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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 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat leraren die werkloos worden, voor andere 
vakken bevoegd zijn dan voor de vakken waarop de vacatures betrekking 
hebben. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een aanhoudend lerarentekort ten koste 
gaat van de kwaliteit van het onderwijs zodat opleidingen niet goed 
aansluiten op de eisen die werkgevers aan afgestudeerden stellen. 
 

 3 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• lerarentekort 2005: 15.000 

 toename vraag: 19  11  2
100

+ +  × 330.000 + 0,10 × 330.000 = 138.600  2 

• toename aanbod: 15 × 6.000 = 90.000 
 lerarentekort 2020: 15.000 + 138.600 − 90.000 = 63.600  1 
 

 4 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat er in het bedrijfsleven vacatures ontstaan 
waardoor er minder belangstelling is voor een onderwijsbaan, omdat het 
bedrijfsleven beter betaalt. 
 

 5 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat economische groei kan leiden tot een 
stijging van de belastingontvangsten zodat er ruimte ontstaat voor 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. 
 

Vraag Antwoord Scores 

- 1 -



Eindexamen economie 1 vwo 2007-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− risicospreiding / kostenspreiding 

Uit de toelichting moet blijken dat tegenvallers / hoge kosten in het ene 
land opgevangen kunnen worden met meevallers / lage kosten in een 
ander land. 

− onderhandelingspositie 
Uit de toelichting moet blijken dat een multinational activiteiten kan 
verplaatsen en mede daardoor bij financiers / leveranciers / overheden 
gunstige condities kan bedingen.  

 
 7 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
65,0  5,2%  25,3  ( )65,6%

90,3
× + × −  = −14,6% 

 
Opmerkingen 

− Voor de berekening: 5,2%  65,6%
2
−

 = −30,2%, 0 punten toekennen. 

− Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 8 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de Argentijnse export duurder wordt en de 
vraag naar Argentijnse producten in het buitenland afneemt, zodat de 
vraag naar peso’s achterblijft bij het aanbod ervan. 
 

 9 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• 80  65  40  25
4

+ + +  = 52,5 1 

• 52,5
100

 × € 1,12 = € 0,588 → € 0,59 1 

 
 10 maximumscore 1 

nee 
Uit de verklaring moet blijken dat de procentuele omzetdaling (van 65,6%) 
groter is dan de procentuele koersdaling (van 47,5%). 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 
 

 11 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• qv (eu) = −250 × 210 + 90.000 → qv (eu) = 37.500 

qv (vs) = −400 × 210 + 189.000 → qv (vs) = 105.000 1 
• omzet: (37.500 + 105.000) × € 210 = € 29.925.000 1 
 

 12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

Epv = −250 × 210
37.500

→ Epv = −1,4 

 
 13 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat zuurstofmaskers in de VS meer dan in 

Europa als een noodzakelijk goed worden beschouwd. 
− Een antwoord waaruit blijkt dat er op de Europese markt meer / betere 

substituten beschikbaar zijn dan op de Amerikaanse markt. 
 

 14 maximumscore 2 
De twee markten moeten van elkaar zijn gescheiden.  
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat anders doorverkoop mogelijk is van de 
‘goedkope’ naar de ‘dure’ markt, waardoor de totale omzet juist lager zou 
uitvallen. 
 

 15 maximumscore 2 
verhogen  
Uit de verklaring moet blijken dat de relatieve afzetdaling kleiner is dan de 
relatieve prijsverhoging, zodat een prijsverhoging tot omzetstijging leidt. 
 

Opgave 4 
 

 16 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de (gegarandeerde) EU-suikerprijs hoger is 
dan de wereldmarktprijs, zodat de EU zonder invoerbeperkingen 
overspoeld zou worden met suiker van buiten de EU, waardoor het 
suikeroverschot en dus het subsidiebedrag (steeds) groter zou worden. 
 

