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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: 
De werkgelegenheid verandert met  
−450.000 − 110.000 + 400.000 + 90.000 = −70.000 personen. 
Er is sprake van een afname van de werkgelegenheid. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

500.000
7.500.000  500.000+

 × 100% = 6,25% 

 
Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat als uitkeringsgerechtigden betaald werk 
vinden het totaal benodigde bedrag aan uitkeringen daalt / het aantal 
premiebetalers stijgt. 
 

 4 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
het getal 110.000 bij pijl E 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat er sprake is van een afname van het 
aantal personen met betaald werk dat door arbeidsongeschiktheid buiten 
de beroepsbevolking gaat vallen.  
 
Opmerking 
Een antwoord via een andere pijl kan ook juist zijn. 
 

 5 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat werklozen minder kans hebben op een 
baan doordat er verdringing plaatsvindt door (voormalig) 
arbeidsongeschikten. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om een verschil in loonkosten 

waardoor de productiekosten in het ene land hoger zijn dan in het 
andere land. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om een verschil in 
arbeidsproductiviteit / schaalvoordelen waardoor de productiekosten in 
het ene land hoger zijn dan in het andere land. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om een verschil in 
transportkosten waardoor de productiekosten in het ene land hoger zijn 
dan in het andere land. 

 
 7 maximumscore 2 

blikje cola 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

liter melk  1,34
0,52

 = 2,58 

Big Mac   3,10
2,11

 = 1,47 

blikje cola  1,18
0,33

 = 3,58 

 
 8 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 11.498 × 1,285 × 1,19 = € 17.582,17 
 
 

Opgave 3 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om investeringen. 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om consumptie. 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het gaat om import. 
 

 10 maximumscore 2 
afgeremd 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat het consumentenvertrouwen is gedaald 
waardoor de consumptieve bestedingen kunnen afnemen.  
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Vraag Antwoord 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat door de groei van de totale bestedingen 

de productiecapaciteit tekort kan schieten waardoor er 
(bestedings)inflatie ontstaat. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat door de groei van de werkgelegenheid 
de arbeidsmarkt is verkrapt hetgeen tot hogere loonstijgingen leidt 
waardoor er (kosten)inflatie ontstaat. 

 
Opgave 4 

 
 12 maximumscore 6 

a De wijze waarop een rentedaling de productiegroei beïnvloedt, is 
correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan: 
Doordat geld lenen goedkoper wordt / sparen minder aantrekkelijk 
wordt, worden de binnenlandse bestedingen in ons land en daarmee 
de productiegroei gestimuleerd. 

 
b Het gevolg van het verdwijnen van wisselkoersschommelingen voor de 

export is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan: 
De zekerheid over de opbrengst van de export neemt toe waardoor de 
export wordt gestimuleerd / de verzekeringspremie tegen 
wisselkoersrisico’s vervalt, waardoor de exportprijzen kunnen dalen 
hetgeen de export stimuleert. 

 
Het gekozen aspect is correct uitgewerkt. 
Te denken valt aan: 
1 Door een waardevermindering van onze munt wordt de import van ons 

land duurder waardoor het prijspeil zal stijgen.  
2 Door een efficiëntere internationale arbeidsverdeling wordt de 

(kost)prijs van producten lager en krijgen de consumenten in ons land 
de beschikking over goedkopere producten. 

3 Door lagere rente-uitgaven over de staatsschuld ontstaat er bij de 
overheid meer financiële ruimte voor andere uitgaven zoals 
overheidsinvesteringen. 

 
Indien de onderdelen van het betoog 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 

Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 
 

 13 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de stijging van de loonkosten wordt 
afgeremd, waardoor bedrijven meer winst zullen maken en de overheid 
meer vennootschapsbelasting ontvangt. 
 

 14 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat als de koopkracht van de lonen daalt, de 
consumptieve bestedingen kunnen dalen waardoor de groei van de 
productie afneemt. 
 

 15 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• De afname van het tekort:  

2 × 0,2% van € 469 miljard =  € 1,876 miljard 1 
Geschrapte bezuinigingen € 1,5     miljard − 

• Het overheidstekort daalt met € 0,376 miljard 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 6 
 

 16 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
111 105

105
−   × 100% = 5,7% 

 
 17 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
De stijging bedraagt 105,7 × 1,047 − 100 = 10,7%. 
 

 18 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de arbeidsproductiviteit in Nederland 
minder steeg dan in Duitsland. 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
135  215

1.520,8
+  × 100% = 23,0% 

 
 20 maximumscore 2 

kleiner 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de nationale bestedingen kleiner dan 

het bbp zijn. 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de import 58 − (100 − 95,1) = 53,1% 

van het bbp bedraagt. 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 7 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de procentuele afzetdaling kleiner is dan de 
procentuele prijsstijging.  
 

 22 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een hogere prijs tot een lagere afzet en 
productie leidt waardoor de kosten die direct in verband staan met de 
productie kunnen dalen. 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
De break-even afzet ligt bij 750 verhuizingen; voordat er winst gemaakt 

wordt, duurt het 750
250

 = 3 jaar. 

 
 24 maximumscore 2 

• “Om soepeler nieuw vermogen aan te trekken, moet de 
ondernemingsvorm van het bedrijf worden omgezet van een 
eenmanszaak naar een besloten vennootschap (bv)” 1 

• Uit de toelichting moet blijken dat de bv nu aansprakelijk is / een 
(mede)eigenaar van een bv (in het algemeen) slechts risico loopt over 
het (individueel) ingebrachte vermogen 1 

 
 25 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het verhuisbedrijf een extra product gaat 
aanbieden, zoals het verhuizen van gezinnen en bedrijven / het uitvoeren 
van koeriersdiensten. 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 8 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door technische vernieuwingen 
productieprocessen ingewikkelder worden waardoor er hogere 
opleidingseisen worden gesteld aan het (bedienend) personeel. 
 

 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de concurrentiepositie van Nederlandse 
producten die met laaggeschoolde arbeid zijn vervaardigd verslechtert, 
waardoor de vraag naar laaggeschoolde arbeid in Nederland daalt. 
 

 28 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een toename van de vraag naar hoog 
opgeleide arbeidskrachten gepaard gaat met een vrijwel gelijkblijvend 
aanbod van hoog opgeleide arbeidskrachten waardoor de arbeidsmarkt 
voor hoogopgeleiden steeds krapper wordt. 
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