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Bij dit examen hoort een bijlage met 11 informatiebronnen. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
 
Attentie! 
Voor de vragen 25 tot en met 40 moet je de computer gebruiken. Verondersteld wordt dat je, voor 
zover nodig, bekend bent met de software. Je geeft de antwoorden van deze vragen, net zoals bij de 
vragen 1 tot en met 24, op papier, tenzij anders is aangegeven. Als gevraagd wordt resultaten op te 
slaan, doe je dat in de examenmap. In het openingsscherm is de naam van deze map gegeven. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE EUROPESE UNIE GROEIT 
 
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 hoef je géén gebruik te maken van 
informatie in de bijlage. 
 
In Europa streeft een groot aantal landen naar eenwording in de vorm van een 
economische en monetaire unie. In een krant van 2002 staat daarover het volgende: 
 

Meer landen willen toetreden tot de EU 
Tot de landen die willen toetreden tot de EU behoren 
o.a. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië. 
Ook Turkije wil op termijn lid worden van de EU.  
Toetreding tot de EU betekent voor deze landen: 
• vorming van een douane-unie, dat wil zeggen dat er 

tussen de lidstaten vrijhandel is en dat alle lidstaten 
voor goederen en diensten uit niet-EU landen een 
gelijk invoerrecht rekenen; 

• vrij verkeer van personen en kapitaal. 

 
1p  1 In een economische unie is er vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. 

    Noem het kenmerk van een monetaire unie. 
 

2p  2 Een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa wil toetreden tot de Europese Unie (EU). 
    Leg uit dat door toetreding tot de EU de welvaart in die toetredende landen kan 

toenemen. 
 

1p  3 Vooral Duitsland en Oostenrijk verwachten een grote toestroom van immigranten uit de 
grenslanden Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.  
Een Duitse tegenstander van de uitbreiding zegt: “Door het vrij verkeer van personen zal 
onze koopkracht dalen.” 
Hieronder staan drie tussenstappen: 
1 lagere lonen 
2 meer immigranten 
3 groter aanbod van arbeidskrachten 
In welke van de onderstaande regels staan de tussenstappen in een zodanige volgorde 
dat ze de gedachtegang van de tegenstander goed weergeven? 
A vrij verkeer van personen  1  2  3  koopkrachtdaling 
B vrij verkeer van personen  1  3  2  koopkrachtdaling 
C vrij verkeer van personen  2  1  3  koopkrachtdaling 
D vrij verkeer van personen  2  3  1  koopkrachtdaling 
E vrij verkeer van personen  3  1  2  koopkrachtdaling 
F vrij verkeer van personen  3  2  1  koopkrachtdaling 
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2p  4 Een kenmerk van een economische unie is: één gemeenschappelijk buitentarief. Dat 
betekent dat in alle lidstaten van de EU hetzelfde invoerrecht geldt voor een product dat 
wordt ingevoerd uit een niet-EU land. 
Stel dat voor de handel tussen Nederland, Duitsland en Turkije het onderstaande plaatje 
geldt: 
 

Nederland Duitsland

Turkije

10%

5% 8%

0%

0%

3%3%

andere niet-EU landen

een product wordt uitgevoerd van een land naar een ander land

het importerende land heft 3% invoerrechten

Legenda:

3%  
 

    Uit welke twee gegevens in de bovenstaande figuur blijkt dat Nederland en Duitsland 
al lid zijn van de EU? 

 
1p  5 Wat gaat er veranderen aan de invoerrechten van Turkije, als Turkije lid is van de EU? 

A de invoerrechten 5%, 8% en 10% worden 0% 
B de invoerrechten 5%, 8% en 10% worden 3% 
C de invoerrechten 5% en 8% worden 0% en het invoerrecht 10% wordt 3% 
D de invoerrechten 5% en 8% worden 3% en het invoerrecht 10% wordt 0% 
 



GT-ec_comp-o 4 ga naar de volgende pagina 

NIEUWE POLITIEK? 
 
Bij de beantwoording van de vragen 6 tot en met 11 moet je soms gebruikmaken van 
informatie 1 en 2 in de bijlage. 

 
Gebruik informatie 1. 

1p  6 Volgens de LPF wilde de regering in 2002 te veel geld laten uitgeven door de ministeries 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Hoeveel geven deze twee ministeries samen uit in procenten van het totaal van de 
uitgaven voor  2002? 
A minder dan 10% 
B tussen 10% en 30%  
C tussen 30% en 50% 
D méér dan 50% 
 
Gebruik informatie 2. 

