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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 een hoger gekwalificeerde 
beroepsbevolking tot een hogere arbeidsproductiviteit kan leiden waardoor 
de loonkosten per eenheid product kunnen dalen. 
 

 2 maximumscore 2 
2000 en 2003 
 
Opmerkingen 
− Voor elk ontbrekend juist jaartal 1 punt in mindering brengen. 
− Voor elk onjuist jaartal 1 punt in mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

indexcijfer arbeidsproductiviteit = 115,0
110,4

 × 100 = 104,2 → de 

arbeidsproductiviteit is met 4,2% gestegen. 
 
Opmerking 
Als niet juist is afgerond / niet aan de eis met betrekking tot het aantal 
decimalen is voldaan, maximaal 1 punt toekennen. 
 

Opgave 2 
 

 4 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de beleggingen door China in de VS zijn 
toegenomen en daarmee de uitgaven op de kapitaalrekening van de 
Chinese betalingsbalans. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 maximumscore 2 
een koersstijging 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat door een stijging van het Chinese 
uitvoerprijspeil (in dollars) de uitvoer(waarde) kan dalen / door een daling 
van het Chinese invoerprijspeil (in yuan) de invoer(waarde) kan stijgen. 
 

 6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat daling van het aanbod van kapitaal uit 
China tot (grotere) schaarste op de Amerikaanse kapitaalmarkt kan leiden. 
 

Opgave 3 
 

 7 maximumscore 2 
100% − 66,7% = 33,3% 
 

 8 maximumscore 2 
nee 
• Een verklaring waaruit blijkt dat de het inkomensaandeel van de 

tweede 10%-groep tussen 1994 en 1999 is gedaald van  
(7,9% − 2,5% =) 5,4% naar 4,0%  1 

• en het inkomensaandeel van de negende 10%-groep tussen 1994 en 
1999 is gestegen van (81,5% − 66,7% =) 14,8% naar 16,6% 1 

 
 9 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de inkomstenbelasting wordt geheven met 
een progressief tarief waardoor hogere inkomens relatief meer belasting 
betalen dan de lagere inkomens, waardoor de primaire inkomensverdeling 
van huishoudens ongelijker is dan de secundaire inkomensverdeling van 
huishoudens. 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4 
 

 10 maximumscore 6 
Te beoordelen aspect: 
 
a Het gevolg voor de conjunctuurwerkloosheid is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan een stijging van de overheidsbestedingen / 
uitkeringen, waardoor de bestedingen worden gestimuleerd en de 
productie en daarmee de werkgelegenheid toeneemt. 

 
b Het gevolg voor de inkomensverdeling is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan het nivellerende gevolg van het invoeren van een 
inkomensafhankelijke premie voor verzekeringen in de 
gezondheidszorg / het afremmen van toenemende inkomensverschillen 
doordat het herstellen van de koppeling vooral ten goede komt aan de 
lagere inkomens. 

 
Het gekozen aspect is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan: 
1 Stimulering van het onderwijs en/of de samenwerking tussen bedrijven 

en universiteiten waardoor de innovatie in het bedrijfsleven kan 
toenemen, investeringen eerder rendabel worden en toenemen, 
waardoor het aantal arbeidsplaatsen toeneemt. 

2 De innovatieve investeringen leiden via toenemende productie tot 
stijgende inkomens waardoor de overheid in de toekomst extra 
belastinginkomsten ontvangt. 

3 Het op korte termijn laten oplopen van het tekort op de 
overheidsbegroting waardoor (in een periode van laagconjunctuur) de 
bestedingen worden gestimuleerd. 

 
Indien de onderdelen van de brief niet logisch op elkaar aansluiten en/of 
het gebruikte aantal woorden te veel afwijkt van de eis −1 
 
Opmerking 
Noteer voor elk onderdeel/aspect 0, 1 of 2 punten: 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
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Opgave 5 
 

 11 maximumscore 2 
een prijsinelastische vraag 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat de omzet stijgt als een prijsstijging tot een 
minder dan evenredige daling van de afzet leidt.  
 

