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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 

Maximumscore 1 

1  2,6% 

Maximumscore 2 

2  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

• aantasting van de koopkracht 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de koopkracht van consumenten wordt aangetast als hun 

inkomensstijging achterblijft bij de prijsstijging. 

• aantasting van de besparingen 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de koopkracht van spaargeld wordt aangetast waardoor de 

mensen minder kunnen gaan sparen. 

• aantasting van de internationale concurrentiepositie 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de export kan worden aangetast doordat Nederlandse 

producten voor het buitenland duurder worden. 

Maximumscore 1 

3  Uit de zin: Sommigen ... per 1 januari 2001. 

Maximumscore 2 

4  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• diepte-investeringen 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 

Een uitleg waaruit blijkt dat door de stijging van de arbeidsproductiviteit de loonkosten per 

product kunnen dalen waardoor ondernemingen de verkoopprijzen kunnen verlagen. 

• koers van de euro 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 

Een uitleg waaruit blijkt dat door de hogere koers van de euro de importprijzen in 

Nederland dalen en dat die lagere kosten in de verkoopprijzen worden doorberekend. 

• verhoging sociale premies 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 

Een uitleg waaruit blijkt dat hogere sociale premies kunnen leiden tot hogere loonkosten per 

product waardoor ondernemingen de verkoopprijzen kunnen verhogen. 

Opgave 2 

Maximumscore 2 

5  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

vastrecht   €   30,00 

water   200  € 1,10 € 220,00 

waterbelasting  200  € 0,10 €   20,00

•    € 270,00  1

BTW   0,06  € 270 €   16,20

• totaal  € 286,20  1
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Maximumscore 2 

6  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

€ 250  1,175 = € 293,75 

Maximumscore 2 

7  bevestigd 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat op drinkwater blijkbaar niet bezuinigd kan worden want 

het waterverbruik werd in 1999 fors duurder terwijl het verbruik gelijk gebleven is. 

Opgave 3 

Maximumscore 1 

8  gedenivelleerd 

Uit de verklaring moet blijken dat de inkomens van de rijke mensen relatief meer gegroeid 

zijn dan die van de arme mensen. 

Maximumscore 2 

9

Voor elke foutieve coördinaat 1

Maximumscore 2 

10  • het vergroten van de progressie ... 

• het verhogen van de ... overdrachtsinkomens 

Indien meer dan twee programmapunten zijn genoemd 0
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Opgave 4 

Maximumscore 4 

11  1 (€) 150.000 

2 (€) 100.000 

3 4.000 (kilo) 

4 (€) 50.000 

Maximumscore 1 

12  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

€ 150.000

3.000
 = € 50 

Maximumscore 2 

13  grafiek 3 

Voor de keuze van grafiek 2 1

Opgave 5 

Maximumscore 1 

14  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat bij een toename van het aantal auto’s van 40.000 naar 

80.000 de lengte van de file toeneemt van 1 naar 3 kilometer (en niet van 1 naar 2 

kilometer). 

Maximumscore 2 

15  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

(Bij een toltarief van € 2,5 ontstaat 3 kilometer file, wat overeenkomt met 80.000 auto’s.) 

opbrengst tol: 80.000  € 2,5 = € 200.000 

Maximumscore 2 

16  € 3,0 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat de lengte van de file 0,25  8 = 2 kilometer moet worden 

waarbij een toltarief van € 3,0 hoort.  

Maximumscore 2 

17  uitspraak 1 onjuist 

uitspraak 2 onjuist 

uitspraak 3 onjuist 

Indien 2 van de 3 juist  1

Indien 1 van de 3 juist  0
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Opgave 6 

Maximumscore 1 

18  Uit het antwoord moet blijken, dat in de jaren zeventig het aandeel van het girale geld in de 

totale geldhoeveelheid snel steeg. 

Maximumscore 2 

19  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• totale geldhoeveelheid in 2000: 24  € 5,129 miljard = € 123,096 miljard 1

• girale geldhoeveelheid in 2000: 0,84  € 123,096 miljard = € 103,401 miljard 1

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 2 

20  het aandeel zal groeien 

Uit de verklaring moet blijken, dat de genoemde moderne betaalvormen (chippen en 

pinnen) voorbeelden van girale betaalvormen zijn. 

Opgave 7 

Maximumscore 2 

21  bij (1) aanbodzijde 

bij (2) verborgen werkloosheid 

bij (3) beroepsbevolking  

Indien 2 van de 3 juist  1

Indien 1 van de 3 juist  0

Maximumscore 2 

22  groter 

Uit de verklaring moet blijken dat: 

• het deelnamepercentage van vrouwen is toegenomen en 1

• de omvang van de vrouwelijke beroepsgeschikte bevolking is toegenomen  1

Opmerking 

Ook goed rekenen als de verklaring is gegeven met behulp van een berekening.

Maximumscore 2 

23  kleiner 

Uit de verklaring moet blijken dat het verschil in omvang van de beroepsbevolking 

aanzienlijk groter is dan het verschil in omvang van de werkloosheid. 

Opmerking 

Ook goed rekenen als de verklaring is gegeven met behulp van een berekening. 
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Opgave 8 

Maximumscore 2 

24  • ingrediënten zoals melk, noten en fruit komen... 

• de Ben en Jerry’s ijswinkels maken gebruik van...  1

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

• Een verklaring waaruit blijkt dat getracht wordt de productie niet ten koste te laten gaan van 

toekomstige generaties  1

Indien slechts een van de twee juiste aspecten genoemd, voor dat deel van het antwoord   0

Voor het noemen van ‘een deel van de winst ...’, voor dat deel van het antwoord  1

Maximumscore 2 

25  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat meer kosten in de consumentenprijs zullen worden 

doorberekend zodat de prijzen stijgen en het reële inkomen daalt en de mensen minder 

goederen kunnen kopen. 

Opgave 9 

Maximumscore 2 

26  uitspraak 2  

Maximumscore 2 

27  tabel 9 

Een voorbeeld van een juiste redenering is: 

Een redenering waaruit blijkt dat de arbeidskosten in Nederland (relatief) stijgen, waardoor 

de Nederlandse export stagneert, zodat werkgevers minder personeel nodig hebben (de 

stagnatie van de vraag naar arbeid ontstaat hier dus aan de aanbodkant van de economie). 

Maximumscore 2 

28  tabel 8 

Een voorbeeld van een juiste redenering is: 

Een redenering waaruit blijkt dat de consumenten het laten afweten en dat stagnerende 

consumptie leidt tot minder productie zodat werkgevers minder personeel nodig hebben (de 

stagnatie van de vraag naar arbeid ontstaat hier dus aan de vraagkant van de economie). 

Opgave 10 

Maximumscore 2 

29  bij (1) groter 

bij (2) dalen 

bij (3) goedkoper 

Indien 2 van de 3 juist   1

Indien 1 van de 3 juist   0

Maximumscore 2 

30  bij (1) kapitaalimport 

bij (2) goedkoper 

bij (3) meer  

bij (4) afgeremd 

Indien (1) juist 1

Indien (2), (3) én (4) juist  1
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