1p  7 De LPF deed ook enkele voorstellen voor belastingverlaging voor bedrijven. 
Welke directe belasting zou de LPF willen verlagen? 
A dividendbelasting 
B kansspelbelasting  
C loon- en inkomstenbelasting 
D successierechten 
E vennootschapsbelasting 
 
Gebruik informatie 1. 

1p  8 Een schatting van de gevolgen van de voorstellen van de LPF voor de rijksbegroting 2002 
leverde het volgende op: 
• de totale rijksuitgaven zouden dan met 20% dalen 
• de totale rijksontvangsten zouden met 10% dalen 
Wat zou het gevolg zijn, als de plannen van de LPF in de rijksbegroting van 2002 
verwerkt zouden worden? 
A Het begrotingstekort zou groter worden. 
B Het begrotingstekort zou een overschot worden. 
C Het begrotingsoverschot zou kleiner worden. 
D Het begrotingsoverschot zou groter worden. 
 

2p  9  Leg uit dat lagere belastingen voor bedrijven op den duur kunnen leiden tot méér 
belastinginkomsten voor de rijksoverheid. 

 
1p  10 De LPF stelde voor om van de NS weer een staatsbedrijf te maken. Dat zou volgens de 

LPF op termijn zelfs gunstig zijn voor de schatkist. Een politicus van een andere partij 
was het daarmee niet eens: “De NS weer in handen van de staat: dat zal de rijksoverheid 
meer geld gaan kosten, dan dat het oplevert.” 

    Met wie ben jij het eens: met de LPF of met de politicus van een andere partij?  
Geef een argument voor je keuze. 

In 2002 kreeg Pim Fortuyn veel aandacht met zijn kritiek op het beleid van de 
regering Kok. In het verkiezingsprogramma deed de Lijst Pim Fortuyn (LPF) 
voorstellen voor grote veranderingen in de economie, de sociale voorzieningen,  
het onderwijs, de volksgezondheid en het bestuursapparaat. 
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Gebruik informatie 2. 
2p  11 De LPF kreeg veel kritiek op haar voorstellen. Groen Links vond dat een bepaald voorstel 

van de LPF over de sociale zekerheid zou leiden tot denivellering in ons land. 
    Noem dit voorstel en leg uit hoe dit voorstel kan leiden tot denivellering in Nederland. 

 
 
VOORDELIG CD’S KOPEN 
 
Bij de beantwoording van de vragen 12 tot en met 15 moet je soms gebruikmaken van 
informatie 3 in de bijlage. 
 

Reinout en Jornt zijn allebei 16 jaar. In hun vrije tijd houden ze zich bezig met muziek.  
De prijs van een cd in de muziekwinkel vinden ze veel te hoog. Ze zoeken daarom op 
het internet naar muziek. Sommige nieuwe cd’s die nog niet in Nederland verkrijgbaar 
zijn, bestellen ze in de Verenigde Staten. 

 
 
1p  12  Waarom is de prijs van een cd uit een muziekwinkel hoger dan de prijs die je betaalt 

als je diezelfde cd via internet bestelt? 
 

1p  13 Reinout en Jornt bestellen in 2002 via internet een box met drie nieuwe cd’s in de 
Verenigde Staten. Deze box kost $ 44,97, inclusief verzendkosten.  
 
 inkoop verkoop 
koers van 1 Amerikaanse dollar € 0,99809 € 1,01624 

 
Hoeveel kost deze box in euro’s? 
A  € 44,25 
B  € 44,88 
C  € 45,06 
D  € 45,70 
 
Gebruik informatie 3 

2p  14 In Nederlandse muziekwinkels zal dezelfde box over twee weken ook verkrijgbaar zijn: 
consumentenprijs € 62,95. De vader van Reinout herinnert ze eraan dat ze de 
douanerechten en de BTW niet moeten vergeten als ze de prijzen gaan vergelijken. De 
twee jongens hadden hier nog niet aan gedacht. 

  Hoeveel moeten Reinout en Jornt, inclusief douanerechten en BTW, uiteindelijk 
betalen om deze box uit de Verenigde Staten te ontvangen? Laat de berekening zien. 

