 

Het kenmerk van een monetaire unie is dezelfde munteenheid. 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 deze landen kunnen meer exporteren, waardoor het nationaal inkomen groeit 
 werkloze inwoners gaan werken in andere landen, waardoor het nationaal inkomen 

 groeit 
 

 

Dit blijkt uit het feit dat ze onderling géén invoerrecht (0%) rekenen. 
 

ANDERE KOFFIE? 

Voorbeeld van een juiste berekening: 

• 
360 - 130

360
 × 100% = 63,888…% 1 

• afgerond een daling van 64% 1 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 deze landen zijn sterk afhankelijk van de opbrengst van één exportproduct 
 deze landen hebben geen andere exportproducten waarmee ze de dalende  

 koffieopbrengsten kunnen opvangen 
 

 

Uit het antwoord moet blijken dat minder productie ook minder inkomsten (uit export) 
voor deze landen betekent. 
 

 10 maximumscore 2 

 11 maximumscore 1 

 12 maximumscore 2 

 13 D 

 14 maximumscore 1 

 15 B 

 16 maximumscore 2 

 17 maximumscore 1 

 18 B 

 19 maximumscore 1 

 20 F 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 291Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

400009-1-639-545c 6 

 
 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
(1) : totaal aantal koppen koffie per dag: 66 × 3 = 198 
(2) : kosten pakken Max Havelaar per dag: 3 × € 1,98 = € 5,94  

(3) : per kopje koffie bedragen de kosten: € 5,94
198

 = € 0,03  

(4) : de Max Havelaar koffieboeren krijgen een hoger (bruto-)inkomen dan de ‘gewone' 
      koffieboeren. 

 
Voor het juist invullen van (1), (2) en (3) maximaal 2 punten toekennen. 
Voor het juist invullen van (4) maximaal 1 punt toekennen. 

NEDERLAND HANDELSLAND 

Voorbeelden van een juiste reden: 
 zij hebben soorten die wij niet produceren 
 de appels in Spanje komen eerder in het seizoen op de markt 
 de consument vindt sommige soorten uit Spanje lekkerder 

 

 

Voorbeelden van een juist argument: 
 importeren levert werkgelegenheid op (bijvoorbeeld transporteurs, douaneambtenaren) 
 veel importproducten verwerken wij tot exportproducten die we voor meer geld verkopen 
 veel importproducten vervoeren wij verder naar andere landen, hetgeen geld oplevert 

 

 

275
460

 x 100% = 59,8% 

 
Opmerking  
Een andere (juiste) manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 

VOORDELIG CD’S KOPEN 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
 een winkel heeft te maken met hogere kosten voor bijvoorbeeld personeel, huur,  

 inrichting, verwarming of voorraad 
 winkels voeren minder prijsconcurrentie dan de aanbieders op internet 

 

 21 maximumscore 3 

 22 maximumscore 1 

 23 A 

 24 maximumscore 1 

 25 C 

 26 maximumscore 1 

 27 A 

 28 maximumscore 1 

 29 D 

Vraag Antwoord Scores
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Voorbeeld van een juiste berekening: 
• 1,035 × € 45,70 = € 47,30 1 
• 1,19 × € 47,30 = € 56,29 1 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit vraag 29. 
 

Voorbeelden van een juist antwoord: 
indien eens met vader: 

 het scheelt niet zo veel in totale kosten (minder dan 10 euro) 
 mogelijk lang moeten wachten op de verzending uit de VS 

indien niet eens met vader: 
 elke euro voordeel is meegenomen 
 je hebt de muziek waarschijnlijk eerder als deze in Nederland nog niet leverbaar is 
 het is een makkelijke manier van winkelen, want je hoeft de deur niet uit 

 

LONDON, HERE WE COME 

Uit het antwoord moet blijken dat door het maken van een begroting je vooraf kunt zien  
of je genoeg geld hebt om de vakantie te betalen. 
 

 

 

 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
87,50 × € 1,64 = € 143,50 
 
Opmerking 
Let op doorwerkfouten vanuit vraag 35. 
 

• Voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van Katja: 1 
 de tent moet nu worden betaald dus moet het geld nu op tafel komen 
 Wendy maakt ook gebruik van de tent 

• Voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van Wendy: 1 
 de gebruiksduur van de tent is langer dan deze ene vakantie 
  de tent wordt eigendom van Katja, dus moet zij ook de aanschafkosten dragen 

 

 30 maximumscore 2 

 31 maximumscore 1 

 32 maximumscore 1 

 33 F 

 34 C 

 35 F 

 36 maximumscore 1 

 37 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores
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VERZEKERD BROMMEN 

Voorbeelden van juiste factoren (twee van de volgende): 
 de leeftijd van de bestuurder 
 de regio waarin de bestuurder woont 
 de hoogte van de cataloguswaarde van de bromscooter 
 de verzekeringsmaatschappij die gekozen wordt 

 
per juiste factor  1 
 

Omdat de WA-verzekering alleen de schade van de tegenpartij vergoedt. 
 

Voorbeeld van een juiste berekening: 
0,6 × € 2.000  = € 1.200 
 

Uit het antwoord moet blijken dat Zomerdeur: 
• een hogere premie vraagt voor de bromscooter van Jasper 1 
• maar een veel hogere schade-uitkering geeft bij diefstal 1 
 
 

 38 maximumscore 2 

 39 maximumscore 1 

 40 maximumscore 1 

 41 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 2 

 
 
 
 

 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 

Pagina: 299Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

400030-2-639-545c 6 

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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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 ECONOMIE CSE KB 
 

 ECONOMIE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 3 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; 

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; 
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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, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
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  
52 scorepunten worden behaald. 
Voor het vak economie VMBO 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. 
 
 
 
 
DE WEGWERPCULTUUR REGEERT || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat uit artikel 3 van de garantiebepalingen blijkt dat de 
garantie vervalt of dat er niet meer gratis wordt gerepareerd als anderen dan de 
servicemonteurs het apparaat repareren. 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden 
De fabrikanten zorgen voor: 

 een goede (constructie)tekening van het apparaat; 
 goede reparatie-instructies; 
 lagere prijzen van onderdelen;  
 een apparaat dat (makkelijk) demontabel is. 

 
per juiste maatregel (maximaal twee)  1 
 

 4 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat verschillende materiaalsoorten eerst gescheiden 
moeten worden voordat je ze opnieuw kunt gebruiken. 
 

 5 maximumscore 2 
ja 
Uit de verklaring moet verder blijken dat: 
• de Daewoo en de eerder gekochte magnetron een zelfde totaal testoordeel hebben 

in het vergelijkend warenonderzoek  1 
• maar de Daewoo een beter testoordeel heeft bij ‘mogelijkheid tot recyclen TOTAAL.’ 1 
 

 6 maximumscore 2 
• Uit het antwoord moet blijken dat in geval 1 de reparatie niet gratis is volgens de 

bijzondere bepalingen van artikel 4 1 
• terwijl in geval 2 de reparatie gratis is volgens artikel 1 van de garantiebepalingen 1 
 

 
KOPEN OF HUREN || 

 
 7 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat huursubsidie alleen bedoeld is voor mensen waarvan 
het inkomen te laag is in vergelijking met de huur die ze moeten betalen. 

 
opmerking 
In het antwoord moet de verhouding tussen hoogte van het inkomen en hoogte van de te 
betalen huur verwoord zijn. 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 2 
1 
kwaliteitskortingsgrens  
 

 
€ 299 

huursubsidie 
 

 

– normhuur € 195   
------------------------------- -------------- −   
 € 104   € 104 1 
     
2 
huurprijs 
 

 
€ 477 

  

− kwaliteitskortingsgrens € 299   
-------------------------------- --------------- −   
 € 178  x 0,75   € 133,50 1 
  ======= +  
3  
totaal huursubsidie 

   
€ 237,50 

 

 
  Indien geen totaalbedrag is vermeld maximaal 1 scorepunt toekennen. 

 
 9 C 

 
 10 B 

 
 11 maximumscore 3 

(Belastbaar inkomen: € 16.455) 
• Totale kosten voor de woning: € 110.880 1 
• Hypotheekbedrag: € 95.040 1 
• Conclusie: het gezin Polder komt niet in aanmerking voor koopsubsidie 1 
 
opmerking 
De deelscore voor de juiste conclusie alleen toekennen indien deze correct is in 
combinatie met de eerste twee deelantwoorden. 
 

 12 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument 

 Met een eigen huis bouw je vermogen op. 
 Het kostenvoordeel van huren kan (snel) minder worden als de huurprijzen flink gaan  

 stijgen. 
 
MILIEUBEWUSTE ECONOMIELES || 
 

 13 B 
 

 14 E 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist argument voor het standpunt van Rob 

 De consument wordt steeds milieubewuster dus er komt meer vraag naar 
energiezuinige apparaten. 

