
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 2 

1  gelijk 

Uit de verklaring moet blijken dat in 2001 de instroom gelijk is aan de uitstroom. 

Maximumscore 2 

2  nee 

Uit de verklaring moet blijken dat er alleen iets over de verandering van de werkloosheid 

kan worden gezegd. 

Maximumscore 2 

3  een economische opleving 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat steeds minder mensen hun baan kwijt raken en steeds meer 

werklozen een baan vinden (hetgeen wijst op een groeiende productie). 

Opgave 2 

Maximumscore 2 

4  bij (1) verhoging 

bij (2) aantrekkelijker 

bij (3) de vraag naar 

bij (4) apprecieerde 

Opmerking 

Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.

Maximumscore 2 

5  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersstijging van de dollar de inkoopprijs van de 

elektronicaproducten in euro’s stijgt (terwijl de verkoopprijs niet verandert). 

Maximumscore 2 

6  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersstijging van de dollar de prijs van de 

fotomaterialen voor de Amerikaanse afnemer daalt, waardoor de vraag kan toenemen. 

Opgave 3 

Maximumscore 2 

7  • ruilmiddel / betaalmiddel 

• rekenmiddel 

Maximumscore 1 

8  In het kwartaal 2001-4 is 8 miljard euro meer op spaarrekeningen gestort dan opgenomen. 
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Maximumscore 2 

9  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat bij een afnemend consumentenvertrouwen de bestedingen 

teruglopen en het geld op een spaarrekening wordt gezet. 

Maximumscore 1 

10  uitspraak 4 

Opgave 4 

Maximumscore 3 

11  uitspraak 1 juist 

uitspraak 2 onjuist 

uitspraak 3 juist 

Maximumscore 1 

12  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat Bas een eng welvaartsbegrip hanteert zodat de niet-

materiële aspecten niet worden meegewogen.  

Maximumscore 1 

13  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat Anita een ruim welvaartsbegrip hanteert en de niet-

materiële aspecten zwaarder laat wegen. 

Opgave 5 

Maximumscore 2 

14  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• TK = € 20  500 + € 100.000 = € 110.000 1

TO = € 180  500 = € 90.000 

• subsidie: € 110.000  € 90.000 = € 20.000 1

Maximumscore 2 

15  TK1 

Maximumscore 2 

16  nee 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat bij 700 leden de totale kosten groter zijn dan de totale 

opbrengsten. 

Opmerkingen 

• Ook goed rekenen als de toelichting in de vorm van een berekening is gegeven. 

• Ook goed rekenen indien bij vraag 15 een andere totale kostenlijn dan TK1 is gekozen en 

bij vraag 16 het antwoord daarop consequent aansluit. 

Opgave 6 

Maximumscore 1 

17  budgetonderzoek 
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Maximumscore 2 

18  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

108 18 105 6 116 34 107 22 104 20
109,5

100

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 2 

19  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

1,13  € 3.000 = € 3.390 

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 

Maximumscore 2 

20  goedkoper 

Uit de verklaring moet blijken dat volgens tabel 2 het prijsniveau van de categorie 

‘restaurant’ in Portugal lager is dan in Nederland. 
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Opgave 7 

Maximumscore 4           

21

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

inkomens‘groepen’ 

van laag naar hoog inkomen 

bedrag % cumulatief 

Mieke (20%)    150 10 10% 

Maike (20%)    225 15 25% 

Elke (20%)    300 20 45% 

Fleur (20%)    375 25 70% 

Mariël (20%)    450 30 100% 

totaal 1.500 

Voor de juiste volgorde van de 20%-groepen 1

Voor de juiste inkomenspercentages per 20%-groep 1

Voor de juiste cumulatie 1

Voor de juiste tekening 1

Maximumscore 3 

22  uitspraak 1 onjuist 

uitspraak 2 juist 

uitspraak 3 onjuist 
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Maximumscore 2 

25  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat met indirecte belastingen (rechtstreeks) de prijzen 

beïnvloed worden en daarmee de richting / omvang van de consumptie. 

Maximumscore 2 

26  bij (1) indirecte 

bij (2) zwaarder 

bij (3) denivellerende 

Opmerking 

Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.

Opgave 9 

Maximumscore 2 

27  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

0,6  40 miljoen  $ 25 = $ 600 miljoen  

Indien 0,6 in de berekening ontbreekt 1

Maximumscore 2 

28  bij (1) naar links 

bij (2) niet 

Maximumscore 3 

29  uitspraak 1 juist 

uitspraak 2 onjuist 

uitspraak 3 onjuist 

uitspraak 4 juist 

Voor elke fout 1
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Opgave 8 

Maximumscore 1 

23  uit het feit dat het aandeel van de rijksuitgaven in het nationale product is afgenomen 

Maximumscore 2 

24  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

37,0 + 19,1 + 5,6

129,6

 100% = 47,6%  

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 