 
1p  15 Vader zegt: “Als je de prijzen vergelijkt is het niet echt de moeite waard om deze box in 

de Verenigde Staten te bestellen.” 
    Ben je het met vader eens? Verklaar je antwoord.
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LONDON, HERE WE COME 
 
Bij de beantwoording van de vragen 16 tot en met 20 moet je soms gebruikmaken van 
informatie 4 tot en met 6 in de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik informatie 4. 

1p  16 Katja en Wendy sluiten samen een reisverzekering af op één polis. Ze nemen alleen de 
basisdekking inclusief geneeskundige kosten. 

   Hoeveel betalen Katja en Wendy in totaal aan de verzekeringsmaatschappij? 
A €   9,12 
B € 10,23 
C € 14,36 
D € 14,59 
E € 16,58 
F € 16,82 
 
Gebruik informatie 5. 

1p  17 Katja wil haar gitaar, ter waarde van € 199, en de videocamera van haar vader, ter 
waarde van € 1.235, mee op reis nemen. Stel dat in Londen de gitaar en de videocamera 
gestolen worden. Hoeveel wordt dan door de reisverzekering vergoed?  
A €    100  
B € 199  
C € 299  
D € 1.135  
E € 1.334  
F € 1.434    
 
Gebruik informatie 6. 

2p  18 Het volgende punt op de begroting zijn de kosten van het verblijf op de camping. 
   Hoe hoog zijn deze kosten in euro’s voor Katja en Wendy samen? Laat de 

berekening zien. 
 

2p  19 Katja en Wendy willen nu nog bekijken hoeveel geld ze die week voor 'levensonderhoud' 
hebben.  

 Hoeveel van het te besteden bedrag blijft over voor ‘levensonderhoud’? Laat de 
berekening zien. 

 
2p  20 Katja haalt haar tent van zolder. Er blijkt een grote scheur in te zitten. Ze besluit om zelf 

meteen een nieuwe tent te kopen. Katja zegt: “We zetten het hele aankoopbedrag op de 
begroting.”  Wendy zegt: “Ik vind dat maar een deel van het aankoopbedrag op onze 
begroting moet komen.” 

    Geef eerst een argument voor het standpunt van Katja en geef daarna een argument 
voor het standpunt van Wendy.

Katja (17) is geslaagd. Samen met haar vriendin Wendy (17) doet ze vakantiewerk 
om daarna met zijn tweeën op vakantie te kunnen naar Londen. Ze willen in de 
laatste week van juli samen een 8-daagse reis maken met 7 overnachtingen op 
camping Abbey Wood. Katja en Wendy maken een begroting van hun vakantie. 
Dankzij vakantiewerk en geld van de ouders hebben ze in totaal € 960 te besteden 
voor deze vakantie. De kosten van de heen- en terugreis per boot en trein bedragen 
€ 198 voor Katja en Wendy samen. Ze nemen een tweepersoonstent mee. 
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VERZEKERD BROMMEN 
 
Bij de beantwoording van de vragen 21 tot en met 24 moet je altijd gebruikmaken van 
informatie 7 in de bijlage. 
 

Eindelijk is het 23 maart 2003. Jasper is 16 jaar geworden en heeft van zijn ouders  
een nieuwe bromscooter gekregen. Nu kan hij trots door de straten van zijn  
woonplaats Amsterdam rijden. Maar dan moet hij eerst op zoek naar een goede 
verzekering voor zijn nieuwe vervoermiddel. De bromscooter heeft een 
cataloguswaarde van € 2.000. 

 
 

2p  21 De hoogte van de premie die betaald moet worden voor een bromscooterverzekering is 
mede afhankelijk van de keuze tussen WA of WA+casco. 

    Noem twee andere factoren die de hoogte van deze premie bepalen. 
 

1p  22 Jasper vindt op internet een overzicht van verschillende verzekeringen (informatie 7). Hij 
vergelijkt de hoogte van de premies. Het valt hem op dat de hoogte van de premie bij de 
WA+cascoverzekering afhankelijk is van de cataloguswaarde van de bromscooter. Bij de 
WA-verzekering is dat niet het geval. 

 Waarom is bij de WA-verzekering de hoogte van de premie niet afhankelijk van de 
cataloguswaarde van de bromscooter? 