 17 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(15 miljoen ton − 10 miljoen ton) × (€ 400 − € 250) = € 750 miljoen 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van twee juiste verklaringen zijn: 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de Braziliaanse producenten een 

lagere prijs krijgen doordat het EU-aanbod de wereldmarktprijs drukt. 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de Braziliaanse producenten afzet 

missen doordat zij geen toegang hebben tot de EU-suikermarkt. 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van twee juiste verklaringen zijn: 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de EU-burger voor suiker een te hoge 

prijs betaalt doordat protectie de prijs kunstmatig hoog houdt. 
− Een verklaring waaruit blijkt dat de exportsubsidies moeten worden 

betaald en dat de EU-burger daartoe belastingen moet betalen. 
 

 20 maximumscore 2 
€ 275 
 
Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 punten toekennen. 
 

Opgave 5 
 

 21 maximumscore 2 
van laagconjunctuur 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat in een situatie van laagconjunctuur de 
bestedingen stagneren en bedrijven hun prijzen minder zullen verhogen 
om te trachten de afzet in stand te houden. 
 

 22 maximumscore 2 
van een stijgende koers van de euro 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat door een stijgende eurokoers 
geïmporteerde goederen goedkoper worden, zodat een neerwaartse druk 
op de winkelprijzen van die goederen ontstaat. 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
0,79 × 2,3% + 0,21 × P% = 1,2% → P = −2,94 
De prijsdaling van ‘voeding, kleding’ is 2,9%. 
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 24 maximumscore 2 
gestegen 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• inflatie volgens de CPI-afgeleid: 109,3
108,4

 × 100 = 100,83 → 0,8% 1 

• dat is minder dan de inflatie volgens de CPI zodat een deel van de 
inflatie ontstaat door hogere tarieven voor de indirecte belastingen 1 

 
 25 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat indirecte belastingen worden gebruikt voor 
de financiering van overheidsuitgaven en dat werknemers daarvoor 
gecompenseerd zouden worden als de inflatiecorrectie op de CPI zou zijn 
gebaseerd. 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het ‘Europese consumptiepatroon’ afwijkt 
van het Nederlandse zodat er afwijkende goederenpaketten / 
wegingsfactoren worden gebruikt. 
 

Opgave 6 
 

 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

• nationaal inkomen 2006: 100
39,8

 × € 173,9 miljard = € 436,9 miljard 

procentuele groei nationaal inkomen: 436,9
403,9

 = 1,082 → 8,2% 1 

• procentuele reële groei: 108,2
105,3

 = 1,028 → 2,8% 1 

 
 28 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat door een lagere collectieve lastendruk 

de netto-inkomens hoger zijn, waardoor de bestedingen worden 
gestimuleerd, hetgeen leidt tot een (sterkere) stijging van de productie. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat door een lagere collectieve lastendruk 
de loonkosten worden gematigd, waardoor de concurrentiepositie 
verbetert, hetgeen leidt tot een (sterkere) stijging van de 
(export)productie. 
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Vraag Antwoord Scores 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat een lagere collectieve lastendruk leidt 

tot een groter overheidstekort, waardoor de overheid meer moet gaan 
lenen, zodat de rente wordt opgedreven. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat een lagere collectieve lastendruk via 
hogere bestedingen leidt tot hogere inflatie, waardoor de centrale bank 
het nodig kan vinden de rente te verhogen. 

 
 30 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat bij een stijgend (reëel) nationaal inkomen 
de werkloosheid daalt en er minder aan uitkeringen betaald wordt, zodat 
de collectieve lasten en dus de collectieve lastendruk kan dalen. 
 

 31 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat er sprake is van progressie, zodat bij een 
stijgend (reëel) nationaal inkomen de belastingontvangsten sterker 
toenemen dan het inkomen, zodat de collectieve lastendruk stijgt. 
 
Indien in het antwoord de progressie niet is verwoord 0 
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