
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  Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om 

• vakbonden 1
• en werkgevers(verenigingen) 1

Maximumscore 2 
2  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

€ 3.285  € 3.014 = € 271 

Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen.

Maximumscore 2 
3  krappe arbeidsmarkt 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat een korte carrièrelijn werken in het onderwijs financieel 
aantrekkelijker maakt zodat het aanbod van docenten kan toenemen (hetgeen blijkbaar 
nodig wordt gevonden). 

Maximumscore 2 
4  uitspraak 1 onjuist 

uitspraak 2 onjuist 

Opgave 2 

Maximumscore 2 

Antwoorden Deel-
scores

5  32 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(Het gaat om 60% van de mensen, dus tot en met de derde inkomensgroep zodat) het 
cumulatieve percentage inkomen bedraagt: 5 + 11 + 16 = 32. 

Maximumscore 2 
6  nee 

Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat personen in de hoogste inkomensgroep (gemiddeld) 9  zo 
veel verdienen als personen in de laagste inkomensgroep. 

Maximumscore 2 
7  bij (1) gelijker 

bij (2) ongelijker 
bij (3) nivellering 

Voor elke fout  1
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Antwoorden Deel-
scores

Maximumscore 1 
8

pgave 3 

aximumscore 2 
9  juiste berekening is: 

•
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1

pmerking 
anier van afronden ook goed rekenen.

aximumscore 2 
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Opgave 4 

Maximumscore 2 

Antwoorden Deel-
scores

12  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
14.285  € 70  €    999.950,00 
14.285  790  € 0,15 € 1.692.772,50
totaal    € 2.692.722,50 

Maximumscore 2 
13  het voorstel van Zelfstandig Udenoord 

Uit de verklaring moet blijken dat bij een tariefsverhoging de hoeveelheid GFT-afval meer 
afneemt dan de hoeveelheid restafval. 

Opmerking 
Ook goed rekenen indien de verklaring is gegeven met behulp van een berekening.

Maximumscore 2 
14  het voorstel van Udenoordse Belangen 

Uit de verklaring moet blijken dat bij een tariefsverhoging de hoeveelheid restafval 
(relatief) minder sterk afneemt dan het tarief stijgt, waardoor de gemeente een hoger bedrag 
voor het restafval ontvangt. 

Opmerking 
Ook goed rekenen indien de verklaring is gegeven met behulp van een berekening. 

Opgave 5 

Maximumscore 2 
15  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

60

175
 $ 0,98 = $ 0,34 

Opmerking 
Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 

Maximumscore 1 
16  grafiek 2 

Maximumscore 2 
17  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat een hogere toegevoegde waarde betekent dat de koffieteelt 
de daarbij betrokkenen een hoger inkomen oplevert. 
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Opgave 6 

Maximumscore 2 

Antwoorden Deel-
scores

18  kleiner 
Uit de verklaring moet blijken dat de nominale CAO-loonstijging in beide gevallen gelijk is 
maar dat in de aangepaste voorspelling de prijzen meer stijgen dan in de oorspronkelijke 
voorspelling. 

Maximumscore 2 
19  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de lagere groei van het nationale product / de grotere 
afname van de werkgelegenheid tot lagere inkomens leidt waardoor de opbrengst van de 
inkomstenbelasting daalt. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de lagere groei van de consumptieve bestedingen tot 
afname van indirecte belastingen (accijns, BTW, invoerrechten) leidt. 

Maximumscore 2 
20  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de ontvangers van de overdrachten er in inkomen op 
achteruitgaan en dus minder kunnen besteden waardoor bedrijven minder gaan produceren 
en minder mensen nodig hebben. 

Maximumscore 2 
21  uitspraak 1 juist 

uitspraak 2 juist 

Opgave 7 

Maximumscore 2 
22  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

109,8

104,2
 100 = 105,4  5,4% 

Voor het antwoord: 109,8  104,2 = 5,6 0

Opmerking 
Een andere manier van afronden ook goed rekenen. 

Maximumscore 2 
23  • bij kosteninflatie 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat de invoering van de euro met extra kosten gepaard gaat die in 
de verkoopprijs worden doorberekend.  

• bij winstinflatie 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat ondernemers de invoering van de euro gebruiken om hun 
winstmarge te verhogen. 

• bij bestedingsinflatie 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Een uitleg waaruit blijkt dat na de invoering van de euro de prijzen erg laag leken hetgeen 
de consumenten tot extra uitgaven aanzette. 

Maximumscore 1 
24  Dagelijks zijn ... te registreren. 
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Antwoorden Deel-
scores

Maximumscore 1 
25  De samenstelling ... van de CPI. 

Maximumscore 2 
26  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de journalist en het CBS verschillende goederenpakketten 
hanteren. 

• Een antwoord waaruit blijkt dat de journalist en het CBS verschillende wegingsfactoren 
hanteren. 

Opgave 8 

Maximumscore 2 
27  de nominale lonen 

Uit de verklaring moet blijken dat de reële lonen dalen. 

Maximumscore 2 
28  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de stijging van de arbeidsproductiviteit groter is dan de 
stijging van de lonen. 

Maximumscore 2 
29  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat de lagere loonkosten per eenheid product de bedrijven 
ruimte biedt de prijzen te verlagen. 

Maximumscore 2 
30  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Een antwoord waaruit blijkt dat door versterking van de internationale concurrentiepositie 
de export / productie kan toenemen zodat de vraag naar arbeid stijgt. 
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