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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-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 59 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 drie punten 
voor het hele examen. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Opmerking 
Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven 
antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. 
 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door het afnemende 
consumentenvertrouwen de consumptie afneemt, waardoor de productie 
stagneert en de werkgelegenheid wordt aangetast, zodat de werkloosheid 
gaat toenemen. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de hoge groei van de export en het 
nationale product in 2007 tot een stijgende bezettingsgraad hebben geleid 
en dat door het sterk terugvallen van die groei in 2008 de druk op de 
productiecapaciteit afneemt. 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat er door overbesteding sprake is van 
(bestedings)inflatie, waardoor ook de prijzen van exportproducten stijgen, 
waardoor de internationale concurrentiepositie verslechtert. 
 

 4 maximumscore 2 
hoger 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat volgens de analist door de bezuinigingen 
de economische groei meer zal afnemen dan het planbureau voorspelt, 
waardoor de belastingontvangsten meer dalen / de uitgaven in verband 
met werkloosheid meer stijgen dan het planbureau voorspelt. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 5 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een beperking van de hypotheekrenteaftrek 
hypotheekleningen duurder maakt, zodat de vraag naar hypotheekleningen 
en dus de vraag naar koopwoningen kan dalen. 
 

 6 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• gemiddeld netto-jaarinkomen: € 62.500 × 0,72 = € 45.000 1 

• daling: (45%  25%)  € 20 miljard
4 miljoen

− ×  = € 1.000 

procentuele daling: € 1.000
€ 45.000

 × 100% = 2,222% → 2,2% 2 

 
 7 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met hoge inkomens 

(marginaal) meer dan 25% belasting betalen en er op achteruitgaan 
terwijl mensen met lage inkomens (marginaal) minder dan 25% 
belasting betalen en er op vooruitgaan, zodat de netto-
inkomensverhoudingen kleiner worden. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat vooral mensen met hoge inkomens een 
huis met hypotheek kopen en mensen met lage inkomens een huis 
huren zodat mensen met hoge inkomens er op achteruitgaan terwijl het 
inkomen van huurders niet verandert, zodat de netto-
inkomensverhoudingen kleiner worden. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 8 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• oorspronkelijke werkgelegenheid (personen):  

42,6 miljoen − 4,6 miljoen = 38 miljoen 
vrijvallende uren per week = 38 miljoen × 2 uur = 76 miljoen 1 

• extra banen: 0,75  76 miljoen
34,5

×  = 1,65 miljoen 1 

 
 9 maximumscore 2 

ja 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

oorspronkelijk werkloosheidspercentage: 4,6
42,6

 × 100% = 10,8% 

nieuw werkloosheidspercentage: 4,6  1,65
42,6
−  × 100% = 6,9% 

(10,8% − 6,9% = 3,9% → 3,9%-punt ≈ 4%-punt) 
 

 10 maximumscore 2 
Sommigen verklaren die hoge werkloosheid … buitenlandse afzetmarkten. 
 
Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen. 
 

 11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bedrijven arbeid vervangen door kapitaal, 
waardoor dezelfde productie gerealiseerd kan worden met minder arbeid 
en de loonkosten per eenheid product dalen. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 4 
 

 12 maximumscore 2 
• belastingkorting: € 4.000 1 
• belastingpercentage: 40% 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Als het inkomen stijgt van € 10.000 naar € 20.000, stijgt het 
belastingbedrag met € 4.000. 

belastingtarief: 4.000
10.000

 × 100% = 40% 1 

 
 13 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een stijging van het bruto-inkomen in het 
voorstel van partij A leidt tot een grotere stijging van het netto-inkomen 
dan in het voorstel van partij B, zodat werkenden meer stimulans voelen 
om hoger gekwalificeerd werk na te streven. 
 

 14 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de belastingkorting bij lagere inkomens 
een relatief groter voordeel oplevert dan bij hogere inkomens.  
 

 15 maximumscore 2 
onjuist 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat (zonder belastingkorting) bij elke partij de 
verhoudingen tussen de netto-inkomens gelijk zijn aan de verhoudingen 
tussen de bruto-inkomens. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 16 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een voorbeeld van een consumptiegoed dat gepaard gaat met afval / 
schadelijke stoffen / lawaaioverlast / filevorming / aantasting van de 
ozonlaag, et cetera. 
 

 17 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de hoeveelheid daalt met 20 procent en 
de index van de gebruikte hoeveelheid 80 gaat bedragen, zodat de index 
van de maatschappelijke kosten 74 wordt.  
 

 18 maximumscore 3 
ja 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• opbrengst heffing: 40 miljoen × € 20 = € 800 miljoen 1 
• oude omzet: 50 miljoen × € 100 = € 5.000 miljoen 

nieuwe omzet exclusief heffing: 40 miljoen × € 95 = € 3.800 miljoen 
helft omzetdaling: 0,5 × (5.000 − 3.800) × € 1 miljoen = € 600 miljoen 
(€ 800 miljoen > € 600 miljoen) 2 

 
 19 maximumscore 2 

minder prijselastisch 
Uit de verklaring moet blijken dat de politici uitgaan van een geringere 
afname van de maatschappelijke kosten en dus van een geringere daling 
van de gevraagde hoeveelheid bij de prijsstijging door de heffing. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een renteverlaging lenen goedkoper maakt, 
waardoor de bestedingen worden bevorderd, zodat de productie kan 
stijgen en de vraag naar arbeid toeneemt. 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat deze regeringen ter bestrijding van de 
werkloosheid zich anders wellicht genoodzaakt zien de 
overheidsbestedingen te verhogen / de belastingen te verlagen, waardoor 
het begrotingstekort nog groter zou worden. 
 

 22 maximumscore 2 
een negatief verband 
Uit de verklaring moet blijken dat een daling van de eurokoers leidt tot een 
stijging van de inflatie. 
 

 23 maximumscore 2 
stijgen 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat door een relatief lage inflatie de 
concurrentiepositie van bedrijven in het eurogebied verbetert, zodat de 
vraag naar Europese producten en daarmee de vraag naar euro’s stijgt. 
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een renteverlaging buitenlandse 
beleggingen in het eurogebied minder aantrekkelijk maakt, zodat de vraag 
naar euro’s afneemt en de eurokoers (ook zonder ingrijpen van de ECB) 
zal dalen. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 7 
 

 25 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• evenwichtsprijs: Qa = Qv → 9 + 0,08P + 8,7 = −0,02P + 23,7 → P = 60 1 
• gewenste prijs: 60 × 1,20 = 72 1 
• Qaopec + 0,08 × 72 + 8,7 = −0,02 × 72 + 23,7 → Qaopec = 7,8 1 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een stijging van de olieprijs zal zorgen voor 
hogere energieprijzen en tot een lager energieverbruik, waardoor er 
minder uitstoot is van schadelijke stoffen / minder filevorming optreedt. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat een steeds stijgende olieprijs in 

toenemende mate zal leiden tot het ontwikkelen van alternatieve 
energiebronnen (en de vraagdaling bij prijsstijging steeds groter zal 
zijn). 

− Een antwoord waaruit blijkt dat bij een steeds stijgende olieprijs de 
reactie van de vragers steeds groter zal worden, doordat de energie-
uitgaven voortdurend zwaarder gaan wegen in het budget van de 
consument. 

 
 28 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de vraag naar olie zo prijselastisch kan 
worden dat de relatieve prijsstijging niet langer opweegt tegen de relatieve 
daling van de vraag. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
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