 
2p  23 Jasper vergelijkt de verschillende verzekeringen met elkaar. Hij kiest voor de 

goedkoopste WA+cascoverzekering: Paris. Na 10 maanden wordt de bromscooter van 
Jasper gestolen, ondanks het goedgekeurde slot. 

  Hoe hoog is het bedrag dat Jasper uitgekeerd krijgt van de 
verzekeringsmaatschappij? Laat de berekening zien. 

 
2p  24 Na de diefstal vraagt Jasper zich af of hij wel de juiste keuze heeft gemaakt. Zijn vriend 

Evert zegt: “Als ik in informatie 7 kijk naar de premies en de uitkeringsregels, had jij beter 
kunnen kiezen voor Zomerdeur.”  

    Welke afweging maakt Evert blijkbaar, als hij de premies en de uitkeringsregels 
vergelijkt? 

 
 
 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte. 
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TELEFOON 
 
Bij de beantwoording van de vragen 25 tot en met 30 moet je soms gebruikmaken van 
informatie 8 in de bijlage. 
 Gebruik de map ‘Telefoon’ om het vergelijkend warenonderzoek over draadloze telefoons 

te raadplegen. 
 

Ard Feij wil een nieuwe telefoon kopen: een draadloze telefoon. Zijn oude telefoon doet 
het nog goed, maar Ard vindt een telefoon zonder snoer wel zo handig. Ard verzamelt 
al weken reclamefolders van aanbieders van draadloze telefoons. Twee van deze 
aanbieders zijn Teleshop en Plusklus. De Profoon PDX 2200 is door de 
Consumentenbond getest. Daarom besluit Ard om het vergelijkend warenonderzoek uit 
de Consumentengids te raadplegen. 

  
 Gebruik informatie 8. 

1p  25 Hoeveel procent is de Profoon PDX 2200 bij Plusklus goedkoper dan bij Teleshop? 
A 27,2% 
B 37,4% 
C 62,6% 
D 72,8% 

 
 Open de map ‘Telefoon’. Gebruik de beide werkbladen bij de vragen 26 tot en met 30. 

1p  26 Welke conclusie past het beste bij de prijs-kwaliteit grafiek uit dit onderzoek? 
A De beste telefoons kosten het minste.  
B Hoe duurder de telefoons, hoe beter ze zijn. 
C Hoe duurder de telefoons, hoe slechter ze zijn. 
D Voor een relatief lage prijs is een goede telefoon te koop. 

 
1p  27  Welke telefoon zou iemand moeten kiezen als hij voor maximaal € 200 de telefoon 

met het beste testresultaat wil kopen? Verklaar je keuze. 
 
Ard is slechthorend en vindt daarom een goede verstaanbaarheid en zo weinig mogelijk 
vervorming of bijgeluiden héél belangrijk. Hij wil alléén deze twee eigenschappen, en 
beiden even zwaar, laten meetellen. De rest is voor hem niet belangrijk. Voor de beste 
telefoon wil hij maximaal € 500 betalen. 
 
 Het werkblad ‘Blad 1’ kun je passend maken bij het beeld van je computer, door op de 

knoppen ‘Vergroot werkblad’ of ‘Verklein werkblad’ te klikken. 
In dit ‘Blad 1’ kunnen de wegingsfactoren (%) en de testresultaten per onderdeel  
(++, +, �, - of --) worden aangepast met een uitrolmenu. 
Als je wilt terugkeren naar de beginstand van dit werkblad, klik dan op de knop ‘Reset 
werkblad’. 
 
 Gebruik het uitrolmenu voor vraag 28. 

2p  28  Verander het werkblad ‘vergelijkend warenonderzoek draadloze telefoons’ zodat de 
test past bij de bijzondere wensen van Ard.  

 Bewaar de nieuwe versie van het werkblad als examennummer_vr28 (bijvoorbeeld 
'078_vr28, als 078 je examennummer is en het resultaat hoort bij vraag 28). 
 

1p  29  Welke telefoon moet Ard volgens jou kopen? Verklaar je keuze met behulp van het 
aangepaste werkblad van vraag 28. 
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 Zorg dat het werkblad met de testresultaten (Blad 1) blijft staan in de versie, zoals je die 
hebt aangepast voor het beantwoorden van vraag 28 en 29. 
 