 Door lager energieverbruik en premies/subsidies voor de consument is dat nieuwe 
type apparaten uiteindelijk voordeliger voor de consument, dus komt er meer vraag 
naar energiezuinige apparaten. 

 
voorbeeld van een juist argument voor het standpunt van Leila 

 Investeren om dit nieuwe type apparaten te maken kost geld en als de consumenten 
toch voor de goedkopere apparaten in de winkel kiezen verdienen de fabrikanten die 
investering niet/te weinig terug. 

 
opmerking 
Niet de keuze maar uitsluitend de juistheid van het argument beoordelen. 
 

 16 B 
 

 
 17 maximumscore 2 

(1) energieheffing 
(2) duurder 
(3) de energiepremie 
(4) het energiebedrijf 
 
Indien vier juist 2 
Indien drie juist 1 
Indien twee, een of geen juist 0 
 
WWW.NIBUD.NL || 
 

  18 A 
 

  19 B 
 

  20 maximumscore 2 
• Van de uitgaven uit informatie 8 moeten drie van de volgende vijf genoemd zijn: 1 

 brandstof scooter 
 uitgaan 
 kleding 
 pre-paid telefoonkaart 
 roken 

• Uit de verklaring moet verder blijken dat dit geen vaste lasten zijn met een verplicht 
karakter 1  

 
 21 maximumscore 1 

een voorbeeld van een juiste berekening 
€ 150 + € 20 + € 30

€ 800
 × 100% = 25% 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 3 
    Inkomsten  €  675 Uitgaven  €  555 

 
    Overschot €  120 
        
    €  675   €  675 

 
Conclusie: Sam kan wel / niet  rondkomen 

 
• Voor het juist bepalen van het nieuwe bedrag voor de uitgaven 1 
• Voor het verder juist invullen van het huishoudbudgetplan 1 
• Voor een juiste conclusie (let op doorwerkfouten) 1 
 

 23 maximumscore 2 
   

Incidentele uitgaven Hoger / lager / geen wijziging  
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Sam zal duurzame consumptiegoederen moeten 
aanschaffen/vervangen. 

Vaste lasten 

 

Hoger / lager / geen wijziging  
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Sam zal nu huur moeten gaan betalen, verzekeringspremies 
e.d.. 

 

Per categorie voor een juiste wijziging plus uitleg maximaal één punt toekennen. 
 
 
DE PRAKTISCHE OPDRACHT VAN RAMON || 
 

 24 maximumscore 1  
  voorbeelden van een juist antwoord 

 er komen meer (verschillende) producten 
 de belastingen zijn verlaagd 
 er is minder werkloosheid/meer werkgelegenheid 
 de bevolking is toegenomen 

 

 25 A 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de producenten ‘gedwongen’ zijn milieuvriendelijke 
producten te maken, omdat de consumenten weigeren de milieuonvriendelijke producten 
te kopen. 
 

 28 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening 

• eindcijfer SE 4 wordt: 1 x 4,5 + 3 x 6,5
4

= 6,0 1 

• eindcijfer SE totaal wordt 6,5 + 5,0 + 8,0 + 6,0
4

 = (6,375) = afgerond 6,4 1 
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Vraag Antwoord Scores 

300005-639-545c* 

EEN MEESTERKOOP? || 
 

 29 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord 

 Het is mogelijk dat Jan in de toekomst meer reparaties/kosten tegemoet kan zien,  
 terwijl dat risico bij een nieuwe auto kleiner is. 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening 
• 48 x € 257,43 = € 12.356,64 1 
• € 12.356,64 – € 10.000 = € 2.356,64 1 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Jan bij keuze 3 voor zijn volgende auto gebonden is 
aan een Opel. 
 
 
JANNEKE IN HET BETALINGSVERKEER || 
 

     34 B 
 

 35 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord 

 Klanten die moeite hebben met het onthouden van een pincode. 
 Klanten die moeite hebben met het gebruiken van elektronische apparaten. 
 Klanten die de persoonlijke service/aandacht missen van lokethandelingen. 

 
 36 B 

 
 37 maximumscore 1 

voorbeelden van een juist antwoord 
 De chipknip is bedoeld voor betalingen van kleine bedragen en daarvoor vond de 

klant (die veelal klein geld op zak heeft) chartale betaling gemakkelijker. 
 Er waren nog te veel plekken waar de chipknip niet gebruikt kon worden (automaten, 

parkeermeters, marktkramen e.d.) 
 

 38 maximumscore 2 
• uitspraak 1 is onjuist 1 
• uitspraak 2 is juist 1 
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