
4 Antwoordmodel 

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  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om het aantal scholieren.   

• Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om de prijs van andere goederen. 

Maximumscore 2 

2  ja 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat een prijselasticiteitcoëfficiënt van –0,1 aangeeft dat 

(uitgaande van dezelfde prijsverandering) de procentuele verandering van de gevraagde 

hoeveelheid bij jongens zonder kleedgeld minder groot is dan bij meisjes zonder kleedgeld. 

Maximumscore 2 

3  stijgen 

   Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat de vraag naar spijkerbroeken van meisjes met kleedgeld 

prijsinelastisch is, waardoor een prijsstijging tot een minder dan evenredige daling van de 

afzet leidt. 

Opgave 2 

Maximumscore 2  

4  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat stijgende bestedingen tot toenemende BTW-ontvangsten 

kunnen leiden. 

Maximumscore 3  

5  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Beschikbaar als extraatje 0,25 × 2,1 miljard euro 525 miljoen euro 

Bestemd voor de minima  800.000 × 500 euro  400 miljoen euro

Beschikbaar voor alle AOW-ers samen 125 miljoen euro  

Beschikbaar per AOW-er: 
125

  50 euro
2,5

=

Maximumscore 3  

6  partij B 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat tegenvallende ontvangsten zich voordoen bij 

onderbesteding; bij het voeren van anticyclische begrotingspolitiek moeten de bestedingen 

dan worden gestimuleerd waardoor het financieringstekort van de overheid oploopt. 

Opgave 3 

Maximumscore 2 

7  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat het inkomen van de kwekers van snijbloemen moet worden 

beschermd. 
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Maximumscore 2  

8  Uit de zin: ”Bovendien groeien de bloemen sneller, waardoor er veel snijbloemen geplukt 

moeten worden.” 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat (onafhankelijk van de prijs) het aanbod van snijbloemen 

toeneemt, waardoor de aanbodlijn (naar rechts) verschuift. 

Maximumscore 2 

9  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Uitgaven veilingfonds eerste week juli 

Opkopen doorgedraaide snijbloemen:  200.000 × € 1,40  € 280.000 

Inkomsten veilingfonds eerste week juli 

Inhouding op de omzet: 0,05 × € 2.080.000  € 104.000 

Verkoop aan bejaardentehuizen: 0,10 × 200.000 × € 0,50 €   10.000

Totale inkomsten € 114.000

Het veilingfonds is in de eerste week van juli afgenomen met  € 166.000 

Maximumscore 2 

10  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat het verkopen van snijbloemen aan bejaardentehuizen voor 

een prijs onder de bodemprijs tot afname van de vraag naar snijbloemen op de veiling kan 

leiden. 

Antwoorden Deel-

scores

Eindexamen economie 1-2  havo 2002-I

havovwo.nl

www.havovwo.nl - 2 -



Opgave 4 

11 Maximumscore 6

Karel:

Te beoordelen aspect Noteer 0, 1 of 2 punten: 

0 indien (vrijwel) geheel fout 

2 indien (vrijwel) geheel goed 

1 bij twijfel 

a

Het gevolg voor de arbeidsmarkt is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan afname van structurele problemen op de arbeidsmarkt. 

b

Het gevolg voor de secundaire inkomensverdeling is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan het minder scheef worden van de inkomensverdeling, 

hetgeen wenselijk wordt geacht. 

Het gekozen aspect past bij het voorafgaande betoog en is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan: 

bij 2: beperking van de milieuverontreiniging of afname van het aantal 

verkeersslachtoffers. 

bij 3: door afnemende werkloosheid dalen de sociale uitkeringen. 

bij 4: extra groei van productie en inkomen doordat een golf aan toenames 

van bestedingen wordt opgeroepen. 

Indien het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt en / of het betoog geen 

goed doorlopend verhaal is. –1

Totaal aantal punten 

Loes: 

Te beoordelen aspect Noteer 0, 1 of 2 punten: 

0 indien (vrijwel) geheel fout 

2 indien (vrijwel) geheel goed 

1 bij twijfel 

a

Het gevolg voor de arbeidsmarkt is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan afname van de vraag naar arbeid in de autobranche. 

b

Het gevolg voor de secundaire inkomensverdeling is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan verdergaande nivellering die (met het oog op 

internationale ontwikkelingen) niet wenselijk wordt geacht. 