2p  30 Peter, een goede vriend van Ard, ziet bij Ard de folder van Plusklus liggen. “Ik zou die 
Profoon PDX 2200 niet kopen, als ik jou was,” zegt Peter. “Ik heb die Profoon PDX 2200 
zelf gekocht en de verstaanbaarheid van dat apparaat vind ik matig.” 

    Moet Ard een andere telefoon kiezen, dan de keuze van vraag 29, als hij de mening 
van Peter overneemt?  

 Verander daartoe het werkblad ‘Blad 1’, zodat de test past bij de mening van Peter. 
Verklaar het antwoord op basis van dit aangepaste werkblad. 
 
 Sluit Excel af. Als gevraagd wordt “Wilt u de wijzigingen opslaan?”, kies dan ‘Nee’. 

 

GELD TERUG  

Bij de beantwoording van de vragen 31 tot en met 34 moet je soms gebruikmaken van 
informatie 9 en 10 in de bijlage.  
 

Job Walraven is weeskind en woont bij zijn tante. Hij studeert aan de HBO-
lerarenopleiding in Tilburg. In 2001 heeft Job een tijdje op vrijdag en zaterdag bij een 
supermarkt gewerkt. Daarna had hij voor 4 dagen in de week een deeltijdbaan bij een 
school. Hij denkt dat hij over 2001 belasting kan terugvragen. Daarom gaat hij het Tj-
programma van de Belastingdienst invullen. Job gebruikt voor het woon-werkverkeer 
steeds de auto. 

 
 

1p  31 Bij het invullen van belastingformulieren gebruik je jaaropgaven. Soms komt het voor dat 
op een jaaropgave van een jongere géén loonheffing is ingehouden. Wat kan daarvoor 
een juiste verklaring zijn? 
A  Het bedrag aan loonheffing zou lager zijn dan de algemene heffingskorting. 
B  De jongere heeft blijkbaar zwart gewerkt. 
C  De jongere woont nog thuis bij zijn of haar ouders. 
D Als je jonger bent dan 21 jaar hoef je geen loonheffing te betalen.  
 
 Gebruik het Tj-programma 2001 van de Belastingdienst bij de vragen 32, 33 en 34. De 

persoonlijke gegevens van Job zijn al ingevuld. Lees deze gegevens en klik vervolgens 
op ‘Ja’. Ga dan verder door te kiezen in de ‘draaiknop’ rechtsonder. Beantwoord alle 
vragen die voor Job van toepassing zijn. Maak daarbij gebruik van informatie 9 en 10. 
 
 N.B. Op de pagina ‘Loon en reiskosten’ zijn voor inkomsten uit arbeid twee invulregels 

opgenomen. Méér regels heb je niet nodig en moet je beslist niet aanmaken. 
 
 Wil je ingevulde gegevens wijzigen of weghalen, gebruik dan de ‘delete’-toets of de 

‘backspace’-toets van de computer. Het Tj-programma bewaart standaard de laatste 
gegevens die je hebt ingevoerd, ook als je klikt op ‘Sluiten’ in de draaiknop. 
 

3p  32  Hoeveel krijgt Job terug van de Belastingdienst?  
Neem van de pagina ‘Overzicht en verzending’ de volgende bedragen over: 
• belastbaar inkomen uit werk 
• te betalen belasting 
• je krijgt terug 
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Job houdt van autorijden. Zijn tante vindt dat maar niks: “Ga toch wat vaker te voet of 
met de bus, jongen. Dat is gezonder, beter voor het milieu en goedkoper. En je had nog 
méér belasting kunnen terugkrijgen, als je afgelopen jaar (2001) te voet naar de 
supermarkt was gegaan en met de bus naar de school in Kortenbos.” 

 
2p  33  Hoeveel belasting zou Job extra teruggekregen hebben, als hij in 2001 voor het 

woon-werkverkeer was gaan lopen en de bus had gebruikt? Verklaar het antwoord. 
 
Gebruik als uitgangspunt voor vraag 34 het ingevulde Tj-programma. 

1p  34 Stel dat Job van januari tot juli 2001 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ANW-
uitkering had ontvangen van € 3.600 bruto, met een loonheffing van € 621.  

   Wat zou hierdoor veranderen in de belastingopgave 2001 van Job? 
   A Zijn belastbaar inkomen wordt lager. 

B Zijn belastingteruggave wordt lager. 
C Zijn bruto inkomen wordt lager. 
D Zijn heffingskortingen worden lager. 
 