 12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Het indexcijfer van de prijs van koffie bedraagt in jaar 2:  
3  2

2
−  × 100 = 150 

Het indexcijfer van de omzet van Ramiro in jaar 2 is: 50  150
100
×  = 75 

Dit omzetindexcijfer is lager dan 100, de omzet is gedaald.  
 

 13 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat de hoge prijs (in jaar 2) het voor 
aanbieders op de markt van koffiebonen aantrekkelijk maakt om de huidige 
plantages uit te breiden / toe te treden tot deze markt, waardoor het 
aanbod van koffiebonen op de wereldmarkt (in jaar 5) stijgt. 
 

 14 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat het grondstoffenfonds bij overvloedige 
oogsten tegen lage prijzen koffiebonen opkoopt en deze koffiebonen bij 
een misoogst tegen hogere prijzen verkoopt. 
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Opgave 6 
 

 15 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
282 + 288 + 321 + 316

4
 = 301,75 → 301.750 personen 

 
Opmerkingen 
− Een berekening via de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers ook 

goed rekenen. 
− Een andere juiste afronding ook goed rekenen. 
 

 16 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

arbeidsproductiviteit in 2001: € 429,1 miljard
5.751.000

 = € 74.613 

arbeidsproductiviteit in 2002: € 444,6 miljard
5.772.000

 = € 77.027 

 
Opmerkingen 
− Als de arbeidsproductiviteit per persoon is berekend, maximaal 1 punt 

toekennen. 
− Een andere juiste afronding ook goed rekenen. 
 

 17 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

index nominaal bbp (2001 = 100): 444,6
429,1

 × 100 = 103,612 

prijsindex 2002 (2001 = 100): 103,612
100,2

 × 100 = 103,405 → de prijsstijging 

bedraagt 3,41% 
 
Opmerking 
Als niet juist is afgerond / niet aan de eis met betrekking tot het aantal 
decimalen is voldaan, maximaal 1 punt toekennen. 
 

 18 maximumscore 2 
ja 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat het corrigeren van de werkloosheidscijfers 
voor seizoeninvloeden in ieder jaar in het eerste kwartaal tot de grootste 
daling ten opzichte van de ongecorrigeerde werkloosheidcijfers leidt. 
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 19 maximumscore 2 
toegenomen 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat 24,5% van ongeveer 400.000 meer is dan 
27,0% van ongeveer 250.000. 
 

Opgave 7 
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is:  
€ 0,19 = € 0,11 + 0,007X 

X = € 0,08
0,007

 = € 11,43 

 
 21 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Voor de kostenbesparing bedraagt de gemiddelde chartale betaling  
€ 66,3 miljard

7,1 miljard
 = € 9,34 

Na de kostenbesparing bedraagt de gemiddelde chartale betaling  
€ 44,8 miljard

5,6 miljard
 = € 8 

 
 22 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• 1,5 miljard × € 0,11 = € 165,0 miljoen 1 
• (€ 66,3 − € 44,8) miljard × 0,007 = € 150,5 miljoen 1 

kostenbesparing chartale betalingsverkeer € 315,5 miljoen 
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Opgave 8 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de dalende (groei van de) productie tot een 
toename van de werkloosheid leidt waardoor het beroep op sociale 
uitkeringen toeneemt. 
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat geld lenen aantrekkelijker wordt / sparen 
minder aantrekkelijk wordt, waardoor de bestedingen en daarmee de 
productie wordt gestimuleerd.  
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat toenemende productie tot een toename 

van het nationaal inkomen leidt waardoor de noemer van de 
staatsschuldquote groter wordt. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat toenemende productie leidt tot hogere 
belastingontvangsten / lagere overdrachtsuitgaven waardoor het tekort 
van de overheid kleiner wordt en de staatsschuld minder groeit, zodat 
de teller minder stijgt dan de noemer, waardoor de staatsschuldquote 
daalt. 

 
 26 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat beleggen in het eurogebied voor 
internationale beleggers aantrekkelijker wordt waardoor de vraag naar 
euro’s (op de valutamarkt) stijgt. 
 

 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat van buiten het eurogebied geïmporteerde 
producten omgerekend in euro’s goedkoper worden, wat (bij 
doorberekening) tot lagere consumentenprijzen leidt.  
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