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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 juiste berekening is: 
import: 250 + 29 + 139 + 415 − 460 = 373 miljard euro 
 

 2 maximumscore 2 
van overheid naar financiële instellingen  
Uit de verklaring moet blijken dat de belastingen hoger zijn dan de 
overheidsbestedingen (zodat er sprake is van een uitgaande geldstroom). 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
stijging nationaal inkomen: 15 + 10 + 0 + 25 − 5 = 45 miljard euro 
 

 4 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een hogere export tot een hoger nationaal 
product / inkomen leidt waardoor de bestedingen toenemen hetgeen weer 
leidt tot een hoger nationaal product / inkomen. 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− een pijl van overheid naar gezinnen 

Een toelichting waaruit blijkt dat de gezinnen uitkeringen krijgen van de 
overheid. 

− een pijl van overheid naar buitenland 
Een toelichting waaruit blijkt dat overheidsbestedingen ook in het 
buitenland kunnen worden gedaan. 

− een pijl van overheid naar bedrijven 
Een toelichting waaruit blijkt dat bedrijven subsidies krijgen van de 
overheid.  

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
prijsstijging: 102,3 × 1,023 × 1,020 × 1,022 × 1,022 = 111,49 → 11,5%  
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 7 maximumscore 2 
2003  
 
Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen. 
 

 8 maximumscore 2 
Twee van de onderstaande: 
huur, pacht, rente, winst. 
 

 9 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is:  
Een antwoord waaruit blijkt dat het secundaire inkomen een beter beeld 
geeft van het beschikbare budget (waarmee in de kosten van 
levensonderhoud moet worden voorzien) doordat rekening is gehouden 
met betaalde belastingen / premies en ontvangen uitkeringen / subsidies. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3 
 

 10 maximumscore 1 
dichterbij 
Uit de toelichting moet blijken dat de inkomensverdeling minder scheef is 
dan de vermogensverdeling en dat de lorenzcurve van de 
inkomensverdeling dus links van die van de vermogensverdeling zal 
liggen.  
 

 11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is:  
(100 − 1);(100 − 40) → (99;60) 
 

 12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is:  
Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met een hoog inkomen 
gemakkelijker een (groot) deel van hun inkomen kunnen gebruiken om 
vermogen te vormen dan mensen met een laag inkomen.  
 

 13 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is:  
Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met vermogen, inkomen uit dat 
vermogen ontvangen en mensen zonder vermogen niet, waardoor 
vermogende mensen ook meer inkomen ontvangen dan niet-vermogende 
mensen. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 4 
 

 14 maximumscore 6 
De te beoordelen aspecten zijn correct uitgewerkt. 
a Het gevolg voor de krapte op de arbeidsmarkt is correct uitgewerkt. 

Te denken valt aan: 
Als kinderen en carrière gemakkelijker gecombineerd kunnen worden, 
zullen vrouwen minder vaak ontslag nemen als er kinderen komen 
waardoor het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt groeit.  

b Het gevolg voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid is correct 
uitgewerkt. 
Te denken valt aan: 
Als meer mensen blijven werken als ze kinderen krijgen, neemt het 
aantal actieven toe, waardoor het aantal premiebetalers per 
uitkeringsgerechtigde toeneemt en de premies niet / minder hoeven te 
stijgen. 

 
Het gekozen aspect is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan: 
1 Extra overheidsbestedingen leiden tot extra productie / inkomen 

hetgeen tot een verdere stijging van de bestedingen leidt. 
2 Doordat meer mensen gaan werken / bedrijven meer verdienen aan de 

uitgaven aan kinderopvang, stijgt het nationale inkomen waardoor de 
belastingontvangsten van de overheid toenemen. 

3 Het invoeren / verhogen van een heffingskorting voor werkende 
vrouwen met kinderen waardoor het netto-inkomen toeneemt en het 
aantrekkelijk wordt om te blijven werken. 

 
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 aspect 0, 1 of 2 punten: 
0 → (vrijwel) geheel fout 
1 → bij twijfel 
2 → (vrijwel) geheel goed 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 5 
 

 15 maximumscore 2 
− niet-belastingontvangsten 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om aardgasbaten / winst uit 
staatsbedrijven / retributies / boetes. 

− kostprijsverhogende belastingen 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om belasting toegevoegde 
waarde / motorrijtuigenbelasting / accijns. 

 
 16 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• financieringstekort 2007: 162,2 − 157,4 − 4,5 = € 0,3 miljard 1 
• staatsschuld eind 2007: 220,6 + 0,3 = € 220,9 miljard 1 
 
Opmerking   
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 17 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij een lagere staatsschuld de rentelasten 
afnemen waardoor er bij gelijkblijvende totale uitgaven geld vrijkomt voor 
andere uitgaven.  
 
Opmerking 
Voor antwoorden uitsluitend op basis van de aflossingen geen punten 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 6 
 

 18 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

landbouwproductie per inwoner: 0,131  1.641,0 miljard
1.288 miljoen
×  = $ 166,90 

 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 19 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om het saldo van de lopende 
rekening van de betalingsbalans in procenten van het bbp in 2005 in 
statistiek 5 (7,2%) en het bbp van China in 2005 in statistiek 2 
(2.234,1 miljard dollar). 
 

 20 maximumscore 2 
gestegen 
Uit de toelichting moet blijken dat de waarde van de dollar in renminbi’s 
gelijk blijft terwijl voor de dollar minder euro’s hoeven te worden betaald. 
 
Opmerking 
Een juist antwoord met behulp van een berekening ook goed rekenen. 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

inflatie: 114,9  113,2
113,2
−  × 100% = 1,5% 

 
 22 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
100
0,9

 × 2,86 = € 317,78 miljard 

 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 7 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

grijze druk 2000: 13,6
62,0

 = 0,22 

grijze druk 1990: 12,8
61,6

 = 0,21 

 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 24 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de stijging van het aantal jongeren 
relatief kleiner moet zijn dan de stijging van het aantal personen van 20 tot 
en met 64 jaar. 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om het onderwijs. 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om de kinderbijslag. 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om de zorg. 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om de (bijzondere) bijstand. 
 

 27 maximumscore 2 
hoogconjunctuur  
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
Een toelichting waaruit blijkt dat bij hoogconjunctuur het bbp (sterk) stijgt 
en dat die stijging relatief groter is dan die van de AOW-uitgaven. 
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