ANDERE KOFFIE? 

Bij de beantwoording van de vragen 35 tot en met 40 moet je soms gebruikmaken van 
informatie 11 in de bijlage. 
 Bij deze opgave moet je verder gebruikmaken van drie fragmenten uit de video ’Koffie 

verkeerd’ uit de serie Nieuw Economisch Peil van de RVU. 
Bij vraag 38 moet je gebruikmaken van een werkblad in Excel. 
 

Klas 4B heeft economieles. De leraar, de heer Witkamp, heeft het over 
ontwikkelingslanden. “Koffie is voor een aantal ontwikkelingslanden het belangrijkste 
exportproduct,” beweert hij. De prijs van koffie op de wereldmarkt is de laatste jaren 
zeer sterk gedaald.  

 
 Open en bekijk videofragment 1. 

2p  35  Noem twee oorzaken die in dit videofragment worden gegeven voor de dalende 
koffieprijs op de wereldmarkt. 

 
1p  36 Een manier om de prijs van koffie te stabiliseren op een redelijk niveau is het aanleggen 

van buffervoorraden. 
Wat moet er met deze buffervoorraden gebeuren als de prijs van koffie gaat zakken onder 
een redelijk niveau? 
A De buffervoorraad moet vergroot worden, zodat het aanbod van koffie toeneemt. 
B De buffervoorraad moet vergroot worden, zodat het aanbod van koffie afneemt. 
C De buffervoorraad moet verkleind worden, zodat het aanbod van koffie toeneemt. 
D De buffervoorraad moet verkleind worden, zodat het aanbod van koffie afneemt. 
 
 Open en bekijk videofragment 2. 

1p  37 De koffieboer in dit videofragment roept de wereld op om Ethiopië te helpen.  
    Is de hulp waar deze boer om vraagt een voorbeeld van noodhulp of van structurele 

hulp? Verklaar je antwoord. 
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 Open het werkblad ‘Andere koffie?’. 
Gebruik informatie 11. 

2p  38  Vul in de cellen met een blauwe rand de Max Havelaarprijzen in voor de jaren 1994 tot 
en met 2001 en zet de cursor daarna in een andere cel, zodat de grafiek aangepast 
wordt. 

 Sla dit aangepaste werkblad op als examennummer_vr38 (bijvoorbeeld '078_vr38' als 
078 je examennummer is en het resultaat hoort bij vraag 38). 
 
 Open en bekijk videofragment 3. Gebruik dit fragment bij de vragen 39 en 40. 

1p  39 Max Havelaar heeft veel kritiek op de ‘gewone’ koffie-industrie, zoals Douwe Egberts: “De 
industrie betaalt een hele lage prijs voor de koffie en strijkt zelf de winst op.”  
Douwe Egberts ziet niets in het betalen van een hogere koffieprijs aan de boeren: “Een 
minimumprijs voor koffie zal juist leiden tot lagere inkomens voor alle koffieboeren.” 
Hieronder staan drie tussenstappen: 
1 de wereldmarktprijs daalt 
2 er ontstaat overproductie 
3 er komen meer aanbieders van koffie 
In welke van de onderstaande regels staan de tussenstappen in een zodanige volgorde 
dat ze de gedachtegang van Douwe Egberts goed weergeven? 
A minimumprijs voor koffie  1  2  3  lagere inkomens voor koffieboeren 
B minimumprijs voor koffie  1  3  2  lagere inkomens voor koffieboeren 
C minimumprijs voor koffie  2  1  3  lagere inkomens voor koffieboeren 
D minimumprijs voor koffie  2  3  1  lagere inkomens voor koffieboeren 
E minimumprijs voor koffie  3  1  2  lagere inkomens voor koffieboeren 
F minimumprijs voor koffie  3  2  1  lagere inkomens voor koffieboeren 
 

1p  40 “Wij als consumenten van koffie zouden kritischer moeten zijn,” zegt de heer Witkamp. 
“Misschien moeten wij als leraren maar eens het goede voorbeeld geven.” 

    Hoe kan een kritische consument de koffieboeren uit Ethiopië helpen? 
 
 

 Controleer of je resultaten zijn opgeslagen in de examenmap door op de knop  
‘Controleren’ te klikken. 

 Lever je resultaat in door op de knop ‘Inleveren en afsluiten’ te klikken. 
 
 

 

einde 




