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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  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door het beperken van de kredietverlening de beschikbare 

middelen voor het financieren van de bestedingen afnemen. 

Maximumscore 2 

2  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat Japanse bedrijven hun verkoopprijzen verlagen in een 

poging de teruglopende afzet een halt toe te roepen. 

Maximumscore 2 

3  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat aankopen worden uitgesteld in afwachting van (nog) lagere 

verkoopprijzen. 

Opgave 2 

Maximumscore 1 

4  conjunctuurwerkloosheid 

Maximumscore 2 

5  1 – 5 – 3 – 4 – 2 – 6 

Opmerking 

Voor elke foutieve stap 1 punt in mindering brengen. 

Opgave 3 

Maximumscore 1 

6  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de overheid vindt dat die goederen anders voor veel burgers 

te duur zouden zijn. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de overheid vindt dat de burgers meer van die goederen 

zouden moeten gebruiken. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de overheid vindt dat het gebruik van die goederen 

positieve externe effecten heeft. 

Maximumscore 1 

7  bemoeigoederen of een synoniem daarvoor 

Maximumscore 2 

8  prijsinelastisch 

Uit de toelichting moet bovendien blijken dat de prijsverhoging geen invloed op de 

gevraagde hoeveelheid heeft. 

Maximumscore 2 

9  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

€ 280.000
  € 3,50 

50  1.600
=

×
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Maximumscore 2 

10  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat andere inkomstenbronnen kunnen worden gezocht, waarbij 

kan worden gedacht aan sponsoring. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat op de bedrijfskosten kan worden bezuinigd, waarbij kan 

worden gedacht aan eenvoudiger decors. 

Opgave 4 

Maximumscore 1 

11  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

1,25
  100%  107,759%

1,16
× =  7,8% 

Maximumscore 2 

12  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

De hoeveelheid daalt met 
402.000

  100%  97,573%
412.000

× =  2,4% 1

De prijselasticiteit is 
–2,4%

–0,308
7,8%

=  –0,3 1

Maximumscore 2 

13  uitspraak 1 juist 

uitspraak 2 onjuist 

Maximumscore 2 

14  in grafiek 3 

Opgave 5 

Maximumscore 2 

15  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

import in 1999: 0,558 ×  € 374 miljard = € 208,7 miljard 1

import in 2000: 0,555 ×  € 402 miljard = € 223,1 miljard 

procentuele stijging: 
223,1

  100%  106,9%
208,7

× =  6,9% 1

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 2 

16  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersdaling van de euro import (van buiten de 

eurolanden) duurder wordt en dat die kostenstijging in de consumentenprijzen wordt 

doorberekend. 

Maximumscore 2 

17  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersdaling van de euro de exportpositie van 

Nederland (ten opzichte van niet-eurolanden) beter wordt, waardoor de productie voor de 

export kan toenemen. 
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Maximumscore 2 

18  minder sterk 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat een groot deel van de Nederlandse buitenlandse handel 

met eurolanden plaatsvindt en dus niet beïnvloed wordt door een koersverandering van de 

euro en vroeger wel door een koersverandering van de gulden. 

Opgave 6 

Maximumscore 2 

19  Bij (1) export 

Bij (2) verlagen 

Bij (3) links 

Bij (4) stijgt 

Indien (1) én (2) juist  1

Indien (3) én (4) juist  1

Maximumscore 2 

20  kopen 1

20 miljoen vaten  1

Maximumscore 3 

21  verkopen 1

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

(260 miljoen – 230 miljoen) ×  $ 28 = $ 840 miljoen  2

Opgave 7 

Maximumscore 2 

22  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat (in principe) eerste levensbehoeften tegen het lage tarief en 

luxe goederen tegen het hoge tarief worden belast. 

Maximumscore 2 

23  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

bedrag tegen hoog tarief: € 60,08 ×  1,175 € 70,59  1

bedrag tegen laag tarief € 40,85

totaalbedrag € 111,44  1

Maximumscore 2 

24  uitspraak 1 onjuist 

uitspraak 2 juist 

uitspraak 3 onjuist 

Indien 2 van de 3 juist  1

Indien 1 van de 3 juist  0

Opgave 8 

Maximumscore 2 

25  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

8Q = 3,2Q + 11.520  Q = 2.400 

Opmerking 

Als de juiste break-evenomzet is berekend, 1 punt toekennen.
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Maximumscore 2 

26  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

TK: € 3,2 ×  6.000 + € 11.520 € 30.720  1

TO: 6.000 ×  € 5 € 30.000

verlies € 720  1

Maximumscore 2 

27  ja  

Uit de toelichting moet blijken dat dan in elk geval nog een deel van de constante kosten 

wordt terugverdiend. 

Opgave 9 

Maximumscore 3 

28  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

vast bedrag per jaar € 55 

kosten container: 26 ×  € 1,45 € 37,70

  € 92,70  1

aantal kilo's:  2

Opmerking 

Een andere manier van afronden ook goed rekenen.

Maximumscore 2 

29  • de burgers van Lindewal... afname 

• sommige mensen... toename 

• een aantal mensen... afname 

• steeds meer mensen... afname 

Indien 3 van de 4 juist  1

Indien 1 of 2 van de 4 juist  0

Maximumscore 2 

30  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de welvaartsstijging door de afname van de negatieve externe 

effecten groter moet zijn dan de welvaartsdaling door de dalende koopkracht / de stijgende lasten.  

Opgave 10 

Maximumscore 3 

31  • initiële loonstijging De loonstijging ... koopkrachtverbetering op. 

• incidentele loonstijging Aangezien ze ... een hoger salaris. 

• prijscompensatie Volgens de CAO ... de inflatie. 

• secundaire arbeidsvoorwaarde In de CAO ... kinderopvang. 

Indien 3 van de 4 juist  2

Indien 2 van de 4 juist  1

Indien 1 van de 4 juist  0

Maximumscore 2 

32  Eén van de onderstaande: 

• Uit het gegeven dat het tekort aan leraren aanleiding kan zijn de salarissen te verhogen. 

• Uit de aandacht voor zaken als scholing en kinderopvang. 

Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 

Een toelichting waaruit blijkt dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt werken in het 

onderwijs aantrekkelijker gemaakt moet worden. 
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€ 160 –  € 92,70
  448,7

€ 0,15
=