Het gekozen aspect past bij het voorafgaande betoog en is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan: 

bij 1: toename van het aantal reizigers per openbaar vervoer kan tot overvolle 

bussen en treinen leiden. 

bij 2: toename van het beslag op de natuur door de noodzaak van extra trein-

infrastructuur. 

bij 4: gevaar voor toename van inflatie doordat de extra groei van productie 

en inkomen tot overbesteding leidt. 

Indien het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt en / of het betoog geen 

goed doorlopend verhaal is. –1

Totaal aantal punten 
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Opgave 5 

Maximumscore 2 

12  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

1650 × 0,15245 × 2,20371= ƒ 554,33 

Maximumscore 2 

13  lager 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat voor dezelfde hoeveelheid euro’s minder guldens moeten 

worden betaald waardoor het prijspeil in guldens daalt.

Maximumscore 2 

14  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven 

verslechtert waardoor de export kan dalen en de werkloosheid in de exportsector toeneemt. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven 

verslechtert waardoor de export en het nationale inkomen kunnen dalen zodat de 

consumptie daalt / de investeringen dalen en de werkloosheid toeneemt. 

Maximumscore 2 

15  een revaluatie van de gulden 

Voorbeelden van een juiste toelichting zijn: 

• Een toelichting waaruit blijkt dat de verhoging van de omwisselkoers niet het gevolg is van 

een verandering in vraag en / of aanbod op de valutamarkt. 

• Een toelichting waaruit blijkt dat het gaat om een officiële verhoging van de omwisselkoers 

van de gulden. 

Opgave 6 

Maximumscore 2 

16  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de beroepsbevolking tussen 1993 en 1997 is toegenomen. 

Maximumscore 2 

17  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

5.769.000 + 3.000 = 5.772.000 personen. 

Maximumscore 2 

18  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

(77,6% – 37,6%) × 6.164.000 = 2.465.600 personen 

Maximumscore 2 

19  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

• de werkgelegenheid 

Uit het antwoord moet bovendien blijken dat de werkgelegenheid (steeds meer) toeneemt. 

• de particuliere investeringen 

Uit het antwoord moet bovendien blijken dat de investeringen (steeds meer) toenemen. 

Maximumscore 2 

20  Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om 1994, omdat in dat jaar de arbeidsproductiviteit 

sterker stijgt dan de loonkosten per werknemer. 
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Opgave 7 

Maximumscore 3  

21  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Het aantal nieuwe personeelsleden is  
540 40 0,10 0,80

 57,6
30

× × ×
=

De werkgelegenheid stijgt met 
57,6

100% 10,7%
540

× =

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 

Maximumscore 3  

22  gestegen 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

Een verklaring waaruit blijkt dat door een herbezetting van minder dan 100% het aantal 

gewerkte uren is afgenomen terwijl de productie gelijk gebleven is. 

Opgave 8 

Maximumscore 1 

23  197 miljard euro 

Maximumscore 2 

24  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

De inkomende geldstroom van gezinnen bedraagt € 350 miljard 

De gegeven uitgaande geldstroom van gezinnen bedraagt € 199 + € 47 € 246 miljard

De belastingontvangsten van de overheid bedragen € 104 miljard 

Maximumscore 2 

25  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

197 180
1,08

350

+
=

Opmerkingen 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 

Een antwoord in procenten ook goed rekenen.

Maximumscore 3 

26  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een pijl van bedrijven naar overheid die weergeeft dat bedrijven belastingen / heffingen 

betalen.

• Een pijl van overheid naar gezinnen die weergeeft dat de overheid overdrachtsinkomens 

uitkeert.

• Een pijl van overheid naar buitenland die weergeeft dat de overheid ontwikkelingshulp 

betaalt.

Antwoorden Deel-

scores

Eindexamen economie 1-2  havo 2002-I

havovwo.nl

www.havovwo.nl - 5 -


