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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

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 

2 

3 

Maximumscore 1
uit het gegeven dat sommige Afrikaanse landen hun importen belasten
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• streven naar zelfvoorziening
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat men wat betreft strategische goederen onafhankelijk wil
zijn
• handhaven / creëren van werkgelegenheid
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat men met protectie bedrijven instandhoudt / de tijd geeft
concurrerend te worden
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Een antwoord waaruit blijkt dat door afschaffing van handelsbelemmeringen de export van
en daardoor de welvaart in de Afrikaanse landen kan toenemen,
• zodat deze meer kunnen importeren, hetgeen de export van en dus de welvaart in de EU ten
goede komt
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Opgave 2

4 

Maximumscore 3
bij (1) hoog
bij (2) meer
bij (3) arbeidsproductiviteit
bij (4) product
bij (5) stijgende
bij (6) beperkt
bij (7) klanten
bij (8) afremmen
bij (9) diepte
Indien (1), (2), (3) én (4) juist
Indien (5), (6) én (7) juist
Indien (8) én (9) juist
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Opgave 3

5 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
176.000  212.000
daling totale werkloosheid:
u 100% = 17%
212.000
78.000  108.000
u 100% = 28%
daling langdurige werkloosheid:
108.000
Opmerking
Een andere manier van afronden ook goed rekenen.
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Maximumscore 2
hoger
Uit de verklaring moet blijken dat de zeer mooie zomer extra werk oplevert, zodat de
feitelijke werkloosheid lager uitvalt.
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• er sprake is van deeltijdarbeid,
• zodat een arbeidsjaar meer dan een persoon omvat

1
1

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
78.000 u 1,31 = 102.180
Opgave 4

9 

Maximumscore 2
bij (1) 20
bij (2) minimum
bij (3) boeren

Indien 2 van de 3 juist
Indien 1 van de 3 juist

10 

11 

1
0

Maximumscore 1
een aanbodoverschot
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Een verklaring waaruit blijkt dat bij de vastgestelde prijs het (markt)aanbod groter is dan de
(markt)vraag.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(2,5 miljoen  1 miljoen) u € 0,30 = € 0,45 miljoen
Opmerking
Bij een onjuiste hoeveelheid en/of een onjuiste prijs, 0 punten toekennen.
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12 

Deelscores

Maximumscore 2
uitspraak 1 onjuist
uitspraak 2 onjuist
uitspraak 3 juist

Indien 2 van de 3 juist
Indien 1 van de 3 juist

1
0

Opgave 5

13 

Maximumscore 2
1-3-4-2-5
Opmerking
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.
Opgave 6

14 

15 

16 

Maximumscore 1
in Nederland
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de lonen kunnen gaan stijgen, zodat de kosten van
bedrijven stijgen en de prijzen worden verhoogd.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de groei van de productie in beide landen ongeveer gelijk
is, maar dat de werkloosheid in Nederland aanzienlijk kleiner is, hetgeen erop wijst dat de
grenzen van de productiecapaciteit in Nederland dichter genaderd zijn dan in België.

Indien uitsluitend is geantwoord dat de werkloosheid in Nederland lager is dan in België

17 

Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• de besparingen
Een voorbeeld van een juiste beschrijving is:
Een beschrijving waaruit blijkt dat sparen wordt ontmoedigd, doordat de reële waarde van
besparingen afneemt.
• de schulden
Een voorbeeld van een juiste beschrijving is:
Een beschrijving waaruit blijkt dat lenen wordt gestimuleerd, doordat de reële waarde van
schulden afneemt.
• de internationale concurrentiepositie
Een voorbeeld van een juiste beschrijving is:
Een beschrijving waaruit blijkt dat de internationale concurrentiepositie wordt aangetast,
doordat de prijzen van exportgoederen stijgen.
Opgave 7

18 



Maximumscore 2
meer
Uit de verklaring moet blijken dat er in september meer euro’s voor een dollar betaald
moeten worden dan in januari.
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Maximumscore 3
19  • ontwikkeling 1

Uit de toelichting moet blijken dat hierdoor het aanbod op de wereldoliemarkt toeneemt.
• ontwikkeling 3

Uit de toelichting moet blijken dat hierdoor het aanbod op de wereldoliemarkt toeneemt / de
vraag op de wereldoliemarkt afneemt.
• ontwikkeling 5
Uit de toelichting moet blijken dat hierdoor de vraag op de wereldoliemarkt afneemt.
Opgave 8

20 
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23 

Maximumscore 1
van een prijsinelastische vraag
Uit de verklaring moet blijken dat de absolute waarde van de prijselasticiteitscoëfficiënt
kleiner dan 1 is.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
1 miljard
afname gevraagde hoeveelheid:
= 400 miljoen liter
2,5
400 miljoen
procentuele afname:
u 100% = 8%
5 miljard
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
8%
= 32%
0,25
Maximumscore 2
1 invoeren rekeningrijden
3 extra investeren in openbaar vervoer
4 verlagen prijs openbaar vervoer

Voor elk ontbrekend of ten onrechte genoemd actiepunt

24 

1

Maximumscore 2
uitspraak 1 onjuist
uitspraak 2 juist
Opgave 9

25 

Maximumscore 2
bij (1) indirecte
bij (2) luxe
bij (3) primaire

Indien (1) juist
Indien (2) én (3) juist

26 



1
1

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
100
u € 168 u 1,196 = € 190,45
rekening tegen het hoge BTW-tarief:
105,5
voordeel: € 190,45  € 168 = € 22,45
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Maximumscore 2
1-3-5-2-4-6
Opmerking
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.
Opgave 10

28 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
• Een antwoord waaruit blijkt dat Jan hoger opgeleid is, zodat hij een hoger loon kan vragen.
• Een antwoord waaruit blijkt dat Jan productiever is, zodat hij een hoger loon kan vragen.
• Een antwoord waaruit blijkt dat Jan zwaarder werk doet, zodat hij een hoger loon kan
vragen.
Opmerking
Niet goed rekenen: oorzaken die geen betrekking hebben op verschillen in brutoloon bij
deze werkgever maar verwijzen naar andere inkomsten, belastingtarieven e.d.

29 

Maximumscore 1
dat iedereen een even hoog inkomen heeft

30 

Maximumscore 1
25%

31 

Maximumscore 2
een willekeurige Lorenzcurve tussen de gegeven Lorenzcurve en de stippellijn
100
percentage
van het
totale inkomen
(cumulatief)
75

50

Lorenzcurve
25

0

0

25

50

75

100

percentage van het totaal aantal personen (cumulatief)

Opmerking
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.
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